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VÝROČNÁ  SPRÁVA 

Identifikácia organizácie 

Názov DeD: Detský domov Poprad 

Adresa: ul. Pavlovova 4375/11, 058 01  Poprad 

Počet zamestnancov: 52 

Kapacita detí: 73 

Priestorové usporiadanie : 5 RD + 1 byt pre mladých dospelých, prenajaté priestory pre 

administratívu 

Počet samostatne usporiadaných skupín a zloženie : 5 

1. SaS – rodinný dom Vila Alexandra Tatranská Lomnica č. 146, Vysoké Tatry 

2. SaS – rodinný dom  Spišská Teplica, Lesná ul. 260/34, Sp. Teplica 

3. SaS – rodinný dom  Poprad -Veľká, ul. Teplická č. 4894/10, Poprad-Veľká 

4. SaS – rodinný dom Hranovnica, ul. Sladkovičova č. 447, Hranovnica 

5. SaS – rodinný dom  Veľký Slavkov, ul. Záhradnícka č. 230, Veľký Slavkov  

 

1.Sas (3V+2PV+1PVsEA) 

2. Sas (3V+2PV+1PVsEA) 

3. Sas (3V+2PV+1PVsEA) 

4. Sas (3V+2PV+1PVsEA) 

5. Sas (3V+1PV+1 opatrovateľka +1PVsEA) 

6. priestor pre mladých dospelých (byt) ....  kapacita ... 5 

 

Meno riaditeľa: Mgr. Margita Váhovská 

Kontakt : 052 78836 36, email.: riaditel.ded.poprad@mail.telekom.sk 

 

 

 

 

mailto:riaditel.ded.poprad@mail.telekom.sk


Organizačná štruktúra 

 

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

VÍZIA  DeD a dlhodobé ciele 

Hlavným poslaním organizácie je poskytnúť pomoc dieťaťu, ktoré sa ocitlo v ťažkých, podľa 

miery ohrozenia, až životu nebezpečných situáciách. Pripraviť mu prostredie, v ktorom sa 

bude cítiť bezpečne. V závislosti od situácie, v ktorej sa dieťa nachádza, sa poskytnú 

opatrenia tak, aby umiestňovanie detí do náhradného prostredia bolo skutočne výnimočným 

riešením situácie. Preto sa budú zavádzať opatrenia pre ambulantnú a terénnu formu práce. 



Hlavným cieľom zavedenia ambulantnej a terénnej formy práce je podpora dostupnosti 

a profesionality odborných zamestnancov centra. 

 

STRATÉGIA:   

 

 rozvoj vlastných zamestnancov,  

 zapájanie rodiny a prizývanie k spolupráci odbornú verejnosť tak, aby vytváranie 

rodinných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho rozvoj a samostatnosť. 

 

 

 

Pri napĺňaní strategických oblastí štatutár zariadenia na výkon opatrení SPODaSK : 

 

 rozvojom, podporou a následným hodnotením riadi zamestnancov a procesy 

v zariadení tak, aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené jeho 

individuálne potreby  

(princípy: spolupráca, kvalita a otvorená komunikácia), 

 

 zapája rodiny k spolupráci s cieľom, čo najkratšieho času pobytu dieťaťa 

v zariadení  

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

 

 prizýva k spolupráci a spolupracuje so zainteresovanými subjektami  

(princípy: prínos, iniciatíva, otvorenosť, uplatnenie v praxi), 

 

 v čo najväčšej možnej miere vytvára rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený 

potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť  

(princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, bezpečie, rešpekt osobnosti, 

stabilita, empatia). 

