
 
 

Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica 

Kollárova 29, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 

za rok 2019 

 

 

 

Banská Bystrica, máj 2020 



2 
 

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. 

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).  

 

STRATÉGIA:  

 rozvíjať  vlastných zamestnancov,  

 zapájať rodiny,  

 prizývať k spolupráci odbornú verejnosť, 

 vytvárať podmienky pre život dieťaťa na zabezpečenie jeho rozvoja a samostatnosti 

 

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 

rozpracovali v  Transformačnom pláne zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, v ktorom boli na základe vízie, stratégie definované ciele a krátkodobé 

a dlhodobé kroky k ich naplneniu v procese prechodu na komunitnú starostlivosť. Novelou zákona 
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sme napĺňali dlhodobé ciele, niektoré sme z transformačného plánu zmenili a stanovili sme si aj 

nové: 

 

1. Odborná  intervencia v prirodzenom prostredí rodiny s cieľom  predchádzať vyňatiu detí 

z biologickej rodiny, predchádzať vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií – 

znižovanie počtu detí umiestnených v centrách 

Úlohy na dosiahnutie cieľa: 

-  tvoriť podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodinou 

- vykonávať opatrenia 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 

 

2. 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: 

- s cieľom poskytnúť a zlepšiť šance na rozvoj dieťaťa, implementovať štandardy práce s dieťaťom 

a jeho rodinou v súlade s Európskymi štandardami kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo 

vlastnej rodiny 

 

3.   Udržateľnosť profesionálnych náhradných rodín s cieľom poskytovať odbornú pomoc 

a starostlivosť prioritne v profesionálnej náhradnej rodine 

Úlohy na dosiahnutie cieľa: 

-  realizovať program prípravy záujemcov o profesionálne náhradné rodičovstvo v centre odborným 

tímom podpory profesionálnych náhradných rodín,  

-  podpora metód súvisiacich so zabezpečením starostlivosti o deti v profesionálnych náhradných 

rodinách formou odľahčujúcej starostlivosti (čerpanie dovolenky PNR) 

-  poskytovať mentoring  pre odborný tím a PNR určeným centrám (Valaská, Polomka) 

 

4. Vykonávanie odborných činností pre dieťa, pre ktoré sa vykonáva v centre pobytové 

opatrenie na základe rozhodnutia súdu, a pre jeho rodinu, realizovať kontinuálne vo vzájomnej 

spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov pri nastavení adekvátnej a odbornej pomoci 

dieťaťu a jeho rodine  

-  multidisciplinárny tím zodpovedný za vypracovanie a realizovanie individuálneho plánu rozvoja 

osobnosti dieťaťa 

-   realizovať a zúčastňovať sa na prípadových konferenciách 

 

2. 2. Krátkodobé ciele v roku 2019 a odpočet splnených úloh: 

 

V oblasti krátkodobých cieľov a úloh: 

1. Implementovať v praxi novelu zákona a príslušnej vyhlášky tak, aby boli z nej vyplývajúce 

činnosti centra realizované v termínoch stanovených v týchto predpisoch.  
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Za najdôležitejší a prvoradý cieľ, ktorý sme plnili, považujeme rozšírenie tímu odborných 

zamestnancov v ambulantnej a terénnej forme prijatých do centra cez implementáciu národného 

projektu  DEI NS III. Zúčastňovali sme sa pracovných a metodických stretnutí k  ambulantnej 

a terénnej forme vykonávania opatrení, podieľali sme sa v pracovnej skupine na príprave programov 

jednotlivých odborných metód práce. Bola zmenená a schválená organizačná štruktúra so 

zapracovaním systematizovaných pracovných pozícií pre výkon týchto opatrení, bol vykonaný 

 prieskum trhu na prenájom priestorov pre výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou. 

2. Rozvoj a podpora zamestnancov centra. 

Úloha: realizovať externé a interné vzdelávanie   zamestnancov   centra  - podľa spracovaného plánu 

vzdelávania. Zabezpečovať supervíziu pre zamestnancov v priamej práci s deťmi.  

Úloha bola priebežne plnená, pretože oblasť rozvoja zamestnancov považujeme za podstatný a 

nepretržitý proces v centre. V záujme skvalitnenia práce a vnútorných procesov, boli vytvorené 

podmienky pre vzdelávanie zamestnancov orientované predovšetkým na prehlbovanie ich 

odbornosti, kvalifikovanosti a rozvoj kľúčových kompetencií. Pedagogickí zamestnanci boli zaradení 

do plánu kontinuálneho vzdelávania. Okrem kontinuálneho vzdelávania boli naplánované a v zmysle 

plánu realizované  aj rôzne interné a externé vzdelávacie aktivity, či konferencie. Supervíziu sme 

zabezpečovali v zmysle spracovaného programu supervízie na rok 2019. 

3. Prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci. 

Úloha: Zabezpečovať a organizovať  spoluprácu (úrady práce, obce, školské a poradenské zariadenia, 

zdravotnícke zariadenia a lekári), semináre a výmenu príkladov dobrej praxe s odbornou verejnosťou. 

Zorganizovať IV. celoslovenskú konferenciu pre zamestnancov centier na tému sexuálneho vývoja 

a správania detí umiestnených v našich zariadeniach. 

IV. celoslovenskú odbornú konferenciu na tému „Sexuálne správanie detí – výchova, prevencia a 

poradenstvo“  sme zorganizovali 6.5.2019. Zúčastnili sme sa odborných konferencií sestier, 

pomocných vychovávateľov – aktívne s príspevkom, vychovávateľov, profesionálnych náhradných 

rodičov a rôznych ďalších konferencií a odborných seminárov, či vzdelávacích aktivít. 

