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I. Charakteristika detského domova 

 

      Detský domov sa nachádza sa v obci Žitavce v kaštieli, obklopený 6 ha parkom. Pochádza 

z 19. storočia. Patril bratom Dőryovcom, ktorí v roku 1929 predali kaštieľ Armandovi 

Kuflerovi, ktorý kúpil kaštieľ ako veno svojej manželke. Do Žitaviec chodili len letovať, 

prežívali tu žatvu. Ostatný čas trávili vo Viedni.  Po vojne kaštieľ značne chátral. V roku 1950 

sa pristúpilo k adaptačným prácam a po ukončení 14.januára 1951 na základe rozhodnutia 

rady ONV vo Vrábľoch vznikol Detský domov Žitavce. 

  

Do roku 2004 bol detský domov internátneho typu. Zmena koncepcie výchovnej práce v 

Detskom domove v Žitavciach prišla 1.2.2004, keď bol nevyhnutný proces transformácie z 

internátneho typu detského domova na detský domov s rodinným charakterom výchovy. 

Cieľom bolo zlepšenie kvality života detí, pre ktorých nie je možné zabezpečiť náhradnú 

rodinu a priblížiť život detí v usporiadanej rodine. Tak vznikli 4 samostatné výchovné 

skupiny s rodinným charakterom výchovy. V septembri 2004 bol zakúpený rodinný dom vo 

Vrábľoch, kde po rekonštrukcii začala svoju činnosť ďalšia samostatná skupina. 

  

Od decembra 2008 sme vytvorili špecializovanú skupinu pre deti s poruchami správania a od 

1.9.2009 diagnostickú skupinu. 

K 1.1.2010 došlo na základe rozhodnutia UPSVR v Nitre zlúčeniu Detského domova Tajná s 

Detským domovom Žitavce. Po zakúpení rodinných domov sa vytvorili ďalšie samostatné 

výchovné skupiny.  

Od  1.1.2016došlo k zmene štruktúry zamestnancov v samostatných skupinách .Zaviedla sa 

nová pozícia – pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou. 

1.7. 2016 došlo k rozpusteniu 1 samostatnej skupiny k posilneniu úväzkov na ostatných  6  

 

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele §49 definuje 

detské domovy ako zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, zriaďuje ich Ústredie práce 

sociálnych vecí a rodiny ako rozpočtové organizácie. 

 

Poskytujú starostlivosť a výchovu, nahrádzajú, prirodzené rodinné prostredie pre deti od 0 do 

18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku. 

Starostlivosť na účely tohoto zákona zahŕňa stravovanie, bývanie, zaopatrenie, osobné 

vybavenie, kultúrnu, rekreačnú a poradenskú starostlivosť a súčasťou je aj odborná liečebno-

výchovná starostlivosť, zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych 

porúch vývinu. 

Výchova v detskom domove je proces, v ktorom sa zámerne a cieľavedome organizujú a 

uvoľňujú podnety z vonkajšieho a vnútorného prostredia, podmieňujúce optimálny, veku 

primeraný vývin aktivit a osobnosti dieťaťa, zúčastného na tomto procese. 

Náš detský domov poskytuje starostlivosťo maloleté deti a mladých dospelých vo veku od 0 – 

25  rokov.  

 

Kapacitné údaje DeD Žitavce: 

Schválená kapacita: 77 

skutočný stav:           74 

počet prijatých detí v r.2018: 25 

počet odídených detí z DeD celkovo: 18 

počet odídených MD: 6        

počet odídených detí z dôvodu sanácie: 7 



počet detí do NRS :     0 

priemerná dĺžka pobytu  za DeD: 3,60    

počet detí, ktoré navštevujú svoju biol. rodinu: 50          

 

Vnútorná a organizačná  štruktúra: 

- samostatné skupiny 6 

- samostatná skupina pre MD-1 

- profesionálni rodičia 4 

 

   

O deti sa starajú vychovávatelia, tím odborných pracovníkov (psychológovia,  pedagógovia, 

sociálne pracovníčky), riaditeľka DeD, ekonómky, vodiči, údržbári. Detský domov 

uskutočňuje pravidelné aktivity, nasmerované na biologickú rodinu a rozvíja vzťahy detí s 

pôvodnou rodinou. Podporuje kontakty detí s rodičmi, ktoré sú v záujme dieťaťa. Poskytuje 

sociálne poradenstvo a inú pomoc pre rodičov. Celý systém práce DeD podporuje pozitívny 

vzťah rodiny a dieťaťa. 

