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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Charakteristika CDR: 

Centrum je zariadením zriadeným v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

/ďalej len „zákon“/ na účel vykonávania:  

• Vykonávanie opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie 

alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej 

starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia /§ 

45 ods. 1, písm. a) zákona/  

• Pobytové opatrenia pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý po ukončení 

pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa /§ 46 ods. 1, písm. b) bod č. 2 

zákona/  

• Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania:  

- krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom 

rodinnom prostredí,  

- porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z 

dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom 

prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch /§ 45 ods. 1, písm. 

c) zákona/.  

 

Formy opatrení: 

• pobytovou formou  

• ambulantnou formou a terénnou formou  

 

Forma vykonávania opatrení  

 

Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto zákona podľa účelu, na ktorý bolo zriadené /§ 45 

ods. 4, písm. a), b), c) zákona/:  

 

Opatrenia sa vykonávajú pobytovou formou v:  

• profesionálnych náhradných rodinách /§ 51 ods. 1, bod a) zákona/  

• samostatne usporiadaných skupinách /§ 51 ods. 1, bod b) zákona/  

• skupine mladých dospelých 

 

Opatrenia sa vykonávajú ambulantnou a terénnou formou v:  

• prirodzenom rodinnom prostredí klienta centra  

• v prostredí utvorenom a usporiadanom v centre  

 

 

 



ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov: Centrum pre deti a rodiny Žitavce 

Adresa: Hlavná 102, 952 01 Žitavce 

V zastúpení: Mgr. Peter Rácek, riaditeľ CDR 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny 

IČO: 00181391 

DIČ: 2021033465 

Pracoviská:  

RD Vráble – Hliníková 1332/34, (SUS5) 

RD Vráble – Podmájska 1088/34, (SUS6) 

RD Vráble – časť Dyčka, Lúčna 106, (SUS8) 

RD Vráble – časť Dyčka, Dlhá 185, (SUS7) 

  

Kontakt: CDR Žitavce, Hlavná 102, 952 01 Žitavce 

037/7882016, 0908/780059 –Mgr. Peter Rácek riaditeľ CDR Žitavce 

037/7882845, 037/7882846 - kanc. Žitavce- ekonomické odd. 

Vedúca úseku starostlivosti o deti:  0915 884 485 

sociálne oddelenie : 0917 453 975 

                                   0903 553 976 

                                   0908 927 077 - dosažiteľnosť 

037/7882283 - SUS 2  kaštieľ Žitavce, Hlavná 102, Žitavce 

037/7882296 - SUS 3  kaštieľ Žitavce, Hlavná 102, Žitavce 

037/7831236 - SUS 5  RD Hliníková 1332/34, Vráble 

037/6519635 - SUS 6  RD Podmájska 1088/34, Vráble 

037/7834011 - SUS 7  RD Dlhá 185, Dyčka 

037/7834019 - SUS 8  RD Lúčna 106, Dyčka 

  

 e-mail:           cdrzitavce@mail.telekom.sk 

                       riaditel.zitavce@ded.gov.sk 

                       pam.zitavce@ded.gov.sk   

                       sociálne.zitavce@ded.gov.sk 

                       ekonom.zitavce@ded.gov.sk 

  

ambulantné a terénne opatrenia: 

sídlo: administratívna budova, Hlavná 41, 952 01 Vráble 

 kontakt: psychológ: 0918 564 154 

                psychológ: 0907 730 409 

                sociálny pracovník: 0907 716 676 

e-mail: npdei3zitavce@gmail.com 
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Vízia zariadenia 
 

Víziou zariadenia s láskou prijímať dieťa do zariadenia, s úctou ho vychovávať 

a pripravovať na návrat do života. 

Poslaním zariadenia na výkon opatrení SPODaSK je poskytnúť dočasné prostredie pre 

dieťa a mladého dospelého v kríze, v spolupráci so subjektami v zmysle ustanovení zákona 

č. 305/2005 

 

Stratégiou zariadenia je vytvárať deťom bezpečné prostredie pre psychický, fyzický 

a sociálny vývin, vytvárať im optimálne podmienky a priblížiť sa k rodinnému prostrediu. 

Ku každému dieťaťu a mladému dospelému sa snažíme pristupovať na základe 

rešpektovania jeho individuality, rodinných väzieb a životnej histórie. Zameriavame sa na 

rozvoj kompetencií zamestnancov CDR ( školeniami, vzdelávaním, supervíziou), 

podporujeme vzťahy s biologickou rodinou, zapájame rodiny a širšie príbuzenstvo do 

života dieťaťa v CDR ( prípadové konferencie, spoločné aktivity a podujatia, spolupráca 

a vzájomná komunikácia, spolupráca s akreditovanými subjektmi). 