 

4. Koncepčná činnosť 

4.1. Organizačná štruktúra  

 

V centre sme vykonávali pobytové opatrenia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení 

neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia v 4 samostatne usporiadaných 

skupinách : z toho v 2 samostatných skupinách umiestnených v samostatných rodinných domoch 

a v dvoch špecializovaných samostatných skupinách umiestnených v kmeňovej budove centra, v 16 

profesionálnych náhradných rodinách na území Banskobystrického kraja. V zmysle dohody 

o poskytovaní starostlivosti mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti dovŕšením 

plnoletosti sa pripravujú na osamostatnenie sa v samostatnom 3-izbovom byte v Banskej Bystrici. 

Výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou realizujeme v prenajatom priestore v Banskej 

Bystrici na Skuteckého ulici.  

 

V roku 2019 bol schválený normatív počtu zamestnancov: 66 
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Z toho  

Profesionálni rodičia : 16 

Odborní zamestnanci : 10 

Ambulantná a terénna forma: 6 

Zamestnanci priameho kontaktu: 27 

 

V priebehu roka 2019 bola dvakrát predložená žiadosť o schválenie zmeny organizačnej štruktúry . 

Prvou organizačnou zmenou, platnou od 1.4.2019, bol zvýšený počet ekonomických zamestnancov 

vzhľadom na nárast ekonomických činností súvisiacich s počtom zamestnancov v centre a aj 

v súvislosti s rozšírením ekonomických činností z dôvodu realizácie národných projektov.  Touto 

organizačnou zmenou bolo tiež preklasifikované neobsadené miesto profesionálneho náhradného 

rodiča na odborného zamestnanca vykonávajúceho metódy fyzioterapie.  V súvislosti s touto 

organizačnou zmenou bola aj zmena kapacity centra zo 71 miest na 69 miest. 

Druhá organizačná zmena  platná od 1. 8. 2019 sa týkala preklasifikovania („preklopenia“) pracovnej 

pozície psychológ v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

v zariadeniach (NP DEI NSvZ), na pracovnú pozíciu psychológ v rámci Národného projektu  DEI 

NS III – podaktivita 1.4. Podpora odbornej pomoci dieťaťu umiestnenému v centre na základe 

súdneho rozhodnutia a jeho rodine. Tiež bola touto organizačnou zmenou zrušená pracovná pozícia 

vychovávateľ/PR v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

v zariadeniach (NP DEI NSvZ) s dopadom na zníženie počtu zamestnancov o 1 zamestnanca. 

Dôvodom týchto organizačných zmien bolo ukončenie realizácie Národného projektu Podpora 

deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach (NP DEI NSvZ). 

Organizačná štruktúra platná v roku 2019: 
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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. 

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 16 profesionálnych náhradných rodinách, 

s kapacitou na poskytovanie starostlivosti 32 deťom. 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 

používajú vlastné bytové priestory.  

 

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

kancelárie na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici.   

 

4.3. Schválená kapacita zariadenia: 

 

Celková kapacita : 69 detí  

Z toho pobytovou formou v samostatných skupinách : 33 detí 

-  samostatné skupiny v rodinných domoch , v jednom s kapacitou 9 detí, v druhom s kapacitou 10 

detí  (2 skupiny/ 19 detí) 

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

     ( 2 skupiny/14 detí) 

Z toho poskytovaná starostlivosť v 16 profesionálnych náhradných rodinách: 32 detí 

Z toho poskytovaná starostlivosť v samostatnom priestore pre mladých dospelých: 4 
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5. Koordinačná a riadiaca činnosť  

 

5.1.Rozvoj zamestnancov 

 

Pri napĺňaní strategických oblastí sme rozvojom, podporou a následným hodnotením riadili 

zamestnancov a procesy v centre  tak, aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené 

jeho individuálne potreby. Uplatňovali sme princípy spolupráce, kvality a otvorenej komunikácie.  

 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov má za cieľ zvyšovať ich kvalifikáciu a potenciál  učiť sa 

zručnosti a vedomosti, ktoré sa vzťahujú na zodpovednosť, kompetencie a pracovnú činnosť 

realizovanú v súlade s programom centra. 

 

V oblasti rozvoja zamestnancov, v záujme skvalitnenia práce a vnútorných procesov, boli vytvorené 

podmienky pre vzdelávanie zamestnancov a prehlbovanie ich odbornosti a kvalifikovanosti. V roku 

2019 bol vypracovaný a zriaďovateľom odsúhlasený plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov 

centra, ktorý vychádzal z osobných plánov kontinuálneho vzdelávania jednotlivých zamestnancov. 

6 odborných zamestnancov a 8 pedagogických zamestnancov si naplánovalo 14 inovačných 

vzdelávaní a 18 aktualizačných vzdelávaní.  Vyhodnotenie týchto vzdelávacích aktivít si individuálne 

vypracovali zamestnanci vyhodnotením plánu kontinuálneho vzdelávania pg a odborného 

zamestnanca.   Zamestnanci si 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. V roku 2019  ukončili 2 pedagogickí  zamestnanci 

zaradení do Plánu kontinuálneho vzdelávania adaptačné vzdelávanie. 3 noví psychológovia z NP DEI 

boli zaradení do adaptačného vzdelávania. 