  

Ďalej zabezpečujeme a realizujeme individuálny systém starostlivosti a výchovy, 

poskytujeme pre záujemcov základné informácie a náhradnej rodinnej starostlivosti, 

zabezpečujeme rekreačnú a záujmovú činnosť. 

 

Uskutočnené prípadové konferencie: 26 

z toho úspešné 26 

Umiestnenie detí do pestúnstva na základe 

rozhod. súdu 

0 

Návrat detí z pestúnstva na základe rozh. súdu 0 

Návrat detí z predosvojiteľskej starostlivosti 0 

 NOS 4 

Zrušenie ÚS: 18 

 z toho: návrat do biologickej rodiny 7 

Pestúnska starostlivosť 0 

Predosvojiteľska starostlivosť 0 

Dosiahnutie plnoletosti 6 

Deti predškolského veku 15 

ZŠ 27 

ŠZŠ 8 

Praktická škola 0 



OU 3 

SOŠ 11 

SOŠ s maturitou 3 

Počet zamestnancov 56 

  

 

 

V samostatných skupinách je starostlivosť o deti zabezpečujú traja vychovávatelia,1 pomocná 

vychovávateľka s ekonomickou agendou s participáciou na výchove a 2 pomocné 

vychovávateľky. Koordinátorka a zabezpečuje chod samostatnej skupiny po stránke 

organizačnej, výchovnej, ekonomickej, zdravotnej a sociálnej. Vychovávateľky spolu s deťmi 

robia domáce práce ako v bežnej rodine. Učia deti k samostatnosti, rozvíjajú ich záujmy, 

riešia ich každodenné starosti a spolu sa tešia z ich menších i väčších úspechov. 

Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti na roky 2016-2020 

prestavuje základný koncepčný a plánovací dokument UPSVR,v ktorom sú rozpracované 

strategické rozvojové zámery MPSVR SR. 

S novelou zákona č 305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele je 

dlhodobým cieľom nášho detského domova kompletná transformácia detského domova na 

Centrum detí a rodiny k 1.1.2019. 

Okrem pobytových opatrení nariadených súdom Centrum bude vykonávať opatrenia na 

predchádzanie vzniku krízových situácií terénnou a ambulantnou formou s navýšením 

úväzkov a to  3 soc.pracovníci a 2 psychológovia. Ambulancia vzniká vo Vrábľoch. Preto je 

nevyhnutné zabezpečiť priestorové podmienky. 

Aktuálne pracujeme na vytvorenie dostatočných podmienok pre pobyty rodičov na základe 

Dohody. Riešime priestorové a personálne podmienky v samotnej kmeňovej budove 

s prispôsobením uvoľnených priestorov pre dobrovoľné pobyty rodín, celková kapacita max. 

6 členná rodina vrátane rodičov.  

 

 

II. Zapojenie talentovaných detí do rôznych súťaží – aktivita DeD 

 

Záujmová činnosť v našom zariadení vyplýva zo spontánnych záujmov a potrieb detí. 

Pozoruhodné výsledky dosahujú deti v oblasti  športu. 

 

26.ročníka regionálnych športových hier detských domovov Nitrianskeho kraja v jednotlivých  

športových disciplínach umiestnili nasledovne: 

 

➢ stolný tenis – 1. miesto v kategóriii  C  Toráč Ronald   

➢                        1.miesto v kategórii    D  Sabo Alexander 

Na celoslovenské kolo postúpil  Sabo Alexander 

Vo futbale reprezentovali detský domov Ružička Juraj, Szikonya Dominik, 

                                                                   Toráč Ronald, Sabo Alexander, 

                                                                   Pintér René 

 

 



Celkovo v rámci kraja sme obsadili pekné 3. miesto. Deti na športové hry pripravoval p. 

vychovávateľ  Mgr. Ľuboš Chromý a Boris Boďo. 

 

Každoročne k Vianociam deti spolu so svojimi vychovávateľmi organizujú Vianočnú 

besiedku za prítomnosti všetkých výchovných pracovníkov detského domova a vzácnych 

hostí kedy si pod stromčekom každé dieťa nájde svoj darček. 

