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1. Identifikačné údaje organizácie 

Názov zariadenia :  Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica 

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 : 69 

 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

Poslaním centra pre deti a rodiny je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci 

so subjektmi v zmysle ustanovení zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zákona č. 

36/2005 Z. z. zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Dohovoru o právach 

dieťaťa a interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia organizácie (pobytové opatrenia 

súdu), poskytnutie včasnej odbornej intervencie deťom a rodinám s cieľom predchádzať 

vynímaniu detí z biologickej rodiny a predchádzať vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu krízových 

situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí, alebo v náhradnom rodinnom prostredí 

s cieľom zabezpečiť zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa (výkon opatrení 

ambulantnou a terénnou formou).  

 

Poslanie napĺňame strategickými činnosťami zameranými na rozvoj zamestnancov (vzdelávanie 

a prehlbovanie odbornosti a kvalifikovanosti všetkých zamestnancov, supervízia ako podpora 

a pomoc, zvyšovanie profesionality zamestnancov), na zapájanie rodín do spolupráce 

(poskytnutie pomoci a podpory rodine pri odstránení príčin vykonávaní opatrení, 

pri predchádzaní vyňatia dieťaťa z biologickej rodiny, a v prípade nevyhnutného  vyňatia dieťaťa 

z rodiny, aby toto bolo naozaj dočasným a čo najkratším riešením, s podporou a udržiavaním  

vzťahových väzieb dieťaťa s biologickou rodinou). Našou stratégiou je aj spolupráca s ostatnými 

participujúcimi subjektmi (komplexný prístup v práci s rodinou – jednotnosť a zrozumiteľnosť 

vykonávaných opatrení vo vzťahu k dieťaťu a jeho rodine, interdisciplinarita a tímová práca – 

včasná vzájomná výmena informácií, efektivita pri podporovaní a posilňovaní  rodiny). 

Vytvárame podmienky pre deti a mladých dospelých, aby bol zabezpečený ich rozvoj a 

samostatnosť (základným východiskom je individuálny a integračný prístup, s rešpektovaním ich 

osobnosti, životnej histórie, v bezpečnom prostredí, ktoré im pomáha, podporuje ich rozvoj 

a prípravu na  samostatnosť, s podporou pri udržiavaní rodinných väzieb a vzťahov). 
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2. 1. Dlhodobé ciele: 
        

Dlhodobý cieľ, stanovený v   základnom koncepčnom a plánovacom dokumente zriaďovateľa  

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: „Koncepcie zabezpečovania vykonávania opatrení 

v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na roky 2021 – 2025 a Plánu 

deinštitucionalizácie“ (ďalej len „koncepcia“), je zníženie počtu detí umiestnených v centre na 

základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, podpora ambulantnej a terénnej 

formy odbornej práce pre deti a rodiny, zníženie negatívnych vplyvov inštitucionalizácie na 

vývoj dieťaťa. 

 

Dlhodobé ciele centra a prijaté úlohy na ich dosiahnutie sú v súlade s cieľom základného 

koncepčného dokumentu:  

 

1. Predchádzaniu vyňatia detí z biologickej rodiny, predchádzaniu vzniku, prehlbovania 

a opakovania krízových situácií – docieliť znižovanie počtu detí umiestnených v centre 

Úlohy na dosiahnutie cieľa: 

-  vykonávaním opatrení ambulantnou a terénnou formou na predchádzanie, vznik 

a prehlbovanie porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu dieťaťa 

v prirodzenom alebo náhradnom  rodinnom prostredí v zmysle vytvorených programov, 

-  spolupracovať s príslušným úradom práce a motivovať rodiny k dobrovoľnej spolupráci pri 

realizácii opatrení ambulantnou a terénnou formou, 

-  monitorovať a pravidelne vyhodnocovať (podľa pokynov zriaďovateľa) vykonávanie opatrení 

ambulantnou a terénnou formou. 

 

2. Vykonávanie odborných činností realizovať v závislosti od individuálnych potrieb 

konkrétneho dieťaťa, alebo plnoletej fyzickej osoby podľa účelu a formy vykonávaných 

opatrení v centre (pobytová formy, ambulantná, terénna forma), realizovať kontinuálne 

vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov pri nastavení adekvátnej 

a odbornej pomoci dieťaťu a jeho rodine  

Úlohy na dosiahnutie cieľa: 

-  stretnutia multidisciplinárneho tímu so spolupracujúcimi inštitúciami, 

-  kooperácia multidisciplinárneho tímu pri spracovaní komplexného posúdenia situácie dieťaťa 

a jeho aktualizácie, 

-  súčinnosť multidisciplinárneho tímu pri tvorbe plánov pre dieťa, alebo fyzickú osobu podľa 

účelu a formy vykonávania opatrení v zariadení a ich vyhodnocovanie.  

 

3.   Udržateľnosť profesionálnych náhradných rodín s cieľom poskytovať odbornú pomoc 

a starostlivosť prioritne v profesionálnej náhradnej rodine 

-  realizovať program prípravy záujemcov o profesionálne náhradné rodičovstvo v centre 

odborným tímom podpory profesionálnych náhradných rodín v zmysle programu centra,  

-  realizovať pilotné overovanie odľahčovacej formy pre profesionálnych náhradných rodičov 

(obsadenie 1 úväzku profesionálneho rodiča, ktorý bude poskytovať starostlivosť deťom 

z iných profesionálnych náhradných rodín počas čerpania ich dovolenky), 
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-  aktívne poskytovať mentoring  pre odborný tím a profesionálnym náhradným rodičom  

určeným centrám (Valaská, Polomka). 

 

3. Deťom bez starostlivosti rodičov poskytnúť šancu vytvárať svoju budúcnosť tak, aby 

mohli byť sebestačné, mohli sa na seba spoliehať a mohli sa zúčastňovať na živote 

spoločnosti a to pomocou prostredia, ktoré ich podporuje, chráni a stará sa o ne, čím 

podporuje v plnej miere ich potenciál 

Úlohy na dosiahnutie cieľa: 

- Vykonávať individuálnu  alebo skupinovú prácu s dieťaťom zameranú na identifikáciu 

a následné napĺňanie potrieb dieťaťa, vytváranie bezpečného  prostredia pre dieťa, kontakt 

dieťaťa s biologickou rodinou a blízkymi osobami, zabezpečiť výchovu a vzdelávanie 

dieťaťa, prípravu na jeho budúcnosť – prípravou na osamostatnenie sa, zdravotnú 

starostlivosť a pod. 

 

4. V oblasti materiálnych podmienok zabezpečenie rodinného domu pre samostatnú 

špecializovanú skupinu pre deti zdravotne ťažko postihnuté. 

 

3. Krátkodobé ciele v roku 2021 a odpočet splnených úloh: 

 

V roku 2021 bolo plnenie stanovených úloh opäť sťažené epidemiologickou situáciou 

v súvislosti s ochorením COVID 19. Zamestnanci pracovali v zmysle Krízového plánu, 

dodržiavali stanovené nariadenia príslušných štátnych orgánov a úradov, pravidlá a odporúčania, 

vzájomne si pomáhali. Dištančné vzdelávanie detí a trávenie voľného času zabezpečovali 

zamestnanci  samostatných skupín v spolupráci s odborným tímom. Odborný tím centra podpory 

profesionálnych rodín aktívne podporoval a pomáhal profesionálnym náhradným rodinám 

a deťom v ich starostlivosti. Špecializované samostatné skupiny pre deti zdravotne ťažko 

postihnuté zvládli opatrenia bez dopadu na kvalitu zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľských 

úkonov. Poskytovanie opatrení ambulantnou a terénnou formou bolo sčasti obmedzené 

v osobnom kontakte s klientmi, avšak výkon opatrení nebol prerušený, nakoľko sa využívali iné 

formy komunikácie, napr. telefonický kontakt, kontakt prostredníctvom mobilných aplikácií a 

pod .  