 

Odborný tím Centra podpory profesionálnych rodičov realizovali v zmysle plánu 184 návštev 

zameraných na podporu a pomoc. Realizoval pravidelne raz za 2 mesiace pracovnú poradu, v rámci 2 

porád prebiehalo aj interné vzdelávanie profesionálnych náhradných rodičov. V zmysle plánu sa 

realizovalo vzdelávanie profesionálnych náhradných rodičov, konzultačné utorky PNR a CPPR), 

„prieskumník“ – informácie o akciách a aktivitách vyhľadané jednotlivými PNR a sprostredkované 

ostatným a supervízia – skupinová aj individuálna,. Odborný tím CPPR realizoval 32 konzultácii 

v ZŠ, ŠZŠ, MŠ a v poradenských zariadeniach. V roku 2019 bol zorganizovaný 3-dňový 

teambuilding pre zamestnancov centra, ktorého sa zúčastnili zamestnanci z ekonomicko-

prevádzkového úseku, samostatných skupín, samostatných špecializovaných skupín a profesionálni 

náhradní rodičia. 

 

5.2. Hodnotenie zamestnancov  

 

V centre prebieha hodnotenie zamestnancov formálnym a neformálnym spôsobom. Formálne 

hodnotenie vykonáva priamy nadriadený štvrťročne podľa vypracovaných kritérií hodnotenia. 

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 má dopad na finančné príplatky zamestnanca. Hodnotenie zamestnancov je 

zároveň aj podkladom pre vypracovanie  vzdelávania zamestnancov, pretože identifikuje potreby pre 
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rozvoj jednotlivých kompetencií a zručností zamestnancov. Raz za rok sa realizujú osobné 

hodnotiace pohovory zamestnancov. 

 

6. Metodická činnosť 

V centre sme aj v uplynulom roku spoluprácu založili na otvorenej komunikácii, 

informovanosti a samostatnosti  jednotlivých odborných tímov, samostatných skupín a aj 

zamestnancov. 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 sú dostatočne 

pripravovaní, koordinovaní a zapojení do procesu zmien napr.  CPPR pracovalo na vytvorení nového 

programu prípravy záujemcov o vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva, v zmysle 

programu centra sa dvakrát konala príprava záujemcov o profesionálne náhradné rodičovstvo. 

Pracovali sme podľa programov vypracovaných v centre: 

Program osamostatnenia sa MD 

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

Cieľová skupina – deti od 15 roku veku a MD 

 

Program sociálno-psychologického výcviku 

Cieľ   – tréning adekvátnych sociálnych zručností, interakcií a komunikačných stratégií 

Cieľová skupina – deti a mladí dospelí /deti zo SS a PR/ 

 

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. canisterapia, hipoterapia, snoezelen, muzikoterapia 

a pod.  

 
6.1. V čo najväčšej možnej miere vytvárame podmienky tak, aby bol zabezpečený potrebný 

rozvoj a samostatnosť dieťaťa. Uplatňujeme princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, 

bezpečie, rešpekt osobnosti, stabilita, empatia.  

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

členovia folklórnych súborov. 

 

6.2. Zapájame rodiny do spolupráce s cieľom čo najkratšieho pobytu dieťaťa v zariadení 

(princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť): 

Spoluprácu s biologickou rodinou sme realizovali v 15 prípadoch, so širšou rodinou, alebo blízkymi 

osobami sme pracovali v 14-tich prípadoch. Zúčastnili sme sa 24 prípadových konferencií, niektoré 

z nich sme aj organizovali. Informačné poradenstvo sme poskytli 11 fyzickým osobám. V roku 2019 

sme príspevky na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa – na úpravu a zachovanie rodinných 

vzťahov medzi dieťaťom a rodičom  v zmysle § 64 zákona, poskytli v 103 prípadoch pre 21 detí a 1 

mladému dospelému bol vyplatený príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Na 

návštevách v rodinách sme boli 91 krát, týkali sa 21 detí, pre ktoré sme vykonávali opatrenia 
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pobytovou formou.. Na sanácii rodiny sme pracovali v 6 prípadoch. V 12 prípadoch sme realizovali 

prípravu na NRS, poskytovali sme informácie o NRS a realizovali interakcie. 

. 

7. Vzdelávanie a supervízia 

 

7.1.Vzdelávanie 

Okrem kontinuálneho vzdelávania 221 zamestnancov absolvovalo  aj 31 interných a externých 

vzdelávacích aktivít, či konferencií (niektorí zamestnanci sa zúčastnili viacerých aktivít), napr.: 

 

 Vzťahová väzba (SPDDD a ÚaD v Piešťanoch a FRaZ DeD, sekcia odborných zamestnancov) 

 Verejné obstarávania (Ústredie PSVaR) 

 Trauma dieťaťa ( CDR BB – kpt. Mgr. Želmíra Nemcová) 

 Školenie BOZP a PO 

 Špecifiká práce s marginalizovanými komunitami / Poprad 

 Sebaúspech detí v predškolskom veku / SZU Banská Bystrica 

 8. ČS sympózium v prístupe zameranom na človeka / Bratislava 

 IV. celoslovenskú odbornú konferenciu na tému „Sexuálne správanie detí – výchova, prevencia 

a poradenstvo“/ BB : (Sebaúspech detí v predškolskom veku, Sexuálna výchova detí,                               

Sexbiznis)   

 Korene agresivity / Nimnica 

 Ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná deťom v CDR / CDR Valaská, Odborný seminár 

zdravotných sestier (Komora sestier) 

 Rodičia a rozvod / Ružomberok – NP DEI 

 Ako si upevňovať vzťah s dieťaťom v CDR 

 Provokujúce dieťa 

 Prínos konferenčného modelu práce s rodinou 

 Účasť na celoslovenskom výskume Vzťahovej väzby u detí umiestnených v centrách 

(psychológ) 

