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1. Základné údaje 

 

Názov DeD:     Detský domov 

Adresa:     Dlhá 179, 949 01 Nitra 

Počet zamestnancov:    67 

Počet detí:     74 

Priestorové usporiadanie:   kmeňová budova  

Počet skupín a zloženie:   2 SS, 2 ŠSS,  21 PR 

Meno riaditeľa:    Ing. Viera Podhorová 

Kontakt:     0915 570 813 

E-mail:    riaditel.nitra@ded.gov.sk 

                    

2. Stratégia 

Zámerom DeD je 

• motivácia biologických a širších rodín mal. detí k aktívnej participácii pri vytváraní 

životných podmienok a posilňovaní rodičovských kompetencií potrebných na 

zabezpečenie optimálnej starostlivosti o deti s cieľom návratu do prirodzeného 

rodinného prostredia ,  

• zabezpečenie náhradného rodinného prostredia deťom  

• kvalitná príprava mladých dospelých na osamostatnenie po odchode z detského domova 

• skvalitňovanie podmienok v profesionálnych rodinách  

• rozširovanie profesionálnych zručností a zvyšovanie kvalifikácie vlastných 

zamestnancov  

• prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci  

• vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť 

v detskom domove. 

 

 

 



2.1 Rozvíjanie vlastných zamestnancov 

 

Počet zamestnancov           65 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu vzdelávania     38 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu kontinuálneho vzdelávania    6 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu supervízie     61 

Výška  finančných prostriedkov čerpaných na vzdelávanie        2797, 43 EUR 

Výška finančných prostriedkov čerpaných na supervíziu          2 524,25 EUR  

 

Plán vzdelávania na r. 2017 

Odborné školenia a semináre - zamestnanci EPÚ, CPPR, ÚSoD 

Dotyková terapia a detské masáže  - PR, zdravotné sestry  

Komunikačné stratégie pri výchove dieťaťa s poruchou vzťahovej väzby v detskom domove ( 

PR, vychovávatelia , psychológovia) 

Komunitný kruh a vyvodzovanie pravidiel s deťmi ( profesionálni rodičia, vychovávatelia) 

Vzdelávanie pracovníkov ústavnej starostlivosti zamerané na prípravu mladých ľudí na odchod 

zo zariadenia ( sociálni pracovníci, odborní zamestnanci ) 

Sebapoznanie ako predpoklad zvládania agresivity a riešenia konfliktov ( odborní zamestnanci) 

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby (psychológovia) 

Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení (špeciálny pedagóg, vychovávatelia) 

Empatické laboratórium ( odborní zamestnanci) 

Predstavenie psychodiagnostických metodík TABak a TABaK-C určených na meranie 

agresivity ( psychológovia)  

Tímová spolupráca subjektov v procese pomoci dieťaťu ( sociálni pracovníci)  

   

Plán kontinuálneho vzdelávania - aktivity: 
 

Adaptačné vzdelávanie  

Adaptačné vzdelávanie ukončil v roku 2017 

 (1 vychovávateľ). 
 

Inovačné vzdelávanie 

„Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese“  

(1 vychovávateľ) 

 

Rigorózne vzdelávanie  

(1 vychovávateľ) 

 

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky – špeciálnopedagogická spôsobilosť 

rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. 



UK Bratislava 

(3 vychovávatelia) 

 

Plán vzdelávania -vzdelávacie aktivity:  

 
Aktualizačné vzdelávanie 

 

-  „PowerPoint v edukačnom procese“  

             Prievidza 

             zdokonalenie zručností v práci s PowerPointom 

             ( 1 vychovávateľ)  

 

- „ Základný kurz bazálnej stimulácie“  

              Detský domov, Nová Dědina 

              získanie zručností bazálnej stimulácie pri práce s imobilnými deťmi 

              ( 2 zdravotné sestry)  

 

- Agresia a agresivita v predškolskom a mladšom školskom veku  

            Odborný seminár  

(2 vychovávatelia) 

 

- Školenie v účtovnom programe od firmy Softip a.s.“  

            Detský domov, Dlhá 179, Nitra 

            zdokonalenie sa pri práci v rámci jednotlivých modulov programu 

            ( 4 zamestnanci EPÚ )  