Na príprave besiedky sa podieľali deti zo všetkých samostatných rodín spoločne so svojimi 

vychovávateľmi, pozvaní boli aj rodičia detí, starosta obce, poslucháči UKF , marketingový 

tím DM drogérie Bratislava, združenie Ježiško pre každého, primátor mesta Vráble, 

pozdravný list poslal i sám p. minister PSVaR p. Ján Richter. 

Benefičného koncertu Úsmev ako dar sa zúčastnilo v Bratislave 28 detí. 

Z príležitosti Medzinárodného dňa detí v spolupráci s OZ Fantázia a spoluúčasti DeD Nitra, 

profesionálnych rodičov z oboch zariadení sa uskutočnil športový deň v DeD Žitavciach. .  

Za účasti vzácnych hostí, rôznych atrakcií a súťaží deti prežili krásny slnečný deň plno radosti   

a tradičné varenie gulášu. Nechýbali sladkosti, ovocie, koláče, výroba cukrovej vaty 

Letnej rekreácie na Chate  pod Gýmešom   pri Jelenci   sa zúčastnilo: 40 detí.   

 

Jednotlivé samostatné  skupiny si uskutočnili svoje vlastné aktivity: 

➢ návšteva divadelného predstavenstva v Nitre – SS 8 

➢ spoločná opekačka SS8 a SS7, 

➢ súťaž „ Talent našej skupiny“  

➢ kúpanie v Podhájskej  SS 8 

➢ krátke vychádzky do okolia vzhľadom na vekovo malé deti  (1– 2-3-5 ročné), 

➢ poznávací výlet Nitra, Zlaté Moravce 

➢ Hvezdáreň Levice. 

➢ návšteva kina, rôznych koncertov 

➢ výstava Dobšinského najkrajšie rozprávky 

➢ kino Bez barier –Nitra 

➢ 10.ročník Národného charitatívneho koncertu Integrácia 2018 

➢ Beseda na tému: Skôr ako užiješ alkohol, použi svoj mozog 

 

Okrem týchto aktivít sa deti venovali plávaniu, športu a skrášľovaniu svojho okolia. Venovali 

sa seba obslužným prácam, zapájali sa do varenia, upratovania, prania. 

Vzhľadom k tomu, že kmeňová budova, kde sú tri samostatné skupiny je umiestnená 

v prostredí obce, viaceré aktivity sú zamerané na rozvoj pracovných zručností, ktoré môžu 

deti realizovať v priľahlom parku. Voľnočasové aktivity trávia na športom ihrisku a pri 

bazéne v areály domova. 

Samostatné skupiny vo Vrábľoch sa venujú takisto skrášľovaniu svojich rodinných domov, 

navštevujú rôzne kultúrne a športové podujatia v meste Vráble.  

Do rôznych súťaží sa zapájajú aj deti v PROFI rodinách a dosahujú pozoruhodné výsledky. 

Na rodinách sa oslavujú meniny a narodeniny detí, ako aj slávnostné stretnutia všetkých 

členov rodinnej bunky /deti a vychovávatelia/, organizujú sa rozlúčky s chovancami, ktorí 

odchádzajú do života. Na tieto podujatia sú prizvaný aj rodičia detí. 

Starostlivosť o naše deti vyžaduje špecifické zručnosti, neustále vzdelávanie sa a tiež podporu 

profesionálnych rodičov 

Vychovávatelia sa zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania, kreditného vzdelávania, /10 vych./.   

Absolvovali iné odborné vzdelávanie, supervíziu, vymieňajú si skúsenosti s inými detskými 

domovami z okolia. Zúčastnili sa vzdelávania PRIDE, druhú atestačnú skúšku absolvoval 1 

vychovávateľ, rigoróznu skúšku psychológ DeD. 

Zamestnanci sú členmi Fóra riaditeľov a zamestnancov DeD. 



Spolupracujeme so SPDDD Úsmev ako dar, ÚPSVaR , príslušnými obecnými a mestskými 

 úradmi. Individuálne potreby dieťaťa na základe jeho stupňa vývinu sme sledovali 

prostredníctvom IPROD-u, ktorého súčasťou je plán výchovnej práce s dieťaťom a jeho 

rodinou. Vyhodnocujeme mesačne formou listu k dieťaťu. 

V priebehu roka bola 3 krát vykonaná prokurátorská previerka dodržiavania zákonnosti. 

 

 

III. Riešenie závažných problémov 

 

Napriek prijemnému zovňajšku každého dieťaťa v ich správaní dominujú aj negatívne javy 

zakódované z domáceho prostredia. 