 Moderná správa registratúry 

 Práca s rodinou v prirodzenom prostredí 

 Výchovný proces v CDR 

 Práca s genogramom a ekomapou 

 Postavenie pomocného vychovávateľa 

 I. celoslovenská konferencia pre PNR 

 PNR individuálne : Atlas bezpečia, FAS – téma 

    

7.2. Supervízia 

 

Podpora zamestnancom bola poskytovaná najmä supervíziou, ktorá sa realizovala podľa 

vypracovaného programu supervízie na rok 2019. Supervízie sa zúčastňovali všetci zamestnanci 

v priamej práci s deťmi – vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry a opatrovateľky, 

profesionálni náhradní rodičia, odborné tímy. Supervízie bola v rámci národného projektu 

zabezpečená aj pre odborný tím pracujúci ambulantnou a terénnou formou. Tieto supervízie boli 
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hradené z projektu, preto nie sú zahrnuté v celkovej sume za supervíziu.  Zamestnanci sa zúčastnili  

37 hodín individuálnej supervízie a 68 hodín skupinovej supervízie. Aj v roku 2019 pokračovala 

regionálna supervízia, ktorá je sprostredkovaná pre 7 DeD z BB kraja – a zúčastňujú sa jej 

z uvedených domovov po 2 zamestnanci.  

Za supervíziu sme v roku 2019 zaplatili  sumu vo výške 2427,- €. 

Do počtu hodín nie je započítaná individuálna „tútorská“ supervízia – je to supervízia, ktorá je 

poskytovaná novoprijatým zamestnancom zo strany starších kolegov. V roku 2019 bola uplatňovaná 

najmä pre odborný tím v ambulancii a teréne. 

7.3.Konferencie 

 

Dňa 6.5.2019 sme organizovali IV. celoslovenskú odbornú konferenciu na tému Sexuálne správanie 

detí – výchova, prevencia a poradenstvo  

 

Naše zdravotné sestry sa podieľali na organizovaní celoslovenskej konferencie sestier z centier 

Tatranských Zruboch, na ktorej aj aktívne vstúpili s príspevkom a tiež organizovali a sprevádzali na 

tejto konferencii spoločenským večerom.  

 

Aktívne vystúpil pomocný vychovávateľ z nášho centra aj na odbornej konferencii pre pomocných 

vychovávateľov v Piešťanoch. 

 

Zamestnanci sa zúčastnili aj na ďalších konferenciách napr. pre sociálnych pracovníkov 

v tatranských Matliaroch, konferencii vychovávateľov v Piešťanoch, konferencii profesionálnych 

náhradných rodičov v Liptovskom Mikuláši. 

 

7.4. Prizývame k spolupráci a spolupracujeme so zainteresovanými subjektmi (princípy: 

prínos, iniciatíva, otvorenosť, uplatnenie v praxi) 

 

Realizovali sme 73 stretnutí s odborníkmi, boli to stretnutia so zástupcami obecných úradov 

v počte 27, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce v počte 44, 

akreditovaných subjektov 2. Spolupracujeme aj s rôznymi školskými zariadeniami (školy, poradne 

a podobne) a zdravotníckymi zariadenia. V rámci prevencie s ďalšími odborníkmi napr. príslušníkmi 

Policajného zboru, Mestskej polície, červeným krížom, dobrovoľníkmi a pod. 

 

Dobré meno nášho centra sme šírili prostredníctvom rôznych aktivít, napr.: 

 Získané granty „Bojovníci za zdravie“ zdravotná poisťovňa Dôvera 

 Komunálna poisťovňa a grant na prebudovanie a nové zariadenie diagnostickej miestnosti 

 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  

 Spolupráca s UMB – prax študentov sociálnej práce 

 Družba so ZŠ v Podlaviciach  - účasť na aktivitách usporiadaných školou  

 Uverejnenie kresieb detí v propagačných materiáloch Kauflandu  

 Reprezentovanie našich detí na celoslovenských športových hrách  
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 Mikulášsky večierok so zástupcom primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Gajdošíkom 

8. Kontrolná činnosť 

 

 Za hodnotené obdobie bola v našom centre pravidelne vykonávaná previerka 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.  

Zo strany zriaďovateľa bola vykonaná metodická kontrola zo strany koordinátora na spracovanie 

a vydanie vnútorných aktov riadenia.  Iné kontroly z iných inštitúcií vykonané neboli. 

 

Vnútorná kontrolná činnosť bola vykonávaná vo forme metodických kontrol zameraných na 

hospodárenie s finančnými prostriedkami, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

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

pracovných poradách.  

 

9. Vybrané štatistické údaje k 31. 12. 2019  

 
Pobytové opatrenia na základe rozhodnutia súdu 

 

9.1. Analýza odchodu detí z centra 

 

prijaté osvojenie medzišt. 
osvojenie 

PeS návrat 
do 

rodiny 

NOS iné 
centrum 

iný 
dôvod 

Spolu 
ukončenie 

6 0 0 0 1 0 6 0 7 

 

Počas sledovaného obdobia sme neprijali žiadne dieťa, u ktorého by bolo plánom sociálnej práce 

sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. Prejavilo sa to v počte prijímaných detí a tiež v počte 

ukončenia pobytových opatrení súdu. Do iného centra (Tŕnie)  bola preložená 3-členná súrodenecká 

skupina a to z dôvodu spájania všetkých súrodencov. 2 deti boli preložené do špecializovanej 

samostatnej skupiny pre deti s duševnými poruchami a to do Martina, jeden budúci mladý dospelý 

bol umiestnený v Reedukačnom centre Malacky. 