Našim cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok v jednotlivých samostatne 

usporiadaných skupinách, v skupine mladých dospelých, ale aj v profesionálnych 

náhradných rodinách, aby bol zabezpečený komplexný rozvoj dieťaťa, jeho socializácia, 

samostatnosť, manuálna zručnosť, podpora silných stránok dieťaťa, jeho hodnotovej 

orientácie a postojov, dostatočná pripravenosť na osamostatnenie, podpora pri vzdelávaní,  

profesionálnej orientácii a jeho záujmov. Poradenský proces je zabezpečovaný odborným 

tímom CDR smerujúcim k vychovávateľom, pomocným vychovávateľom, PNR, rodine 

dieťaťa a mladým dospelým. Základom pre komplexný a zdravý vývoj dieťaťa a mladého 

dospelého je spolupráca a vzájomná kolegialita všetkých členov tímu. Snažíme sa deťom 

poskytnúť dostatok lásky, ktorá je častokrát skrytá v dôvere, ústretovosti a podpore. 

Snažíme sa, aby každé dieťa malo vzťahovú osobu, aby sa k deťom a mladým dospelým 

pristupovalo empaticky a následne im položiť základ rešpektovania etických hodnôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DLHODOBÉ CIELE            

Rozvoj a podpora zamestnancov 

 

- udržiavať a zvyšovať odborné kompetencie (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) 

pedagogických zamestnancov, 

- motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále vzdelávanie a sebavzdelávanie, 

- umožňovať skvalitňovanie spôsobilostí pedagogických zamestnancov pre tvorbu efektívnych 

vzťahov, motivačné hodnotenie detí, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod., 

- sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky 

výchovy jednotlivých oblastí výchovy, pedagogiky a príbuzných vied, 

- umožniť prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií 

- podporovať rozvíjanie zručnosti pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými 

materiálmi a materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, 

multimédiami a pod. 

Vytvárať podmienky pre rozvoj dieťaťa 

- podpora silných stránok dieťaťa a mladého dospelého, jeho socializácia a jeho 

kooperácia v skupine 

- zabezpečiť deťom a mladým dospelým bezpečné miesto pre zdravý fyzický, psychický 

a sociálny vývin 

- podpora vzťahovej väzby 

- podpora výchovno-vyučovacieho procesu s dôrazom na systematickú prípravu na 

vyučovanie s rešpektovaním individuality a učebného štýlu dieťaťa 

- systematická príprava dieťaťa na osamostatnenie od 15. roku života 

- rozvoj estetického vnímania seba samého a svojho okolia 

- vštepovanie deťom úctu k národným a regionálnym tradíciám, rómskej kultúre 

- podporovať zdravý telesný vývoj vplyvom pohybových aktivít 

- podporovať a organizovať voľnočasové aktivity, besiedky a súťaže  

- viesť k udržiavaniu zdravého životného štýlu a pestovaniu zodpovednosti za svoje 

zdravie  

- viesť deti k tvorbe a ochrane životného prostredia – environmentálna výchova  

- položiť základ rešpektovania etických hodnôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRÁTKODOBÉ CIELE        

• vytvárať podmienky pre systematické vzdelávanie zamestnancov a prehlbovanie ich 

odbornosti a kvalifikovanosti a pravidelné zabezpečenie supervízie 

• skvalitnenie individuálnej práce s dieťaťom 

• rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti 

• vypracovať a zaviesť programy na podporu mladých dospelých  pri osamostatňovaní 

sa, príprave na budúce povolanie, uplatnenie sa na trhu práce, bývanie, narábanie 

s finančnými prostriedkami, príprave k zodpovednému rodičovstvu a partnerským 

vzťahom a ďalším aspektom ich úspešného začleňovania sa do života v spoločnosti 

• poskytovať deťom a mladým dospelým intenzívnu odbornú psychologickú pomoc 

• venovať zvýšenú pozornosť prevencii šikany medzi deťmi a predchádzaniu konfliktov 

• pracovať na regulácii nevhodného správania a znižovať agresivitu u detí 

• viesť deti k rovnosti, vzájomnej tolerancii, bez rozdielu pohlavia, národnosti, etnických 

a náboženských princípov 

• edukačnú činnosť zabezpečiť na základe individuality dieťaťa a preferovania učebného 

štýlu 

• na základe režimu dňa samostatne usporiadanej skupiny dodržiavať psychohygienu- 

efektívne rozdeliť výchovno-vzdelávaciu činnosť, pracovné a voľnočasové aktivity 

• viesť deti k šetrnému zaobchádzaniu so spoločným majetkom 

• podporovať a rešpektovať súrodenecké väzby, podpora spoločných aktivít a podujatí 

• podporovať  a spolupracovať s rodinou a blízkymi príbuznými dieťaťa 

• vytvárať deťom možnosť pre účasť na plánovaní a rozhodovaní o svojom ďalšom živote 

• zabezpečiť v súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a 

sexuálnym násilím, veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že 

sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej 

pornografie; v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti klásť dôraz na znižovanie tohto 

rizika, s osobitným zameraním na riziko vyplývajúce z využívania internetu a 

sociálnych sietí 

• zabezpečiť v zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na 

ochranu detí pred násilím prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa 

so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane 

oboznámiť deti o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k 

nevhodným mediálnym obsahom 

 

 

 

 

 

 



Koncepčná činnosť   

Žitavce, Hlavná 102 - samostatne usporiadaná skupina  2  

Priestory  na skupine :   3 izby pre deti (s počtom lôžok 10), miestnosť pre vychovávateľov , 

obývačka , kuchyňa s jedálňou , oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá , oddelené priestory 

na osobnú hygienu pre chlapcov a dievčat, priestor na osobnú hygienu pre zamestnancov,  

práčovňa,  priestor na uskladnenie potravín.   

