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1. Identifikačné údaje organizácie 

 

Názov zariadenia :  Detský domov  
neoficiálny názov „Svetluška“ 

Sídlo : Kollárova 29, 974 01  Banská Bystrica 

Kraj :  Banskobystrický 

IČO : 00624454 

DIČ:  2021066234 

Štatutárny zástupca :  Mgr. Ľubica Bľandová 

Kontakt :  048/2433002 

E-mail / webová stránka :  www.dedsvetluska.sk 

Schválená kapacita celkom : 66 

 

 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 

VÍZIA: 

Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detského domova  na zariadenie pre pomoc 

rodine na komunitnej úrovni. 

 

 

Poslaním detského domova je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci so 

subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005Z.z., č. 36/2005 Z. z., Dohovoru o právach 

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

 

 

STRATÉGIA:  

 

Je našim zámerom 

✓ rozvíjať  vlastných zamestnancov,  

✓ zapájať rodiny a  

✓ prizývať k spolupráci odbornú verejnosť 

✓ vytvárať podmienky pre život dieťaťa na zabezpečenie jeho rozvoja a samostatnosti 
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2. 1. Dlhodobé ciele: 
        

Dlhodobé ciele zariadenia vychádzajú zo základného koncepčného a plánovacieho dokumentu 

zriaďovateľa  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: „ Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych 

rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016 – 2020 

a Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“. Dlhodobé ciele sme v roku 

2015 rozpracovali aj v  Transformačnom pláne zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, v ktorom sú na základe vízie, stratégie definované nasledovné ciele 

a krátkodobé a dlhodobé kroky k ich naplneniu v procese prechodu na komunitnú starostlivosť:  

 

 

2.1.1. Do roku 2020 vytvoriť v DeD podmienky pre pobytovú formu sociálnej práce s rodinou 

v kríze 

Úlohy na dosiahnutie cieľa: 

- Kúpa rodinného domu pre samostatnú špecializovanú skupiny zdravotne ťažko postihnutých detí 

vyžadujúcich opatrovateľskú starostlivosť 

- Zrealizovať stavebné úpravy v zakúpenom rodinnom dome  - úprava podmienok pre starostlivosť o 

deti s postihnutím, presťahovanie samostatnej špecializovanej skupiny 

- Priestor po vysťahovanej samostatnej špecializovanej skupine  materiálne vybaviť a prispôsobiť 

pobytovej SP s rodinou 

- Vypracovať a zaviesť do praxe programy na pobytovú prácu s rodinou v podmienkach nášho 

zariadenia 

 

2.1.2. Zaviesť a v praxi realizovať tútorstvo pre PR určeným detským domovom 

Úloha na dosiahnutie cieľa: 

- Vypracovať a  realizovať program tútorstva pre PR v DeD Hriňová, Polomka, Valaská 

2.1.3.  Udržateľnosť profesionálnych rodín 

Úlohy na dosiahnutie cieľa: 

- Predchádzať vyhoreniu PR a eliminovať dôvody na skončenie pracovného pomeru zo strany PR 

- Vyhľadávať a pripravovať záujemcov o PR k prijatiu do pracovného pomeru 

- Vypracovať pravidlá a princípy čerpania dovoleniek PR 

2.1.4. Zvýšiť kvalitu a kvantitu kontaktov s rodinami detí tak, aby bol každý kontakt do 14 dní 

od prijatia dieťaťa  

Úlohy na dosiahnutie cieľa: 

- Vypracovať a realizovať program terénnej SP s rodinou 

- Práca a zaradenie BR do programu terénnej sociálnej práce 

 

2.1.5.  Do 31. 12. 2017 vysporiadať nevyužívaný majetok štátu 

Úloha na dosiahnutie cieľa: 

- Rozpracovať podmienky ponuky nevyužívaného majetku štátu – objekt Severná č. 6  
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Kritéria hodnotenia: 

1. Presťahovanie špecializovanej samostatnej skupiny do RD v stanovenom termíne – z toho 

vyplývajúce umiestnenie 1 samostatnej skupiny pod jednou strechou . 

2. Vytvorenie priestorov pre poskytovanie pobytovej formy práce s rodinou – počet rodín, ktorým 

bola poskytovaná pobytová forma pomoci a práce. Vytvorenie a realizovanie programov 

pobytovej formy práce s rodinou. – počet rodín zaradených do programu. 

3. Vypracovanie programu tútorstva a  intenzita a kvalita tútorských stretnutí. 

4. Počet PR – vyjadrenie fluktuácie PR, počet pripravovaných záujemcov, počet výberových konaní 

a pod. 

5. Vyhodnocovanie počtov a intenzity kontaktov detí a rodín  a termíny ich realizácie, počet BR 

v programe terénnej sociálnej práce. 

6. Skončenie pozície správcu  majetku štátu k objektu Severná 6 v stanovenom termíne. 

 

2. 2. Krátkodobé ciele v roku 2017: 

2.2.1. Realizovať externé a interné vzdelávanie   zamestnancov   detského domova. Zabezpečovať 

supervíziu pre zamestnancov v priamej práci s deťmi. 

2.2.2. Zabezpečovať a organizovať  spoluprácu, semináre a výmenu príkladov dobrej praxe s 

odbornou verejnosťou. 

2.2.3. Skončenie pozície správcu  majetku štátu k objektu Severná 6 v stanovenom termíne. 

2.2.4. Materiálne zabezpečenie rodinných domov, CPPR a relaxačného centra (biely, farebný a vodný 

snoezelen). 

2.2.5. Aplikovať teoretické vedomosti zamestnancov v priamej práci s deťmi, zavádzať nové 

výchovné metódy a postupy, napĺňať myšlienku   „Pomôž, aby som to dokázal sám“       

 

Kritéria hodnotenia: 

Plnením programu strategických činností sú hodnotené konkrétne úlohy zamerané na dosiahnutie 

stanovených cieľov. 

 

3. Odpočet splnených úloh 

3.1. Z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016-2020 a Plánu transformácie a deinštitucionalizácie 

náhradnej starostlivosti  

3.2. Aktívna spolupráca s rodinou a podpora rodiny 

3.2.1. Vypracovať a zaviesť do praxe Program zameraný na prácu s rodinou dieťaťa – s dôrazom 

a pobytovú a ambulantnú formu pomoci, vrátane problematiky vytvárania vzťahovej väzby. 

Termín:  2017      Zodpovední: ÚPSVaR, pracovná skupina vybraných DeD            Úloha: nesplnená  

Náš detský domov patril do pracovnej skupiny vybraných detských domovov, ktoré pod metodickým 

vedením ÚPSVaR realizovali pracovné stretnutie. Z pracovného stretnutia program nebol vytvorený. 

3.2.2. Utvoriť podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho 

rodičmi/príbuznými (ambulantná a pobytová forma).  

Termín: priebežne                 Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS                        Úloha: sa priebežne plní 
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Vzhľadom na pripravovaný program centra je predpoklad utvoriť podmienky na ambulantnú 

a pobytovú formu na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodinou. V súčasnej 

dobe má detský domov vytvorené podmienky pre krátkodobý návštevný pobyt rodičov detí 

s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Uvedený priestor v roku 2017 nevyužil žiadny rodič. Detský 

domov nedisponuje priestormi mimo detského domova pre realizáciu ambulantnej formy 

vykonávania odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodinou. Predpokladáme prenájom priestorov 

pre uvedený účel. 

