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„Je zrejmé, že všetky deti potrebujú pozna ť svoje 
schopnosti, aby si vybudovali sebadôveru. Každé die ťa však 

zárove ň potrebuje vedie ť, že o jeho osobnos ť niekto stojí bez 
ohľadu na jeho schopnosti. Úspešné výkony budujú pocit  

vlastnej ceny, záujem o osobnos ť človeka podporuje pocit, 
že sme milovaní. Každé die ťa potrebuje ma ť pocit, že je 

milované a docenené. Lásku pritom nemožno spája ť 
s hodnotnými výkonmi. Avšak čím viac sa die ťa cíti milované, 
tým je pravdepodobnejšie, že bude podáva ť uspokojivé výkony, 

pretože má rado samé seba.“   
(D.C. Briggsová) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
            
 
             Da ť de ťom pocit istoty, ocenenie a lásku je naším 
             každodenným poslaním. 
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1.  Preh ľad 
 

o vykonávaných činnostiach za r. 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Moštenici 2004-01-31                 Mgr. Katarín a Hrdá 
Vypracovala: Hrdá                      riadite ľka domova 

 
 



1.1.  Základné informácie 
 
     V detskom domove Potô čik v Moštenici bola v tomto roku 

starostlivos ť organizovaná v dvoch samostatných skupinách. 

V prvej samostatnej skupine v DeD Potô čik žilo po čas 11 

mesiacov 10 detí, v decembri 2003 sme prijali dvoch  

súrodencov brata a sestru. Deti v tejto samostatnej  skupine 

sú vo veku od 1,9 do 20 rokov. Dvom de ťom sa poskytuje 

starostlivos ť na základe uzatvorenej zmluvy. V Samostatnej 

skupine Studni čka žilo 8 detí vo veku od 3 do 15 rokov. 

Jedno die ťa bolo na hos ťovskom pobyte a v novembri 2003 bola 

súdom nariadená pestúnska starostlivos ť. Spolu poskytujeme 

starostlivos ť 11 diev čatám a 9 chlapcom. Súrodeneckých 

skupín je v domove 6, pätnás ť detí z dvadsiatich patrí do 

súrodeneckých skupín. 

     Súdom nariadenú ústavnú výchovu má 18 detí, dv e deti sú 

umiestnené na základe predbežného opatrenia vydanéh o súdom. 

Deti z Potô čika navštevujú Základnú školu v Slovenskej 

Ľupči, Materskú školu v Slovenskej Ľupči a Stredné odborné 

farmaceutické u čilište – odbor kozmetika. Pä ť detí 

navštevuje Základnú umeleckú školu v Slovenskej Ľupči – 

klavír, flauta, gitara, výtvarná výchova. Jedno mal é die ťa 

je zatia ľ doma. Deti zo Studni čky navštevujú Základnú školu 

v Jesenskom, Materskú školu v Jesenskom, Špeciálnu základnú 

školu v Rimavskej Sobote a vo Fi ľakove. Die ťa na hos ťovacom 

pobyte navštevuje Materskú školu v Rimavskej Sobote . Jedného 

chlapca sme v I. polroku vystrojili do života. Za čal 

pracova ť aj býva ť v Banskej Bystrici. Do novembra 2003 sme 

ho finan čne podporovali pod ľa vzájomnej dohody. 

 

1.2.      Stravovanie 
 

     V roku 2003 sa  okrem detí navštevujúcich MŠ a dvoc h 

detí, navštevujúcich špeciálnu základnú školu  všet ky ostatné 

deti stravovali doma. Strava sa pripravuje pod ľa školských 



noriem, vo výnimo čných prípadoch, hlavne v nede ľu aj z iných 

kuchárskych kníh. Minimálne 3-4 x sa ako hlavné jed lo na obed 

podáva mäso. Čistý bezmäsový de ň je v našom zariadení 

v piatok, kedy sa mäso nahradí rybou, prípadne iným  múčnym 

jedlom. Na príprave stravy majú podiel aj samotné d eti. Zvláš ť 

pri príprave olovrantov a  ve čier, kedy pomáhajú. Staršie 

diev čatá – 19-ro čné, striedavo každú sobotu varia celodennú 

stravu. Dvaja bratia 13-15 ro čný samostatne pe čú jednoduchšie 

kolá če. Pri príprave stravy dodržiavame stanovené predpi sy 

hygieny a pou čené sú o nich aj  deti, na ktoré  dohliadame. 

Deti sa podie ľajú taktiež na zostavovaní jedálneho lístku a 

každé tak má možnos ť vybra ť si to, čo má rado. Aby sa jedlá 

často neopakovali koriguje zostavovanie jedálneho lí stku 

vychovávate ľka.  Ke ď sú deti pri stole všetky, podáva sa jedlo 

v jedálni. Ak prichádzajú postupne zo školy a je ic h menej ako 

4, tak sa jedlo podáva v kuchyni. Všetci traja zame stnanci 

v Moštenici majú Osved čenie o spôsobilosti pracova ť 

v epidemiologicky rizikovom  prostredí, taktiež 2 v  Jesenskom, 

dvaja zamestnanci si budú musie ť  skúšky doplni ť. 

 

 

1.3.  Bývanie 

 

     Podmienky bývania sa  oproti predchádzajúcim nezmen ili. 