 

Krátkodobé ciele a úlohy na rok 2018 

Detský domov Poprad v roku 2018 plnil tieto krátkodobé ciele: 

Cieľ 1: Navrhnúť opatrenia podľa §73 ods. 6,  pre ambulantnú, alebo terénnu formu 

podľa § 59 ods. 2, písm.a) 

Ú.: zúčastniť sa pracovného stretnutia pre nastavenie foriem poskytovania opatrení v DeD – 

budúcom centre 

T.: apríl 2018 

Z: riaditeľ DeD, sociálny pracovník 

Úloha bola splnená. Vedúca úseku starostlivosti o deti, ktorá v tom čase zastupovala 

riaditeľku DeD- PN, sa zúčastnila spolu s 3 sociálnymi pracovníčkami 3 pracovných stretnutí 

vedúcich zamestnancov ÚPSVaR, ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, a riaditeľov 

a zamestnancov DeD, za účelom nastavenia foriem poskytovania opatrení v DeD, od 1.1.2019 

v Centre pre deti a rodiny Poprad. Po náročných konzultáciách boli Ústredím práce 



sociálnych vecí a rodiny určené opatrenia pre ambulantnú a terénnu formu podľa §73 ods. 6 a 

§59 ods. 2, písm.a, ktoré bude Centrum vykonávať. Sú to opatrenia SPODaSK, ktoré sa 

týkajú:  

- výchovných problémov   

- náhradnej rodinnej starostlivosti 

- rodičovských konfliktov 

- sociálneho poradenstva mladým dospelým 

- sanácie rodiny, zanedbávania. 

Z projektu vyplývalo personálne a materiálno – technické zabezpečenie. 

Detský domov Poprad urobil výberové konanie pre prijatie zamestnancov pre národný projekt 

deinštitucionalizácie III. Na 9 nových „ projektových zamestnancov“, ktorí budú vykonávať 

opatrenia SPODaSK. Materiálno – technické zabezpečenie projektu sa bude realizovať až po 

nástupe nových zamestnancov, podľa pokynov ÚPSVaR. 

Cieľ 2: Realizovať národný projekt deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

v zariadeniach NP II. 

Ú.: Na základe výberového konania a po schválení novej organizačnej štruktúry, prijať 

psychológa     

T.: apríl, máj 2018 

Z.: riaditeľ DeD    

Úloha bola splnená v mesiaci august, po predchádzajúcich neúspešných výberových 

konaniach. Psychológ bol prijatý v rámci projektu na prácu s rodinou klienta, ktorý je prijatý 

na výchovné, alebo neodkladné opatrenie.  .  

Cieľ 3: Vypracovať program centra 

Ú.: Podľa pridelenia jednotlivých opatrení, ktoré bude vykonávať DeD, vypracovať program 

centra 

T.: do 30.06.2018 

Z.: riaditeľ DeD 

Úloha bola splnená. Do konca júna bol vypracovaný program centra. Predchádzali tomu 

konzultácie a prezentácia programu na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. 

Cieľ 4: Napĺňať štandardy práce v detskom domove 

Ú.: Zabezpečiť bezpečné prostredie pre dieťa vypracovaním pravidiel pre samostatné 

usporiadané skupiny 

T.: ihneď 



Z.: koordinátori rodinných domov 

Úloha bola splnená. Pravidlá pre samostatné usporiadané skupiny boli zaradené do Programu 

centra. 

 

Cieľ 5: Vypracovať a realizovať výchovné programy  

Ú.: Vypracovať programy 

- prevencie šikanovania                                                 Z.: psychológ 

- prevencie násilia                                                          Z.: psychológ 

- prevencie obchodovania s ľuďmi                                Z.: psychológ 

- zneužívania návykových látok                                    Z.: psychológ 

- prevencie rizikového sexuálneho správania                Z.: špeciálny pedagóg 

- pre rozvoj finančnej gramotnosti                                Z.: špeciálny pedagóg 

- prípravy k rodičovstvu                                                Z.: špeciálny pedagóg 

- pre deti so ŠVVP                                                        Z.: špeciálny pedagóg 

Úloha bola splnená. Viď v ďalšom texte o vyhodnotení úseku starostlivosti o deti. 