 

3.2.4. Vytvorenie a inovácia programov výchovných opatrení. 

 Termín: 2017                   Zodpovední: ÚPSVaR, DeD                                   Úloha: sa priebežne plní 

3.2.5. Vytvorenie a inovácia programu podpory a rozvoja rodičovských zručností v podmienkach 

zariadení SPODaSK.  

Termín: 2017                   Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS, RS                      Úloha: sa priebežne plní 

3.2.6. Inovácia metód, techník a postupov pri práci s deťmi z rôznych prostredí, prostredníctvom 

aplikácie príručky o transkultúrnom prístupe. 

Termín: 2017 a priebežne Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS                           Úloha: splnená  

Zamestnanci detského domova sa zúčastnili školenia k uvedenej téme vo Zvolene. 

 

3.2.7. Aplikácia Inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny.  

Termín: 2017 a priebežne Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS                            Úloha: sa priebežne plní 

V roku 2017 bolo v procese sanácie 10 detí umiestnených v samostatných skupinách (u 5 je sanácia 

úspešne ukončená, u 5 sanácia pokračuje) a 3 deti umiestnené v špecializovanej samostatnej skupine 

(sanácia pokračuje). V roku 2017 bolo realizovaných 15 prípadových konferencií. V biologických 

rodinách bolo vykonaných 95 návštev. Intenzívna spolupráca s obcou bola realizovaná v 24 

prípadoch. Informačné poradenstvo (§ 56 ods. 8) bolo poskytnuté 30 fyzickým osobám. 

 

3.2.10. Vykonávanie monitoringu premiestňovania detí umiestnených v zariadení SPODaSK na 

základe dohody a na základe rozhodnutia súdu do iného zariadenia.  

Termín: ¼ ročne a priebežne Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS, RS                Úloha: sa priebežne plní  

V zmysle príslušnej internej normy zriaďovateľa predkladal detský domov mesačne informáciu 

o premiestnení dieťaťa na základe dohody, alebo rozhodnutia súdu do iného zariadenia. 

3.2.11. Vypracovať a zaviesť do praxe Program zameraný na starostlivosť o deti s poruchami 

správania  umiestnenými v zariadeniach SPODaSK 

Termín: 2017 a priebežne  

Zodpovední ÚPSVaR, pracovná skupina vybraných DeD                               Úloha: sa priebežne plní 

Náš detský domov patril do pracovnej skupiny vybraných detských domovov, ktoré pod metodickým 

vedením ÚPSVaR realizovali pracovné stretnutia. 

3.2.14. Priebežne sledovať a vyhodnocovať utváranie podmienok na zabezpečenie výkonu 

rozhodnutia súdu v profesionálnych rodinách tak, aby s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav 

vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej skupine alebo ak je to v záujme 
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dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb, bolo každé dieťa do 6 rokov veku zaradené po 

jeho umiestnení v DeD výlučne do profesionálnej rodiny.  

Termín: trvalý                     Zodpovední: ÚPSVaR v spolupráci s DeD                          Úloha: splnená 

V hodnotenom období bolo prijatých 12 detí do 6 rokov veku, 4 boli umiestnené v profesionálnych 

rodinách, 7 detí bolo vzhľadom k ťažkému zdravotnému postihnutiu umiestnených v samostatných 

špecializovaných skupinách a 1 dieťa do 6 rokov veku je členom 4-člennej súrodeneckej skupiny a je 

umiestnené v samostatnej skupine spoločne s ostatnými súrodencami. 

 

3.2.15. Spracovať a priebežne aktualizovať databázu: - záujemcov o profesionálne rodičovstvo, už s 

absolvovanou prípravou ( s ich súhlasom), s údajmi o ich kvalifikácii z dôvodu možnosti umiestnenia 

detí so špecifickými problémami, - profesionálnych rodičov, ktorí sú zamestnancami zariadení 

SPODaSK. 

Termín: priebežne              Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS, úrady PSVaR                  Úloha: splnená  

3.2.16. Identifikovať možnosti riešenia pracovnej pozície profesionálneho rodiča a navrhnutie 

legislatívnych zmien.  

Termín: priebežne do roku 2018 

Zodpovední: ÚPSVaR, zariadenia SPODaSK                                                   Úloha: sa priebežne plní 

Koordinátor Centra podpory profesionálnych rodičov je členom skupiny, ktorá predkladá návrhy 

a riešenia s cieľom dosiahnuť legislatívnu zmenu. Pravidelne sa zúčastňuje pracovných stretnutí 

skupiny. 

 

3.2.17. Zefektívnenie programov prípravy profesionálnych rodičov a podpora metód súvisiacich so 

zabezpečovaním starostlivosti o deti v profesionálnych rodinách – formou odľahčujúcej starostlivosti. 

Termín: 2017 a priebežne Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS, RS                     Úloha: sa priebežne plní 

Mentorované detské domovy: DeD Polomka, DeD Valaská, DeD Hriňová – už ukončený mentoring, 

nakoľko v tomto detskom domove už nie je pracovná pozícia profesionálny rodič. Pracovné 

stretnutia: 28. 4. 2017 a 4. 7. 2017.  

Centrum podpory profesionálnych rodičov v roku 2017 poskytovalo podporu a pomoc 

profesionálnym rodičom formou návštev v profesionálnych rodinách – 126 návštev v zmysle ročného 

plánu návštev a metodických stretnutí, konzultáciami v školských zariadeniach, ktoré navštevujú deti 

z profesionálnych rodín – 25 konzultácií. Podporu poskytuje aj vytvorená podporná skupina zložená 

z profesionálnych rodičov – 6 stretnutí. Pracovné porady a metodické stretnutia v detskom domove 

boli v počte 7. Realizoval sa víkendový pobyt profesionálnych rodičov a tímu CPPR (spolupracoval 

aj odborný tím úseku starostlivosti o dieťa).  

3.2.19. Priebežne sledovať a vyhodnocovať priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v DeD podľa veku a 

formy zabezpečovania starostlivosti v organizačnej zložke DeD.  

Termín: trvalý                       Zodpovední: ÚPSVaR v spolupráci s DeD                       Úloha: splnená  

V zmysle internej normy zriaďovateľa je v polročných hláseniach o štatistických údajoch detského 

domova sledovaná priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD. V roku 2017 bol priemerná dĺžka pobytu 

dieťaťa za prvý polrok 3.59 roka a za druhý polrok 4,11 roka. Tento nepriaznivý ukazovateľ 

ovplyvňuje vekové zloženie detí a tiež deti s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorých sanácia 

rodiny alebo sprostredkovanie NRS  bolo neúspešné alebo nereálne. 
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3.2.23. Venovať pozornosť v rámci prijímania zamestnancov priameho kontaktu do zariadení 

SPODaSK, v regiónoch s národnostnými menšinami a minoritnými skupinami, znalosť iných 

jazykov ako slovenského, za zvýhodňujúce kritérium.  

Termín: priebežne                               Zodpovední: DeD, KS, RS                   Úloha: sa priebežne plní  

3.3. Spolurozhodovanie detí  

3.3.1. Utvoriť podmienky na vyjadrovanie názoru detí k otázkam, ktoré sa ich týkajú, na 

prezentovanie ich záujmov a zapojenia detí do procesu rozhodovania o aktivitách zariadenia a 

možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom zariadenia.  