 

9.2. Priemerná dĺžka pobytu detí v  centre v jednotlivých kvartáloch roku 2019 

 

2019 I.Q. – 4,12  II.Q. – 4,19 III.Q. – 4,45 IV.Q. – 4,73 

 

Môžeme konštatovať, že dĺžka pobytu dieťaťa v centre na pobytové opatrenie súdu sa zvyšuje, čo 

pripisujeme najmä tomu, že v uplynulom roku sme prijímali najmä deti, ktoré boli zdravotne ťažko 

postihnuté a je ťažké vrátiť ich domov do biologickej rodiny, alebo ich umiestniť v rámci náhradnej 

rodinnej starostlivosti.  

 

9.3. Veková štruktúra detí v profesionálnych rodinách 



12 
 

 

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

2 3 5 10 5 2 0 

 

 

9.4. Veková štruktúra detí v samostatných skupinách 

 

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

0 4 4 7 8 6 1 

 
Všetky deti do 6 rokov veku, sú umiestnené v špecializovaných samostatných skupinách z dôvodu, 

že podľa lekárskeho posudku ich zdravotný stav vyžaduje poskytovanie starostlivosti výlučne 

pobytovou formou. 

 

Opatrenia vykonávané ambulantnou a/alebo terénnou formou 

 

Realizáciu opatrení vykonával odborný tím v zložení 2 psychológovia a 4 sociálni pracovníci. 

Odporúčania realizovali v Banskej Bystrici a v Detve., preto aj spolupráca bola s Úradom práce 

sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica a Detva. 

 

Počet  prijatých odporúčaní 33  

(ÚPSVaR Banská Bystrica - 31, ÚPSVaR Zvolen pracovisko Detva - 2) 

Počet klientov: 81  (z toho 44 detí a 37 rodičov alebo iných fyzických osôb) 

Podpísané dohody: 29 (v 4 prípadoch klienti nesúhlasili s podpísaním dohodu o výkone 

ambulantných a terénnych opatrení)  

Ukončené opatrenia: 7  

 

V zmysle programu centra boli realizované tieto odborné metódy : 

 na prispôsobenie sa novej situácii (§  11 ods. 3 písm. b) bod 1) – 5  realizovaných odporúčaní 

 na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa (§  11 ods. 3 písm. b) bod 2) – 1  realizované 

odporúčanie 

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

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

 na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností (§  11 ods. 3 písm. b) bod 4) – 7 

realizovaných odporúčaní 

 na podporu a poradenstvo náhradným rodičom (§ 44a ods. 1) – 5 realizovaných odporúčaní 

 

V roku 2019 nebolo realizované opatrenia ambulantnou formou na základe rozhodnutia súdu, ani 

ambulantné výchovné opatrenie na základe rozhodnutia úradu práce. 

10. Rozpočet organizácie 
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Centrum ako štátna rozpočtová organizácia čerpá finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo 

výške, ktorú určil  zriaďovateľ. Finančné prostriedky, pridelené podľa rozpisu štátneho rozpočtu  na 

rok 2019, boli čerpané tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu. V uvedenom 

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

zabezpečená činnosť centra, pričom boli dodržiavané  Pokyny generálneho riaditeľa Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 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. 

Rozpis schváleného, upraveného a čerpania rozpočtu na jednotlivých položkách je uvedený 

v Tabuľke 1 a 2. 

Tabuľka č. 1: Rozpočtové hospodárenie v CDR BB k 31.12.2019, zdroj 111, zdroj 1AC1, 1AC2,  zdroj 3AC1, 3AC2 

 

Zdroj 111 

 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
% k  upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 6752,00 3587,03 3679,87 102,59 

Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0 0 

Výdavky spolu 1 043 510,00 1 357 866,67 1 357 839,67 99,99 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 82 037,51 82 037,51 100 

 

Tabuľka č. 2 : Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie 
Schválený, upravený rozpočet a čerpanie k 31.12.2019 zdroj 111*(ŠR*) a zdroj 1AC1**, 1AC2**, 3AC1**, 3AC2** (ESF**) 

EK Názov EK Program Zdroj Schválený Upravený Čerpanie 
% 

z upraveného 
rozpočtu 

610 Mzdy 
07C0502 
06G1S02 

ŠR* 
 ESF** 591 997,00 793 243,85 793 243,85 100 

610 Mzdy 
 

07C0502 
 

ŠR* 591 997,00 738 970,00 738 970,00 100 

610 Mzdy 06G1S02 ESF** 0,00 54 273,85 54 273,85 100 

620 Odvody 
07C0502 
06G1S02 

ŠR* 
ESF** 206 903,00 284 892,86 284 892,86 100 

620 Odvody 
 

07C0502 
ŠR* 206 903,00 265 925,71 265 925,71 100 
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620 Odvody 06G1S02 ESF** 0,00 18 967,15 18 967,15 100 

630 
Tovary 

a služby 

07C0502 
06G1S02 
0EKOH 

ŠR* 
 ESF** 151 609,00 189 260,02 189 233,02 99,99 

630 
Tovary 

a služby 

 
07C0502 

 
ŠR* 151 609,00 178 974,88 178 948,30 99,99 

630 
Tovary 

a služby 
0EKOH ŠR* 0,00 1 760,16 1 759,74 99,98 

630 
Tovary 

a služby 
06G1S02 ESF** 0,00 8 524,98 8 524,98 100 

640 
Bežné 

transfery 
07C0502 
06G1S02 

ŠR* 
 ESF** 93 001,00 81 469,94 81 469,94 100 

640 
Bežné 

transfery 

 
07C0502 

 
ŠR* 93 001,00 81 198,41 81 198,41 100 

640 
Bežné 

transfery 
06G1S02 ESF** 0,00 271,53 271,53 100 

700 
Kapitálové 

výdavky 

 
07C0502 

 
ŠR* 0 9 000,00 9 000,00 100 

700 
Kapitálové 

výdavky 
 

ŠR* 
 

0 9 000,00 9000,00 100 

spolu 1 043 510,00 1 357 866,67 1 357 839,67 99,99 

 