Obidva domy postupne zútul ňujeme a vybavujeme zariadením,  

ktoré je ešte potrebné.  V mesiaci júni sa nám poda rilo 

splati ť poslednú splátku nábytku v Jesenskom. Zo sponzorsk ých 

financií sme dokúpili do oboch domov potrebné  nára die pre 

prácu okolo domu – kosa čku, fúrik, lopaty a pod. V Jesenskom 

sme dokúpili 6-tim de ťom prehozy na postele, podarilo sa nám 

opravi ť te čúce WC, zarovna ť záhradu,  máme nový botník, no čné 

stolíky pre zamestnancov, stolík a stoli čky pre deti 

predškolského veku.  Okrem toho sme do jednej izby kúpili 

koberec, čo izbu ve ľmi zútulnilo. Bola taktiež namontovaná 



nová vani čka do nefunk čnej sprchy. V Moštenici s pomocou firmy 

Fermas (Príloha č.1, č.2) a jej zamestnancov sa nám podarilo 

zada ť zákazku na výrobu a montáž novej kuchynskej linky na 

mieru. V septembri 2003 bola kuchynská linka namont ovaná. Nové 

zariadenie kuchyne s množstvom úložného priestoru n ám pomohlo 

usporiada ť všetky potrebné veci. Za čali sme s projektom 

„Detské ihrisko“, kde nám pri financovaní pomáha  f irma 

Schell, prostredníctvom NDS. Zbúrali sme starú drev enicu za 

domom a svojpomocne, v ďaka naším priate ľom sa nám podarilo 

dokon či ť časť oplotenia za domom. Plot je pekný drevený, hodí 

sa do horského prostredia a zabezpe čuje dostatok intimity tak 

nám ako aj naším susedom. V októbri 2003 sme za čali s úpravou 

komunika čných priestorov.    

 

1.4.  Zaopatrenie 

 

     Všetky deti, o ktoré sa staráme majú svoje vla stné veci – 

ako oble čenie, obuv, knihy, hra čky a iné veci osobnej potreby. 

Okrem toho užívajú aj spolo čné veci. De ťom sa potrebné veci 

dokupujú každému pod ľa potreby. Staršie deti nad 10 rokov si 

napr. papu če, školské potreby a pod. kupujú samé. Deti sú 

vedené k tomu, aby sa o svoje veci starali. Ak deti  poškodia 

svoju, alebo spolo čnú vec, podie ľajú sa na  náhrade škody. 

V dome nemáme upratova čky na udržiavaní  poriadku v dome sa 

podie ľajú tak zamestnanci ako aj deti. Deti sa starajú o svoje 

veci, o poriadok v skriniach, šuflíkoch,  vo svojic h izbách o 

vysávanie kobercov, pri vhodnom veku aj o umývanie okien, 

pranie, žehlenie a majú podiel aj pri príprave stra vy. Okrem 

svojich vecí sa deti podie ľajú aj na udržiavaní poriadku 

v spolo čných priestoroch, kde si vždy prácu spolu 

s vychovávate ľmi rozdelia.  Deti majú svoju poste ľnú bielize ň, 

ktorú perieme v automatickej prá čke. Pra ť veci dávajú tak 

vychovávatelia, ale aj staršie deti, pod ľa potreby asistuje 

pri nakladaní do prá čky vychovávate ľ. Prádlo  žehlia  



najstaršie diev čatá.  Na žehlení utierok a uterákov sa 

podie ľajú aj chlapci.   

 

1.5.  Výchova 

 

     Výchova v našom Detskom domove Potô čik pokra čuje pod ľa 

systému KEMSAK. Tento tvorivo-humanistický výchovný  systém 

rozvíja nonkognitívne funkcie osobnosti a to : 

– kognitivizáciu 

– emocionalizáciu 

– motiváciu 

– socializáciu 

– axiologizáciu a autoreguláciu 

– kreativizáciu 

U každého  die ťaťa sa najskôr stanoví na základe vnútornej 

diagnostiky, prípadne štandardizovaných testov, v k torej 

oblasti má die ťa najvä čšie potreby a pod ľa toho sa tá ktorá 

oblas ť za čne aktivitami rozvíja ť. Aktivity sú rôzneho 

charakteru od hrových, cez pracovné, pohybové, hudo bné 

s využitím prvkov arteterapie, ergoterapie, pohybov ej terapie 

aj dramatoterapie. Príprava na aktivitu s die ťaťom je 

podrobná, obsahuje meno die ťaťa, vek, dátum, meno 

vychovávate ľa, názov aktivity, cie ľ, použité pedagogické 

prostriedky, krátky popis, kritéria hodnotenia, vyh odnotenie, 

závery a poznámky. Deti majú aktivity ve ľmi radi a dožadujú sa 

ich. S týmto systémom máme ve ľmi dobré výsledky a preto ho 

uplat ňujeme tak v spolo čných, ako aj v individuálnych 

aktivitách. Deti v Moštenici sú  samostatné, pracov ne aj 

sociálne zru čné. Je potrebné upev ňova ť návyky, ktoré majú 

a pozitívne ich posil ňova ť.  Aktivity pomáhajú rozvíja ť 

v de ťoch osobnos ť, tvorivos ť a napomáhajú dosahovaniu 

psychickej a emocionálnej  rovnováhy.  Program d ňa 

a vytváranie spolo čnej domácnosti je tak v rukách 

vychovávate ľov, ako aj detí. Deti majú dobré vz ťahy v škole, 



aj  v mieste bydliska.  Vo či starším sú slušné a úctivé. Sú 

primerane živé, ich správanie je primerané veku kaž dého 

jedného z nich. 

     Dve deti nastúpili od  1.9.2003 do Základnej š koly 

v Slovenskej Ľupči. 

       V Jesenskom (príloha č.3,4) sa sústre ďujeme na 

vytváranie vzájomných vz ťahov, nako ľko po častých zmenách 

vychovávate ľov, bol v r. 2003 kone čne stabilný personál. Deti 

v Jesenskom potrebovali v tomto roku úplne iný prís tup, ako 

deti v Moštenici. Najdôležitejšie bolo vytváranie d obrých 

vz ťahov, emo čné sýtenie detí a vytváranie vzájomnej harmónie 

tak medzi de ťmi, ako aj medzi zamestnancami. K de ťom sa 

pristupuje ve ľmi individuálne, pod ľa ich potrieb. Uplat ňuje sa 

individuálne plánovanie pod ľa výcvikového programu PRIDE.  