Okrem toho riešenie rôznych výchovných otázok súvisiacich s uvedenými prejavmi sú na 

pretrase každodenne. Výraznou vlastnosťou väčšiny detí je egoizmus, neochota pomáhať, ak 

nemá z toho určitú výhodu – napr. materiálnu odmenu. Deti reagujú na väčšinu činnosti 

nespokojnosťou, aj keď občas sa niektoré deti intenzívne zapoja, ostatní sa aktivizujú iba na 

istý čas, alebo nepracujú vôbec. 

 

Často dochádza ku konfliktným situáciám, hlavne u detí v pubertálnom veku, slovné vulgárne 

útoky na vychovávateľov, nedodržiavanie nočného kľudu, fajčenie. Prejavila sa silná 

mentálna retardácia spojená s agresivitou. Najväčším problémom zostáva fajčenie detí už aj 

v mladšom školskom veku, čo bude potrebné v budúcnosti riešiť prísnejším prístupom zo 

strany výchovných pracovníkov. Tu však treba pripomenúť, že dôležitý bude osobný príklad 

vychovávateľov fajčiarov, s ktorými za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a zákona NR SR 

č. 377/2004 Z.z. môže byť rozviazaný pracovný pomer. 

Zaznamenali sme v roku 2018 aj 8 útekov z DeD. Sú to deti, u ktorých je to pravidelnosťou. 

Boli riešené s políciou, návrat detí bol do 2 týždňov. Do RC boli premiestnené na základe 

neodkladných opatrení  2 deti, s rozhodnutím súdu trvale boli premiestnené 2 deti. 

 

Základným východiskom práce vo výchovnom procese je model režimovej aplikácie 

skupinových foriem práce, ktorý zahŕňa: 

➢ časový harmonogram činnosti počas dňa a týždňa, 

➢ komunitu, skupinové aktivity, psychoterapeutické skupiny, hodnotenie správania. 

 

Jednou z najvýznamnejších skupinových foriem prác je komunita. Je to priestor pre 

spoluprácu detí i dospelých /sedia spolu v kruhu/ pri riešení spoločných problémov  a starostí, 

je to priestor pre individuálny a skupinový spravidla pozitívny zážitok. 

Komunita je štruktúrovaná, má stabilné body programu, svoje rituály, ktoré sú nástrojom 

sociálnej súdržnosti. V diskusnej časti môžu deti a dospelí dávať pripomienky, pokarhania, 

návrhy, priania, ocenenia, poďakovania, pochvaly. 

Obsahom sú rôzne prvky režimového procesu a chodu zariadenia, vyhlasovaní súťaží a ich 

výsledkov, organizácia služieb a rozličných povinností, vzájomné požiadavky smerom od 

personálu k deťom a naopak. 

     V budúcnosti bude potrebné zo strany výchovných pracovníkov viac zapájať deti do 

domácich prác a rôznych pracovných aktivít, aby energiu, ktorú majú v sebe si vybili pri 

pracovnej činnosti. 

 

 

 

 

 



IV. Špeciálno-pedagogická činnosť prebiehala  v roku 2018  

 

Špeciálnopedagogická činnosť prebiehala nasledovne: 

➢ diagnostická činnosť u detí vyžadujúcich si špeciálnopedagogickú starostlivosť 

a následný návrh odporúčaní vo výchovnom procese, 

➢ pravidelne prebiehali individuálne a skupinové intervencie v SS  v Žitavciach, v SS 

R5 a SS R6 vo Vrábľoch,  v SS R7,R8 v Dyčke, ktoré prebiehali formou edukácie, 

reedukácie, korekcie ŠPU a PS, stimulácie, kompenzácie a tréningom čiastkových 

funkcií, arteterapia, dramatoterapia, terapia hrou a zážitková terapia 

a v Profesionálnej rodine p. Janekovej– diagnostická, konzultačná a odborná pomoc 

formou edukačného vedenia im zverených detí, 

➢  významnou formou špeciálnopedagogickej činnosti bolo intenzívne kontinuálne 

vzdelávanie, absolvovanie výcviku diagnostiky čiastkových funkcií a ich tréning, 

štúdium odbornej literatúry a príprava intervenčných a terapeutických programov 

a sedení s využitím nadobudnutých poznatkov a skúseností, 

➢ pravidelné konzultácie s odborným tímom DeD v Žitavciach konzultácie 

s poradenskými a školskými zariadeniami detí, konzultácie s vychovávateľmi 

jednotlivých skupín a následné návrhy riešení problémových situácií, 

➢ účasť na pedagogicko-pracovných a skupinových poradách, supervíziách. 