  

Žitavce, Hlavná 102 - samostatne usporiadaná skupina  3 

Priestory  na skupine :   3 izby pre deti (s počtom lôžok 10) , miestnosť pre vychovávateľov , 

obývačka , kuchyňa s jedálňou , oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá , oddelené priestory 

na osobnú hygienu pre chlapcov a dievčatá , priestor na osobnú hygienu pre zamestnancov,  

práčovňa, priestor na uskladnenie potravín  

  

Žitavce, Hlavná 102 – skupina mladých dospelých 

Priestory na skupine: 3 izby pre deti (s počtom lôžok 6), obývačka spojená s kuchyňou, 

oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá, oddelené priestory na osobnú hygienu, priestor na 

uskladnenie potravín, vstupná hala. 

 

Rodinný dom  Vráble, Hliníková 1332/34,  samostatne usporiadaná skupina  5 

Priestory  na skupine:   4 izby pre deti (s počtom lôžok 11), miestnosť pre vychovávateľov, 

obývačka, kuchyňa s jedálňou, edukačná miestnosť,  oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá, 

oddelené priestory na osobnú hygienu pre chlapcov a dievčatá,  práčovňa,  priestor na 

uskladnenie potravín.  
 

Rodinný dom  Vráble, Podmájska 1088/34,  samostatne usporiadaná skupina  6 

Priestory  na skupine: 3 izby pre deti (s počtom lôžok 11), miestnosť pre vychovávateľov, 

obývačka, kuchyňa s jedálňou,  oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá, oddelené priestory na 

osobnú hygienu pre chlapcov a dievčatá,   práčovňa, priestor na uskladnenie potravín  
 

 

Rodinný dom  Vráble, časť Dyčka, Dlhá 185, samostatne usporiadaná skupina 7 

Priestory  na skupine: 2 izby pre deti (s počtom lôžok 8), denná miestnosť, obývačka, kuchyňa 

s jedálňou, oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá, oddelené priestory na osobnú hygienu pre 

chlapcov a dievčatá, priestor na uskladnenie potravín  

 

Rodinný  dom   Vráble, časť Dyčka, Lúčna 106, samostatne usporiadaná skupina 8 



Priestory  na skupine: 3 izby pre deti(s počtom lôžok 10) , miestnosť pre vychovávateľov, 

obývačka , kuchyňa s jedálňou,   oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá , oddelené priestory 

na osobnú hygienu pre chlapcov a dievčatá,    priestor na uskladnenie potravín  

  

3 profesionálne náhradné rodiny – 5 detí 

Starostlivosť je poskytovaná vo vlastných priestoroch – rodinné domy, byty, v mieste bydliska  

Veľké Zálužie – jedno dieťa, Zbrojníky – dve deti, Uľany nad Žitavou – dve deti. 

Ambulantná starostlivosť 

Opatrenia ambulantnou a terénnou formou budú vykonávané pre potreby Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Levice, podľa vyťaženosti s možnosťou i pre UPSVaR Nitra a 

UPSVaR Nové Zámky. Ambulantné a terénne pracovisko  sídli v meste Vráble na trvalej adrese 

Hlavná č. 41, Vráble. Terénne opatrenia sú vykonávané v prirodzenom rodinnom prostredí 

klienta centra alebo v náhradnom rodinnom prostredí klienta centra.  

Zmena organizačnej štruktúry: 

01.05.2019 dvojstupňové riadenie 

- preklasifikované prac. miesto z profesionálneho náhradného rodiča na vedúca úseku 

starostlivosti o deti 

- preklasifikované prac. miesto z profesionálneho náhradného rodiča na psychológa 

01.11.2019 

- nové pracovné miesto – špeciálny pedagóg NP DEI III NS 

 

Vytvorené: terapeutická miestnosť, kuchynka, kanc. vedúca úseku starostlivosti o deti, odd. 

psychológov,  

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia prístavby pri RD Podmájska 

1088/34, Vráble 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOORDINAČNÁ A RIADIACA ČINNOSŤ  

Koordinačná a riadiaca činnosť centra bola zabezpečovaná štatutárom zariadenia – riaditeľom 

CDR, odborným tímom, koordinátormi samostatne usporiadaných skupín a zamestnancami 

ekonomického úseku vyplývajúc z ich pracovných náplní. Koordinátori samostatne 

usporiadaných skupín koordinovali činnosť skupiny. Písomnú dokumentáciu pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov samostatne usporiadaných skupín kontrolovala vedúca úseku 

starostlivosti o deti.  

Riaditeľ CDR vypracoval hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s § 

52 zákona č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a pracovným poriadkom. Zamestnanci absolvovali vzdelávanie podľa 

interného plánu vzdelávania a plánu kontinuálneho vzdelávania. 