 

   

1.6.  Lie čebno-výchovná  a zdravotná starostlivos ť 

 

     Okrem výchovnej činnosti v domove mnohé z detí potrebujú 

špecializovanú odbornú činnos ť – 6 detí navštevovalo v tomto 

roku pedopsychiatra –  nepravidelné no čné enurézy.  Dvaja 

chlapci absolvovali terapiu EEG Biofeetback na odst ránenie 

nočných enuréz,  citovej  deprivácie a porúch správani a.  

U dvoch detí sme zaznamenali v tomto polroku po pos lednom 

vyšetrení v Tren číne ve ľký pokrok, enurézy sa vyskytujú 

podstatne menej. Tri deti potrebujú logopedickú sta rostlivos ť. 

Okrem toho zo zdravotných potrieb – 6 detí nosí oku liare a 

potrebuje pravidelné o čné vyšetrenia, 6 detí – alergologické, 

jedno die ťa – endokrinologické vyšetrenie.  Dve deti 

absolvovali Testy školskej zrelosti, kde chlapec z Moštenice 

nastúpil do 1. ro čníka, diev čatko z Jesenského má na 1 rok 

školskú dochádzku odloženú.  Sedem detí potrebuje z ubný 

stroj ček a pravidelne mesa čne navštevuje zubného ortopéda. 



Jedno die ťa pravidelne mesa čne navštevuje o čného špecialistu 

v Banskej Bystrici. 

 

 

1.7.  Poradenstvo 

 

     Poradenskú činnos ť poskytujeme v rámci domova našim 

starším de ťom, ktoré sa rozhodujú a volia si profesiu, de ťom, 

ktoré sú už samostatné, ale sú s nami v kontakte a biologickým 

rodi čom. Taktiež niektorým štátnym detským domovom, ktor é majú 

záujem zavies ť do svojej výchovy spomínaný systém KEMSAK alebo 

individuálne plánovanie pod ľa výcivkového programu PRIDe. 

Poradenská činnos ť pre deti sa odvíja od potrieb detí. Okrem 

toho sme poskytovali poradenskú činnos ť žiadate ľke 

o pestúnstvo a profesionálnej náhradnej matke, ktor á sa 

pripravuje na svoju úlohu. 

 

 

 

1.8.  Výchovná starostlivos ť rodinám, z ktorých boli deti  

          vy ňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny 

 

 

     V Jesenskom platí pravidelne výživné 1 otec, k torý je vo 

výkone trestu. Jedna matka platí výživné nepravidel ne a preto 

ho budeme vymáha ť.  V Moštenici okrem 4 detí, na ktoré neplatí 

nikto, na ostatné  deti prispieva aspo ň jeden z rodi čov, alebo 

im výživné  zráža ústav na výkon trestu. Jedna matk a si 

v mesiaci máj dosplácala dlh vo výške 12.000,- Sk. Práca 

s rodinou sa v našom domove organizuje telefonicky,  písomne, 

osobne na pôde domova, ale aj na pôde biologickej r odiny.  Ako 

veľmi dobrú môžeme hodnoti ť prácu s 8-mimi biologickými  

rodinami, alebo biologickými príbuznými. (teta, ujo , stará 

matka). Tieto rodiny sa zaujímajú o deti, spoluprac ujú, 



navštevujú deti a pomáhajú de ťom pozna ť svoju identitu. Jedno 

die ťa bolo zverené do pestúnskej starostlivosti a s die ťaťom, 

ako aj s pestúnskou sme v pravidelnom kontakte.  S otcom a 

starou matkou dvoch detí sa snažíme tak písomne ako  aj osobne 

o spoluprácu, vyvíjame maximálne úsilie a po po čiato čných 

konfliktoch a nedorozumeniach sa situácia aj komuni kácia 

stabilizovala. Jedno die ťa pripravujeme na návrat k starej 

matke, kde je taktiež ve ľmi dobrá spolupráca a die ťa bude 

v najbližších mesiacoch zverené do starostlivosti s tarej 

matke. Okrem toho sme v mesiaci júl zažili smutnú u dalos ť. 

V Bratislave umrela matka našich 4 detí (2 sú už sa mostatné) 

a nemal ju kto pochova ť. OÚ Petržalka spopolnil telo a my sme 

matku našich detí pochovali na cintoríne v Moštenic i a dali 

sme jej urobi ť náhrobný kame ň. Ke ďže jedna z diev čat má v obci 

chlapca s ktorým sa priatelí a je pravdepodobné, že  sa vezmú, 

považovali sme tento skutok sa prirodzený a tešíme sa, že deti 

majú matku „pri sebe“ aspo ň takýmto spôsobom. Ke ďže diev čatá 

sú už dospelé matkinu smr ť s našou pomocou zvládli dobre.  

 

 

 

1.9.  Záujmová činnos ť 

 

Päť detí navštevu Zákadnú umeleckú školu v Slovenskej Ľupči. 

Klavír, gitara, flauta a výtvarná výchova. Jedno di eťa chodí 

do rybárskeho krúžku a chystá sa na skúšky. Dve det i chodia do 

tane čného súboru Dratvárik v Slovenskej Ľupči. V Jesenskom sa 

jedno die ťa venuje futbalu a druhé chodí do tane čného krúžku.  

Okrem mimoškolskej záujmovej činnosti deti majú ve ľmi radi 

vodu, radi plávajú, bicyklujú sa, hrajú sa spolo čenské hry. 