 
Odpočet splnených úloh  zo základného dokumentu Koncepcia zabezpečovania 

vykonávania opatrení v zariadeniach SPODaSK na roky 2021-2025 a Plán 

deinštitucionalizácie: 

 

12. úloha: Monitorovať činnosti ambulantnej a terénnej formy vykonávania opatrení 

SPODaSK v CDR  

Termín: trvalý/ročne  

 Pravidelne mesačne CDR predkladá informáciu o počte vykonávaných opatrení SPODaSK 

ambulantnou a terénnou formou podľa programu CDR a polročne predkladá písomne 

spracovanú informáciu o činnosti CDR ambulantnou a terénnou formou pri vykonávaní 

opatrení SPODaSK. 
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15. úloha: Debarierizácia priestorov CDR 

Termín: priebežne do roku 2023  

 CDR vypracovalo plán debarierizácie v stanovenom termíne do 31.12.2021 

 

20. úloha: Vzdelávanie v oblasti identifikácie násilia na deťoch a podpore správneho postupu 

zamestnancov orgánov SPODaSK a zamestnancov CDR pri identifikácii akejkoľvek formy 

násilia na deťoch 

Termín: priebežne každoročne 

 Všetci zamestnanci CDR v priamej práci s deťmi sa zúčastnili vzdelávania v oblasti násilia na 

deťoch (4 vzdelávacie aktivity s počtom účastníkov spolu 114) 

 

22. úloha: zlepšiť prípravu a vykonávanie prípadových konferencií a podobných metód práce 

Termín: priebežne, zhodnotenie k 31. 12.  

 V roku 2021 bolo realizovaných 11 prípadových konferencií v zmysle § 49 ods.3 zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení 

 

23. úloha: Priebežne sledovať priemernú dĺžku pobytu detí v CDR podľa veku a formy 

zabezpečovania starostlivosti v organizačnej zložke zariadenia a druhu súdneho 

rozhodnutia 

Termín: trvalý / ročne  

 Priemerná dĺžka pobytu detí v  centre v roku 2021 bola 4,5 roka, čo je o 0,41 roka kratšia 

priemerná dĺžka pobytu, ako v roku 2020. 

 

35. úloha: Navrhnúť a pilotne overiť rôzne možnosti zabezpečovania starostlivosti o deti 

v čase dovoleniek a dlhodobej neprítomnosti PNR  

Termín: 31.03.2021  

 V centre je v organizačnej štruktúre vytvorené miesto pilotného overenia možnosti 

zabezpečovania starostlivosti o deti v čase dovoleniek PNR formou PNR, ktorý má 

v starostlivosti len deti z iných PNR počas ich dovoleniek, v roku 2021 bolo toto miesto 

personálne pokryté. 

 

36. úloha: Priebežne sledovať a vyhodnocovať utváranie podmienok na zabezpečenie výkonu 

rozhodnutia súdu v PNR, s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje preukázateľne 

osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine alebo ak je to v záujme dieťaťa z 

dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb alebo ak je dieťa umiestnené na základe výchovného 

opatrenia alebo neodkladného opatrenia tak, aby bolo každé dieťa do 6 rokov veku zaradené po 

jeho umiestnení v zariadení výlučne do profesionálnej náhradnej rodiny  

Termín: priebežne, k 30.6 a 31.12.  

 Úloha v roku 2021 splnená 

 

39. úloha: Zabezpečenie kurzov prvej pomoci pre zamestnancov CDR v priamom kontakte s 

deťmi 

Termín: priebežne  
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 V roku 2021 centrum zabezpečilo 3 kurzy prvej pomoci pre 31 zamestnancov, čo je podiel 

72,1% z počtu 43 zamestnancov v priamom kontakte s deťmi (do celkového počtu nie je 

započítaných 8 zdravotníckych zamestnancov, ktorým táto povinnosť nevyplýva vzhľadom 

k splneniu potrebných kvalifikačných predpokladov). 

 

40. úloha: Zabezpečenie očkovania zamestnancov centra v priamom kontakte s klientmi 

Termín: priebežne  

 V roku 2021 nebol žiadny zamestnanec centra v priamom kontakte s klientmi zaočkovaný.  

 

 

4. Koncepčná činnosť 

4.1. Organizačná štruktúra  

 

V zmysle Programu centre sme vykonávali pobytové opatrenia súdu o nariadení ústavnej 

starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia v 4 

samostatne usporiadaných skupinách a to v 2 samostatných skupinách umiestnených 

v samostatných rodinných domoch a v dvoch špecializovaných samostatných skupinách pre deti 

zdravotne ťažko postihnuté, ktoré sú  umiestnené v kmeňovej budove centra, v 17 

profesionálnych náhradných rodinách na území Banskobystrického kraja. V zmysle dohody 

o poskytovaní starostlivosti mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti dovŕšením 

plnoletosti, sa mladí dospelí pripravujú na osamostatnenie sa v  3-izbovom byte v Banskej 

Bystrici - Kremničke. 

Výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou sme realizovali v prenajatých priestoroch 

v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici, v Detve na ulici M.R. Štefánika a v prirodzenom 

prostredí klientov.  

 

V roku 2021 bol schválený normatív počtu zamestnancov: 67 

Z toho:  

Profesionálni náhradní rodičia: 17, z toho je 1 PNR z pilotného projektu starostlivosť o deti 

počas dovoleniek PNR 

Odborný tím úseku starostlivosti o dieťa a CPPR: 10 

Ambulantná a terénna forma: 6 

Zamestnanci priameho kontaktu: 27 

 

Počas roka 2021 bola dvakrát predložená žiadosť o schválenie zmeny organizačnej štruktúry. 

Prvou organizačnou zmenou, s účinnosťou od 1.5.2021, bolo zrušenie jedného miesta 

profesionálneho náhradného rodiča , čím sa znížil počet miest profesionálnych náhradných 

rodičov z počtu 18 na 17 a celkový počet zamestnancov zo 68 na 67. Uvedenou zmenou sa 

zároveň znížila kapacita miest zo 71 na 69 detí a mladých dospelých.  Zároveň sme žiadali 

o preklasifikovanie pracovného miesta „pomocný vychovávateľ“ na pracovnú pozíciu 

„opatrovateľka“ v samostatnej špecializovanej skupine pre deti zdravotne ťažko postihnuté. 

Druhou zmenou organizačnej štruktúry sme s žiadali o zrušenie dočasného preklasifikovania 

pracovného miesta „vedúci úseku starostlivosti o dieťa – sociálny pracovník“ na pracovnú 
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pozíciu „sociálny pracovník“ späť  zo „sociálneho pracovníka“ na „vedúceho úseku starostlivosti 

o dieťa – sociálneho pracovníka“. Dôvodom žiadosti bolo ukončenie rodičovskej dovolenky 

a návrat do zamestnania vedúceho úseku starostlivosti o dieťa – sociálneho pracovníka.  

Organizačná štruktúra platná k 31.12.2021: 

 

 

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 zostáva rovnaká ako v minulom roku.  

Budova súpisné číslo 1002 nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 102, katastrálne územie 

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

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

 

4.2.2.  Rodinné domy sú situované v meste Banská Bystrica: 

Rodinný dom Rudlovská cesta 50 – umiestnená samostatná skupina s kapacitou 10 detí 

Špecifikácia objektu zostáva rovnaká ako v minulom roku.  

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.  

Rodinný dom Sládkovičova ulica 24 – umiestnená samostatná skupina. 
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Špecifikácia objektu zostáva rovnaká ako v minulom roku.  