Zhodnotenie majetkovej pozície detského domova 

Centrum, ako správca majetku štátu, spravuje majetok štátu v objeme 694 943,80 Eur v 

štruktúre : neobežný majetok 561 500,68 Eur, obežný majetok 131 832,03 Eur (z toho zásoby 376,60 

Eur, krátkodobé pohľadávky 19 753,49 Eur,  dlhodobé pohľadávky 53,00 Eur,  bankové účty 

111 648,94 Eur).  Náklady budúcich období predstavujú výšku 1 611,09 Eur. 

Stav pohľadávok k 31.12.2019 je vo výške 19 753,49 Eur. Ide o pohľadávky vzniknuté 

neplatením výživného rodičmi za deti umiestnené v centre. Úhradu pohľadávok je veľmi ťažké 

ovplyvniť napriek vymáhaniu, nakoľko sa jedná najmä o dlžníkov, ktorí sú sociálne slabí, odkázaní 

na dávky v hmotnej núdzi, alebo sú celkom bez finančných prostriedkov a neschopní platiť 

akúkoľvek čiastku.  

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. 

Finančné prostriedky vo výške 9 000,00 Eur boli čerpané ako kapitálové a to na obstaranie 
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investičnej akcie: „Rekonštrukcia plynovej kotolne“. Centrum neeviduje žiadne nesplatené návratné 

finančné výpomoci. 

 

11. Akcie a aktivity centra 
 

Plán činností na rok 2019 

Akcie a aktivity centra realizované v zmysle celoročného plánu činností, ktoré si plánovala každá 

samostatná skupiny a PNR. Okrem toho sa realizovali aj aktivity mimo plánu, ktorými sme  pomáhali 

aktívne tráviť voľný čas detí, či rozvíjali ich nadanie a ďalšie zručnosti. Zamestnanci sa snažili deti 

zapájať do všetkých naplánovaných činností, ale aj do akcií a podujatí, ktoré boli organizované inými 

inštitúciami v rámci spolupráce centier pre deti a rodiny, ako aj akcie organizované mestom.  

 

Január 2019: 

Cez zimné prázdniny sa deti chodili sánkovať, chodili na zimný štadión korčuľovať sa, zimné 

aktivity. Navštívili sme  plaváreň. Prvý polrok školského roka sme ukončili krátkym posedením 

v meste – návšteva pizzérie, zhodnotili výsledky zo škôl. Robo a Nika sa zapojili do projektu Cesta 

von, projekt pre mladých dospelých a zúčastňovali sa po celý rok pobytov zameraných na praktické 

aktivity ohľadom osamostatňovania sa.  

 

Február 2019: 

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

v Banskej Bystrici. Boli sme s deťmi na Donovaloch sa sánkovať. Chodili sme na hokejové zápasy 

Banskej Bystrice Hc 05. Boli sme na karnevale. Boli sme na divadelnom predstavení v štúdiu tanca – 

o mačičke. Robo a Nika úspešne pokračujú ako dobrovoľníci v organizácii Úsmev ako dar.  

 

Marec 2019 : 

Spolu s deťmi sme navštívili knižnicu – marec mesiac knihy, deti si pravidelne požičiavajú knihy. 

Pripravovali sme sa na Veľkú noc, návšteva ÚĹUVu – tvorivé dielne - deti maľovali veľkonočné 

vajíčka, robili veľkonočné pohľadnice, košíčky. Návšteva plavárne, hokejových zápasov, kina. Cez 

jarné prázdniny pobyt v Hronci s úsmevákmi, lyžiarsky pobyt, na čo sa deti veľmi tešili, naučili sa aj 

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

stromov. Spoločný výlet vlakom do Zvolena, návšteva zámku.  

 

Apríl  2019 : 

Veľkonočné sviatky, veľkonočný pondelok – návšteva kupačov v skupinách, ale aj  chlapci 

s vychovávateľom boli na kupačke aj v teréne, takže si to chalani mali možnosť aj vyskúšať. 

Navštívili sme s deťmi cirkusové predstavenie.  Začali sme pracovať na záhrade, prvé jarné práce, 

upratovanie. Sadenie v záhrade / zemiaky, cibuľa, mrkva atď/. Opäť sme navštívili divadelné 

predstavenie v štúdiu tanca. Boli sme na turistike na Suchom vrchu. Účasť na hokejových zápasoch – 

Tipsport  Extraliga zápasy play off – hokejový klub Banskej Bystrice opäť vyhral titul, účasť na 

oslavách v meste, i na zimnom štadióne. Výlet do Tatralandie – kúpanie. . Účasť na tvorivých 
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dielňach – Thurzov dom, Výlet vlakom Sliač – prechádzka v kúpeľoch. Učasť mladých dospelých na 

víkendovom pobyte. 