 

 

 

 



1.10. Kultúrna činnos ť a vyššie duchovné činnosti 

 

 

 

     Deti navštevujú v rámci školy a materskej školy rôz ne 

kultúrne podujatia, či už exkurzie, návštevu kina, koncerty. 

Keďže sa snažíme o rodinnú výchovu detí, v rámci domu 

neorganizujeme nijaké kultúrne podujatia, alebo vys túpenia, 

skôr vedieme deti k spolo čnému spievaniu na výletoch. Prípadne 

niekedy po nede ľnom obede nám chlapec, ktorý chodí na kalvír 

zahrá nie čo pekné. Deti spievajú a recitujú našim známym pri 

návštevách. Po čas niektorých výchovných aktivít detí hrajú 

divadielko, nejde tu však priamo o kultúrne predsta venie, ale 

o osvojenie si textu, jednotlivých rolí a rozvíjani e 

verbálneho a neverbálneho prejavu. 

     Deti chodia dobrovo ľne  dvakrát v týždni na sv. omšu do 

katolíckeho kostola.  Jedno die ťa bolo na 1. svätom prijímaní. 

Bolo to jeho dobrovo ľné rozhodnutie. Chlapci, ktorí chcú 

miništrujú.  Deti sú vedené nenásilným spôsobom k p raktickému 

kres ťanskému životu. Náboženskú výchovu absolvujú v škol e. 

Zrejme preto, že sa im dáva vo vz ťahu k náboženstvu dostato čná 

sloboda ich rozhodnutie pre praktizovanie  života p odľa 

svedomia a vyšších princípov sú dobrovo ľné a v niektorých 

prípadoch aj pre nás prekvapujúce. Deti, ktoré sa k ontaktujú 

so svojimi biologickými rodinami, si vždy prijatie sviatostí 

konzultovali aj so svojimi rodi čmi , alebo inými príbuznými 

v našej prítomnosti. Deti sa spolo čne modlia vtedy ke ď niekto 

z príbuzných, alebo našich priate ľov potrebuje pomoc, je 

chorý, čaká ho nie čo ťažké. Deti majú ve ľmi radi biblické 

príbehy. 

 

 

 

 



1.11. Rekrea čná činnos ť 

 

    Jarné prázdniny niektoré deti strávili u svojic h 

biologických príbuzných, alebo v domove. V júli a a uguste 2003 

bola časť detí v letnom tábore organizovanom BBSK na Po čúvadle 

a v Liptovskej Porúbke. Deti z Jesenského boli od 1 .7. 2003 do 

8.7.2003 na letnom pobyte v Podhájskej a od 13.7.20 03 do 

20.7.2003 sa rekreovali na chate v Ková čovej. Okrem toho boli  

niektoré deti zo Studni čky u biologickým príbuzným a niektoré 

deti strávili časť prázdnin u jednotlivých vychovávate ľov.   

     Deti z Moštenice boli v tom istom termíne v le tnom 

tábore, od 20.7.-27.7. 2003 na letnom pobyte v Ková čovej. Od 

16.8.2003-23.8.2003 na letnom pobyte v Štúrove, kde  sme 

navštívili aj Ma ďarsko – Ostrihom a skúsili sme nový most 

Márie Valérie. Niektoré deti boli doma u biologický ch 

príbuzných. Jedno die ťa bolo týžde ň u príbuzných našej 

vychovávate ľky. Okrem toho sme s de ťmi absolvovali výlet do 

Zoologickej záhrady v Bojniciach, boli sme na výlet e v Lopeji, 

s časťou detí v Tatrách. V mesiaci júni sme boli na výlet e v 

Banskej Štiavnici.  De ťom sa ve ľmi pá čilo tak v letných 

táboroch, ako aj na chatách. Deti z Moštenice často spomínajú 

zvláš ť na Štúrovo a preto sme sa rozhodli aj na budúci ro k ís ť 

na dovolenku do tohto nášho malého južného meste čka. (Príloha 

č. 5,6) 

 

1.12. R ozširovanie kvalifikácie a ocenenia 

 

 

     Jedna  vychovávate ľka získala certifikát po 4 

semestrálnom štúdiu „Výtvarná výchova netradi čne. Traja naši 

vychovávatelia absolvovali výcvikový program PRIDE a získali 

certifikáty. Jeden náš vychovávate ľ bol ocenený na 2. mieste 

ako Otec roka.  

 



1.13.  Poďakovanie tým, ktorí na nás tento rok mysleli  

          a pomáhali nám 

 

 

      V závere I. časti by sme sa chceli z celého srdca 

poďakova ť tým, ktorí nám v tomto roku pomáhali morálne, 

naturálne aj finan čne, ktorí pri nás stáli ke ď sme to 

potrebovali. V mene detí a zamestnancov naša v ďaka patrí 

zvláš ť: 

 

Jednotlivcom: 

 

Otcovi biskupovi Rudolfovi Balážovi, PaedDr. Kamile  Bránikovej 
Jozefovi Dugovi čovi, Ing. Jurajovi Babálovi s rodinou, ThDr. 
Stankovi Vargovi, Alicke Ulickej, Elenke Mikulášove j,Igorovi 
Bariakovi, Vladovi Pacherovi, JUDr. Pavlínke Pacher ovej, 
Palkovi Pacherovi, Pe ťovi Me ňhartovi, Bohoslovcom Pe ťovi, 
Klemovi, Palkovi, Marekovi, Otcovi Bra ňovi Koppálovi, Rodine 
Sovovej, Rodine Knapcovej, Rodine Koprdovej, rodine  Hrdej, p. 
Aschembrierovi, Zuzke Mikušincovej, MUDr. Behulovej , Ing. 
Benia čovi, Márií Stojákovej, Ujovi Nem čokovi, p. Hruškovej,p. 
Buranovej, p. Kurovi, p. Koprdovej M., p. Koprdovej  Z., p. 
Miháliovej, Milanovi Schmidtovi s rodinou, RnDr.Zla tke 
Brezovickej, Deniske Flaškovej, diev čatám z BBSK – Evke, Ive, 
Lívii, rodine Kvasnovej a Šimkovej, Ing. Ľubovi Brezovickému, 
rodine Kollárikovej, Zuzke Mrenovej, Igorovi Morav číkovi, 
PhDr. Majke Homolovej. 
 