Rodinný dom súpisné číslo 2042 nachádzajúci sa na pozemku parcela č. 3063, katastrálne 

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

 

4.2.3. Samostatný priestor pre 4 mladých dospelých  je vytvorený v 3-izbovom prenajatom byte 

v Banskej Bystrici, Šípkova 1.  

 

4.2.4. V centre sa vykonávajú pobytové opatrenia súdu v 17 profesionálnych náhradných 

rodinách, s kapacitou na poskytovanie starostlivosti 32 deťom (1 profesionálny náhradný rodič je 

zaradený do pilotného projektu a poskytuje starostlivosť o deti počas dovolenky profesionálnych 

náhradných rodičov). Vzhľadom k tomu, že v 4 profesionálnych náhradných rodinách  sa 

poskytuje starostlivosť deťom zdravotne ťažko postihnutým, sú tieto deti umiestnené 

v profesionálnych náhradných rodinách samostatne. Profesionálne náhradné rodiny poskytujú 

starostlivosť deťom vo vlastných bytových priestoroch. 

 

4.2.5.  Na výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou má centrum prenajatý priestor – 3 

kancelárie na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici.  Opatrenia ambulantnou a terénnou formou 

v okrese Detva sa vykonávajú v priestoroch, ktoré má prenajaté CDR Hriňová, na adrese Detva, 

M.R.Štefánika 11. 

 

4.3. Schválená kapacita zariadenia: 

 

Celková kapacita detí sa mení v závislosti od počtu profesionálnych náhradných rodičov. V roku 

2021 bola k 31.12. kapacita 69 detí. 

Z toho pobytovou formou v samostatne usporiadaných skupinách: 33 detí 

- samostatne usporiadané skupiny v rodinných domoch, v jednom s kapacitou 9 detí, v druhom 

s kapacitou 10 detí  (2 skupiny/ 19 detí) 

- špecializované samostatné skupiny pre deti zdravotne ťažko postihnuté, každá skupina po 7 

detí  ( 2 skupiny/14 detí) 

Z toho poskytovaná starostlivosť v 17 profesionálnych náhradných rodinách: 32 detí 

Z toho poskytovaná starostlivosť v samostatnom priestore pre mladých dospelých: 4 

 

5. Koordinačná a riadiaca činnosť  

 

5.1.Rozvoj zamestnancov 

 

V centre podporujeme profesijný rozvoj zamestnancov v súlade s   

a) potrebami centra (aktuálnymi potrebami detí...),  

b) odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti a   

c) individuálnymi potrebami zamestnanca. 

Úlohou zamestnávateľa je v spolupráci so zamestnancami zvyšovať kultúru centra, v ktorej 

každý sám preberá zodpovednosť za svoj rozvoj, preto stanovuje jasné pravidlá profesijného 

rozvoja, vytvára podmienky pre rozvoj zamestnancov, pričom pri stanovení cieľov a zámerov 
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profesijného rozvoja vychádza z potrieb a požiadaviek na  ďalšie vzdelávanie pre rozvoj 

kompetencií zamestnancov. 

S cieľom zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti, či už pobytovou formou alebo výkonom 

opatrení ambulantnej a terénnej formy, bolo zabezpečené vzdelávanie a supervízia 

zamestnancov. Vzdelávanie bolo zamerané na zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj zručností 

a vedomostí, ktoré sa vzťahujú na zodpovednosť, kompetencie a pracovnú činnosť realizovanú 

v súlade s programom centra. V roku 2021 zamestnanci absolvovali vzdelávania v zmysle 

Ročného plánu vzdelávania na rok 2021 a  Plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov 

centra, ktorý vychádzal z osobných plánov vzdelávania jednotlivých zamestnancov .  V roku 

2021  ukončil 1 odborný zamestnanec zaradený do Plánu kontinuálneho vzdelávania adaptačné 

vzdelávanie. 1 novo prijatý zamestnanec na pracovnú pozíciu psychológ NP DEI NS III bol 

zaradený do adaptačného vzdelávania. Všetci zamestnanci v priamej práci s deťmi boli zaradení 

a absolvovali aktualizačné vzdelávanie v zmysle Ročného plánu vzdelávania. Osobitnú kapitolu 

vzdelávania tvoria zdravotné sestry, ktoré si udržiavajú a rozvíjajú kompetencie pri výkone 

ošetrovateľskej starostlivosti vzdelávaním v rámci odborných seminárov, väčšinou 

organizovaných komorou sestier. 

Program supervízie ponúkame s myšlienkou, že práca v pomáhajúcich profesiách kladie na 

človeka a jeho schopnosť v kontakte s klientmi vhodne reagovať značné nároky. Niekedy ho 

stavia pred  situácie, ktoré zvládať je veľmi ťažké. Vtedy potrebuje sám podporu. Pomoc pre 

pomocníka je hlavným zmyslom supervízie. Podstata pomoci spočíva v získaní nových 

pohľadov na problém a uvedomení si vecí, ktoré môžu pomôcť pracovníkovi problém lepšie 

zvládať. 

 

5.2. Hodnotenie zamestnancov  

 

Zamestnávateľ vykonáva hodnotenie PZ a OZ jedenkrát ročne a u začínajúceho PZ a OZ aj 

priebežne a na konci adaptačného obdobia. V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. 

zamestnávateľ u PZ a OZ hodnotí výsledky jeho pracovnej činnosti, kvalitu vykonávania jeho 

pracovnej činnosti, náročnosť výkonu jeho pracovnej činnosti, mieru osvojenia si a využívanie 

profesijných kompetencií PZ alebo OZ. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam v dvoch 

rovnopisoch, z toho jeden dostane hodnotený PZ alebo hodnotený OZ.  Hodnotenie PZ a OZ je 

podkladom pre odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odporúčanie 

uvádzajúceho odborného zamestnanca na ukončenie adaptačného vzdelávania, vypracovanie 

plánu profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania, odmeňovanie.  

Profesionálni náhradní rodičia sú hodnotení koordinátorom centra podpory profesionálnych 

rodičov mesačne vzhľadom k priznávaniu profesijného príplatku, ktorý sa odvíja od kritérií, 

ktoré sa mesačne menia. Hodnotenie zamestnancov je zároveň aj podkladom pre vypracovanie  

vzdelávania zamestnancov, pretože identifikuje potreby pre rozvoj jednotlivých kompetencií 

a zručností zamestnancov.  

Cieľom hodnotenia pracovného výkonu je 

a) motivovať zamestnancov k lepšiemu pracovnému výkonu 

b) dávať zamestnancom spätnú väzbu o ich pracovnom výkone 

c) rozvíjať silné a eliminovať slabé stránky pracovného výkonu 
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d) rozvíjať zručnosti sebahodnotenia zamestnancov 

e) plánovať rozvojové aktivity zamestnancov 

f) podklady pre odmeňovanie zamestnancov v rámci pohyblivej zložky platu 

 

6. Metodická činnosť 

V centre rozvíjame spoluprácu založenú na otvorenej komunikácii, informovanosti 

a samostatnosti  jednotlivých odborných tímov, samostatných skupín a aj zamestnancov. 

Pracujeme a vylepšujeme participáciu pri rozhodovaní a zároveň prijímaní zodpovednosti za 

rozhodnutia. Vnímame však potrebu zvyšovania a získavania skúseností v nových formách a 

odborných metódach najmä ambulantnou a terénnou formou. Aplikujeme v praxi vypracované 

podprogramy na prácu s dieťaťom a s jeho biologickou rodinou. Zamestnanci sa zúčastňovali 

metodických stretnutí – interných zameraných na tímovú spoluprácu pri tvorení IPROD a jeho 

vyhodnocovaní, na tému ekonomické činnosti v samostatných skupinách a hospodárenie v roku 

2021. V praxi bol realizovaný Krízový plán, ktorý reflektoval  núdzový stav a krízovú situáciu 

v súvislosti s pandémiou a upravoval postupy a činnosti samostatne usporiadaných skupín 

a jednotlivých úsekov v jednotlivých krízových situáciách. Realizovali sa stretnutia 

multidisciplinárneho tímu v termínoch stanovených v IPRODoch.  Individuálne, reflektujúc 

konkrétne potreby konkrétneho dieťaťa, sú vypracované individuálne plány rozvoja osobnosti 

dieťaťa, v ktorých sú liečebno-pedagogické a špeciálno-pedagogické plány, ktoré zahŕňajú aj 

terapeutické činnosti napr. canisterapiu, hipoterapiu, snoezelen, muzikoterapiu a pod.  