 

- Školenie v pokročilých moduloch IMA a DIM firmy Softip a.s.“   

           ÚPSVaR Poprad, pracovisko Levoča 

           zdokonalenie sa v programe Softip a.s. v evidovaní majetku DeD 

           ( 1 zamestnanec EPÚ) 

 

- „ Ako hovoriť, aby deti počúvali“  

              Alokované pracovisko MsÚ Nitra, Dvorčianska 63, Nitra 

              zlepšenie verbálnej aj neverbálnej komunikácie s dieťaťom  

             ( 1 profesionálny rodič ) 

     

- „Od strachu k láske – otázky a odpovede“ 

   6/2017 DeD Nitra  

   ( 16 profesionálnych rodičov)  

 

- „Školenie aplikačného programového vybavenia WinASU – administratívny systém 

úradu“ 

Okresný úrad Banská Bystrica 

                zdokonalenie sa v procese evidovania došlej a odoslanej pošty 

( 1 zamestnanec EPÚ )  

 

- „Efektívna komunikácia s adolescentami“  

       Detský domov, Dlhá 179, Nitra  

       zdokonalenie sa v procese komunikácie s deťmi v pubertálnom veku 

 (1 vychovávateľ, 1 psychológ) 

 



- Sebapoznanie, ako predpoklad zvládania agresivity v riešení konfliktov“  

Pezinok 

                rozvoj kľúčových kompetencií a ich integrácia do praxe pri práci s deťmi 

(2 psychológovia, vedúca úseku starostlivosti o dieťa) 

 

- Správa legislatúry a vyraďovanie záznamov a spisov, archivácia “ Hotel 

Agroinštitút Nitra 

zdokonalenie sa  v správe legislatúry a vyraďovanie záznamov a spisov 

(1 zamestnanec ekon. úseku) 

 

- „Dobrá prax naša inšpirácia“  

                 Fakulta zdravotníctva  Univerzita Trnava 

  oboznámenie sa s prácou organizácií, ktoré pomáhajú riešiť problémy v sociálnej     

                 oblasti 

  (2 profesionálni rodičia) 

 

- Možnosti rozvíjania efektívnej komunikácie medzi PR a školou pri riešení problémov 

žiakov z PR 
               3/2017 DeD Nitra  

              (17 profesionálnych rodičov) 

 

      

Funkčné inovačné vzdelávanie  

 

- „Elektronické schránky v praxi v zmysle novely zákona o e-governmente“  

12/2017 Hotel Tatra, Bratislava 

 aktivácia schránky, pravidlá a štandardy zverejňovania, práca s elektronickým 

podaním, praktická realizácia, sankcie, prvé kontroly zo strany štátnych orgánov 

( 1 sociálny pracovník) 

 

- Elektronické schránky v praxi v zmysle novely zákona o e-governmente“ Hotel 

Agroinštitút Nitra 

aktivácia schránky, pravidlá a štandardy zverejňovania, práca s elektronickým 

podaním, praktická realizácia, sankcie, prvé kontroly zo strany štátnych orgánov... 

( 1 zamestnanec EPÚ)  

 

- „Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o VO v nových fin. limitoch po 

1.6.2017 a 1.11.2017  

Hotel Agroinštitút Nitra 

získanie informácií o základných postupoch verejného obstarávania podľa § 117 

ZVO  pre zákazku z nízkou hodnotou, o povinnostiach v tejto oblasti, ktoré je 

potrebné  aplikovať v internej smernici verejného obstarávania 

    ( vedúca EPÚ) 

 

- „Mzdové účtovníctvo v II. Q roku 2017“ Hotel Agroinštitút Nitra 

                 novela Zákona o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení, o starobnom   

                 dôchodkovom poistení, daňový bonus 

               (  1 zamestnanec EPÚ)  

 

- Prechodní pestúni zblízka 

13.12.2017 DeD Nitra  



( 14 profesionálnych rodičov )  

 

- Porozumenie problémovému správaniu detí – zážitková forma  

9.11.2017 

( 17 profesionálnych rodičov)  

 

- „ Z decáku do života „  

6.9.2017  

                ( 15 profesionálnych rodičov) 

 

- „ Príprava dieťaťa na odchod z PR „ 

7.6.2017 

( 20 profesionálnych rodičov ) 

 

- „ Kedy a ako hovoriť s deťmi o sexualite „  

1.2.2017 DeD Nitra – MUDr. Kapusta  

(18 profesionálnych rodičov)  

  

                                                         

Účasť na konferenciách, regionálnych a celoslovenských stretnutiach: 

1. 