Cieľ 6: Zvyšovať kompetencie zamestnancov DeD 

Ú.: Vypracovať Plán kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných 

zamestnancov 

T.: do konca februára 2018 

Z.: VÚS o deti 

Ú.: Vypracovať Program supervízie 

T.: do konca februára 2018 

Z.: VÚS o deti, koordinátor CPPR   

Ú.: Umožniť zamestnancom rôzne formy vzdelávania podľa potrieb DeD 

Úloha bola splnená. Plán kontinuálneho vzdelávania a Program supervízie boli vypracované. 

Cieľ 7: Pripravovať, realizovať a využívať ako aktívny nástroj sociálnej práce a sanácie 

rodiny prípadové konferencie 

Ú.: Do jedného mesiaca po umiestnení dieťaťa realizovať prípadovú konferenciu, za účasti 

orgánu SPODaSK, zástupcov obce a rodinných príslušníkov 



Z.: sociálne pracovníčky 

Úloha bola splnená. Bolo zrealizovaných 5 prípadových konferencií. 

Cieľ 8: Zabezpečiť kvalitu práce pedagogických a odborných zamestnancov 

Ú.: Hodnotením pedagogických a odborných zamestnancov budovať sebareflexiu 

zamestnancov aj vedenia DeD 

T.: koniec roka 2018, až január 2018 

Ú.: Vypracovať Plány osobného odborného rastu 

T.: do decembra 2018 

Úloha bola splnená. Pedagogickí a odborní zamestnanci si vypracovali Plány osobného 

odborného rastu a na základe toho bol vypracovaný aj Plán kontinuálneho vzdelávania. 

Urobili si sebahodnotenie a následne ich hodnotila vedúca úseku starostlivosti o deti. Prebehol 

hodnotiaci rozhovor pedagogických a odborných zamestnancov s riaditeľkou DeD.   

Cieľ 9:  Vyhodnotiť Ročný plán práce za rok 2017 a vypracovať Plán práce pre 

jednotlivé úseky  na rok 2018 

T.:  marec 2018 

Z.: VÚS o D, vedúca ekonomicko – hospodárskeho úseku, koordinátorka CPPR 

Úloha bola splnená. 

Cieľ 10: Návrat čo najväčšieho počtu detí späť do biologickej rodiny, alebo do inej 

formy NRS (pestúnstvo, NOS, osvojenie) 

Ú.: Aktívnou prácou s rodinou zabezpečiť návrat detí do biologickej rodiny 

T.: celý rok 

Z.: sociálni pracovníci, ÚSoD 

Úloha sa plnila priebežne. Údaje sa nachádzajú vo vyhodnotení sociálnej oblasti DeD 

v ďalšom texte.  

Cieľ 11: Napĺňať štandardy pre profesionálne rodiny 

Ú.: Vykonávať 1x do mesiaca návštevy v PR, organizovať 1x za 2 mesiace poradu PR, 

spolupracovať s PR pri riešení ich problémov 

Z.: Koordinátorka CPPR, odborný tím CPPR 

Úloha bola splnená. 

Cieľ 12: Pripravovať deti blízke veku dospelosti a mladých dospelých na samostatný 

život 



Ú.: Tvoriť plán prípravy na osamostatnenie 1 rok pred 18. rokom veku 

- počas celej dĺžky pobytu dieťaťa ho viesť k osamostatneniu vo výchovnej práci, a 

prostredníctvom programu prípravy na osamostatnenie. 

Z.: sociálni pracovníci, vychovávatelia 

Úloha bola splnená. 

 

Rozvíjame vlastných zamestnancov 

Zamestnanci detského domova absolvovali v roku 2018 pre svoj osobný odborný rozvoj 

vzdelávacie aktivity v rámci interného vzdelávania, externého vzdelávania, v rámci 

kontinuálneho vzdelávania a supervízie. 