Odborný tím Centra podpory profesionálnych rodičov realizoval pravidelné návštevy 

v domácnostiach PNR v celkovom počte 174. Počas jednotlivých mesiacov sme využili aj iné 

formy monitorovania situácie detí a PNR a to:  

 Individuálne stretnutia v centre – podľa potreby OT a PNR (napr. odovzdávanie darčekov, 

intervencia psychológa, interakcie,...) 

 Stretnutia detí a PNR v exteriéry v opodstatnených prípadoch a podľa potreby za dodržania 

protipandemických opatrení 

 Pravidelné individuálne telefonické rozhovory, videonávštevy s PNR a deťmi 

Napriek presne stanoveným termínom pracovných stretnutí PNR sme sa počas roka so všetkými 

PNR stretli 3x (2x prezenčne, 1x online) z dôvodu dodržiavania opatrení v súvislosti 

s ochorením Covid 19 a odporúčaniu minimálneho kontaktu skupiny ľudí. Pracovné stretnutia 

nahradila intenzívna individuálna komunikácia s PNR (osobná, písomná – emailová, 

telefonická). V mesiaci august (19.8.2021) bol po pozitívnej spätnej väzbe z predchádzajúceho 

roka zrealizovaný teambuilding PNR, detí a OT v herni Safari Zvolen.  

Stretnutie s mentorovanými CDR Valaská a Polomka sa realizovalo v mesiaci september 2021, 

počas roka sme so zástupcami CDR pre PNR podľa potreby konzultovali telefonicky 

a prostredníctvom emailu. 

V roku 2021 v našom centre ukončilo úspešne prípravu na vykonávania profesionálnej náhradnej 

starostlivosti 22 záujemcov. 
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Spolupracujeme s biologickými rodinami a zapájame ich do spolupráce s cieľom čo najkratšieho 

pobytu dieťaťa v centre (princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť): 

Spolupracovali sme s 21 rodičmi alebo osobami, ktoré sa osobne starali o dieťa. Informačné 

poradenstvo sme poskytli 23 fyzickým osobám.  
V procese sanácie bolo 9 detí, 27 detí udržiavalo kontakt so svojou biologickou rodinou. 8 detí 

boli zaradených v prehľade pre sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti a u 5 detí 

prebiehala príprava na osamostatnenie sa mladého dospelého. 

V roku 2021 sme príspevky na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa – na úpravu 

a zachovanie rodinných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom  v zmysle § 64 zákona, poskytli v 91 

prípadoch pre 60 detí a 2 mladým dospelým bol poskytnutý príspevok na uľahčenie 

osamostatnenia sa mladého dospelého podľa § 68 zákona finančnou formou. Počas roka sme 

realizovali 56 návštev v biologických rodinách, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR sme 

intervenovali a poskytovali sociálne poradenstvo aj prostredníctvom telefonických rozhovorov 

a on-line rozhovorov.  

 

 

7. Vzdelávanie a supervízia 

 

7.1.Vzdelávanie 

V zmysle Ročného plánu vzdelávania a na základe požiadaviek zamestnancov sme v roku 2021 

realizovali 48 vzdelávaní, ktorých sa zúčastnilo 311 účastníkov (zamestnanci sa zúčastňovali 

viacerých aktivít). Interné aj externe zabezpečované vzdelávanie bolo realizované 

prostredníctvom aktualizačného vzdelávania. Vzdelávaní sa zúčastňovali zamestnanci v priamej 

práci s deťmi, zamestnanci odborných tímov centra, ekonomicko prevádzkového úseku.  

 

Vzdelávacie aktivity a konferencie, ktoré zamestnanci absolvovali boli napr.: 

 Úloha pracovníka CDR a SPODaSK pri rodičovských konfliktoch - on line 

 Grooming vzdelávanie pre odborníkov (Náruč Žilina) - on line 

 Nové pravidlá práce z domu (PROEKO) - on line 

 Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný (Inšpirácia s r.o. BA) – on line 

 Canisterapia (Physio Canis Žilina) 

 Prečo sa deti občas správajú, akoby sa snažili o naše nervové zrútenie? (Inšpirácia s r.o. BA) – 

on line 

 Modriny na duši I. (Sexuálne zneužívanie detí a sekndárna viktimizácia) -on line (Podpora 

ochrany detí pred násilím, ÚPSVaR p. Lamoš + Centrum Slniečko NR) 

 Nenesme všetko na svojich pleciach..... - on line (SPDDD Úsmev ako dar BA) 

 Modriny na duši II. (Psychické násilie na deťoch) - on line (Podpora ochrany detí pred 

násilím, ÚPSVaR p. Lamoš + Centrum Slniečko NR) 

 Dobrá prax pri vedení prípadových stretnutí - on line (Návrat o.z. Banská Bystrica)  

 Motivácia rodičov pre spoluprácu – on line (Coaching plus – Mgr. Hambálek) 

 Konflikty v rodine a rozvod - on line (SPDDD Úsmev ako dar BA 

 Úloha otca v živote dieťaťa - on line (SPDDD Úsmev ako dar BA) 
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 Podpora vzťahov dieťaťa s biologickou rodinou a inými blízkymi osobami (SPDDD Úsmev 

ako dar BA) 

 Zvládanie detského hnevu, odmietania a vzdoru (SPDDD Úsmev ako dar BA) 

 Dieťa v odpore (ProLiberi o.z.) 

 Terapia vzťahovej väzby (SPDDD Úsmev ako dar BA) 

 RIS MUR organizácie s vlastným rozpočtom (PosAm s.r.o., Bratislava) 

 Psychosomatika u detí (V Lavici, s.r.o.Praha, PhDr. Baková) 

 Zákon o správe majetku štátu... (EDOS-PEM Bratislava) 

 Dyslexia (Insire Academy doc.PaedDr.Zelinová) 

 Hnev u detí – praktický nácvik II. časť (SPDDD Úsmev ako dar BA) 

 Komunikácia s náročným dieťaťom (SPDDD Úsmev ako dar BA) 

 Inovačné metódy v práci odborného zamestnanca (OZ InMedioCultura, Rimavská Sobota) 

 Zdravé sebavedomie (SPDDD Úsmev ako dar BA) 

 Intervencie s asistenciou psov v terapii dieťaťa so zdravotným znevýhodnením (Physio Canis 

Žilina) 

 Senzorická integrácia v práci s dieťaťom (Inspire Academy, Mgr. Lištiaková, PhD.) 

 Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti (NKS pre riešenie problematiky násilia na 

deťoch, MPSVaR) 

 Dosť dobré detstvo. Je to dosť? (Návrat o.z., konferencia on line) 

 Mediácia a mediačné techniky 

 Bezpečne na nete (CPPPaP Banská Bystrica) 

 Intervencie s asistenciou psov v edukácii, v aktivizácii a v terapii detských klientov (Physio 

Canis Žilina) 

 BOZP a PO pravidelné periodické školenie (JPJ BOZP BB) 

 Výchovné metódy a postupy (SPDDD Úsmev ako dar BA) 

 Ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná deťom v CDR – seminár sestier BB kraja (Komora 

sestier BB-Kraj + CDR) 

 Boj proti obchodovaniu s ľuďmi, vzdelávací seminár/on line (Informačné centrum na boj proti 

obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality) 

 Kyberšikana a rovesnícke násilie (ÚPSVaR, NP ODPN BB) 

 Príprava MD na samostatnosť (Piešťany, SPDDD ÚaD Bratislava) 

 Kurz prvej pomoci- 3x (SČK, pobočka Banská Bystrica) 

 Emocionálna škôlka (klinický psychológ Mgr. Kolesár) 

 Základy krízovej intervencie (pro Liberi Prievidza) 

 Webinár Sandplaying pri práci s dospelým klientom (o.z. Nervuška – ARTE Mgr. 

Pilarčíková) 

 Webinár Manipulátor a manipulovaní (SPDDD ÚaD Bratislava) 

 Medzinárodná konferencia v Chorvátsku „Medzinárodná spolupráca a výmena skúseností a 

dobrej praxe v zariadeniach sociálnej pomoci“ 

 

7.2. Supervízia 

V roku 2021 sme využívali supervíziu ako nástroj podpory a pomoci odborníkom 

v pomáhajúcich profesiách. Supervízia sa v centre za obdobie roka 2021 realizovala podľa 



13 
 

vypracovaného programu supervízie na rok 2021. Forma realizovania supervízie bola v 

závislosti od epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 prezenčne, alebo 

online formou. Supervízie sa pravidelne zúčastňovali všetci zamestnanci v priamej práci s deťmi 

– vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry a opatrovateľky, profesionálni 

náhradní rodičia, odborné tímy. Supervízia bola v rámci národného projektu zabezpečená aj pre 

odborný tím vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

ambulantnou a terénnou formou. Kmeňoví zamestnanci centra sa zúčastnili  58 hodín 

individuálnej supervízie a 39 hodín skupinovej supervízie. Celkovo boli na supervíziu použité 

finančné prostriedky vo výške 4.071,-€. 

Témy supervíznych stretnutí boli aj v sledovanom období zamerané najmä na individuálny 

prístup pri práci s dieťaťom, zásady komunikácie s dieťaťom, ako porozumieť dieťaťu a chápať 

ho, ako dosiahnuť, aby dieťa rozumelo mne, limity a úskalia práce s detským klientom, 

manipulujúce dieťa, dieťa v odpore, dieťa a psychiatrická diagnóza a možnosti pomoci, 

kooperácia a cieľ v spoločnej intervencii, špecifiká osobitných potrieb detí, budovanie dôvery 

a akceptovateľnej autority u detí. Témou supervízie bola aj krízová intervencia a jej efektívny 

postup, bezpečnosť práce, afektívne stavy a psychózy, toxicita a poruchy osobnosti,  témy 

zamerané na prácu s rodinou dieťaťa, metódu prípadovej konferencie a iné. Rezonovali aj témy 

dotýkajúce sa možnosti vytvárania a posilňovania kohézie pracovného kolektívu a stimulácie 

kooperatívnych a kreatívnych trendov, prípadové supervízie. Časť tém sa týka osobného 

spracovávania zaťažujúcich emocionálnych stavov, empatia a jej limity. COVID situácie, jeho 

obmedzenia, zvýšené nároky na prácu s dieťaťom počas tohto obdobia. 

 

8. Kontrolná činnosť 

 

V roku 2021 boli v centre pravidelne vykonávané previerky stavu zákonnosti zo strany Okresnej 

prokuratúry v Banskej Bystrici. Vo vypracovaných zápisniciach z previerok prokurátori 

konštatujú, že vykonanými previerkami neboli zistené žiadne porušenia zákona, žiadne 

protiprávne konanie a neboli prijaté žiadne opatrenia.  

Kontrolná činnosť zo strany zriaďovateľa alebo inej externej inštitúcie nebola v našom centre za 

hodnotené obdobie realizovaná. 

 

Vnútorná kontrolná činnosť bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov a interných noriem. V prípade zistenia menej závažných nedostatkov boli tieto 

zovšeobecnené na pracovných poradách.  

 

9. Štatistické údaje za rok 2021  

 
9.1. Pobytové opatrenia na základe rozhodnutia súdu 

 

Centrum má stanovenú kapacitu na vykonávanie pobytových opatrení súdu v počte 69 detí, 

vrátane 4 mladých dospelých. 
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 Z tohto počtu sa oproti roku 2020 zmenil len počet detí umiestnených v profesionálnych 

náhradných rodinách, kde sa počet  znížil o 2 miesta. Aktuálny počet miest a ich rozdelenie:  

- 4 miesta pre MD v samostatnom byte pre mladých dospelých,  

- 32 miest je pre deti v profesionálnych náhradných rodinách,  

- 19 miest je v samostatne usporiadaných skupinách (rodinné domy) a  

- 14 miest je v samostatných špecializovaných skupinách pre deti zdravotne ťažko 

postihnuté.  

 

K 31.12.2021 bola skutočná obsadenosť 67 detí/MD: z toho 

MD – 4 miesta ( z toho 3 mladé dospelé v samostatnom byte, 1 MD v PNR).  

Deti v PNR – 30, vzhľadom na stanovenú kapacitu 32 detí v 16 PNR sme boli s počtom detí, 

ktorým sme poskytovali starostlivosť v PNR v nadstave , nakoľko 4 PNR majú v starostlivosti 

dieťa ZŤP s mierou funkčnej poruchy na 75 % a  nie je možné u týchto PNR umiestniť ďalšie 

dieťa. 

Samostatné skupiny – 20 detí (o 1 dieťa v nadstave). 

Špecializované samostatné skupiny pre deti ZŤP – 14 miest (obsadené všetky miesta). 

V roku 2021 sme do centra prijali 16 detí, z toho 3 deti na základe uloženého výchovného 

opatrenia a 13 detí na základe neodkladného opatrenia súdu. Z uvedeného počtu boli 2 deti 

zdravotne ťažko postihnuté. 

 

Analýza odchodu detí z centra 

   

prijaté návrat 
do 

rodiny 

osvojenie PS NOS plnoletosť/ 
  ukonč. MD 
 

premiestnenie iný 
dôv. 

Spolu 
ukonč. 

16 0 4 0 0 5 1 1 11 

 

Iným dôvodom ukončenia starostlivosti bolo úmrtie 1 dieťaťa s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

 

Priemerná dĺžka pobytu detí v  centre v roku 2021 bola 4,5 roka, čo je o 0,41 roka kratšia 

priemerná dĺžka pobytu, ako v roku 2020. 

 
9.2. Opatrenia ambulantnou a/alebo terénnou formou v roku 2021 

 

V roku 2021 bolo centru doručených 21 nových opatrení na realizáciu ambulantnou a terénnou 

formou. Odborný tím ambulantnej a terénnej formy z uvedeného počtu realizoval: 

- 10 nových opatrení na základe odporúčania (z tohto počtu v 1 prípade nedošlo k podpísaniu 

dohody zo strany rodičov),  

- 8 výchovných opatrení uložených súdom a  

- 3 výchovné opatrenia uložené úradom práce.  

Okrem nových opatrení sa  pokračovalo aj vo výkone opatrení  z roku 2019 v 3 prípadoch 

a z roku 2020  v 25 prípadoch. 

Počet klientov: 128  (z toho 59 detí a 69 rodičov alebo iných fyzických osôb). 
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Počet klientov ambulantných výchovných opatrení: 52 ( z toho 20 detí a 32 rodičov alebo iných 

fyzických osôb). 

Ukončené opatrenia: 21 ( 3 opatrenia z roku 2019, 17 opatrení z roku 2020 a 1 opatrenie z roku 

2021). 