 

 

 

V. Psychologická starostlivosť 2018 

 

A) Individuálna práca s deťmi 

➢ podporné a hlbinné rozhovory zamerané na aktuálne prežívanie dieťaťa, sprevádzanie 

dieťaťa pri jeho smerovaní a napredovaní, 

➢ riešenie krízových intervencií, 

➢ sprevádzanie pri odchode detí z DeD (mladí dospelí, NRS). 

 

B) Skupinová práca – skupinové sedenie s deťmi zamerané na aktuálne dianie na 

skupine. Pokiaľ nešlo o závažné problémy v rámci skupiny, ktoré bolo potrebné riešiť 

mimoriadne, postupovalo sa podľa vopred stanoveného a schváleného plánu 

skupinových sedení, 

C) Práca s profesionálnymi rodinami – návštevy v profesionálnych rodinách, 

individuálna práca s deťmi v PR, porady s profesionálnymi rodičmi a spoločné 

konzultácie, supervízia 

D) Psychologická diagnostika, 

E) Administratívna činnosť – všetky písomné vyjadrenia spojené s prácou psychológa 

v zariadení a vyjadrenia pre potreby iných zariadení a inštitúcií (NRS, súd, atď.), 

F) Porady odborného tímu, rodinné porady, konzultácie s vychovávateľmi, 

G) Odborné vzdelávanie – dlhodobý terapeutický výcvik, rôzne krátkodobé vzdelávania, 

metodické stretnutia, supervízne stretnutia a samo vzdelávanie, 

H) Individuálna skupinová psychoterapia so psychológom DeD. 

 

 

Starostlivosť v profesionálnej rodine 

 

Profesionálna rodina je organizačnou súčasťou detského domova.  V 5 profesionálnych 

rodinách je 12 detí. K 30.06.2018 ukončili pracovný pomer  3 profesionálni rodičia. Od  



septembra 2018 starostlivosť  o deti sa zabezpečuje  v 3 profesionálnych rodinách  s počtom 

detí 6.                 

Sociálni pracovníci, psychológovia a riaditeľka DeD pravidelne 1x mesačne navštevujú 

PROFI rodiny a poskytujú odbornú pomoc. 

 

Supervízia – prebiehala podľa vypracovaného plánu. Pravidelne sa uskutočňovali skupinové 

ako aj individuálne supervízie pre vychovávateľov ako aj odborných zamestnancov a PROFI 

rodičov týkali sa problematiky:  

 

➢ Práca s kazuistikami jednotlivých detí alebo skupiny 

➢ Špecifiká detí a dospievajúcich 

➢ Špecifiká práce s deťmi umiestnenými v DeD 

➢ Spôsoby rozvoja dieťaťa s problémovým správaním 

➢ Špecifiká aplikácie výchovných metód pri výchove detí 

➢ Základné zručnosti v práci s detským klientom- empatia,kongruencia, akceptácia 

➢ riešenie záťažových situácií (komunikácia s kolegami a klientmi v konfliktných 

situáciách); očakávania od klientov (konfrontácia s rozdielnymi hodnotami, postojmi 

klientov....), 

➢ kongruencia v práci s klientom (autentická komunikácia, kongruencia – 

sebapresadenie bez agresivity), 

➢ Riešenie záťažových situácií v kontakte a komunikácii s kolegami 

➢ Negatívne javy v práci s deťmi 

➢ práca s rizikovými klientami (agresívni, manipulatívny, submisívni a pod), 

➢ poskytovanie spätnej väzby (detským klientom, rodičom, kolegom), 

➢ stratégie riešenia konfliktov (dominancia, kompromis, konsenzus, vyhnutie, 

prispôsobenie), 

➢ špecifikácia dospievajúcich, 

➢ práca s rizikovými klientmi 

➢ negatívne javy v práci s deťmi, 

➢ poskytovanie spätnej väzby 

➢ asociálne správanie detí v detskom domove 

➢ práca so strachom a zodpovednosťou za detských klientov 

➢ prevencia proti stresu a vyhoreniu a formy prevencie v práci 

➢ špecifická problematika práce v profesionálnych rodinách (pripútanie, akceptácia 