Termín: trvalý                                     Zodpovední: DeD, KS, RS                    Úloha: sa priebežne plní  

3.6. Priestorové podmienky  

3.6.1. Aktualizácia a implementácia transformačných plánov DeD a KS.  

Termín: 2017 a priebežne                  Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS            Úloha: sa priebežne plní 

3.6.2. Zabezpečiť úlohy podľa prílohy č.2 Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v 

zariadení SPODaSK detí na roky 2016-2020, Plán transformácie a deinštitualizácie náhradnej 

starostlivosti z mája 2017.  

Termín: podľa harmonogramu          Zodpovední: ÚPSVaR, DeD, KS, RS     Úloha: sa priebežne plní 

 

4. Koncepčná činnosť 

4.1. Organizačná štruktúra 

Súčasný stav, organizačná štruktúra  

V roku 2017 bol schválený normatív počtu zamestnancov: 58 

Z toho  

Profesionálni rodičia : 17 

Odborní zamestnanci :  8 

Zamestnanci priameho kontaktu: 27 

 

V priebehu roka bola zriaďovateľovi predložená žiadosť o schválenie zmeny organizačnej štruktúry 

v dvoch prípadoch: 

Prvý návrh: 16. 1. 2017 bola predložená žiadosť o schválenie zmeny v organizačnej štruktúre 

detského domova platnej od 15. 2. 2017 a účinnej od 15. 2. 2017, ktorou nedochádzalo k zmene 

schváleného počtu zamestnancov. Jednalo sa o preklasifikovanie pracovného miesta „vychovávateľ v 

3. špecializovanej samostatnej skupine“ na opatrovateľ v  3. špecializovanej samostatnej skupine, 

nakoľko po prehodnotení situácie v oblasti personálneho stavu (po odchode vychovávateľky na MD 

a RD, po neúspešných výberových konaniach) a poskytovanej starostlivosti v špecializovanej 

samostatnej skupine, v súlade so základnými kritériami pre výpočet zamestnancov detského domova 

– v špecializovanej samostatnej skupine, počet 2 vychovávatelia, vzhľadom na obsah pracovných 

činností, je postačujúci pre potreby tejto špecializovanej samostatnej skupiny. Návrh bol 

zriaďovateľom schválený. 
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Druhý návrh: 28. 8. 2017 bola predložená žiadosť o schválenie zmeny v organizačnej štruktúre 

detského domova platnej od 1. 10. 2017 a účinnej od 1. 10. 2017, ktorou nedochádza k zmene 

schváleného počtu zamestnancov. Navrhnuté bolo preklasifikovanie pracovného miesta 

„opatrovateľ“ v 3. špecializovanej samostatnej skupine na „pomocný vychovávateľ“. Dôvod: Po 

prehodnotení aktuálnej situácie v oblasti personálneho stavu bolo pre detský domov výhodnejšie 

preradiť pomocného vychovávateľa zo samostatnej skupiny do špecializovanej samostatnej skupiny 

na uvoľnenú pozíciu opatrovateľky, ako s týmto zamestnancom skončiť pracovný pomer a na 

uvoľnené miesto opatrovateľky prijímať nového zamestnanca. Návrh bol zriaďovateľom schválený. 

 

 
 

 

 

4.2. Priestorové podmienky 

 

4.2.1. Kmeňová budova na adrese: Kollárova 29, Banská Bystrica. V kmeňovej budove je 

umiestnený:  ekonomicko-prevádzkový úsek, 2 samostatné špecializované skupiny, CPPR, odborný 

tím. 

Špecifikácia objektu: budova, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2007 – 2008. 

Popis zariadenia: Budova súpisné číslo 1002 nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 102, katastrálne 

územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, zapísaná na liste vlastníctva č. 5275, je 

jednopodlažná budova. Dispozične je budova oddelená na 2 samostatné časti, so samostatnými 

vchodmi, v ktorých sú 4 samostatné byty, administratívna časť a priestory pre stretávanie sa 

biologických rodičov s deťmi.  

V suteréne sa nachádza priestor pre stretávanie sa biologických rodičov s deťmi, ktorý zároveň slúži 

ako interakčná miestnosť. Tento priestor tvorí veľká miestnosť, v ktorej je samostatný kuchynský 
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kút, priestor na oddychovanie a samostatné hygienické zriadenie (umývadlo, WC a vaňa). 

V priestoroch suterénu je diagnostická miestnosť, ktorá je využívaná zamestnancami odborného tímu 

na komplexnú diagnostiku dieťaťa. V diagnostickej miestnosti je umývadlo s tečúcou vodou. 

Nachádza sa tu sklad kancelárskych potrieb (2 miestnosti), šatňa zamestnancov s hygienickým 

zariadením  (WC a umývadlo s tečúcou vodou)  a ostala zachovaná pôvodná práčovňa a mangeľ. 

Prízemie tvoria dva 3-izbové byty.  

V jednom byte je umiestnená samostatná špecializovaná skupina pre deti zdravotne ťažko postihnuté, 

ktorá má samostatnú vstupnú chodbičku, kuchyňu, špajzu na potraviny, samostatnú kúpeľňu a 

hygienické zariadenie (1 detské WC, detské umývadlo, vaňu, výlevku, WC pre dospelých, 2 

samostatné umývadlá). V byte sa nachádzajú 2 detské izby a "obývačka" - využívaná ako herňa pre 

deti. Úžitková plocha bytu je 108,4 m2 , z toho je 86 m2 obývacia plocha. 

V druhom byte je vstupná chodba, obývačka, kuchyňa, 3 liečebno-terapeutické miestnosti: biely, 

farebný a vodný snoezelen, ktoré sú dispozične riešené podľa konceptov snoezelenu. V byte je 

hygienické zariadenie (WC a umývadlo). 

V prízemí sa nachádzajú  aj 2 kancelárie pre zamestnancov ekonomicko-prevádzkového úseku  a  

WC pre zamestnancov.  

I. podlažie tvoria rovnako dva 3-izbové byty so samostatnými kuchyňami, špajzou na potraviny, so 

samostatnou kúpeľnou a hygienickým zariadením pre deti, samostatným hygienickým zariadením pre 

zamestnancov, ktoré sú rovnako dispozične riešené ako na prízemí. Na tomto poschodí je v 1 byte 

umiestnená skupina detí zdravotne ťažko postihnutých, tento byt má k dispozícii terasu. Úžitková 

plocha tohto bytu je 120 m2, z toho je 84,7 m2 obytná plocha.  V druhom byte sú 2 detské izby 

dispozične riešené ako 2 kancelárie: 1 pre odborný tím a druhá pre centrum podpory profesionálnych 

rodičov. Nachádza sa tu kancelária riaditeľa a návštevná miestnosť.  

Kmeňová budova má nadštandardné podmienky pre terapeutickú prácu najmä so zdravotne ťažko 

postihnutými deťmi (disponuje multisenzorickými miestnosťami vybudovanými podľa konceptu 

snoezelenu – biely, farebný a vodný snoezelen), podmienky pre skupinové aktivity s deťmi aj 

dospelými. Tiež predpokladáme, že tieto podmienky sú priaznivé aj pre ambulantnú formu práce. 

Vonkajšie priestory: tvoria ostatné plochy a nádvorie, ktoré sú využívané ako dvor. 