Celoslovenská porada riaditeľov a koordinátorov CPPR 

Podpora PR – mentoring  

3/2017 MsÚ Liptovský Mikuláš 

(riaditeľ, vedúca úseku CPPR) 

 

2. 

Metodické stretnutie odborných zamestnancov 

4/2017 Komárno  

( 2 psychologičky, špeciálny pedagóg, riaditeľ) 

 

3. 

Celoslovenské stretnutie koordinátorov CPPR  

5/2017 Poprad 

(vedúca úseku CPPR) 

 

4. 

Regionálne pracovné stretnutie zástupcov oddelení SPODaSK a vybraných zamestnancov 

detských domovov 

Postup pri medzištátnych osvojeniach do zmluvných štátov Dohovoru o ochrane detí 

a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29.mája 1993.  

5/2017 Detské mestečko Zlatovce 

(2 sociálni pracovníci ) 

 

5. 

Regionálne metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov 



5/2017 DeD Nitra  

( 1 špeciálny pedagóg) 

 

6. 

Pracovné stretnutie soc. prac. Nitrianskeho kraja  

6/2017  DeD Žitavce 

( 4 soc. prac, vedúca úseku CPPR ) 

 

7. 

Metodické stretnutie PR z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja  

10/2017 Bratislava  

( 3 profesionálni rodičia )  

 

8.  

Celoslovenské stretnutie sestier z detských domovov 

11/2017 Tatranské Zruby 

(Riaditeľ, sestry) 

     

9.  

Metodické stretnutie špeciálnych pedagógov  

11/2017 Piešťany  

( 1 špeciálny pedagóg)     

  

10. 

Konferencia 

Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa 

10/2017 Holiday Village Tatralandia   

(1 vedúca úseku starostlivosti o deti, 1 soc.prac., 1 psychológ, 1 PR, riaditeľ) 

 

11. 

Regionálne stretnutie vybraných zamestnancov DeD a ÚPSVaR  

tímové stretnutie zamestnancov detských domovov, krízových stredísk, centier Dorka 

a ÚPSVaR-ov, výmena skúseností 

11/2017 ÚPSVaR Nitra  

( 1 sociálny pracovník 

 

 

Plán supervízie: 

Počet hodín individuálnej supervízie       40 

Počet hodín skupinovej supervízie       45 

➢ Od apríla 2017 v každom mesiaci (okrem letných prázdnin) boli vypísané termíny 

skupinových supervízií pre PR, vychovávateľov, pomocných vychovávateľov, sestry 

a opatrovateľov (tieto skupiny boli zmiešané). Na skupinové supervízie sa zamestnanci 



nahlasovali samostatne podľa zverejnených termínov, pričom každému zamestnancovi 

bolo doporučené dodržať stanovený počet skupinových supervízií.  

➢ Zamestnanci SS, SŠS a PR absolvovali v priebehu mesiacov apríl-november 2017 6 

skupinových supervízií. 2 PR absolvovali spolu 5 hodín individuálnej SV.  

➢ Odborní zamestnanci a sociálni pracovníci absolvovali 3 individuálne supervízie za rok, 

okrem špeciálnej pedagogičky, ktorá absolvovala 9 individuálnych SV ako začínajúci 

odborný zamestnanec.  

➢ Supervíziu v DeD zabezpečovali dve externé supervízorky. 

                                                         

2.2 Zapájanie rodiny 

a) Analýza odchodu detí z DeD z dôvodu sanácie / NRS –NOS a PS / dovŕšenia plnoletosti   

K 31.12.2017 bolo ukončené poskytovanie ústavnej starostlivosti 11 deťom. 