 

V zmysle programu centra boli realizované tieto odborné metódy : 

 pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách, kedy je dieťaťu a jeho rodičom 

potrebné poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo (§11 ods. 2 písm. a) – 1 

realizované odporúčanie 

 pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách – rodičom dieťaťa poskytnúť 

psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania 

nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa  (§11 ods. 2 písm. b) – 1 realizované odporúčanie 

 na prispôsobenie sa novej situácii (§  11 ods. 3 písm. b) bod 1) – 16  realizovaných 

odporúčaní 

 na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských 

vzťahoch (§  11 ods. 3 písm. b) bod 3) – 10 realizovaných odporúčaní 

 na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností (§  11 ods. 3 písm. b) bod 4) – 2 

realizované odporúčania 

 na podporu a poradenstvo náhradným rodičom (§ 44a ods. 1) – 3 realizované odporúčania 

 uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu 

poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu (§ 37 ods. 2 písm. d) Zákona o rodine) – 16 

uložených povinností. 

 

10. Rozpočet centra 

Centrum čerpá finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške, ktorú určil  

zriaďovateľ. Finančné prostriedky, boli čerpané tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele 

štátneho rozpočtu. V roku 2021 sme finančné prostriedky čerpali na pokrytie bežných 

prevádzkových nákladov, aby bola zabezpečená činnosť centra, pričom bol dodržiavaný Pokyn 

Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny č. 

UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2019/14779 zo dňa 26.4.2019 a následne Pokyn Generálneho riaditeľa 

Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2021/19547 zo dňa 

29.10.2021, záväzný od 1.12.2021,  ktorým bol zabezpečený jednotný postup pri schvaľovaní 

finančných operácií a činností, ktoré sa dotýkajú hospodárenia s finančnými prostriedkami 

štátneho rozpočtu.   

Na základe Rozhodnutia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s účinnosťou od 

7.9.2021 bol zrušený Príkaz ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 13472/2020-M_OPS 

23306/2020 zo dňa 6.5.2020, ktorý ukladal povinnosť vyžiadať si písomný súhlas ministra pred 

každou finančnou operáciou, ktorej hodnota bola rovná alebo vyššia ako suma 30 000,00 Eur 

s DPH. 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. V zmysle § 10 ods. 10 

zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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zverejňujeme Súhrnnú správu o zákazkách najneskôr do 30 dní po ukončení každého 

kalendárneho štvrťroka.  

Centru bol na rok 2021, na zdroji 111, programe 07C0502 a podprograme 0EK0H schválený 

celkový rozpočet vo výške  1 276 898,00 Eur (program 07C0502 – 1 276 898,00 Eur, 

podprogram 0EK0H – 0,00 Eur). Úpravy rozpočtu k 31.12.2021 zvýšili celkový rozpočet na 

zdroji 111 v kategórii 600 Bežné výdavky   o 236 710,65 Eur na sumu 1 513 608,65 Eur 

nasledovne: 

▪ zdroj 111 program 07C0502 – 1 508 191,95 Eur, 

▪ zdroj 111 podprogram 0EKOH –     5 416,70 Eur. 

 

Zvýšenie schváleného rozpočtu na zdroji 111 k 31.12.2021 bolo realizované na základe 

prehodnotenia potrieb centra a pravidiel prideľovania rozpočtu.  
 

Tabuľka 1 Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2021, zdroj 111 (ŠR ),  zdroj 1AC1, 1AY1, 1AC2, 3AC1, 
3AC2 v Eur (ESF) 

             Zdroj:  

ŠR - Rozpočtové 
prostriedky kapitoly 

Európsky sociálny fond 

Schválený 
rozpočet 

 

Upravený rozpočet 

 
Skutočnosť 

% k  upravenému 
rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 13 252,00 132,64 132,64 100 

Z toho: prijaté 
z rozpočtu EÚ 

0 0 0 0 

Výdavky spolu 1 276 898,00 1 661 872,72 1 661 549,16 99,98 

Z toho: kryté 
prostriedkami EÚ 

0 148 264,07 148 264,07 100 

 

          K 31.12.2021 je plnenie príjmov z vyživovacej povinnosti rodičov detí umiestnených 

v centre  vo výške 0,00 Eur (podpoložka 223 001). V zmysle § 49 ods. 8 zákona 305/2005 Z. z., 

z prijatého výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku dieťaťa 

tvorí centrum  dieťaťu úspory na osobnom účte dieťaťa alebo na vkladnej knižke dieťaťa. Na 

základe uvedeného, centrum od 1.1.2021 každú prijatú platbu výživného prevádza na účet, resp. 

vkladnú knižku dieťaťa a nie na príjmový účet centra. Podpoložka 292 017 predstavuje plnenie 

vo výške 30,05 Eur. Výšku príjmov na tejto podpoložke tvoria dve vratky z doplatku za lieky 

pre deti  od zdravotných poisťovní z roku 2020. Plnenie bolo zaznamenané aj na podpoložke 

292 012 vo výške 102,59 Eur. 
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Tabuľka 2 Schválený, upravený rozpočet a čerpanie v jednotlivých kategóriách k 31.12.2021 zdroj 111 
(ŠR), zdroj 1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2, 1AY1(ESF) 

EK Názov EK Program Zdroj 
Schválený  

v Eur 
Upravený  

v Eur 
Čerpanie v 

Eur 
z upraveného 

rozpočtu % 

610 Mzdy 
07C0502 
06G1S02   
06G1S05 

ŠR 
 ESF 

763 308,00 984  551,89 984 551,89 100 

610 Mzdy 
07C0502 

 
ŠR 763 308,00 886 132,50 886 132,50 100 

610 Mzdy 06G1S02 

ESF 
0 68 419,39 68 419,39 100 

610 Mzdy 06G1S05 0 30 000,00 30 000,00 100 

620 Odvody 
07C0502 
06G1S02   
06G1S05 

ŠR 
 ESF 

266 776,00 354 028,99 353 705,43 99,9 

620 Odvody 07C0502 ŠR 266 776,00 319 890,03 319  566,47 99,9 

620 Odvody 06G1S02 
ESF 

0 23 879,72 23 879,72 100 

620 Odvody 06G1S05 0 10 259,24 10 259,24 100 

630 
Tovary 

a služby 

07C0502 
06G1S02 
0EKOH 

ŠR 
      ESF 

169 708,00 218 810,88 218 810,88 100 

630 
Tovary 

a služby 

 
07C0502 

 
ŠR 169 708,00 197 963,18 197 963,18 100 

630 
Tovary 

a služby 
0EKOH ŠR 0 5 416,70 5 416,70 100 

630 
Tovary 

a služby 
06G1S02 ESF 0 15 431,00 15 431,00 100 

640 
Bežné 

transfery 
07C0502 
06G1S02 

ŠR 
      ESF 

77 106,00 104 480,96 104 480,96 100 

640 
Bežné 

transfery 

 
07C0502 

 
ŠR 77 106,00 104 206,24 104 206,24 100 

640 
Bežné 

transfery 
06G1S02 ESF 0 274,72 274,72 100 

700 
Kapitálové 

výdavky 

 
07C0502 

 
ŠR 0 0 0 0 

spolu 1 276 898,00 1 661 872,72 1 661 549,16 99,98 

 
 

Zhodnotenie majetkovej pozície centra 

Centrum spravuje majetok štátu v objeme 721 307,00 Eur v štruktúre : neobežný majetok 

568 889,34 Eur, obežný majetok 150 367,88 Eur (z toho krátkodobé pohľadávky 0,00 EUR). 