Zloženie odborného tímu 

3 psychológovia 

3 sociálne pracovníčky 

 

Zloženie zamestnancov NP DEI III 

2 sociálne pracovníčky 

2 psychologičky 

 

Zloženie ekonomického úseku 

1 vedúca úseku – ekonómka, účtovníčka, rozpočtárka 

1 personalistka, mzdárka, pokladníčka 

1 hospodárka – majetok, sklad, VO, zmluvy 

1 správca pohľadávok, pošta, autodoprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODICKÁ ČINNOSŤ  

Základná koncepcia výchovnej práce 

Výchovná práca s deťmi sa prioritne opierala o individuálnu prácu.         Uplatňovali sme 

diferencovaný prístup, založený na poznaní individuálnych potrieb a možností každého 

dieťaťa.  Výchova v centre smerovala k rozvoju osobnosti dieťaťa, k emocionálnemu naplneniu 

vychádzajúc z jeho individuality a mentálnej úrovne, pričom kľúčovým prvkom výchovného 

procesu bol individuálny prístup, názornosť, systematickosť, pozitívny príklad a reálny zážitok 

zo životných skúseností ako aj praktických zručností rodinného života. Výchova v samostatne 

usporiadaných skupinách bola počas pobytu dieťaťa v Centre realizovaná vychovávateľmi 

v spolupráci s pomocnými vychovávateľmi a monitorovaná odborným tímom 

centra. V profesionálnych náhradných rodinách výchovný proces zabezpečovali profesionálni 

náhradní rodičia, podobne ako v samostatne usporiadaných skupinách v spolupráci s odborným 

tímom centra. Výchovná činnosť bola v centre upravená Plánom výchovnej činnosti. Výchovné 

plány vychádzali z cieľov, ktoré sú v IPROD. Zameriavali sa najmä na nasledujúce oblasti , 

pričom vychádzali z aktuálnych schopností, zručností a možností dieťaťa:  

-oblasť výchovy (sebaobslužné činnosti)  

-sociálne zručnosti (spolurozhodovanie, finančná gramotnosť)  

-oblasť vzdelávania a pomoci pri príprave do školy - silné a slabé stránky  

-oblasť záujmovej a rekreačnej činnosti (talent a voľný čas)  

-oblasť emocionality (prežívanie, vzťah k sebe, k iným)  

-oblasť zdravotnej starostlivosti  

-oblasť spolupráce s rodinou dieťaťa  

-oblasť spolupráce s osobami blízkymi dieťaťa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie psychologickej činnosti za rok 2019 

 

Psychologická starostlivosť bola zabezpečovaná do septembra 2019 dvomi psychológmi. 

V októbri 2019 bol prijatý tretí psychológ. Činnosť psychológov v zariadení upravuje najmä IN 

č. 006/2017 a IN č. 012/2019. Psychologická činnosť v zariadení zahŕňala: 

 

Individuálna práca s deťmi 

- po prijatí dieťaťa realizácia psychologickej intervencie s cieľom poskytnutia podpory 

a emočnej stabilizácie dieťaťa  

- sledovanie a zaznamenávanie procesu adaptácie dieťaťa, zároveň sledovanie adaptácie 

skupiny/rodiny na nového člena 

- psychologické poradenstvo zamerané na aktuálne prežívanie dieťaťa 

- sprevádzanie dieťaťa pri rôznych životných udalostiach a obdobiach 

- krízová intervencia v prípade akútnej situácie a pri náhlej zmene prežívania dieťaťa 

- poradenstvo zmerané na prevenciu rizikového správania 

- poradenstvo s prvkami psychoterapie 

- príprava dieťaťa na NRS 

 

Skupinová práca s deťmi 

- skupinové poradenstvo zamerané na riešenie aktuálnej situácie na skupine 

- podpora súdržnosti a spolupráce medzi jednotlivými členmi skupiny, podpora 

a prehlbovanie vzťahov medzi členmi skupiny 

- sledovanie a analýza dynamiky skupiny 

- realizácie skupinových aktivít zameraných na prevenciu rizikového správania 

- skupinové aktivity s prvkami psychoterapie 

 

Psychologická diagnostika 

- realizácia vstupnej psychologickej diagnostiky (do 1. mesiaca od príchodu dieťaťa) 

- skríning psychomotorického vývinu 

- opakovaná psychologická diagnostika v prípade v prípade zmeneného psychického a 

emočného stavu klienta  

- psychologická diagnostika na žiadosť inej inštitúcie (pedopsychiater, neurológ, súd, 

ÚPSVR, škola a pod.) 

 

Iné formy poradenstva 

 

- poradenstvo zamestnancom zariadenia – profesionálny náhradný rodič, výchovný 

zamestnanec, sociálny pracovník  

- poradenstvo poskytnuté biologických rodičom a príbuzným detí 

Administratívna činnosť 

 

- administratívna činnosť psychológov zahŕňala najmä: správy o prvom kontakte s dieťaťom, 

zápis psychologických intervencií do záznamových hárkov, správy zo vstupnej 



psychologickej diagnostiky, skríning psychomotorického vývinu dieťaťa, správy z 

opakovanej psychologickej diagnostiky, hlavné úlohy psychologickej činnosti a 

vyhodnotenie hlavných úloh psychologickej činnosti, správy o príprave dieťaťa na NRS, 

správy pre rôzne inštitúcie  

 

Účasť na rôznych poradách  

 

- psychológovia centra sa pravidelne zúčastňovali na poradách, ktorých hlavným cieľom bolo 

riešenie aktuálnej situácie dieťaťa: pedagogická porada, porada odborného tímu, porady na 

samostatne usporiadaných skupinách, prípadové konferencie, pracovné stretnutia a pod. 