 
 
 
Firmám:  
 
Transpetrol Bratislava, Elektrárne Bratislava, Ferm as, 
spol.s.r.o. Slovenská Ľupča, Volkswagen Bratislava, Nadácia 
z Grazu, NDS – Shell, OU Moštenica, Hammer s.r.o. S lovenská 
Ľupča, PRIOR – Banská Bystrica, ASON, Základná škola Je senské, 
Základná škola Slovenská Ľupča, Papierne Harmanec. 
 
 
Ďakujeme všetkým neznámym darcom, ktorý nám darovali  1% 
z odvedenej dane. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa za nás modlia a morálne n ás 
podporujú svojím priate ľstvom. 



 

Detský domov Potô čik, 976 13  Moštenica 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentár  

 

k zú čtovaniu finan čných prostriedkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Moštenici 2004-01-31                  Mgr. Katarí na Hrdá 

Vypracovala: Hrdá                       riadite ľka domova 



 

2.3.  Peňažné príjmy a výdavky v roku 2003 

 

 

 

 

Celkové príjmy                            3 757 594 ,68 Sk 

 

Bežné transfery                           3 149 451 ,–- Sk 

Úhrady za starostlivos ť                      55 495,40 Sk 

Stravné a ubytovné                          101 880 ,–- Sk    

Sponzorské dary                             330 524 ,–- Sk 

1 % z dane                                   84 641 ,–- Sk 

Ostatné príjmy                               35 000 ,–- Sk      

Prijaté úroky                                   603 ,28 Sk 

 

 

 

 

 

Celkové výdavky                           3 574 274 ,–- Sk 

 

Bežné výdavky                             3 574 274 ,–- Sk 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.  Komentár k zú čtovaniu finan čných prostriedkov 

 

 

610 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

                                                                                                                             

                                                1 333 704,- Sk 

 

     Na ú čte sú zú čtované finan čné náklady na mzdy 
zamestnancov za december 2002 a január až november 2003 
v takomto členení: 
Základná mzda                            857 290,- 
Nadčas                                    15 680,- 
Príplatok za nad čas                        6 885,- 
Príplatok za vedenie                      22 844,- 
Osobný príplatok                          28 062,- 
Osobitný príplatok                        27 262,- 
Príplatok za sviatok                      34 373,- 
Príplatok za soboty a nedele             126 216,- 
Príplatok za pohotovos ť                   95 995,- 
Odmena                                     2 000,- 
Náhrada mzdy                              12 030,- 
Dovolenka                                105 067,- 

 
SPOLU:                                 1 333 704,- Sk 

 
 
Priemerná hrubá mzda činí :               13 893,- Sk. 
 
620 – Poistné a príspevky do fondov                  
                                                  394 026,- Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované finan čné prostriedky 
vynaložené na odvody poistného do sociálnej pois ťovne, 
všeobecnej zdravotnej pois ťovne, spolo čnej zdravotnej 
pois ťovne a do FZ SR za mesiace 12/03 až 11/04. 
 
 
 
631 – Cestovné 
                                                 16 0 082,30 Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované finan čné prostriedky 
vynaložené na cestovné a na úhradu služobných ciest  vykonaných 
súkromným osobným motorovým vozidlom. V Jesenskom činí 
cestovné 26 997,50 Sk. Sú tu mesa čné lístky jedného die ťaťa do 
Špeciálnej základnej školy v Rimavskej Sobote, cest ovné 



jedného die ťaťa do Špeciálnej základnej školy internátnej vo 
Fi ľakove, pravidelne mesa čne jedna cesta detí na návštevu 
k otcovi do ÚVTOS v Banskej Bystrici a cestovné k l ekárom 
špecialistom v Rimavskej Sobote. 
     V Moštenici bolo na cestovné vynaložených 131 901,- Sk. 
Sú tu zú čtované mesa čné cestovné lístky 7 detí do Základnej 
školy v Slovenskej Ĺupči a 2 detí na strednú školu 
v Slovenskej Ĺupči – Príboj. Na cestovné autobusom je tu 
zúčtovaných 21 976,- Sk. Náhrada za cesty súkromným vo zidlom 
je 109.925,- Sk. Tu sú zú čtované cesty k lekárom špecialistom, 
odborníkom do Banskej Bystrice a do Tren čína.  Nako ľko viaceré 
deti potrebujú pravidelné mesa čné vyšetrenia sú náklady 
vynaložené na tieto cesty dos ť vysoké. Jedná sa o pravidelné 
mesačné vyšetrenia, niekedy aj viackrát v mesiaci na o čnom 
v Roosweltovej nemocnici, u zubného ortopéda, logop edi čky, 
psychologi čky, alergológa, rehabilitácie. Taktiež sú tu 
zúčtované cca 2 cesty mesa čne do Samostatnej skupiny Studni čka 
v Jesenskom, kde jedna cesta je na pracovnú poradu a druhá na 
monitoring rozvoja detí a výchovného pôsobenia. Okr em toho sú 
tu zú čtované niektoré cesty k biologickým rodi čom do Banskej 
Bystrice, Ružomberku, Hoste-okr. Trnava, Bratislavy . Taktiež 
návšteva die ťaťa, ktoré bolo v predpestúnskej starostlivosti 
v Rimavskej Sobote. Nemalú položku činia taktiež cesty detí do 
Materskej školy v Slovenskej Ľupči. Okrem ciest týkajúcich sa 
priamo detí sú tu zú čtované cesty na nákupy a do banky.  
Cestovanie v našej obci je dos ť komplikované, nako ľko ráno ide 
spoj o 7,00 hod a najbližší spoj, ktorý prichádza d o obce je 
o 13,45 hod., čiže dopoludnia nie je možné sa dosta ť z obce 
ani do obce. V ďaka možnosti používa ť auto sa nám darí sociálna 
práca s biologickou rodinou detí a môžeme poveda ť, že 75% 
našich detí sa pravidelne kontaktuje a stretáva so svojimi 
rodi čmi, čo považujeme z h ľadiska rozvoja osobnosti detí 
a posil ňovania vz ťahov s biologickou rodinou za ve ľmi 
dôležité. Pracovné cesty súkromným vozidlom nie sú nahrádzané 
v plnej výške, ale výška úhrady za km činí 5,- Sk. Ostatné 
náklady na auto znáša zria ďovate ľ. Zákonná poistka na auto 
činila v r. 2003 cca 6.000,- Sk, havarijné poistenie   23.000,- 
Sk. Pravidelný servis auta cca 20.000,- Sk. Mesa čný leasing 
auta 6.000,- Sk. 
 