V roku 2017 dovŕšili plnoletosť dvaja mladí dospelí, ktorí sa rozhodli zotrvať v detskom 

domove počas prípravy na budúce povolanie. Bola s nimi uzavretá Dohoda o poskytovaní 

starostlivosti mladému dospelému v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti po dovŕšení 

plnoletosti.  

 S 35 deťmi udržuje kontakt biologická rodina alebo fyzické osoby blízke podľa § 64 ods. 8 

Zák. č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších 

predpisov. Počas pobytov detí v ich rodinnom prostredí bol detským domovom príbuzným 

vyplatený príspevok na stravu. Odborný tím detského domova úzko spolupracuje s príbuznými 

detí na vytváraní podmienok pre návrat detí do rodinného prostredia, na posilňovaní 

a skvalitňovaní vzťahu rodičov s deťmi a na obnove rodičovských kompetencií.  Na celom 

procese participujú pracovníci orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce / mestá 

a akreditované  subjekty. Všetci zainteresovaní, vrátane rodičov, profesionálnych rodičov a 

vychovávateľov  sa podieľajú na tvorbe Plánov sociálnej práce s deťmi a ich rodinou, ktoré sa 

vyhodnocujú v polročných intervaloch. V detskom domove realizujeme prípadové konferencie 

a stretnutia rodinného kruhu, pozývame rodiny detí na podujatia organizované detským 

domovom.  Rodičov neustále motivujeme k aktívnej spolupráci pri riešení ich životnej situácie.  

     

   V prípade, že návrat dieťaťa do prirodzeného rodinného prostredia nie je možný, vykonávame 

opatrenia smerujúce k zabezpečeniu náhradného prostredia pre dieťa.  

  

Z dôvodu zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti NOS  - 2 deti  

- 11- ročné dievča 

- 5- ročný chlapec  

 

Z dôvodu pestúnskej starostlivosti –  3 deti  

• 3 deti vo veku do jedného roku  

 

Z dôvodu predosvojiteľskej starostlivosti – 4 deti  

• 4 deti vo veku do jedného roku  



Z dôvodu premiestnenia do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu – 1 dieťa  

• 1 chlapec vo veku 12 rokov súdnym rozhodnutím premiestnený do reedukačného 

zariadenia pre vážne problémové prejavy správania  

Z dôvodu úmrtia  - 1 dieťa  

•  13- ročný chlapec  s ťažkým zdravotným postihnutím  

 

b) Výška finančných prostriedkov na RP 631 – na návštevy do rodiny 

Pracovné cesty - návštevy do profesionálnych a biologických rodín boli uskutočňované  

zamestnancami CPPR služobnými motorovými vozidlami.  

Cestovné náhrady celkom v sume 0,- EUR. 

 

2.3  Prizývanie k spolupráci odbornej verejnosti 

 

a) Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť, stretnutia so širokou 

verejnosťou...) 

- zmluvná spolupráca  detského domova s dobrovoľníkmi z OZ Buddy   

- Organizácia vzdelávacieho stretnutia pre vychovávateľov Nitrianskeho kraja 

              ,,Trendy vo výchove detí v DED“ 

- Ocenenie dieťaťa z PR - diplom za úspešnú reprezentáciu školy a kraja predsedom 

Nitrianskeho samosprávneho kraja  

- vyhlásenie dieťaťa z PR  za Čestného občana mesta N. Zámky primátorom  

- ocenenie dvoch súrodencov za mimoriadne činy v Projekte F. Polca  

- pozývanie a účasť zástupcov inštitúcií, sponzorov a participujúcich subjektov na 

podujatia organizované detským domovom 

- Postup detí s ŤZP s divadelným predstavením a dieťaťa z PR v aerobiku do 

celoslovenského kola Najmilšieho koncertu roka 2017  

 