 

Vzdelávanie 

- krátkodobé a dlhodobé vzdelávanie zamerané na poradenstvo, psychodiagnostiku, krízovú 

intervenciu 

- dlhodobý psychoterapeutický výcvik 

- prípravné atestačné vzdelávanie pre získanie 1.atestácie, následne získanie 1. atestácie  

- rigorózne konanie s cieľom rigoróznej skúšky 

- metodické stretnutia a školenia 

- odborná supervízia 

- samoštúdium  

 

Iné činnosti 

- návštevy v biologickej rodine dieťaťa 

- sprevádzanie dieťaťa pri premiestnení do iného zariadenia 

- konzultácia s odborníkmi z iných oblastí – zdravotníctvo, školstvo, policajný zbor a pod.  

- návšteva biologických rodičov v ÚVV a ÚVTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie úloh sociálnych pracovníkov za rok 2019  

V priebehu roku 2019 bolo prijatých na základe neodkladného opatrenia 18 detí, k 31.12.2019 sme mali 

celkovo umiestnených 71 detí, na 6 samostatne usporiadaných skupinách, 1 samostatná skupina 

mladých dospelých a 3 profesionálne rodiny. 

    Pred  príchodom dieťaťa do CDR sme získali  a vyhodnotili  informácie o dieťati a jeho rodine. Po 

príchode dieťaťa sme uskutočňovali prvý rozhovor s dieťaťom, s rodinou, s blízkou osobou, zisťovali 

funkčnosť vzťahov, funkčnosť/nefunkčnosť rodiny, bytové podmienky, záujem rodiny, širšieho 

príbuzenstva o dieťaťa, zabezpečenie kontaktov rodiny). Do dvoch týždňov od umiestnenia dieťaťa sme 

v zmysle platnej legislatívy  zrealizovali stretnutia formou odbornej metódy – prípadová konferencia so 

zainteresovanými subjektami: 

• rodičia, blízke osoby 

• UPSVR 

• miestna samospráva 

• ďalšie osoby a inštitúcie spolupracujúce na prípade. 

Do jedného mesiaca bolo vypracovávané komplexné posúdenie situácie dieťaťa a následne vytvorený 

individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa.  

Organizačnou súčasťou sú tri profesionálne náhradné rodiny, kde bolo v roku 2019 umiestnených – 5 

detí, z toho jedna mladá dospelá, študujúca na strednej škole, v maturitnom ročníku.  V rodinách sme 

pravidelne uskutočňovali návštevy podľa plánu návštev i individuálnej potreby rodín a detí. Návštevy 

boli realizované s cieľom: 

• zisťovania úrovne poskytovania starostlivosti o dieťa 

• pozorovanie vzťahov a rodinnej atmosféry PNR 

• kontrola prostredia, v ktorom dieťa žije 

• začlenenie a prijatie dieťaťa v rodinnom prostredí 

• podpora a interné poradenstvo PNR 

• poskytovanie psychologickej a inej odbornej starostlivosti dieťaťu.  

 

V zmysle IPROD a plánov sociálnej práce sme zorganizovali  

• návštevy v biologických rodinách aj za účasti detí,  

• návštevy v rodinách počas krátkodobých pobytov detí v ich rodinách 

• návštevy v nápravnovýchovných zariadeniach 

• stretnutia detí s pracovníkmi kurately, miestnych samospráv 

počas týchto kontaktov bolo deťom a ich príbuzným poskytované sociálne poradenstvo, využité boli 

využité nasledovné odborné metódy – poradenstvo, rozhovor, aktívne počúvanie, pozorovanie, 

sieťovanie, vyjasňovanie, nácvik rodičovských zručností, objasňovanie, podpora, motivácia v riešení 

ich situácie.  

Počas pobytov detí v biologických rodinách a u blízkych osôb sme poskytli 142 príspevkov na stravu. 

Ukončenie poskytovania starostlivosti v CD bolo 28 deťom z toho:  

• plnoletosť – 7 detí 

• návrat do biologickej rodiny – 5 detí 

• zverenie do pestúnskej starostlivosti – 4 deti 

• zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti – 3 deti 

• do iného zariadenia na základe rozhodnutia súdu – 2 deti 

• 7 mladých dospelých zotrváva v CDR na základe dohody o zotrvaní v CDR. 



Pri odchode MD z CDR bolo poskytnutých 7 príspevkov  na uľahčenie sa osamostatnenia sa  a to 

finančnou formou . 

Činnosť sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v CDR sa uskutočňuje po vzájomnej dohode so 

zainteresovanými subjektami do prípadu dieťaťa a ako formy práce nastavujúce plán a cieľ práce sú 

pracovné stretnutia a prípadové konferencie.  