Náklady budúcich období predstavujú výšku 2 049,78 Eur. Pohľadávky z nedaňových 

rozpočtových príjmov k 31.12.2021 predstavujú  výšku 0,00 EUR.  
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Stav záväzkov k 30.12.2021 je u krátkodobých záväzkov 136 671,66 Eur. Jedná sa o 

záväzky voči zamestnancom, voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, 

voči daňovému úradu a iné záväzky (odbory, sporenia) – 129 414,49 Eur voči dodávateľom vo 

výške 2 846,22 EUR a nevyfakturované dodávky vo výške 4 410,95 Eur. 

Finančné prostriedky boli čerpané na pokrytie nevyhnutných bežných výdavkov, 

zabezpečenie činnosti samostatných skupín centra a pokrytie úhrad výdavkov detí umiestnených 

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

finančná disciplína. Centrum neeviduje žiadne nesplatené návratné finančné výpomoci. 

 

11. Akcie a aktivity centra 
 

Pretrvávanie pandémie COVID 19 a s ňou spojené opatrenia aj v roku 2021 ovplyvnilo  

niektoré naše plány, ktoré sme museli zmeniť a flexibilne sa prispôsobiť opäť novým 

podmienkam. Aktivity boli naplánované so zreteľom na záujmy, povinnosti a individuálne 

zručnosti detí a preto sa deti zapájali do všetkých činností, ktoré sme organizovali. Okrem týchto 

činností sa deti zúčastňovali aj neplánovaných akcií organizovaných odborným tímom ako napr. 

športových, tanečných a výtvarných akcií, i keď množstvo aktivít bolo práve kvôli pandémii 

zrušené, ale aj do akcií a podujatí, ktoré boli organizované inými inštitúciami v rámci spolupráce 

centier pre deti a rodiny, ako aj akcie organizované našim mestom. Väčšina záujmových krúžkov 

v tomto roku nebola realizovaná. Vo voľnom čase sme s deťmi chodili na výlety do prírody. 

Najmä v Banskej Bystrici a jej okolí (Urpín, Staré hory, Donovaly, Králiky, Malachov). Taktiež 

sme chodili na kolobežky, korčule, bicykle. Keď bolo horšie počasie venovali sme sa na skupine 

tvorivým činnostiam, zapojili sme sa do vianočnej súťaže vyhlásenej Nadáciou Vvolkswagen, 

zúčastňovali sme sa výtvarných súťaží, robili sme výzdobu k Veľkej noci, či k Vianociam. Tiež 

sme sa zapojili do projektu aktívny priestor s Nadáciou Volkswagen.  

Akcie a aktivity detí z centra mala naplánované každá skupina samostatne. Snažili sa ich 

v priebehu roka podľa plánu realizovať. Plány boli už v marci znemožnené pandémiou a preto sa 

plány kreatívne a zmysluplne upravovali podľa nálady a záujmu detí, ročného obdobia¸ sviatkov. 

Pomáhali sme aktívne tráviť voľný čas detí, či rozvíjať ich nadanie a ďalšie zručnosti. 

Poskytovali sme deťom individuálne aj skupinové terapie (liečebný pedagóg, psychológ, 

špeciálny pedagóg). Odborný tím centra intenzívne pracoval s deťmi individuálne, skupinovo. 

Liečebný pedagóg pracuje so psíkom a realizuje jeho výcvik pre canisterapiu. Deti sa zapájali aj 

do akcií a podujatí, ktoré boli organizované inými inštitúciami v rámci spolupráce centier pre 

deti a rodiny, ako aj akcie organizované mestom.  

Veľmi pozitívne vnímame akcie a aktivity so zdravotne ťažko postihnutými deťmi – ich 

začlenenie do školských kolektívov (špeciálna škola, špeciálna škôlka v Detskom integračnom 

centre) na dennú prezenčnú formu, ale aj rôzne výlety a akcie (Ekoma Sekierska dolina, 

McDonald, herňa Zvolen, hojdačky parku pod pamätníkom SNP, Radvanský jarmok...) a snaha 

o ich začleňovanie do širšieho sociálneho prostredia. 
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Vyhodnotenie aktivít za rok 2021: 

 

Január 

Deti strávili zimné prázdniny doma vo svojich rodinách. Korčuľovanie, sánkovanie. Zhodnotenie 

polročných školských výsledkov – posedenie – všetci vychovávatelia so svojimi deťmi 

v individuálnej starostlivosti v skupine. Oslava 18-tich narodenín mladého dospelého a rozlúčka 

s ním. Robili sa s deťmi individuálne ako aj skupinové terapie a mali sme tvorivé dielne -  

výroba z papiera – kvietky, srdiečka  

Február 

Február sa tiež niesol ešte v zimnom športovaní, chodili sme sa korčuľovať na zimný štadión 

v Banskej Bystrici a na rybník v Badíne. Robili sme si na skupine karneval, piekli šišky. Na 

Valentína sme vyrábali srdiečka z papiera, diskutovali sme o priateľstve, o láske. Mali sme 

preventívny program k životnému prostrediu, ekofilm. Finančná gramotnosť – nákupy, beseda.  

Marec 

Prvé práce v záhrade - rýľovanie, hnojenie, príprava pôdy na sadenie, ošetrenie ovocných 

stromov. Navštívili sme verejnú knižnicu – marec mesiac knihy, deti si pravidelne požičiavajú 

knihy a navštevujú knižnice, rozhovory a význam čítania kníh, motivácia detí k čítaniu kníh 

a časopisov. Urobili sme si s deťmi aj rozprávkové online počúvanie. Vychádzky v okolí 

Banskej Bystrice – Pršany, Badínsky prales, Selce.  

Apríl 

S blížiacim sa obdobím Veľkonočných sviatkov sme sa sústredili na tradície a na duchovné 

poslanie týchto sviatkov. Maľovali sme si spolu veľkonočné vajíčka, a vytvárali veľkonočnú 

výzdobu. Sviatky sme prežili pokojne, doma. Práce v záhrade – jarná záhradka, sadenie 

v záhrade / zemiaky, cibuľa, mrkva atď./ Boli sme na turistike na Suchom vrchu, kde sme 

navštívili aj mini farmu. Medzinárodný deň Rómov, rozhovor o tradičnej kultúre, histórii, 

varenie tradičných, rómskych jedál. Ďalšia oslava 18-tich narodenín mladej dospelej a jej odchod 

do skupiny pre mladých dospelých.  

Máj  

Boli sme na výlete v Slovenskej Ľupči, vo Zvolene – spojené s turistikou na Pustý hrad.  Deti si 

nacvičili krátky program - divadielko „O troch prasiatkach“, ktorým sa zapojili do programu 

súťaže Najmilší koncert roka organizovanej Úsmevom ako dar. Mali sme besedu k svetovému 

dňu bez tabaku. Práca na predzáhradke – sponzorsky zabepečené. 

Jún 

MDD – popoludnie v centre s mestskými policajtmi – súťaže, hry, prezentácia práce mestských 

policajtov. Zhodnotenie koncoročných školských výsledkov, všetky deti ukončili úspešne 

školský rok – guláš, grilovačka, spoločné posedenie detí zo samostatných skupín. Zapojili sme sa 

do projektu aktívny priestor s Nadáciou Volkswagen, kde sme síce neuspeli, ale aspoň sme to 

skúsili. S mladou dospelou sme boli v Bratislave, kde sme sa zapojili do programu pre MD 

s Prvou stavebnou sporiteľňou,  mladá dospelá síce nebola úspešná, ale aj sebaprezentácia 

a účasť na takejto akcie jej dala veľa. Zúčastnili sme sa aj Dňa hasičov. 
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Júl a august 

Hneď na začiatku letných prázdnin sme sa s deťmi vydali splavovať Hron. Najväčší zážitok leta, 

čo dokumentujú veľmi vydarené momentky zo splavu. Deti boli v letnom tábore v Mošovciach 

a v Sklených Tepliciach – Repište. Deti sme aj počas pobytu v tábore boli viackrát navštíviť. 