 
63201 – Elektrická energia 
                                                  1 25 474,- Sk 
 
 
     Zú čtované sú tu finan čné prostriedky vynaložené na úhradu 
elektrickej energie. Faktúry za el. energiu predsta vujú 
finan čnú čiastku 101 084,- Sk a zálohy za elektrickú energiu 
činia spolu 24 390,- Sk. Elektrická energia sa využí va 
v Jesenskom na svietenie, prevádzku plynového kotla , pranie, 
činnos ť turbo ohrieva ča, pri pe čení v elektrickej rúre. 



V Moštenici na svietenie, pranie, v časti domu na vykurovanie, 
ohrev vody a na varenie, taktiež na prevádzku kotla  na drevo-
plyn. 
 
 
 
63203 – Plyn 
                                                  6 2 693,60 Sk 
 
     Zú čtovaných je tu 60 013,60 Sk ako zálohy za zemný ply n 
v Jesenskom a 2 680,- Sk ako čiastka vynaložená na výmenu 
propan-butanových fliaš používaných pri varení. 
 
 
63205 – Palivá 
                                                  4 2 061,30 Sk 
 
     Zú čtovaná je tu finan čná čiastka vynaložená na náklady za 
palivá, konkrétne za nákup drevených brikiet použív aných na 
vykurovanie. 
 
 
63206 – Vodné, sto čné                              6 892,10 Sk                
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady vynaložené na vodné 
v Jesenskom aj v Moštenici. Sto čné neplatíme ani na jednom 
mieste, nako ľko v Moštenici máme biologickú ČOV a v Jesenskom 
žumpu. 
 
63207 – Telefón, fax 
                                                 10 2 400,80 Sk 
 
     Zú čtované sú tu náklady na telefón v Jesenskom 
a v Moštenici, internet a fax. V Jesenskom náklady na telefón 
predstavujú sumu 10444,90 Sk. Telefónne karty do mo bilného 
telefónu Eurotel – 1 898,- Sk a v Moštenici 67.240, 90 Sk. 
Náklady v Moštenici sú nepomerne vä čšie, nako ľko v centrálnom 
domove sa administruje všetka agenda, tak ekonomick á, ako aj 
sociálna a mzdová, čo znamená, že celá manažerská práca sa 
odráža aj vo výške telefónu v Moštenici, kde mesa čné náklady 
predstavujú položku cca 5 500,- Sk. Okrem služobnýc h 
telefonátov sa taktiež deti pravidelne, tam kde je to možné, 
kontaktujú s rodi čmi. 
 
63210 – Poštovné 
                                                    6 767,- Sk 
 
     Náklady na poštovné sú zú čtované vo výške 1 737,- Sk 
v Jesenskom a 5 030,- Sk v Moštenici.  Jedná sa o z asielanie 
úradnej pošty, správ o de ťoch, korešpondenciu s úradmi práce 
sociálnych vecí a rodiny, s okresnými súdmi, s biol ogickými 



príbuznými, kde korešpondencia ide zvä čša ako doporu čená 
zásielka. Okrem toho je tu zú čtované poštovné platené pri 
úhrade šekov za stravovanie. 
 
 
X  Ostatné                                        3 2 890,20 Sk 
 
      
     V položke ostatné sú zú čtované ostatné náklady, najvä čšiu 
položku 32 130,- Sk predstavuje suma za nákup dreve ných 
hranolov na plot. 
 
 
63301 – Kancelárske potreby a materiál 
                                                   8 177,60 Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady na kancelársky papier, 
spinky, spinkova č, zaklada če, porada če, pásky do tla čiarne, 
drobné komponenty k po číta ču – šnúra, karisbloky, kalendáre 
a pod. 
 
63303 – Rôzne vybavenie kancelárií a prevádzkových priestorov 
                                                137  107,20 Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady na rôzne vybavenie 
kancelárií a prevádzky. Z položiek nad 500,- Sk sú to hrnce, 
trojzubec do kosa čky, osobná váha, vonkajší nodem k PC, filtre 
do odsáva čov pary v kuchyni, hriankova č, suši č vlasov, 
vnútroné dvere do skladu.  Z položiek na 1 000,- Sk  je to 
nábytok do Jesenského – 21 750,- Sk (vešiaková sten a, skrinky 
na topánky, no čné stolíky, stoli čky a stolí pre deti 
predškolského veku), náhrobný kame ň – 12 000,-, strešný nosi č 
na auto – 3 500,- Sk, válenda a no čný stolík  do  Jesenského –  
5 200,- Sk, telefónny aparát – 3 478,- Sk, kuchynsk é potreby – 
8 487,- Sk. Z menších položiek sú to svie čky na viano čné 
strom čeky, budík, teplomer, kuchynská váha, sane, kaniste r, 
drobný materiál do kuchyne a skladu. 
 