Ekonomická činnosť: 

•  vypracováva predpis mesačných úhrad pre PNR (rozpis dávok, platobný poukaz) 

• kompletizuje vyúčtovanie PNR a vyplácanie vreckového 

• vypracováva návrhy na mesačnú dávku pre MD – stravné a vreckové (rozpis dávok, platobný 

poukaz) 

• vedie evidenciu výdavkov u mladého dospelého – ošatenie , hygiena , cestovné  

• vedie vkladné knižky (podklady pre ekonomické oddelenie – pohyby na vkladných knižkách) a 

zabezpečuje podklady k inventarizácii vkladných knižiek 

• vyhotovuje  mesačný predpis predpokladaných úhrad 

• vedie karty výživného   

• vymáha výživné a    zabezpečuje platenie  výživného   rodičmi   

• interným dokladom identifikuje platby na depozitnom účte a príjmovom účte 

• interným dokladom a platobným poukazom uskutočňuje prevod súm z depozitného účtu na 

úhradu, príp. na vkladnú knižku dieťaťa 

• vypracúva mesačné  štatistické údaje v zmysle IN  -  štatistické hlásenie  

• získava podklady a následne vypracúva štatistický výkaz V 05 – Ročný výkaz o poskytovaní 

starostlivosti a výchovy deťom v Centre pre deti  a rodiny  

• aktualizuje Hlásenie o stave voľných miest v CDR p. p.  

• aktualizuje údaje o deťoch  umiestnených v CDR  v informačnom systéme VYSU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdelávanie, supervízia – 2019  

Supervízne témy,  Vzdelávanie – témy 

 

1. Kazuistiky detí alebo skupiny detí CDR vzhľadom na prácu s nimi a špecifické skutočnosti vyskytujúce 

sa pri práci s nimi. 

2. Analýza špecifík detí a adolescentov v rámci vývinu na samostatných skupinách v CDR alebo v 

profesionálnej rodine. 

3. Výchovné a poradenské témy vznikajúce v rámci práce so zverenými deťmi a skupinami detí. 

4. Špecifické fenomény vyskytujúce sa v rámci umiestnenia detí v CDR (vývinové, výchovné, napr. otázky 

režimu, prístupu k jednotlivému dieťaťu a skupine detí, psychopatologické javy, ktoré si deti prinášajú so 

sebou a ktoré môžu vnikať v prostredí v CDR a bez rodičov). Porozumenie psychológii dieťaťa v CDR, v 

profesionálnej rodine, psychológii skupiny.  

5. Osobitosti správania sa detí v profesionálnej rodine, možné pozitívne a negatívne javy, formy intervencií 

a prístupu k daným fenoménom v rámci umiestnenia v profesionálnej rodine. Pozitíva a limity profesionálnej 

rodiny, hranice profesionálneho rodiča, reakcie členov rodiny a pod. Problémové dieťa v profesionálnej 

rodine, dieťa s duševnou alebo psychiatrickou poruchou. Dieťa v pubertálnom veku profesionálnej náhradnej 

rodine. 

6. Špecifická problematika práce v profesionálnych rodinách (pripútavanie, akceptácia dieťaťa z inej rodiny, 

spôsob výchovy dieťaťa umiestneného do PR, problémové a nespolupracujúce dieťa v PR, tíndežer a javy 

rozpadu PR v tomto veku v PR). 

7. Kontakt a spolupráca s biologickou rodinou dieťaťa: pozitívne a negatívne skúsenosti, riešenie 

problémových situácii, spôsob komunikácie, akceptácia biologickej rodiny, určovanie hraníc (osobných aj 

centra). Práca s biologickou rodinou v kontakte s umiestneným dieťaťom v profesionálnej rodine. 

8. Zvládanie (coping) interpersonálneho stresu, možnosti a techniky pri práci s týmto stresom, vnímanie 

hraníc a limitov pre duševné a telesné zdravie.  

9. Interpersonálny stres v rámci práce – v kontakte so spolupracovníkmi, v rámci tímu skupiny a pod. 

10. Spôsoby práce dieťaťa s problémovým správaním: 

a) vnímanie vlastných hraníc v rámci práce náročnými deťmi, ochrana seba, vytváranie si vzťahu s 

deťmi v centra, s problémovými deťmi. 

b) negatívne javy v práci s deťmi – podskupinky, útoky detí na vychovávateľov, nespolupráca, 

vzdorovitosť, zomknutie sa voči vychovávateľom. 

11. Asociálne správanie detí v centra a ako predchádzať týmto javom, resp.riešenie vzniknutých problémov. 

12. Závislostní detskí klienti – možnosti a limity práce. 

13. Práca s rizikovými klientmi (agresívni, manipulatívni, submisívni apod.). 

14. Práca s rómskym etnikom v rámci centra pre deti a rodiny (špecifiká, spôsob výchovy, vedenie – k čomu, 

ako reagovať na správanie). 



15. Otázka sexuálneho správania detí v centre pre deti a rodiny, pozorovanie sexuálnych prejavov, sexuálna 

výchova, riešenie nevhodného sexuálneho správania detí na skupine alebo profesionálnej rodine + 

intervencie. 