dieťaťa z inej rodiny, spôsob výchovy dieťaťa umiestneného do PR), 

➢ reflexia na prácu a prežívanie PR a vychovávateľa v práci s deťmi (reakcie, 

emocionálna stránka), 

➢ práca s rómskym etnikom v rámci detského domova (špecifikácia, spôsob 

výchovy, vedenie – k čomu , ako reagovať na správanie), 

➢ práca s vlastním prežívaním, manažment hnevu, schopnosť využiť hnev ako 

prirodzenú reakciu v práci s deťmi), 

➢ otázka negatívneho javu podpory či vzniku porúch správania 

➢ práca v rámci vychovávateľskej skupiny ako tímu, 

➢ otázka sexuálneho právania detí v DeD 

➢ spolupráca s biologickými rodičmi. 

 

 

 

Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 2 379,00 EUR. 

 



Vzdelávania zamestnancov DeD 

 

➢ práca s dieťaťom s CAN syndrómom, 

➢ začínajúci vychovávatelia adaptačné vzdelávanie, 

➢ vychovávatelia a odborný tím kontinuálne vzdelávanie, 

➢ rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, 

➢ doplňujúce pedagogické štúdium,  

➢ metodické stretnutia vychovávateľov, 

➢ metodické stretnutia sociálnych pracovníkov, 

➢ metodické stretnutie odborných zamestnancov, 

 

Odborné semináre na tému: 

➢ aktuálne povinnosti pri správe dokumentov-elektronická komunikácia, 

➢ seminár k ročnej mzdovej uzávierke v produkte SOFTIP SHR PLUS,  

➢ seminár „Dieťa s problémovým správaním v profesionálnej rodine, 

➢ odborný seminár E-goverment, 

➢ seminár „Agresívne dieťa, 

➢ ochrana osobných údajov v  roku 2018 podľa nového zákona a nariadenia GDPR, 

➢ odborný seminár „Korene závislosti“, 

➢ metodické stretnutia  k Novele zákona 305/2005  Zb.z., 

➢ školenie aplikačného programového vybavenia WinASU, 

➢ tímová spolupráca pre dobro dieťa a rodiny, 

➢ práca s ekomapou a genogramom, 

➢ tvorba plánov sociálnej práce s rodinou, 

➢ novinky v elektronickej komunikácii úradu, 

➢ obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou, 

➢ mosty v sociálnoprávnej ochrane, 

➢ práca so širšou rodinou má zmysel,, 

➢ seminár na tému Agresia a agresivita, 

 

 

 

Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 1.244,16 EUR.  

 

 

 

 

VI. Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

DeD Žitavce je štátnou rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je UPSVaR v Bratislave. 

Finančné prostriedky na chod zariadenia sú prideľované zo štátneho rozpočtu 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 2018 bol schválený rozpočet  DeD vo výške     941.556.-    EUR 

K 31.12.2018 bol rozpočet  upravený vo výške          1.097.369,19 EUR    

 

Celkové výdavky boli vo výške                                    1.097.351,33 EUR 

Z toho čerpanie zo štátneho rozpočtu                         1.097.391,33 EUR 

Z mimorozpočtových zdrojov                                                 -          EUR 



 

Príjmy domova boli v celkovej výške                          9.444,38 EUR 

Z toho príjem na výživu   v celkovej výške                 8.034,58 EUR 

Príjem z vratiek                                                             1.409,80 EUR 

Príjem z grantov                                                                       -   EUR 

 

Pohľadávky: 

K 31.12.2018DeD eviduje 77 dlžníkov. K vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom exekútora 

DeD nepristúpil. Jedná sa o pohľadávky dlžníkov, ktroí splácajú dlžnú časť v pravidelných 

mesačných intervaloch. 

Celková výška pohľadávok je v sume 142.216,97 EUR.                                  

 

 

 

K 31.12.2018 bola vykonaná ročná inventarizácia. Bola vymenovaná ústredná inventarizačná 

komisia ako aj čiastkové inventarizačné komisie. 

Inventarizácia prebehla podľa vypracovaného harmonogramu a bola odovzdaná do 

07.februára 2018 na UPSVaR v Bratislave. Inventarizáciou neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

Prioritou v kalendárnom roku 2018 bola ja protidrogová prevencia, ktorej sme venovali 

náležitú pozornosť zo strany vychovávateľov a odborného tímu. 

Venovali sme sa ekologickým a enviromentálnym aktivitám, čiastočne sme naplnili úlohu 

separácie odpadu. 