Máj 2019 : 

Zúčastnili sme sa akcie „Noc múzeí“ v Tihányiovskom kaštieli v Radvani. Zaujímavá  bola akcia  

a pripravený program v meste  – Deň rodiny. Deň matiek – rozhovory na tému : láska, partnerstvo, 

rodičovstvo, - výroba pozdravov. Boli sme na výlete v Slovenskej Ľupči (návšteva hradu)  - výlet 

vlakom. V záhrade sme popri prácach varili guľáš a grilovali.  Organizovali sme  športové hry pre 

CDR Banskobystrického kraja, ktorých sme sa tiež zúčastnili a naše deti postúpili aj na 

Celoslovenské športové hry v Čilistove. Deti súťažili aj na pretekoch turistickej zdatnosti v Tŕní 

a tiež sa zúčastnili vystúpenia na krajskom kole koncertu „najmilší koncert roka“, ktorú organizuje 

a pripravuje Úsmev ako dar. Účasť zamestnancov na odbornej konferencii, ktorú organizovalo naše 

CDR a tiež účasť zamestnancov na konferencii vychovávateľov v Nimnici. Aktívna práca našich detí 

– dobrovoľníkov a s tým spojené víkendové pobyty.  ako dobrovoľníci.  

Jún 2019 : 

MDD – veľkú akciu pre nás pripravili z Motoshopu Žubor Banská Bystrica, bolo to vozenie s 

motorkármi na štvorkolkách, autách so sprievodom Polície, pre deti pripravili aktivity v tenisom 

centre, občerstvenie v Slovenskej Ľupči – veľký zážitok pre deti. Tiež koncert k MDD pod 

Pamätníkom SNP. Zúčastnili sme sa dňa hasičov. Tiež deti športovali na „Športovom dni“ 

v športovej škole na Golianovej ulici. Zúčastnili sme sa detského festivalu v Mošovciach, 

organizovaný Fantáziou detí. Dievčatá  sa zúčastnili „Domováckeho parlamentu“  v  Častej 

Papierničke. Účasť na celoslovenských športových hrách centier v Čilistove, ale tiež účasť na 

športových hrách zamestnancov CDR. Turistika – Králiky, vodopád.  

Júl a august 2019 : 

Začiatok letných prázdnin, s deťmi sme chodili na rôzne výlety, akcie / kúpanie, Sliač, kúpele 

Brusno, návšteva Kremnice, Harmanecká jaskyňa, Donovaly, Vígľašský zámok, kontaktná ZOO 

v Liptovskom Mikuláši/. Deti boli v tábore – v Humennom a v auguste v Jelenci. Navštívila nás 

Deniska, ktorá je pestúnskej rodine v Košiciach, strávila s nami a pestúnskou maminou dva na 

skupine. Zamerali sme sa na brigádovanie a zapájanie sa deti do pracovného procesu, Robo 

brigádoval v Červenom kríži BB a Nika na Kaskádach. Koncom augusta sme celá skupina opäť 

vďaka úžasnému sponzorovi strávili krásny slnečný, hlavne nezabudnuteľný týždeň v Turecku, kde 

sme išli lietadlom, čo bolo pre všetkých úžasný zážitok.  

September 2019 : 

Robili sme jesennú úpravu záhradiek, zapojili sa deti. Zber jesennej úrody – jablká, zemiaky, orechy. 

Návšteva Radvanského jarmoku v BB. Spoločný výlet na Tále – lezecká stena, potulky prírodou. 

Spoločný výlet do Riečky, kde sa konali dni obce.   

 

Október 2019 : 

Vychádzka spojená s opekaním na Urpíne. Účasť na divadelnom predstavení. Zúčastnili sme sa 

brigády – týždeň dobrovoľníctva s úsmevákmi. Zúčastnili sme sa Dňa otvorených dverí Dopravného 

podniku BB. Výlet do Tatralandie. Výstup na mestskú vyhliadkovú vežu v Banskej Bystrici. 

November 2019 : 
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Pripomenuli sme si pamiatku zosnulých, boli na cintoríne, zapálili sviečky. Zúčastnili sme sa akcií –  

školskej akcie Balónbal na ZŠ v Podlaviciach. Mali sme stretnutie s budúcimi mladými dospelými / 

Robo, Nika  /v spolupráci so sociálnou pracovníčkou, vyhodnotenie úloh, zadanie nových úloh do 

ďalšieho obdobia. Zapojenie detí od 15 rokov do projektu „Od nás pre Vás“, kde sa zúčastnili dvoch 

stretnutí – pobytov. Zapojenie do množstva súťaží spojených už s vianočným obdobím Napr. 

Maľovanie s Kauflandom). Boli sme na plavárni, ale aj na Halowen party. Deti sa zúčastnili 

Najmilšieho koncertu roka  v Bratislave Úsmev ako dar. Účasť detí  na muzikáli Peter Pan vo 

Zvolene.  

 

December 2019 : 

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

nákupy vianočných darčekov pre blízkych, pri čom sme im boli nápomocní. Robili sme vianočné 

pohľadnice, boli sme v meste na vianočných trhoch. Na skupine sme mali vianočné upratovanie, 

počúvali sme vianočné koledy. Písali sme listy Ježiškovi. Deti navštívili mnohí sponzori, ktorí im 

priniesli darčeky. Navštívil nás aj štátny tajomník, rozdal deťom mikulášske balíčky. Mikulášske 

akcie – party, koncert v misijnom dome. Vianočný večierok  celého centra pre deti, zamestnanci 

a pozvaní hostia – zásupca primátora Mesta Banská Bystrica pán Gajdošík v úlohe Mikuláša , Janka 

Chudá z oddelenia krízovej intervencie – zariadenie Kotva v Banskej Bystrici v úlohe anjela a náš 

pomocný vychovávateľ ako čertisko......Vianoce detí vo svojich rodinách doma, ale aj na skupine. 

Zimný tábor od 27.12.2019 do 5.1.2020. 