16. Skúsenosti s výchovou, aplikáciou režimu, pravidiel – proces, možnosti a limity. 

17. Výchovné a pedagogické zručnosti uplatňované v práci s deťmi, efektívne a neefektívne formy práce. 

18. Základné zručnosti v práci s detským klientom 1 – empatia (aktívne počúvanie, empatia – vnímanie, 

empatické porozumenie). 

19. Základné zručnosti v práci s detským klientom 2 – kongruencia v práci s detským klientom (autentická 

komunikácia, kongruencia – sebapresadenie bez agresivity). 

20. Základné zručnosti v práci s detským klientom 3 – akceptácia v práci s klientom (prijatie – ocenenie seba; 

prijatie – ocenenie druhých). 

21. Riešenie záťažových situácií s kontakte a komunikácii s deťmi: 

a) komunikácia s klientmi v konfliktných situáciách; 

b) očakávania od klientov (konfrontácia s rozdielnymi hodnotami, postojmi klientov...) 

22. Riešenie záťažových situácií s kontakte a komunikácii s kolegami: 

a) komunikácia s kolegami v konfliktných situáciách; 

b) očakávania od kolegov, kompromis, spolupráca; 

c) konfrontácia a spôsob vyjadrovania sa v kontakte s rozdielnymi hodnotami, postojmi 

klientov. 

23. Stratégie riešenia konfliktov vznikajúcich v skupine alebo profesionálnej rodine (dominancia, 

kompromis, konsenzus, vyhnutie, prispôsobenie). 

24. Sebareflexia a reflexia (spätná väzba) práce spolupracovníkov a spolupracovníkom. 

a) konflikty v rámci tímu pri výchovnej činnosti; 

b) spolupráca v rámci tímu. 

25. Práca so strachom a zodpovednosťou za detských klientov. 

26. Prevencia proti stresu a vyhoreniu a formy prevencie v práci. 

27. Reflexia na prácu a prežívanie PR a vychovávateľa v práci s deťmi (reakcie,  

emocionálna stránka). 

28. Práca s vlastným prežívaním, manažment hnevu, schopnosť využiť hnev ako prirodzenú reakciu v práci 

s deťmi. 

29. Práca v rámci vychovávateľskej skupiny ako tímu. Analýza skupinovej dynamiky, konfliktov, 

osobnostných problémov, vťahovanie detí do vzájomného boja vychovávateľov a pod. 

30. Vychovávateľ v ohrození: strach a obavy v rámci práce s deťmi (verbálne fyzické ataky a pod.). Možnosti 

reakcií a riešenia týchto javov na úrovni výchovnej, odbornej a pracovnej. 

31. Otázka negatívneho javu podpory či vzniku porúch správania u detí v CDR (skupiny, PR). 

Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume  1543,60 EUR. 

Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume  3215 EUR. 

Supervízia – program, témy  – viď prílohy 



KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

Riaditeľ CDR organizuje a kontroluje činnosť tak, aby sa plynulo zabezpečovali úlohy 

sociálnej starostlivosti, trvalý rozvoj a kvalita služieb pri dodržiavaní maximálnej 

hospodárnosti centra. Riaditeľ koná podľa všeobecne platných právnych noriem. Predkladá 

Ústrediu návrhy rozpočtu, štatistiky, plány hlavných úloh a programové dokumenty zariadenia. 

Určuje vnútornú štruktúru organizácie a zabezpečuje vzdelávanie v oblasti CO, BOZP a PO. 

Na jednotlivých skupinách vykonávala kontrolnú činnosť vedúca úseku starostlivosti o deti 

a v profesionálnych náhradných rodinách riaditeľ  a odborný tím centra. 

 

ŠTATISTICKÁ ČINNOSŤ 

počet detí kapacita /skutočný stav :        71 /  71 

počet prijatých detí v danom roku:            18 

počet odídených detí z centra celkovo:      21  

počet odídených MD:                                   7 

počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu     2 

počet detí odídených z dôvodu sanácie:       5 

počet detí do NRS  /NOS, PS, osvojenie, MŠO/ :     7 

priemerná dĺžka pobytu v centre :                2,75 

 

ROZPOČET ORGANIZÁCIE  

• CDR Žitavce je štátnou rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je UPSVR 

v Bratislave. 

• Finančné prostriedky na chod zariadenia sú prideľované zo štátneho rozpočtu a  

z rozpočtu EÚ na jeden kalendárny rok prostredníctvom systému štátnej pokladnice. Sú 

presne určené na mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, kapitálové výdavky. 

• Býva upravovaný rozpočtovými opatreniami. 

 

• Na rok 2019 bol schválený rozpočet  CDR vo výške    959 129,-    EUR 

• K 31.12.2019 bol rozpočet  upravený vo výške          1 299 239,76 EUR    

• Celkové výdavky boli vo výške                                   1  298 234,28 EUR 

• Z toho čerpanie zo štátneho rozpočtu                        1 235 585,70 EUR 

• Z mimorozpočtových zdrojov                                             1 000,-    EUR 

• Z prostriedkov EÚ                                                               62 648,58 EUR 

• Príjmy centra boli v celkovej výške                                     4 952,92 EUR 

• Z toho príjem na výživu   v celkovej výške                         4 105,21 EUR 

• Príjem z vratiek                                                                        380,75 EUR 

• Príjem z grantov                                                                              -   EUR 



• Príjem z prebytočného majetku                                                66,96 EUR 

• Príjem z kap. majetku                                                              400,- EUR 

 

• Pohľadávky: 

• Celková výška pohľadávok je v sume 144 631,38 EUR.                                  