 

4.2.2.  Rodinné domy sú situované v meste Banská Bystrica: 

Rodinný dom Rudlovská cesta 50 – umiestnená samostatná skupina 

Špecifikácia objektu: rodinný dom, ktorý bol rekonštruovaný v roku 2012 

Popis zariadenia: Rodinný dom súpisné číslo 1895 nachádzajúci sa na pozemku parcela č. 303, 

katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, zapísaný na liste vlastníctva č. 5118, je 

jednopodlažná budova. 

Prízemie tvoria priestory: vstupná chodba, schodisko, chodba, kotolňa,  kuchyňa, komora, 

hygienické zariadenie – WC a kúpeľňa (1x sprchový kút), jedáleň a spoločenská miestnosť – 

obývačka.  

I. podlažie tvoria: vstupná chodba, obytné miestnosti – detské izby: 2 dvojlôžkové a 2 trojlôžkové  

izby, hygienické zariadenie – WC a kúpeľňa (1x vaňa). 

Vonkajšie priestory: tvoria ostatné plochy a nádvorie, ktoré sú využívané ako dvor. 
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Rodinný dom Sládkovičova ulica 24 – umiestnená samostatná skupina. 

Špecifikácia objektu: rodinný dom, ktorý bol rekonštruovaný v roku 2012 

Popis zariadenia: Rodinný dom súpisné číslo 2042 nachádzajúci sa na pozemku parcela č. 3063, 

katastrálne územie Radvaň, obec Banská Bystrica, zapísaný na liste vlastníctva č. 1243, je 

jednopodlažná budova. 

Prízemie tvoria priestory: vstupná veranda, schodisko, chodba, kotolňa,  kuchyňa, komora, 

hygienické zariadenie – WC a kúpeľňa (1x sprchový kút), jedáleň a spoločenská miestnosť – 

obývačka. Úžitková plocha je o výmere 80,93 m2, z toho 38,64 m2 je obytná plocha. 

I. podlažie tvoria: vstupná chodba, obytné miestnosti – detské izby: 2 dvojlôžkové a 2 trojlôžkové  

izby, hygienické zariadenie – WC a kúpeľňa (1x vaňa). Úžitková plocha o výmere 85,09 m2, z toho 

62,52 m2 je obytná plocha. 

Vonkajšie priestory: tvoria ostatné plochy a nádvorie, ktoré sú využívané ako dvor. 

 

V detskom domove sú vytvorené podmienky pre poskytovanie starostlivosti deťom v 17 

profesionálnych rodinách. Všetky profesionálne rodiny používajú vlastné bytové priestory – či už 

byty alebo rodinné domy, rozmiestnené sú v celom BB – kraji (okresy: Banská Bystrica – 10, 

Brezno- 1, Rimavská Sobota – 2, Veľký Krtíš – 1, Revúca – 1, Detva – 2). 

      

Detský domov nemal v roku 2017 samostatný priestor pre mladých dospelých – boli 

umiestnení v samostatných skupinách s ostatnými deťmi.  

 

Detský domov mal v roku 2017 v správe nevyužívaný objekt na Severnej ulici č. 6 v Banskej 

Bystrici. Objekt - katastrálne územie Banská Bystrica, Severná 6: súpisné číslo  1122 na parcele č. 

2063/1 vo výmere 1063 m2 a zastavaná plochy a nádvoria na parcele č. 2063/6 vo výmere 4466 m2 .  

Je to bývalý areál internátu špeciálnej základnej školy, ktorý bol detskému domovu delimitovaný 

v roku 2004. Tento areál bol pôvodne materskou školou postavenou v 80-tych rokoch minulého 

storočia. Budova nie je podpivničená, je značne schátralá, nakoľko v poslednom období 

prevádzkovania sa predpokladalo vysťahovanie samostatných skupín, finančné prostriedky boli 

vynakladané len na nevyhnuté riešenie havarijných stavov (kúrenie, elektrika, plesne, hmyz a drobné 

hlodavce – deratizácia a pod.). Nehnuteľný majetok nebol detským domovom už využívaný.  Detský 

domov pracoval na zámene nehnuteľného majetku štátu na za rodinné domy, so zreteľom na účelnosť 

a vhodnosť zámeny pre potreby deinštitucionalizácie detských domovov, podľa schválenej 

Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom štátu pri realizácii transformácie štátnych detských 

domovov. Zámer zámeny majetku štátu nebol realizovaný z objektívnych dôvodov –zákon o správe 

majetku štátu, ktorý neumožňuje poskytnúť relevantné záruky záujemcom o zámenu. Z uvedeného 

dôvodu bol zriaďovateľovi a MPSVaR SR podaný návrh vyhlásiť majetok za prebytočný a  previesť 

jeho  správu MPSVaR. V novembri 2017 bola podpísaná zmluva o prevode správy nehnuteľného 

majetku štátu uzatvorená v zmysle § 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov. Splnená úloha z dlhodobých cieľov Transformačného plánu a tiež 

krátkodobého cieľa na rok 2017.   

 

4.3. Schválená kapacita zariadenia: 

Celková kapacita : 66 detí  

Z toho pobytovou formou v samostatných skupinách : 32 detí 



11 
 

-  samostatné skupiny v rodinných domoch  každá skupina kapacita 9 detí (2 skupiny/ 18 detí) 

- Samostatné špecializované skupiny pre deti zdravotne ťažko postihnuté každá skupina po 7 detí 

     ( 2 skupiny/14 detí) 

Z toho poskytovaná starostlivosť v 17 profesionálnych rodinách: 34 detí 

5. Koordinačná a riadiaca činnosť  

 

V zmysle platnej organizačnej štruktúry je riadiaca práca  zabezpečená dvojstupňovým 

riadením. Vedúca úseku starostlivosti o deti riadi samostatné skupiny prostredníctvom koordinátorov 

skupín a odborných zamestnancov. Koordinátor CPPR koordinuje úsek profesionálnych rodín 

a odborných zamestnancov centra. Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku riadi ekonómov 

a vodičov. 

V oblasti riadenia sú úlohy delegované a ich plnenie kontrolované prostredníctvom  

pracovných porád. Pracovné porady sa pravidelne konali takto: 

- raz mesačne porada každej skupiny (v zmysle zákona),  za účasti odborných zamestnancov 

(psychológ, sociálny pracovník, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg) sa vyhodnocujú 

individuálne plány rozvoja osobnosti dieťaťa a spracovávajú plány na najbližší mesiac. Deti 

primerane veku a mentálnej spôsobilosti participujú na plánovaní úloh, 

- raz za dva mesiace porada CPPR a profesionálnych rodičov, 

- raz za štvrťrok pracovná porada riaditeľa, vedúcich úsekov a koordinátorov  samostatných skupín, 

- raz za dva mesiace  pracovné stretnutie profesionálnych rodičov,  

- - každý  pondelok    krátke  pracovné stretnutie riaditeľa s odbornými tímami s cieľom vyhodnotiť 

uplynulý týždeň a rozdeliť úlohy na nasledujúci týždeň. Samostatné skupiny a PR predkladajú 

týždenné raporty vedúcej úseku a riaditeľovi. 

     Z porád sa vyhotovujú písomné zápisnice, v ktorých sú prijaté úlohy, určený termín splnenia a 

určená zodpovedná osoba za ich splnenie.  