63304 – Čistiace hygienické a dezinfek čné prostriedky 
                                                  6 4 540,70 Sk    
 
     Zú čtovaných je tu celkovo 64 540,70 Sk za hygienické 
prostriedky, čistiace prostriedky, kozmetiku a dezinfek čné 
prostriedky. Na jedno die ťa pripadá mesa čne cca 285,- Sk . 
Jedná sa o výdavky na toaletný papier, mydlo, krém na ruky 
a tvár, u malých detí aj na ochranné krémy, plienky , telové 
mydlá, telové mlieka, zubné pasty, zubné kefky, pra ch na 
pranie, servítky, papierové hygienické obrúsky, hyg ienické 
vložky, na saponáty, dezinfek čné a čistiace prostriedky, 
ochranné gumené rukavice. 
 



 
63306 – Knihy, časopisy, noviny 
                                                  1 3 633,30 Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady na knihy, noviny 
a časopisy. Najvä čšiu položku tvoria náklady na zákony – 
Poradca – 2 468,- Sk. Zvyšné finan čné náklady predstavujú 
čiastku za časopis MACKO PUSÍK, nepravidelne kupovaný časopis 
PLUS 7 dní, rozprávkové, náu čné a didaktické knižky pre deti. 
 
63307 – Bielize ň, sú časti odevov, obuv 
                                                 16 8 385,50 Sk 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady na odevy, obuv 
a textil. V Jesenskom boli náklady na odevy cca 41 000,- Sk. 
V Moštenici cca 116 000,- Sk.  V Moštenici žije o 4  deti viac 
ako v Jesenskom a z toho prišli dve nové nezaodeté deti po čas 
decembra. Najvä čšiu položku pod ľa nás predstavujú náklady na 
obuv. Taktiež sú tu zaú čtované prikrývky na poste ľ, kde ceny 
týchto sú od 600,- Sk vyššie.  
 
 
 
63311 – U čebné a kompenza čné pomôcky 
                                                   17 762,- Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady za školské potreby, 
pomôcky – tašky, písacie potreby, pravítka, zošity,  pracovné 
zošity na niektoré predmety, školské tašky. 
 
63312 – Materiál pre výchovu 
                                                  7 4 154,30 Sk     
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady súvisiace s výchovou 
detí.  Vreckové činí cca 30.000,- Sk. Zvyšné financie sú 
hra čky, didaktické pomôcky, CD-rom s výchovnou tematiko u, 
napr. Slovenský jazyk, Rozprávková matematika, Dets ký kútik 
I,II,.... a iné výchovné pomôcky. 
 
63313  - Potraviny 
                                                465  612,70 Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady súvisiace so 
stravovaním detí, a to tak nákup potravín, ako aj p latby za 
stravu v materskej škole. Normonáklady pri celoro čnej 
prítomnosti detí sú : 460 862,- Sk. Ke ďže deti trávili časť 
prázdnin v letných táboroch, u príbuzných, taktiež niektoré 
víkendy navštívili biologické rodiny, 
     normonáklady na rok 2003 činili:   430 289,- Sk. 
Šetrenie 15 512,70 Sk vzniklo v dôsledku toho, že s me niektoré 
potraviny dostali ako dar. Napr. mäso z Taurisu R.S . Kategórie 



stravníkov a výšku normy na jednotlivé deti priklad áme 
v prílohe. 
Ostatné 
                                                 11 6 174,20 Sk 
 
     Zú čtované sú tu náklady na drobný spotrebný materiál v o 
výške 29 376,80 Sk, lieky vo výške 46 788,10 Sk (za počítané sú 
tu lieky, poplatky za recepty, terapie, stroj čeky na zuby). 
Poplatky za UPC a pomoc die ťaťu, ktoré sa osamostatnilo – 10 
400,- Sk. 
 
 
634   - Dopravné                                  1 3 799,50 Sk 
 
 
     Zú čtované sú tu náklady súvisiace  s prevádzkou osobné ho 
automobilu. 
 
 
 
63505 – Rutinná údržba prevádzky 
                                                   10 400,- Sk      
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady na údržbu prevádzky. 
Jedná sa o opravu daž ďového zvodu, oprava prá čky, vývoz žumpy 
v Jesenskom a oprava a údržba biologickej ČOV v Moštenici 
v hodnote  7 242,- Sk.  
 
 
63721 – Poplatky banke                             1 778,65 Sk 
 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované poplatky banke za vedenie ú čtu 
a servisné poplatky. 
 
 
63724 – Poistné  
                                                   41 618,- Sk 
 
     Zú čtované sú tu náklady vynaložené na odvody poistného  
2,2 promile do sociálnej pois ťovne, ako povinné poistenie pri 
úraze zamestnancov. Ďalej  je tu zákonná poistka vo výške cca 
9 000,- Sk, havarijná poistka vo výške 23 000,- Sk at ď. 
 
 
 
63727 – Odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru 
                                                   44 000,- Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované náklady súvisiace s vyplatením 
odmeny externej pracovní čke, ktorá spracováva ú čtovníctvo pre 



detský domov. Jedná sa o odmenu dohodnutú v zmluve 4 000,- x 
11 mesiacov 
Ostatné 
                                                 10 4 614,05 Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované školské poplatky, strihanie, 
výlety, rekreácie detí, poplatky za WC a iné vo výš ke 47142,60 
Sk, 9.000,-Sk pri odchode die ťaťa z DeD a poplatky banke za 
výbery. Drobný materiál vo výške cca 40 000,- Sk. 
 