 

 

 

K 31.12.2019 bola vykonaná ročná inventarizácia. Bola vymenovaná ústredná inventarizačná 

komisia ako aj čiastkové inventarizačné komisie. 

Inventarizácia prebehla podľa vypracovaného harmonogramu. Inventarizáciou neboli zistené 

žiadne nedostatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INÉ AKTIVITY CENTRA  
 

Apríl 

- 27.04.2019 – 29.ročník športových hier CDR NR kraj – Kolárovo 

 

Máj 

- Deti sa zapojili do výtvarnej súťaže „Farebný svet – Coloriskeri Luma“  

- 15.05.2019 – 29.roč. športových hier CDR NR kraj – Štúrovo 

- 23.05.2019 – Celoslovenský turnaj v stolnom tenise 

 

Jún 

- 01.06.2019 - Stretnutie s Bekimom ( projekt organizovaný ÚPSVaR BA) 

- 07.06.2019 – MDD „Olympijské hry v CDR Žitavce“ 

 

Júl - August 

- 01.07.2019 – Zahájenie leta spojená s opekačkou a návštevou motorkárov  Big BIKE Brotherhood. 

- 08.07.2019-13.07.2019 – Letný tábor „Jašteričky zo Štiavničky“ – Štiavnické Bane (zúčastnili sa 

tri deti z PNR) 

- 30.07. 2019-13.08.2019 – Letný tábor „JELENEC-Chata pod Gýmešom“ usporiadané OZ Fantázia 

detí (zúčastnilo sa 30 detí) 

- 11.08.2019-16.08.2019-DEDLANDIA – Račkova dolina – pobyt org. ÚPSVaR BA (zúčastnili sa 

tri deti) 

 

September 

- 28.09.2019 – Kino bez bariér Nitra 

 

Október 

- 12.10.2019 – Exkurzia „Zubria obora“ 

 

November 

- 08.11.2019 – Beseda s políciou NR  

- 14.11.2019 – Vianočný benefičný koncert – „Úsmev ako dar“ 

- 30.11.2019 – „Vianočný pozdrav z Hrušova“ – priblížili nám vianočné tradície a slovenský folklór 

 

December 

- 03.12.2019 – Vianočné trhy Šurany ( prezentácia a predaj vlastných výrobkov detí z CDR) 

- 06.12.2019 – Mikulášska zbierka kníh v Panta Rhei (výroba vianočných prianí) 

- 07.12.2019 – „Mikuláš“ (usporiadal Janko Herák-OZ Fantázia detí) 

- 13.12.2019 – Vianočné trhy Vráble ( prezentácia a predaj vlastných výrobkov detí z CDR) 

- 13.12.2019 – Vianočné trhy Vráble (deti sa predstavili vianočnými básňami a piesňami) 

- 18.12.2019 – Vianočná besiedka CDR 

- 19.12.2019 – Vianočný vystúpenie detí vo firme Tesgal 

- 20.12.2019 – Vianočné posedenie zamestnancov CDR 

 

 



Foto-dokumentácia k realizovaným aktivitám za rok 2019 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krátkodobé úlohy /ciele/ na ďalší rok 2020  

- príprava na realizáciu otvorenia špecializovanej skupiny pre deti s poruchami správania. 

- príprava tvorby priestorov pre špecializovanú skupinu pre deti s poruchami správania 

z hľadiska rôznych aktivít (dielňa, relaxačná miestnosť, vonkajšie priestory). 

- realizovať prípravu pre profesionálnych náhradných rodičov. 

- prezentácia CDR navonok a vytváranie vnútornej kohézie CDR tvorbou napr. interného 

časopisu. 

- vytváranie  pozitívnej klímy a tímovej spolupráce rôznymi spoločnými aktivitami so 

zamestnancami a motivovať zamestnancov k spolupráci a vzájomnej kolegialite 

- motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále vzdelávanie a sebavzdelávanie 

- umožňovať skvalitňovanie spôsobilostí pedagogických zamestnancov pre tvorbu 

efektívnych vzťahov s deťmi, motivačné hodnotenie detí, riešenie konfliktov, 

komunikácia a pod. 

- pravidelnými supervíziami a poradenstvom predchádzať vyhoreniu zamestnancov 

- edukačnú činnosť zabezpečiť na základe individuality dieťaťa a preferovania učebného 

štýlu 

- na základe režimu dňa samostatne usporiadanej skupiny dodržiavať psychohygienu 

- efektívne rozdeliť výchovno-vzdelávaciu činnosť, pracovné a voľnočasové aktivity 

- počas voľnočasových aktivít zapájať deti pravidelne do športových 

a kultúrnospoločenských činností 

- viesť deti k tvorbe a ochrane životného prostredia – environmentálna výchova 

- viesť deti k pracovným činnostiam - ergoterapia. 