 

5.1.Rozvoj zamestnancov: 

 

Detský domov aj v roku 2017 realizoval zvolenú stratégiu a uskutočňoval zámer – rozvoj 

vlastných zamestnancov a prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci. Realizovali sme interné 

vzdelávanie zamestnancov a poskytovanie supervízie – skupinovej a podľa potreby aj  individuálnej. 

Zamestnanci sa zúčastňovali rôznych metodických stretnutí, seminárov, prednášok, konferencií, 

workshopov, teambuildingov,  kurzov a rôznych druhov zvyšovania kvalifikácie. Zúčastňovali sa ho 

zamestnanci v priamej práci s deťmi, vrátane odborných zamestnancov, zdravotné sestry, 

opatrovateľky a pod. Podporou bolo aj realizované metodické vzdelávanie jednotlivých sekcií 

zamestnancov prostredníctvom Ústredia a Fóra zamestnancov a riaditeľov.  Ekonomicko-

prevádzkoví zamestnanci sa zúčastňovali školení a kurzov vo svojej oblasti. V roku 2017 bola 

zameraná pozornosť v pláne ďalšieho vzdelávania na metódy sociálnej práce a na vzdelávanie 

a posilňovanie zručností a kompetencií v oblasti starostlivosti o deti v psychiatrickej starostlivosti, 

s poruchami správania a učenia. Zmeny evokovali aj potrebu podpory a vzdelávania stredného 

manažmentu – manažérske zručnosti pre vedúcich úsekov a koordinátorov skupín. V roku 2017 bol 

vypracovaný a zriaďovateľom odsúhlasený plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov nášho 

zariadenia, ktorý vychádzal z osobných plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých 
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zamestnancov. Zamestnanci vypracúvajú a plnia úlohy a dosahujú ciele stanovené v osobných 

plánoch profesijného rozvoja, ktorý má vypracovaný každý zamestnanec zariadenia. Splnenie týchto 

plánov je hodnotené po uplynutí ročného obdobia. 

 Vzdelávanie sa realizovalo: 

interné – vzdelávacie okienko, podporné skupiny - kazuistiky, školenia v DeD,...  

externé – semináre, konferencie, prednášky, workshopy,............ 

 

Ďalšie formy rozvoja zamestnancov uplatňované v uplynulom období: 

- „jednotka pre zvláštne úlohy“: 

jednotlivec alebo skupinka 2 PR – poverení napr. účasťou na tvorbe projektov, vedením pracovnej 

porady 

- prieskumník: 

jednotlivec poverený mapovaním podujatí (možností a príležitostí) vhodných pre spoločné aktivity 

kolegov a detí. 

 

Pre profesionálnych rodičov bol v roku 2017 vypracovaný ročný plán podpory a pomoci 

zameraný na udržateľnosť profesionálnych rodičov v pracovnom pomere. V zmysle plánu sa 

realizovali konzultačné utorky, vzdelávanie profesionálnych rodičov, supervízia – skupinová aj 

individuálna, podporná skupinka, návštevy v profesionálnych rodinách, víkendový pobyt 

a individuálne stretnutia s profesionálnymi rodičmi podľa potreby. 

5.2. Hodnotenie zamestnancov  

vykonával priamy nadriadený zamestnanca. Štvrťročne sú zamestnanci hodnotení podľa kritérii 

vitality charte. Kritéria hodnotenia spracovali priamy nadriadení spoločne s hodnotenými 

zamestnancami. Podľa hodnotenia sú priznávané osobné príplatky zamestnancom a odmeny.  

 

6. Metodická činnosť 

V detskom domove je spolupráca založená na otvorenej komunikácii, informovanosti 

a zaangažovanosti jednotlivých zamestnancov. Dôraz je kladený na potrebu zvyšovania a získavania 

skúseností v nových formách a metódach práce, príprava na prácu s odlišnou cieľovou skupinou 

(staršie deti, deti s poruchami správania, učenia, deti v starostlivosti psychiatrov a pod.) detí, ale aj na 

prácu s biologickou rodinou. Interní zamestnanci sú dostatočne pripravovaní, koordinovaní 

a zapojení do procesu zmien. 

V oblasti starostlivosti o deti je našou prioritnou úlohou neustále zvyšovať kvalitu poskytovanej 

starostlivosti. Cieľom v oblasti výchovy je posilňovať  jedinečnosť sebarealizácie každého  dieťaťa, 

pričom v praxi napĺňame  myšlienku Marie Montessori „Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám.“  

Naučiť deti reagovať a vyberať si z množstva alternatív  adekvátne riešenie situácie a niesť za toto 

rozhodnutie zodpovednosť.  

 Uplatňujeme rôznorodé a pestré formy výchovy a vzdelávania, ktoré sú realizované 

v jednotlivých činnostiach. Dôležité miesto má zážitok.  Súhrn foriem, metód a spoločne 

uplatňovaných postupov je uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek a možností detí a detského 
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domova tak, aby smerovali k celkovému rozvoju všetkých kľúčových kompetencií a jednotlivých 

zložiek osobnosti dieťaťa. Presadzujeme a skvalitňujeme metódy individuálnej práce s dieťaťom 

pričom kladieme dôraz na dosiahnutie jednoty výchovného pôsobenia vychovávateľom a skvalitnenie 

ich tímovej spolupráce. Ako kľúčové sme presadzovali  metódy výchovy: metódy požiadaviek, 

metóda presvedčovania, precvičovania, povzbudzovania, kladného vzoru, príkladu.  

V uplynulom roku sme pracovali podľa programov: 

Program (projekt) sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou 

Cieľ – venovať náležitú pozornosť rešpektovaniu rodičovských väzieb a zintenzívneniu sociálnej 

práce s pôvodnou rodinou, z ktorej boli deti vyňaté na základe rozhodnutia súdu a umiestnené do 

detského domova. 

Cieľová skupina – biologická rodina a ich deti umiestnené v  DeD  

Obsahová náplň –rozpracované fázy sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v období pred prijatím 

do DeD, pri prijatí, počas prijatia a po ukončení poskytovania starostlivosti v DeD 

Časový plán – pred umiestnením dieťaťa do DeD (po určení nášho DeD na príslušné rozhodnutie 

súdu o umiestnení dieťaťa) až po ukončenie ÚS 

Metódy práce – štúdium dokumentácie, rozhovor (informačný, poradenský), genogram, ekomapa, 

pozorovanie, diagnostika, v súčasnom období už aj prípadové konferencie, plány práce s rodinou, 

návštevy a pobyty detí v BR, projektívne techniky a pod. 

Personálne zabezpečenie – OT, sociálny pracovník, vychovávateľ, PR, 

 

Program osamostatnenia sa MD 

Cieľ – pripraviť MD na samostatné zvládanie životných situácií po odchode z DeD 

Cieľová skupina – deti od 15 roku veku a MD 

Obsahová náplň– viď spracovaný manuál OT – príprava na osamostatnenie sa z hľadiska veku 

dieťaťa 

Časový plán – od 15 roku do ukončenia poskytovania ÚS a sprevádzanie počas nasledujúcich 2 

rokov po ukončení ÚS 

Metódy práce – rozhovor, modelové situácie, zážitkové učenie, exkurzie, rôzne druhy poradenstva  

Personálne zabezpečenie – MD, OT, sociálny pracovník, vychovávateľ, PR, 

 

Programy intervencie v súvislosti so správaním sa dieťaťa /vychovávatelia na skupinách/ 

Cieľ – eliminovať negatívne prejavy správania sa a problémy vo výchovno-vzdelávacom procese 

Cieľová skupina – deti s poruchami správania, poruchami učenia, organickými poruchami a inými 

poruchami 

Metódy práce –  forma práce individuálna a skupinová, metódy motivácia, spätná väzba, relaxačné 

techniky, psychologická intervencia, zážitkové učenie, hranie rolí, prvky liečebnej pedagogiky 

(arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, hipoterapia a pod.) 