   

b) Prizývanie k spolupráci odbornej verejnosti  

- úzka spolupráca s akreditovaným subjektom SPDDD Úsmev ako dar v príprave mladých  

  dospelých na proces osamostatňovania sa odchovancov z detských domovov a odborníkmi    

  v práci s mladými dospelými, 

- spolupráca s preventistom Mestskej polície v Nitre v oblasti prevencie šikanovania  

  a trestnoprávnej zodpovednosti maloletých detí  

- spolupráca s odborným lekárom so špecializáciou v odbore gynekológia v oblasti  

  plánovaného rodičovstva, prevencii promiskuity a  hygieny mladistvých dievčat 

-canisterapia –  pravidelná spolupráca s OZ Doggie s terapeutickým pôsobením psov na deti  

  

  

c) Organizované aktivity pre deti z DeD v rámci DeD a mimo DeD 



 

- Prednáška pre deti z PR a DED – Obchodovanie s ľuďmi  

6.2.2017 

 

- Bábkové divadlo Svetielko v DeD – O troch kozliatkach  

31.3.2017 pre deti z profesionálnych rodín a z DeD 

 

- Čitateľská súťaž „ Najaktívnejší čitateľ alebo čítame s porozumením „  

Marec – Máj 2017  

Hlavné výhry pre deti – bicykle do knižnice  

 

- Divadelné predstavenie Don Quijote de La Ancha 

30.5.2017 

Kultúrne centrum Zobor   

 

- Jarný tábor  – Radava – marec 2017  

               deti prekonávajú jarnú únavu dobitím energie v jarnom tábore plnom dobrodružstiev  

                a výletov do prírody  

 

- Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú ozdobu 2017 

 

- Návšteva ADAWASTE  

               Beseda o ekologickom prepravovaní sa 

 

- Návšteva úradu vlády  

Organizovaná návšteva úradu vlády pri príležitosti MDD 

 

- Akcia pre malých a veľkých „ Hurá leto 2017“ 

29.6.2017 

Grilovačka, guláš párty, súťaže s atrakciami pre deti, všetkých zamestnancov 

a biologické rodiny   

 

- Vystúpenie detí na Najmilšom koncerte roka 2017 v Divadle Karola Spišáka v Nitre 

                Spoločné vystúpenie detí zo samostatných a špecializovaných samostatných skupín.       

                Deti postúpili do celoslovenského kola do Bratislavy. 

 

- Šarkaniáda na Kalvárskom kopci  

Deti z PR  - púšťanie šarkanov s ochutnávkou gaštanových špecialít a belgickej 

čokolády 

15.10.2017 

 

- Vystúpenie detí na Najmilšom koncerte roka 2017 v Bratislave 

                Deti zožali obrovský potlesk 

 

- Akcia malých a veľkých k MDD – jún 2017 



veľké zábavné podujatie detí, zamestnancov, rodičov, širšej rodiny a profesionálnych 

rodičov pri príležitosti MDD a blížiaceho sa ukončenia školského roka s množstvom 

atrakcií ( skákajúci hrad, mobilná profesionálna výroba cukrovej vaty, súťažné 

disciplíny pre deti aj dospelých,  programové vystúpenia detí, šašo, fotokútik 

 

- Letný tábor Počúvadlo – júl-august 2017  

prázdninové dvojtýždňové dobrodružstvo v lone prírody kombinované s ubytovaním 

na chate, pri brehu rieky s množstvom lesov, adrenalínu a športu    

 

- Akcia „Predĺžme si leto“ 

September 2017 

Výroba záhradného posedenia na terasy z europaliet pre deti z DeD 

 

- Oslavujeme meniny a narodeniny v DeD 

               prezentácia osláv významných životných udalostí detí v DeD 

 

- Mikuláš – december 2017 

Privítali sme návštevu v DeD štátneho tajomníka MPSVR, deti vystúpili s krátkym 

programom za čo boli odmenené mikulášskymi balíčkami.  