 

Maximálnym rešpektovaním k individualite, životnej histórie a rodinných väzieb 

pristupujeme k mladým dospelým, vedieme ich k finančnej gramotnosti a častými rozhovormi 

osobným príkladom pripravujeme ich do života. 

 

Aktívne sme spolupracovali so sociálnymi kurátormi, políciou, súdmi, prokurátormi, lekármi. 

Formou besied, voľne riadených rozhovorov sme uskutočňovali výchovu k ľudským právam, 

porozumeniu iným kultúram, predchádzanie všetkým formám diskriminácie, vydierania, 

šikanovania, seba poškodzovaniu, k výchove rodičovstvu a k manželstvu. 

 

Je vypracovaný Transformačný plán detského domova. Slúži ako nástroj a strategický 

materiál, v ktorom na základe vízie, stratégie sme zadefinovali ciele krátkodobé a dlhodobé, 

kroky k ich naplneniu v procese prechodu na ambulantnú a komunitnú starostlivosť. Cieľom 

transformačného plánu je zvýšenie kvality života detí, skvalitnenie práce s rodinou dieťaťa. 

 

Poslaním DeD je poskytnúť len dočasné prostredie pre dieťa v kríze a v spolupráci so 

subjektmi v zmysle zákonov č. 305/2005 Zb. a č. 36/2005 Z.z., Dohovorom o právach 

dieťaťa, interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia organizácie: 

 

➢ zapájanie rodiny a širšieho príbuzenstva do práce DeD (spolupráca s rodinou, podpora 

rodiny, otvorená komunikácia, prípadové konferencie), 

➢ spolupráca s akreditovaným subjektom. 

 

Naďalej chceme zabezpečiť také podmienky v samostatných skupinách, aby bol zabezpečený 

rozvoj dieťaťa a príprava na samostatnosť, individuálny prístup, kvalita práce, empatia, blízka 

osoba, vzťahová väzba a vzájomný rešpekt. 

 



Detský domov má vypracovaný  „Program centra pre deti a rodiny“ ktorý  nadobúda účinnosť  

k 1.1.2019. 

 

 

 

Úlohy a ciele  na ďalší rok: 
 

 

Dlhodobé ciele:            

 

➢ Rozvoj a podpora zamestnancov 

➢ Vytvárať podmienky pre rozvoj dieťaťa 

➢  Naďalej učiť deti k samostatnosti 

 

Strednodobé ciele:      

 

➢ Integrácia detí 

➢ Spolurozhodovanie o chode samostatnej výchovnej skupiny 

➢ Opustenie kmeňovej budovy a kúpa rodinných domov vo   

            Vrábľoch –úloha vyplýva z koncepcie 

 

 

Krátkodobé ciele:        

 

➢ Vytvárať podmienky pre systematické vzdelávanie zamestnancov a prehlbovanie ich 

odbornosti a kvalifikovanosti 

➢ Pravidelné zabezpečovanie supervíznych programov 

➢ Skvalitnenie individuálnej práce s dieťaťom 

➢ Vypracovať a zaviesť programy na podporu mladých dospelých  pri osamostatňovania 

sa na budúce povolanie, uplatnení na trhu práce, bývaní, narábanie s finančnými 

prostriedkami, príprave k zodpovednému rodičovstvu a partnerským vzťahom 

a ďalším aspektom ich úspešného začleňovania sa do života v spoločnosti 
  

 

 

Záver: 

 

     Najvyšším záujmom dieťaťa je možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej rodine s matkou 

a otcom. V našej praxi sa však stretávame s deťmi, ktoré túto možnosť nemajú. Alebo svoje 

rodinné zázemie stratili, alebo sa pre nich stalo priestorom strádania či ohrozenia. V prípade, 

že sanácie biologickej rodiny nie je možná, je pre dieťa najvhodnejším riešením vyrastanie 

u príbuzných. 

 

Poslednou alternatívou pre dieťa je detský domov alebo iná náhradná rodinná starostlivosť, 

ktorí pre dieťa vytvorí prostredie čo najviac pripomínajúce to rodinné. 

 

Sme si vedomí toho, že táto práca je náročná a ťažká, ale máme dobrý pocit, keď pre dieťa 

urobíme maximum, vyčerpáme všetky možnosti, kroky k dosiahnutiu nášho cieľa  

,, Aby každé dieťa malo rodinu“ a dieťaťu zabezpečíme šťastné detstvo. 

 