Obsahová náplň – individuálne plány na elimináciu konkrétneho nežiaduceho správania a plány 

rozvoja zručností, učenia a podpory žiaduceho prejavu správania, zvládanie agresivity a pod. 

 

Program sociálno-psychologického výcviku 

Cieľ   – tréning adekvátnych sociálnych zručností, interakcií a komunikačných stratégií 
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Cieľová skupina – deti a mladí dospelí /deti zo SS a PR/ 

Obsahová náplň – teoretické a praktické poznatky, nadobúdanie jednotlivých zručností a nácvik 

modelových a konkrétnych situácií bežného života /pošta, brigády, komunikačné zručnosti, 

sebapoznanie, asertivita, kooperácia, riešenie konfliktov,.../ 

Metódy práce– skupinová práca (hranie rolí, zážitkové učenie, besedy, prednášky – pripravené aj 

zúčastnenými deťmi, pozeranie filmov, ale aj relaxačné techniky, a iné) 

Časový plán – 2x v mesiaci MD, 2x v mesiaci deti 10 - 15 rokov 

 

Individuálne, reflektujúc konkrétne potreby konkrétneho dieťaťa, sú vypracované individuálne 

liečebno-pedagogické a špeciálno-pedagogické programy, v ktorých sú zahrnuté aj terapeutické 

činnosti napr. canisterapia, hipoterapia, snoezelen a pod.  
 
Vytvárame podmienky pre  rozvoj a samostatnosť dieťaťa  

Školy, ktoré navštevovali  naše deti: 

     MŠ –  7detí,  

     ŠZŠ – 7 detí,  

     ZŠ – 17 detí,  

     SŠ –   8 detí :  z toho 2 deti gymnázium, 2 deti SOU s maturitou, 2 deti SOŠ bez maturity,  

      2 deti OU 

     Nadstavbové štúdium – 1 mladá dospelá 

 

Záujmová činnosť: krúžky mimo školy detí (atletika, plávanie, futbal), krúžky v školách detí, 

členovia folklórnych súborov. 

 

Zapájame rodiny: 

V roku 2017 sme realizovali 15 prípadových konferencií.  

Príspevky na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa – na úpravu a zachovanie rodinných 

vzťahov medzi dieťaťom a rodičom  v zmysle § 64 zákona č. 305/2005 v platnom znení, sme poskytli 

v 268 prípadoch pre 32 detí a predstavovali sumu vo výške 4 032,99 Eur.   

Na sanácii rodiny sme pracovali v 10 prípadoch – 5 detí bolo úspešne vrátených do biologickej 

rodiny, v 5 prípadoch pokračujeme v sanácii rodiny. 

 

7. Vzdelávanie a supervízia 

Činnosť a aktivity zamestnancov a detí detského domova boli zamerané aj na plnenie programu 

strategických činností detského domova v oblasti rozvoja zamestnancov.  

7.1. Vzdelávanie 

Plán kontinuálneho vzdelávania:  3 zamestnanci 

 - 2 pg zamestnanci ukončenie adaptačného vzdelávania  

 - 1 ZS – špecializačné štúdium – ošetrovateľstvo v komunite  

 

Finančné prostriedky za vzdelávanie vo výške: 2 486,-€  

Počet aktivít: 30            

Počet zúčastnených zamestnancov: 166   
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Vzdelávacie akcie, ktorých sa zamestnanci zúčastnili:       

 ✓ seminár: Európske trendy v práci s rodinou 

✓ školenie obslúh pre kuričov do 100kW / Banská Bystrica 

✓ správa registratúry / Žiar nad Hronom 

✓ Snoezelen s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím / Trenčín 

✓ seminár verejné obstarávanie / Nitra  

✓ seminár Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa / Jesenské 

✓ konferencia  Mosty k rodine / Banská Bystrica 

✓ seminár Komunikačná bedňa / Martin 

✓ Sebapoznávanie a sebareflexia v profesionálnej roli / Vigľaš  

✓ Prvé vzdelávacie stretnutie pomocných vychovávateľov DeD / LM  

✓ Centrálna evidencia majetku / Banská Bystrica 

✓ Rozvoj sebestačnosti u deti so zdravotným znevýhodnením/Bratislava  

✓ Spoluprácou v prospech dieťaťa/ Lipt. Mikuláš  

✓ Metodické stretnutie: vzdelávanie vychovávateľov / Tŕnie 

✓ Špecifiká výchovy rómskeho dieťaťa/ Banská Bystrica  

✓ Kompetenčný model: vychovávatelia a pomocný vychovávatelia – Mgr. Fábryová  

✓ Celoslovenská konferencia Sexuálne zneužívanie deti / Banská Bystrica  

✓ Konferencia špeciálnych pedagógov / Partizánske  

✓ Posilňovanie rodinných vzťahov(EKO MAPA, GENOGRAM)/Banská Bystrica  

✓ verejné obstarávanie/ Malá Lučivná 

✓ IV. vzdelávacie stretnutie soc.p racovníkov z DeD  

✓ workshop Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi / Bratislava  

✓ II. celoslovenský odborný seminár pre sestry v DeD/ Vysoké Tatry  

✓ Napĺňanie potrieb detí v ústavnej starostlivosti/ Bratislava  

✓ Terapeutické rodičovstvo/ Bratislava  

✓ III. Celosl. Vzdelávacie stretnutie vychovávateľov DeD  

✓ III. konferencia odborných zamestnancov z DeD 

✓ Agresia a agresivita dieťaťa/Liptovský Mikuláš 

 

7.2.Supervízia 

 

Podpora zamestnancom bola opäť poskytovaná najmä supervíziou.  

Do supervízie boli zaradení : všetci zamestnanci v priamej práci s deťmi,  

odborné  tímy,   

profesionálni rodičia, 

 riaditeľka  

V roku 2017 sa realizovalo 42 hodín individuálnej supervízie a 45 hodín 4 skupín v skupinovej 

supervízii, vrátane regionálnej supervízie (8 DeD z BB kraja po 2 zamestnanci).  

Výška FP na supervíziu:  2227,20 €  

Do počtu hodín nie je započítaná individuálna „tútorská“ supervízia.  
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V roku 2017 rozpočtovým opatrením č. 29 boli zariadeniu pridelené finančné prostriedky na 

supervíziu a vzdelávanie vo výške 4 1OO,- € o 75 eur menej ako v minulom roku. Celkovo bolo na 

supervíziu a vzdelávanie v roku 2017 vyčerpaných 4 713.2 €, t.z. že sme prečerpali 613,2 €. 