Deti boli na pobytoch doma, boli sme s nimi v kontakte. Koncom júla sme boli spolu s deťmi na 

chate na Počúvadle, kde sme zažili množstvo zážitkov. Mali sme bohatý program – mali sme 

besedu k prvej pomoci, ryžovali sme zlato, vyrábali sme náramky, hrnčiarska dielňa - výrobky 

z hliny. Kúpali sme sa v jazere, vyskúšali sme aj vodné športy (bicykel, plavba na loďke). Boli 

sme na turistike na Sitne, prechádzka v  meste Banská Štiavnica. Navštívili sme aj ZŠ 

v Štiavnických baniach, kde majú mini ZOO a kde chovajú dravé vtáky. Mimo toho sme boli aj 

na výletoch s deťmi v ZOO v Bojniciach, boli sme na výlete vo Zvolene, v Španej Doline, na 

Donovaloch, v Bystrianskej jaskyni a v kontaktnej ZOO v Košiciach, na Muráni pozrieť sysle. 

Boli sme na amfiteátri na folklórnej Bystrici. V júli dovŕšila mladá dospelá 18 rokov a odišla na 

skupinu mladých dospelých. 

September 

Začiatok školského roka – nákup a príprava školských pomôcok, výber záujmových krúžkov. 

Práce v záhrade deti robili jesennú úpravu, zbierali úrodu – jablká, zemiaky, orechy. Zapojenie 

do výtvarnej súťaže. Ako každý rok v septembri sme sa veľmi tešili na tradičný jarmok v našom 

meste, ktorý sme navštívili, vychutnali sme aj obľúbené kolotoče, navštívili sme remeselné trhy 

a rozprávali sa o tradičných remeslách. Boli sme na dopravnom ihrisku, kde sme si zopakovali 

pravidlá v cestnej premávke.  

Október 

Oberanie a spracovanie ovocia zo záhrady. Výstup na mestskú vežu v Banskej Bystrici. Ddeň 

jablka – piekli sme si koláč, zavárali jabĺčka. Zapojili sme do vianočného projektu s Nadáciou 

Volkswagen – hviezdne auto. Účasť mladej dospelej na konferencii. 

November 

Sviatok všetkých svätých, tradície, uctili sme si pamiatku zosnulých, boli sme na cintoríne. 

Halloween deti vyrezávali tekvice. Návšteva divadelného predstavenia. Zapojenie do množstva 

súťaží spojených už s vianočným obdobím. Mladá dospelá  úspešne skončila vodičský kurz a  

 získala vodičský preukaz. 

December 

December sa niesol v duchu Vianoc, vianočnej výzdoby, pečenie medovníkov, koláčov. Deti 

vyrábali vianočné darčeky pre blízkych. Písali sme listy Ježiškovi. Tiež nás navštívili hokejisti 

z HC 05 Banská Bystrica, doniesli deťom hračky. 

 

Zapojili sme sa, úspechy detí: 

 

Deti sa zapájali počas celého roka do rôznych súťaží – napr. výtvarná súťaž „Maľujeme 

s úsmevom – Kaufland daruje na Vianoce úsmev“, projekt študentov Akadémie umení v Banskej 

Bystrici „Grafika v pohybe“ – viacdňový projekt spájajúci výtvarný a divadelný svet, projekt 
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organizovaný Stredoslovenským múzeom „Zasaď si rastlinku“, športové hry detí z centier, 

vystúpenie v regionálnom kole Najmilšieho koncertu roka, zapojenie do súťaže organizovanej 

Nadáciou Volkswagen „auto očami detí“...  

Mladé dospelé: jedna získala vodičský preukaz cez projekt Nadácie Volkswagen a Prezídia 

Policajného zboru „Vodičák pre tvoj štart“, druhá sa prezentovala v projekte „Predveď svoj 

talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní“ realizovanom  Prvou stavebnou 

sporiteľňou, aktívne pracovala ako dobrovoľníčka v Úsmeve ako dar....  

 

Podarilo sa nám: 

 

 zariadiť knižnicu s množstvom kníh a spoločenských hier vďaka projektu Pantha Rhei. 

 

12. Krátkodobé  úlohy na rok 2021 

Vychádzajú zo základného strategického materiálu Koncepcie zabezpečovania vykonávania 

opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na roky 2021 – 2025 

a Plánu deinštitucionalizácie (ďalej len „koncepcia“), to znamená, priebežne plniť jednotlivé 

úlohy koncepcie, ktoré sú stanovené pre centrá a vyhodnocovať ich v stanovených termínoch so 

zreteľom na kritérium hodnotenia.  

 

Konkrétne  úlohy : 

1. Dlhodobou úlohou pre centrum z prílohovej časti  koncepcii je kúpa rodinného domu pre 

samostatnú špecializovanú skupinu pre deti zdravotne ťažko postihnuté. Vzhľadom na 

špecifickosť  a potrebu debarierizácie priestorov pre takúto skupinu, pripraviť a realizovať 

prieskum trhu. 

     Z: riaditeľ,  CPPR 

Kritérium: vytipovaný vhodný rodinný dom, príp. prerokovanie iných možností so 

zriaďovateľom.                                   

2. V oblasti investičných akcií a materiálneho zabezpečenia centra realizovať plánované akcie 

a opravy a údržbu majetku centra, podľa plánu Nevyhnutných investičných akcií na budovách 

a rodinných domoch CDR (odsúhlasené KV na rekonštrukciu elektroinštalácie v rodinnom 

dome samostatnej skupiny)  a plánu nevyhnutných  opráv, údržba a výmeny stavebných 

konštrukcií a prevádzkových zariadení (konkrétne výmena plynového kotla v rodinnom dome 

samostatnej skupiny a opravy stien a podláh  v tejto skupine). 

Z: riaditeľ, EPÚ 

Kritérium: realizovaná a ukončená investičná akcia a ostatné plánované opravy podľa textu.  

3. Realizovať prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti  zmysle programu 

centra, v stanovenom rozsahu a podľa programu prípravy. V roku 2022 plánujeme 2 prípravy 

v marci a septembri. Avšak flexibilne budeme reagovať na záujem uchádzačov a v prípade 

väčšieho počtu vieme realizovať aj  ďalšiu prípravu. Poskytovať mentoring v oblasti 

profesionálneho náhradného rodičovstva pre vybrané centrá – Valaská a Polomka 2-krát za 

rok osobným stretnutím so zamestnancami uvedených centier.  Opätovne hľadať vhodného 

uchádzača na úväzok profesionálneho náhradného rodiča z pilotného overovania 

odľahčovacej formy pre profesionálnych náhradných rodičov – zabezpečenie starostlivosti 
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o deti počas čerpania  dovolenky profesionálnych náhradných rodičov a v prípade vhodného 

uchádzača požiadať o navýšenie miesta PNR.                

Z: riaditeľ,  CPPR 

     Kritérium:  počet realizovaných príprav a pripravených záujemcov o PNR.                                    

4. Prenájom priestorov pre ambulantnú a terénnu formu práce v meste Banská Bystrica až do 

uvoľnenia priestoru v kmeňovej budove po premiestnení samostatnej špecializovanej skupiny 

do rodinného domu. 

    Priestory sú prenajaté na obdobie do ukončenia projektu (november 2022).              

    Z: riaditeľ centra a OT pre ambulantnú a terénnu formu 

5. Prenájom priestorov pre ambulantnú a terénnu formu práce v Detve.  

Úloha sa priebežne plní, po dohode s CDR Hriňová využívame a máme k dispozícii prenajaté 

priestory CDR Hriňová do ukončenia projektu (november 2022).              

     Z: riaditeľ centra a OT pre ambulantnú a terénnu formu. 

 

 

 

 

    Mgr. Ľubica Bľandová 

           riaditeľka centra 