 
Zálohové platby                                  12 6 895,10 Sk 
 
 
     Záloha za elektriku 24 690,- Sk, plyn 60 013,60 Sk,  
záloha na kuchy ňu 40 000,- Sk.  
 
 
 
 
 
Poplatky za vedenie ú čtu 
                                                     830,- Sk 
 
     Zú čtované sú tu náklady na vedenie ú čtu v VUB a.s. Banská 
Bystrica – 60,- Sk na mesiac za 11 mesiacov – 660 S k, nako ľko 
v januári 2003 ešte neboli na ú čte prostriedky BBSK a da ň 
z úroku vo výške 170,- Sk. 
 
Prijaté úroky 
                                                   1 101,65 Sk 
 
     Na tomto ú čte sú zú čtované prijaté úroky za financie BBSK 
vedené na ú čte 1212369955/0200 za rok 2003. Rozdiel medzi 
prijatými úrokmi a poplatkami za vedenie ú čtu a da ňou z úroku 
je 271,65 Sk a tieto financie boli odvedené do NBS na ú čet 
BBSK dňa 15. 1. 2004.  
     Okrem toho sme na ú čet 94-6400312/0720 vrátili BBSK 58,35 
Sk. Táto čiastka predstavuje nedo čerpané finan čné prostriedky.  
 
Záver 
 
     Chceme sa týmto po ďakova ť banskobystrickému samosprávnemu 
kraju za to, že financovanie prebieha mesa čne, čo ve ľmi 
zľahčuje prevádzku a prináša ur čitú istotu a pokoj  do našej 
náro čnej práce. Taktiež ďakujeme, že sme pod ľa Vyhlášky 
578/2001, mali vykryté finan čné prostriedky na všetkých našich 
klientov. Tento spravodlivý prístup nás zaväzuje k ešte 
kvalitnejšiemu poskytovaniu starostlivosti o deti, ktoré sú 
nám zverené a je pre nás ve ľkou motiváciou a zárove ň 
vyjadrením dôvery zo strany BBSK, že naša služba je  pre 



banskobystrický kraj užito čná a potrebná. Ešte raz v mene 
všetkých zamestnancov a detí ďakujeme.  
2.5.  Rekapitulácia 
 
 
 
 
Celkové príjmy                              3 757 5 94,68 Sk 
 
Celkové výdavky                             3 574 2 74,–- Sk 

 
ROZDIEL:                                      183 3 20,68 Sk 
=================================================== =========== 
     
 
   
 
2.6.  Preh ľad rozsahu príjmov v členení pod ľa zdrojov 
 
 
 
Banskobystrický samosprávny kraj            3 149 4 51,–- Sk 

Výživné a sirotské                             55 4 95,40 Sk 

Tržby                                         136 8 80,–- Sk 

Prijaté úroky                                     6 03,28 Sk 

Príspevok 1%                                   84 6 41,–- Sk 

Príspevok zria ďovate ľ                          29 100,–- Sk 

Dary od fyzických osôb                         73 6 01,–- Sk 

Transpetrol Bratislava                         50 0 00,–  Sk 

Elektrárne Bratislava                         100 0 00,–- Sk 

Hammer s.r.o. Slovenská Ľupča                  10 000,–- Sk 

NDS – Shell                                    67 8 23,–- Sk       

 

Naturálne dary 

 

Fermas spol.s.r.o. Slovenská Ľupča        kuchynská linka 

Volkswagen Bratislava                     odevy a o buv  

Katolícka diecézna mládež                 tanierová  súprava 

Slovenské Lesy                            viano čné strom čeky 

Rodina Pacherová                          Multipass  10 

Rodina Pacherová a P. Me ňhart             zhotovenie oplotenia 



Papierne Harmanec                         hygienick é potreby 

 

3.  Ako ďalej – vízia budúcnosti 

 

 

     Začiatkom roku 2004 nás čaká rekonštrukcia skladových 

a niektorých komunika čných priestorov, taktiež ma ľovanie 

jedálne. Na jar pokra čova ť v projekte „Detské ihrisko. Od 

februára 2004 by sme chceli zriadi ť profesionálnu náhradnú 

rodinu a umiestni ť do nej dve deti. Spoluprácu s manželmi, 

ktorí majú záujem sta ť sa profesionálnymi náhradnými rodi čmi 

sme už za čali. Náhradní rodi čia majú záujem stara ť sa o 4 

deti. Máme záujem získa ť viac manželských párov, ktorí by boli 

ochotní a schopní stara ť sa o deti niekoho iného.  Od októbra 

2004 plánujeme za čať spoluprácu v rámci PNR s rómskou rodinou, 

ktorá chce poskytnú ť svoj domov dvom de ťom. Trochu nás mrzí, 

že si banskobystrický samosprávny kraj dal podmienk u, 

zria ďova ť PNR iba v rámci kraja. Z nášho poh ľadu je to 

rozhodnutie, ktoré oberie o možnos ť niektoré deti dosta ť sa do 

náhradných rodín. Ak sa nám nepodarí získa ť dostatok 

náhradných rodi čov, plánujeme v priebehu dvoch-troch rokov 

otvori ť ďalšiu samostatnú skupinu. Podmienkou je získanie 

vhodných priestorov – najlepšie rodinného domu. 

 

     Na ďalej budeme pokra čova ť v zapo čatom trende do 1-2 rokov 

umiestni ť deti do PNR, alebo náhradných rodín. V Moštenici s a 

nám to od r. 2000 darí, každé die ťa ktoré sme od uvedeného 

roku prijali sme umiestnili bu ď do náhradnej, alebo 

profesionálnej náhradnej rodiny. 

 

 

      

 
 
 



 
 
 
 
                             