7.3. Konferencie 

Účasť na konferenciách: 

•  3. odborná konferencia: Bezpečné návraty detí, Košice, máj 2017 

•  3. medzinárodná arteteraputická konferencia, Bratislava, máj 2017 

•  3. odborný seminár pre sestry pracujúce v detských domovoch, Tatranské Zruby, október 2017 

•  Mosty k rodine- regionálna konferencia, B. Bystrica, október 2017 

 

7.4. Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť  

 

  Šírenie dobrého mena  

✓ Spolupráca so SZU v BB – klinické cvičenia a odborná prax študentov odborov 

ošetrovateľstvo, záchranár a fyzioterapeut  v skupine detí s ošetrovateľskou starostlivosťou – 

koordinátorka v pozícii sestry mentorky  

✓ Vedenie praktikantov počas odbornej praxe v študijnom odbore sociálna práca a liečebná 

pedagogika  

✓ Príprava a aktívna účasť našich sestier na odbornej konferencii v Tatranských Zruboch 

✓ Družba so ZŠ v Podlaviciach  - účasť na ich aktivitách 

✓ Uverejnenie kresieb detí v propagačných materiáloch Kauflandu – výhra kresby nášho 

dieťaťa 

✓ Aktívna účasť zamestnancov nášho detského domova v celoslovenských pracovných 

skupinách na tvorbu programov: Program zameraný na prácu s rodinou dieťaťa – s dôrazom 

a pobytovú a ambulantnú formu pomoci, Program zameraný na starostlivosť o deti 

s poruchami správania  umiestnenými v zariadeniach SPODaSK, Program zameraný na 

podporu a udržateľnosť profesionálnych rodičov 

✓ Výber nášho sociálneho pracovníka do národného projektu DEI v zariadeniach – práca na 

metodických materiáloch a školenie zamestnancov prijatých v rámci NP na ÚPSVaR 

✓ Odvysielaná televízna relácia Halali na STV 2 – rozhovor s riaditeľkou DeD v decembri pri 

návšteve generálneho riaditeľa Lesov SR, akcia Stromček pod stromček 

 

8. Kontrolná činnosť 

 

 Za hodnotené obdobie bola externá kontrolná činnosť v  DeD vykonaná zo strany okresnej 

prokuratúry. V detskom domove boli pravidelne štvrťročne realizované previerky stavu zákonnosti 

zo strany Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici. Z vykonaných previerok boli vypracované 

zápisnice, v ktorých nebolo konštatované porušenie zákona a neboli prijaté žiadne opatrenia.  Iné 

kontroly z iných inštitúcií vykonané neboli. 

 

Vnútorná kontrolná činnosť bola vykonávaná poverenými zamestnancami detského domova 

podľa plánu kontrolnej činnosti. Metodické kontroly boli využívané na konkrétne usmernenie 

v prípade zistenia menej závažných nedostatkov. Boli vykonané aj kontroly na požitie alkoholu.    
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9. Vybrané štatistické údaje k 31. 12. 2017  
 

9.1. Analýza odchodu detí z DeD 

 

rok prijaté osvoje-
nie 

Medzišt. 
osvojenie 

PeS návrat 
do 

rodiny 

NOS iný 
DeD 

iný 
dôvod 

Spolu 
ukončenie 

2013 24 4 0 1 10 0 3 7 25 

2014 17 4 0 6 7 0 1 4 22 

2015 11 1 1 3 7 0 1 5 18 

2016 16 2 0 2 1 0 1 5 11 

2017 21 3 0 2 5 1 1 9 21 

 
9.2. Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v našom  DeD 

 

Q rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

I. 2,57 2,81 3,37 3,47 3,88 

II. 2,8 2,89 3,77 3,59 3,59 

III. 2,64 3,09 3,49 3,75 3.94 

IV. 2,72 3,19 3,6 3,78 4,11 

 
9.3. Veková štruktúra detí v profesionálnych rodinách 

 

Od 0-1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-18 Nad 18 

2 4 3 11 5 4 0 

 

9.4. Veková štruktúra detí v samostatných skupinách 

 

Od 0-1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-18 Nad 18 

2 3 4 3 11 5 2 
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10. Rozpočet organizácie 

Finančné prostriedky, pridelené podľa rozpisu štátneho rozpočtu  na rok 2017, sme 

k 31.12.2017 využívali tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu. V uvedenom 

období sme finančné prostriedky čerpali na pokrytie bežných prevádzkových nákladov, aby bola 

zabezpečená činnosť detského domova, pričom boli dodržiavané  Pokyny generálneho riaditeľa 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. č. AA/2011/00001 zo dňa 3.1.2011 a nadväzujúce), 

ktorými bol zabezpečený jednotný postup pri schvaľovaní finančných operácií a činností, ktoré sa 

dotýkajú hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, finančné operácie vykonávame 

až po ich schválení, na základe finančnej kontroly. Rovnako plníme zákonnú povinnosť  

zverejňovania zmlúv v centrálnom registri, objednávok a faktúr na webovej stránke Ústredia práce 

sociálnych vecí a rodiny. 

Detskému domovu bol na rok 2017 schválený celkový rozpočet na zdroji 111 vo výške 

867 202,00 Eur. Úpravy rozpočtu počas sledovaného obdobia navýšili celkový rozpočet 

o 194 230,29 Eur na sumu 1 061 432,29 Eur. Rozpis schváleného, upraveného a čerpania rozpočtu 

na jednotlivých položkách je uvedený v Tabuľke 1 a 2. 

Tabuľka 1 Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2017, zdroj 111,  prvok 07CO502 a prvok 0EK0H v Eur 

 
Zdroj 111 

 

Schválený 
rozpočet 

Upravený rozpočet 
 Skutočnosť 

% k  upravenému 
rozpočtu 

07C0502 07C0502 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 5 752,00 6 074,08 6 074,08 100% 

Z toho: prijaté 
z rozpočtu EÚ 

0 0 0 0 

 07C0502 0EK0H 07C0502 0EK0H 07C0502 0EK0H 

Výdavky 

spolu 

867 202,00 1 060 392,00 1 040,29 
440,29 

1 060 338,88 1 040,19 99,99 % 99,99% 
% Z toho: kryté 

prostriedkami 
EÚ 

0 0 0 0 

Saldo príjmov 
a výdavkov 

872 954,00 1 067 506,37 1 067 453,15 - 

Z toho: 
z prostriedkov 

EÚ 
0 0 0 0 

 

Tabuľka 2 Schválený, upravený rozpočet a čerpanie k 31.12.2017, zdroj 111, prvku 07C0502 a prvku 0EK0H, v Eur 

Rozpočet 2017 Schválený Upravený Čerpanie 
% z upraveného 

rozpočtu 

610 07C0502 Mzdy 486 026,00 601 316,00 601 316,00 100 

620 07C0502 Odvody 169 866,00 215 435,00 215 434,63 100 

630 
07C0502
/0EKOH 

Tovary a služby 127 543,00 154 155,29 154 103,30 99,97 

630 07C0502 Tovary a služby 127 543,00 153 115,00 153 063,11 99,97 
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630 0EK0H Tovary a služby 0 1 040,29 1 040,19 99,99 

640 07C0502 Bežné transfery 83 767,00 90 526,00 90 525,14 100 

700 07C0502 Kapitálové výdavky 0 0 0 0 

Spolu: 867 202,00 1 061 432,29 1 061 379,077
7 

 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície detského domova 

Detský domov obhospodaruje majetok v objeme 706 949,20 Eur v štruktúre : neobežný 

majetok 586 831,68 Eur, obežný majetok 118 143,55 Eur (z toho krátkodobé pohľadávky 40 697,10 

EUR).  V roku 2017 došlo k prevodu správy budovy na Severnej ulici, BB v hodnote 98 750,71 Eur 

s prislúchajúcimi pozemkami v hodnote 65 998,56 Eur a to do správy majetku MPSVaR SR. 

