Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
oddelenie sociálnych služieb 

Informácia

o finančnom hospodárení sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11, Bratislava v roku 2015

Prácu a činnosť detských jaslí riadi vedúci pracovník Kapacita zariadenia je 50 miest. Deti sú rozdelené podľa veku do troch oddelení, na každom oddelení sú dve odborné sestry. Zariadenie disponuje kuchyňou, v ktorej sa denne pripravuje čerstvá strava a práčovňou, v ktorej sa perie oblečenie detí, do ktorého sú prezlečené počas pobytu v zariadení. Technický personál tvorí  kuchárka a ďalší traja pracovníci. Celkový počet pracovníkov vrátane vedúcej je 11, čo je najnižší možný počet na zabezpečenie bezproblémového chodu zariadenia pri dodržaní všetkých platných predpisov (v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti, BOZP a iné).

Návrh rozpočtu na rok 2015 vychádzal zo skutočnosti predchádzajúceho roka po zohľadnení možných príjmov a výdavkov v roku 2015. 

Príjmy detských jaslí boli plánované v sume 106 500,- € a skutočne dosiahnuté vo výške 99 067,46 €, čo je plnenie na 93,02 %. Príjem tvorí poplatok za starostlivosť o dieťa v zariadení.

Výdaje boli plánované v sume 169 220,- €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 155 401,49 €, čo je na 91,8  %. Z tejto sumy boli výdavky na mzdy vrátane odmien 95 228,- €, čo predstavuje 61 %, čo je v priemere 721,- € na jedného pracovníka (bez odmien 627,- €, v rozpätí od 469,- € do 724,- € bez vedúceho pracovníka). Povinné odvody predstavovali 32 573,26 €, čo je cca 34,95 % z miezd a 20,96 % z celkových výdavkov. Výdavky na energie a vodné, stočné boli vo výške 15 269,33 €, čo je 9,83 % z celkových výdavkov. Na položke potraviny boli finančné prostriedky čerpané v sume 6 844,08 €, kde bola zaznamenaná značná úspora  z dôvodu uzatvorenia detských jaslí pre rekonštrukciu strechy. 
Na všeobecný materiál boli čerpané finančné prostriedky len minimálne, pričom zariadenie využívalo možnosť sponzorských darov, napr. z nadácie Tesco boli zakúpené nové koberce a hračky a z darov od rodičov oblečenie pre deti.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavoval sumu 56 354,03 €, čo poukazuje na účelné nakladanie s finančnými prostriedkami.
K 15. 02. 2016 navštevovalo detské jasle 5 detí, ktoré dosiahli 3 roky.
Z uvedeného vyplýva, že finančné prostriedky na prevádzku Detských jaslí na Robotníckej ul. č. 11 boli použité s maximálnou úsporou.
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