 

Podarilo sa našim deťom: 

 

 ŠPORTOVÉ HRY centier – krajské kolo: 

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

Gréta      – 1. MIESTO – beh 100 m, 1. MIESTO – vrh guľou  

Nikolka  – 1. MIESTO – beh 100 m, 1. MIESTO – beh 800 m, 2. MIESTO skok do diaľky 

Jenifer  – 1. MIESTO – beh na 60 m 

Gabika – 1. MIESTO – 800 m, 1. MIESTO skok do diaľky, 1. MIESTO beh 100 m 

Tobias - 1. MIESTO vrh guľou 

 

 Preteky turistickej zdatnosti Tŕnie 

 Gréta a Nikola  1. miesto 

       Tomáš a Peťko 2. miesto 

  Za veľký úspech považujeme aj zloženie talentových skúšok a prijatie na Strednú súkromnú 

pedagogickú školu  nášho dievčaťa Nikolky. 

 

Podarilo sa nám: 

 

 Vybudovať (modernizovať) diagnostickú miestnosť – z Grantu na vybavenie diagnostickej 

miestnosti – členovia odborného tímu v októbri 2018 písali žiadosť o grant na vybavenie 

diagnostickej miestnosti. Projekt pod názvom „Zábavou k učeniu, hrou k pohode“, bol schválený 

a boli nám pridelené finančné prostriedky na jeho realizáciu. Projekt zastrešovala nadácia Pontis 

a finančné prostriedky boli určené z Kooperativy. V priebehu mesiaca november sa realizovali 

úkony ako podpisovanie zmlúv, prieskum trhu a nákup potrebného vybavenia. Miestnosť sa 
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vymaľovala, nainštalovalo sa umývadlo, zložil sa nábytok a uložili pomôcky. Dielo bolo hotové 

v januári 2020 

 Napísať projekt  a získať finančné prostriedky na nákup zdravotníckej techniky a prístrojov cez 

zdravotnú poisťovňu Dôvera a Grant „Bojovníci za zdravie“ 

 Profesionálny náhradný rodič svojim projektom tiež získal grant cez zdravotnú poisťovňu 

Dôvera na liečebný pobyt v Piešťanoch v Adeli so zdravotne ťažko postihnutým dieťaťom. 

Tento pobyt absolvovali dokonca dvakrát.  

 Získať sponzorské prostriedky na realizovanie canisterapie v centre 

 Získať sponzorské dary od spoločnosti TESCO 

 Opäť získať sponzorský dar – letecký zájazd pre deti a zamestnancov na týždeň do Turecka 

 Realizovať terapeutickú skupinku  

 Realizovať projekty pre osamostatnenie sa mladých dospelých s Úsmevom ako dar, Alternatívou 

a nadáciou Socia. 

 Zapojiť do projektu „Od nás pre Vás“ organizovaného Outward Bound Slovensko, o.z. 

Bratislava 4 naše deti. 

 

12. Krátkodobé ciele a úlohy na rok 2020 

Priebežne aj v roku 2020 pokračovať na splnení 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, realizovať program 

centra pri vykonávaných opatreniach pobytovou, ambulantnou a terénnou formou. 

T: v zmysle právnych  predpisov            Z: riaditeľ, vedúci úsekov, koordinátor CPPR 

 

2. Rozvíjať vlastných zamestnancov. 

Úloha: realizovať externé a interné vzdelávanie   zamestnancov   centra - podľa Ročného plánu 

vzdelávania na rok 2020. Podľa Programu supervízie zabezpečovať supervíziu pre zamestnancov 

v priamej práci s deťmi. Organizačne zabezpečiť a realizovať teambuilding zamestnancov na tému 

tímovej spolupráce. 

T: priebežne počas roka 2020          Z: riaditeľ, vedúci úsekov, koordinátor CPPR 

 

3. Prizývať k spolupráci odbornú verejnosť. 

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

odbornou verejnosťou. Zúčastňovať sa odborných konferencií organizovaných najmä Fórom 

riaditeľov a zamestnancov detských domovov. 

T: priebežne počas roka 2020          Z: riaditeľ, vedúci úsekov, koordinátor CPPR 

 

4. Podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa  

Pokračovať a dokončiť realizáciu projektov na osamostatnenie sa mladých dospelých v spolupráci s 

Úsmevom ako dar, Alternatívou a nadáciou Socia 

T: priebežne počas roka 2019                           Z: koordinátor samostatných skupín 
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5. Realizovať programy práce pri vykonávaní opatrení pobytovou formou (inovatívny model 

manažmentu sanácie rodiny) a ambulantnou a terénnou formou v zmysle programu centra.  

T: priebežne počas roka 2019                                                     Z: riaditeľ, vedúca ÚSoD, zam. pre 

 ambulantnú a terénu prácu 

 

6. Realizovať prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v stanovenom rozsahu 

a podľa programu prípravy. Poskytovať mentoring centra v oblasti profesionálneho náhradného 

rodičovstva pre vybrané centrá – Valaská a Polomka. . 

T: priebežne počas roka 2020                                                     Z: riaditeľ, koordinátor CPPR 

 

7. V oblasti investičných akcií a materiálneho zabezpečenia centra: 

 IA č. 39071 realizovať rekonštrukciu plynovej kotolne v kmeňovej budove. 

T: do 30. septembra 2020                                                   Z: riaditeľ, vedúca EPÚ 

 Vykonať elektronický prieskum trhu a realizovať opravu chodníkov a nádvoria v samostatnej 

skupine Rudlovská cesta 50.  

          T: do 30. septembra 2020                                                   Z: riaditeľ, vedúca EPÚ 

 

 

 

 

    Mgr. Ľubica Bľandová 

           riaditeľka centra 