Náklady budúcich období predstavujú výšku 1 973,97 Eur. 

Stav pohľadávok k 31.12.2017 je vo výške 71 938,62 Eur. Ide o pohľadávky vzniknuté 

neplatením výživného rodičmi za deti umiestnené v detskom domove, a to v sume 71 861,82 Eur. 

Nárast pohľadávok rodičov je veľmi ťažké ovplyvniť, nakoľko pohľadávky vznikajú najmä u 

rodičov, ktorí sú sociálne slabí, odkázaní na dávky v hmotnej núdzi, alebo sú celkom bez finančných 

prostriedkov a neschopní platiť akúkoľvek čiastku na deti, ktoré majú umiestnené v detskom 

domove.  

Finančné prostriedky boli čerpané na pokrytie nevyhnutných bežných výdavkov, zabezpečenie 

činnosti samostatných skupín detského domova a pokrytie úhrad výdavkov detí umiestnených do 

starostlivosti profesionálnych rodičov, pričom bola pri ich čerpaní maximálne dodržiavaná finančná 

disciplína. 

11. Akcie a aktivity detského domova 
 

Organizované aktivity v DeD, aj mimo DeD 

 

✓ Odborný seminár konferencia organizovaný našimi zdravotnými sestrami pre zdravotné sestry 

DeD BB-kraja  

✓ Víkendový pobyt profesionálnych rodičov 

✓ Aktívna účasť a úspechy našich detí v súťažiach – športové, výtvarné, tanečné 

✓ Víkendové pobyty našich mladých dospelých – Príprava na osamostatnenie 

✓ Účasť detí na kultúrnych a spoločenských podujatiach – koncert Úsmev  ako dar 

✓ Deň detí – návšteva štátneho tajomníka p. Ondruša 

✓ Balónbal – s deťmi zo ZŠ Podlavice  

✓ Zapojenie detí do rôznych súťaží (vianočné pohľadnice) 

✓ Predstavenie „Očista“ v štúdiu tanca 

✓ Predstavenie Smejko a Tanculienka, Fíha, Mira Jaroša 

✓ Futbal s Hamšíkom 

✓ Mobilné platenárium 

✓ Turnaj v piškvorkách 
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✓ Klub motorokárov – vozenie na štvorkolkách 

✓ Tvorivé dielne – zdobenie perníkov, zdobenie vianočného stromčeka 

✓ Mikulášske stretnutie s generálnym riaditeľom Štátnych lesov „Stromček pod stromček“ 

✓ Výtvarné popoludnie 

✓ Výtvarná súťaž „Ochranárik – Integráčik“ 

✓ Beseda s Vladimírom „Terminátorom“ Konským 

✓ Detský fašiangový karneval v Robotníckom dome 

✓ Mikuláš v Misijnom dome 

✓ Návšteva v domove dôchodcov 

✓ Výstava obrazov Ľubomíra Sinčáka (Sancha) 

✓ Výlet s deťmi ZŤP (opatrovatľská skupina) v ZOO v Bojniciach 

✓ Lyžiarsky tábor v Hronci s Úsmevákmi 

✓ Víkendový pobyt „Cesta muža“ 

✓ A samozrejme fandili sme bystrickému hokejovému klubu HC „Barani“ – chodili sme na zápasy 

✓ Deň hasičov 

✓ Oslavy SNP 

✓ Deň otvorených dverí dopravný podnik 

 

Podarilo sa našim deťom: 

 

26.5.2017 -  ŠPORTOVÉ HRY DeD – krajské kolo v Rimavskej Sobote: 

získanie 6.miesta z 12 DeD , súťažilo 10  detí z nášho detského domova 

Filip       – 1. MIESTO – guľa 

Nikolka  – 1. MIESTO – 100 m, 1. MIESTO – 800 m 

Grétka    – 3. MIESTO – 100 m 

Félix       – 1. MIESTO – 60 m, 1. MIESTO – skok do diaľky 

Nikolka, Veronika H., Veronika K., Adrejka – 1. MIESTO – štafeta 4x100m 

Oskar     – 1. MIESTO – skok do výšky 

 

Celoslovenské kolo športových hier detí z DeD Čilistov: 

Nikolka, Félix, Filip  

Félix – 1.miesto 60m, 1.miesto skok do diaľky  

Nikolka – 2. miesto 800m  

Filip – 3. miesto – hod guľou 

Oskar     – 1. miesto – skok do výšky 

 

Medzinárodné športové hry detí z DeD Nymburk ČR: 

Oskar     – 3. miesto – skok do výšky 

 

Féĺix – Sásovský trojboj 2. Miesto 

Veronika PTZ Tŕnie – 2. miesto 

 

Podarilo sa nám: 

 

✓ Sponzorský príspevok na rehabilitačné cvičenie 

✓ Grant cez ZP Dôvera v projekte „Bojovníci za zdravie“  
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✓ Nadviazať spoluprácu s Klubom motorkárov  

✓ Nadviazať spoluprácu s Lesy SR 

✓ Získať sponzorské dary od spoločnosti TESCO 

✓ Vedenie praktikantov počas odbornej praxe v študijnom odbore sociálna práca a liečebná 

pedagogika , ošetrovateľstvo, fyzioterapia, záchranár 

12. Krátkodobé ciele a úlohy na rok 2018 

Priebežne aj v roku 2018 pracovať na dosiahnutí dlhodobých cieľov plnením stanovených úloh. 

V oblasti krátkodobých cieľov a úloh: 

1. Plniť úlohy v zmysle novely zákona č. 305/2005 Z. z. a príslušnej vyhlášky, v termínoch 

stanovených v týchto predpisoch, tak aby bola pripravená činnosť Centra od 1. 1. 2019 v intenciách 

zákona. 

T: podľa právnych predpisov             Z: riaditeľ, vedúci úsekov, koordinátor CPPR 

2. Rozvíjať vlastných zamestnancov. 

Úloha: realizovať externé a interné vzdelávanie   zamestnancov   detského domova- podľa 

spracovaného plánu vzdelávania. Zabezpečovať supervíziu pre zamestnancov v priamej práci 

s deťmi.  

T: priebežne počas roka 2018          Z: riaditeľ, vedúci úsekov, koordinátor CPPR 

3. Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť. 

Úloha: Zabezpečovať a organizovať  spoluprácu, semináre a výmenu príkladov dobrej praxe s 

odbornou verejnosťou. Zorganizovať III. celoslovenskú konferenciu pre zamestnancov detských 

domov na tému z oblasti sexuálneho vývoja a správania detí umiestnených v našich zariadeniach. 

T: priebežne počas roka 2018          Z: riaditeľ, vedúci úsekov, koordinátor CPPR 

5. Podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa  

Pripraviť samostatný priestor pre MD, ktorým bola ukončená ústavná starostlivosť a prejavili záujem 

o poskytovanie ďalšej starostlivosti v detskom domove. 

T: do 30.6. 2018                           Z: riaditeľ, vedúca ÚSoD, vedúca EPÚ 

 

 

V Banskej Bystrici 28. februára 2018 

 

 

    Mgr. Ľubica Bľandová 

Riaditeľka detského domova 
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