 

- Vianočný večierok so študentami Gymnázia na Párovskej ulici  

13.12.2017 – deti z PR + DeD 

Interaktívne divadlo, vianočné balíčky pre deti, tvorivé dielne, hľadanie pokladu, 

vystúpenia detí   

 

- Zimný tábor Radava – december 2017 

po množstve dobrôt, rozprávok a leňošení počas vianočných sviatkov sme zažili 

kopec srandy na diskotékach, rôznych voľnočasových aktivitách a oslave Silvestra  

 

- Turistický výstup na vrch Zobor 

 

- Účasť na ukážkach bojov a techniky z druhej svetovej vojny v Slovenskom 

poľnohospodárskom múzeu 

 

- Výlet na Dražovský kostol 

 

- Návšteva zubrej zvernice 

 

- Výlet do Topoľčian 

 

d) Projekty a sponzorstvo 

Darcovia: 

ADAMA AGRICULTURE SLOVENSKO – vecný dar 



HECHTER SLOVAKIA s.r.o. Nitra –finančný dar 

CK TIP TRAVEL a.s. Piešťany – finančný dar 

JAGUAR LAND ROVER SLOVAKIA s.r.o. Bratislava – finančný dar  a vecný dar 

MOUNTFIELD SK s.r.o. Martin –vecný dar 

TAKENAKA EUROPE GmbH Nemecko – vecný dar 

OSMI s.r.o. Nitra – finančný dar 

Fyzické osoby – vecné dary 

 

  

SPOLU: 18 256,55 EUR, z toho vecné dary 16 556,55 EUR 

 

Čerpanie: Finančné dary boli použité na zabezpečenie jarných a letných táborov pre deti,  

zabezpečenie nákupu jednolôžkových postelí, autosedačiek, kočíkov a detských postieľok  

 

SPOLU: 15 819,84 EUR 

 

e) Ocenenie a úspechy 

Maloleté dieťa umiestené v PR:  

➢ reprezentačná činnosť v aerobiku v rámci SR a krajín EÚ  

➢ pódiové umiestnenia na všetkých doterajších tuzemských aj zahraničných podujatiach 

➢ ocenenie diplomom za úspešnú reprezentáciu školy a kraja predsedom Nitrianskeho  

samosprávneho kraja  

➢ vyhlásenie dieťaťa za Čestného občana mesta N. Zámky primátorom  

 

Maloleté deti umiestnené v PR – 2 súrodenci  

➢ Cena F. Polca –  ocenenia detí za mimoriadne činy 

  

Najmilší koncert roka 2017 

- Postup detí s ŤZP s divadelným predstavením a dieťaťa z PR v aerobiku do 

celoslovenského kola  

 

 

2.4 Vytváranie rodinných podmienok pre  rozvoj a samostatnosť 

dieťaťa 

a) Školy - počet detí k 31.12.2017 

Materské školy –  3 ( Branč , Šahy,) 

Základná špeciálna škola – 11 (Nové Zámky , Nitra) 

Základné školy – 26 (Nitra, Topoľčianky, Nové Zámky, Mojmírovce,  

ŠZŠI – 13 (Nitra) 

Stredné odborné školy internátne - 2 ( Nové Zámky, Levice) 

Odborné učilište internátne  3 ( Nová Ves nad Žitavou, Trnava , Bratislava) 



Stredná odborná škola 1 ( Nové Zámky)  

 

b) Záujmová činnosť   

V profesionálnych rodinách navštevuje záujmovú činnosť celkom 20 detí, v samostatných 

skupinách v DeD 6 detí.  

 

c) Počet detí navštevujúcich rodinu  

V roku 2017 navštevovalo rodinu celkom 35 detí. 

Príspevok na stravu dieťaťa, ktoré sa zdržiava mimo DeD z dôvodu návštevy u rodičov a FO 

blízkych vo výške dennej stravnej jednotky v zmysle ust. § 64 ods. 7) zákona č. 305/2005 Z.z. 

bol vyplatený v 111 prípadoch (35 detí) celkovej sume 1 220,29 EUR. 

 

d) Letné tábory  

V roku 2017 sa jarných, letných a zimných táborov zúčastnilo 96 detí. 

Boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 21 205,20 EUR, z toho 13 377,00 EUR 

bolo použitých z darovaných finančných prostriedkov. ( ekon.) 

 

e) Pohľadávky 

Počet dlžníkov k 31.12.2017              112 

Z toho: 

Počet dohôd o splátkach k 31.12.2017                          2 

Počet dlžníkov  - exekučné konanie             98 

Počet dlžníkov  - výzva na zaplatenie                        12 

 

      Počet dlžníkov – trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok štátu za r. 2017          0 

 