Vyhodnotenie interného a externého vzdelávania 

Dátum Názov vzdelávania Počet zamestnancov Cena 

31.01.   E government 2 zamestnanci   21,-€ 
 

16.02. Ročné zúčtovanie 
dane 

1 zamestnanec   
 

13,-€ 

02.03. Práca s rodinou 
v prirodzenom 
prostredí v súvislosti 
s novelou zákona 

4 zamestnanci  80,- € 

16.03. Ochrana osobných 
údajov 

1 zamestnanec   
 

13,-€ 

16.03. Preškolenie vodičov, 
BOZP 

2 zamestnanci    36,-€ 

22.03. Správa registratúry 1 zamestnanec    39,-€ 

22.03.-23.03. Ako viesť deti 
k odpusteniu, 
konferencia 

2 zamestnanci  58,-€ 

25.04. Sexuálne správanie 
detí    

3 osoby  21,-€ 

04. Ochrana osobných 
údajov 

2 osoby  26,-€ 

04. Školenie BOZP    18,-€ 

05. Preventívny program 
zameraný na riz. 
správ. dospievajúcich 

 37,50,- 

06. Konferencia 
Otcovstvo 

4 osoby  40,-     

06. Odborný seminár pre 
PNR 
a vychovávateľov   

4 osoby  48,-€ 



24.08. Interdisciplinárna 
spolupráca pri 
prejednávaní 
a rozhodovaní vecí 
rodinného práva    

3 osoby  

24.09. Tímová spolupráca 
pre dobro dieťaťa 

3 osoby  165,-€ 

27.09. Konferencia Podpora 
multidisciplinárnej 
spolupráce v oblasti 
ochrany detí pred 
všetkými formami 
násilia pod záštitou 
MPSVaR SR 

5 osôb bezplatné 
vzdelávanie 

21.09. Mosty k rodine 2 osoby  42,-€ 

27.07. Vzdelávanie pre 
psychológov 

1 osoba  7,-€ 

26.10. Mosty 1 osoba  
 

60,- € 
 

13.11. Dorozumenie 
a porozumenie – 
zážitkový workshop 

  

21.11. Školenie vodičov 25 osôb  360,-€ 

26.11. Ohrozené skupiny 
detí – školenie 

3 osoby  99,-€ 

05.12. Zaraďovanie 
zamestnancov 

1 osoba  30,-€ 

13.12. Záver roka v mzdovej 
učtárni   

1 osoba  15,-€ 

 Pracovno – 
konzultačné dni 
k programom Centier 
Pracovné stretnutia 
Fóra riaditeľov 
a zamestnancov DeD 

 

  

V spolupráci s ÚPSVaR 
v Poprade: 

 

 
Rovesnícke násilie – 
šikana a kyberšikana 
Projekt „ Podpora 
ochrany detí pred 
násilím“ 

 

  

 

Vyhodnotenie supervízie za rok 2018 

 



1. štvrťrok 2018 

Skupinová supervízia ........................................ 4 hodiny á 30,-€ = 120,-€ 

Individuálna supervízia ..................................... 8 hodín á 30,-€ =   240,-€ 

Supervízia spolu .....................................................................          360,-€ 

2. štvrťrok 2018 

Skupinová supervízia ........................................ 2 hodiny á 35,-€ =  70,-€ 

Individuálna supervízia ..................................... 6 hodín á 33,-€ =   198,-€ 

Supervízia spolu .....................................................................          268,-€ 

3. a 4. štvrťrok 2018 

Skupinová supervízia ........................................ 30 hodín á, 33-€ = 990,- € 

Skupinová supervízia ........................................  2 hodiny á 35,-€ = 70,- € 

Skupinová supervízia .......................................   3 hodiny á 30,-€ = 90,- € 

Individuálna supervízia .............................          3 hodiny á 33,-€ =  99,- € 

Individuálna supervízia ...............................        5 hodín á 30,- € =  150,-€ 

Supervízia spolu .....................................................................         1399,-€ 

 

Supervízia spolu za celý rok 2018  ..................................            2027,-€ 

 

Supervízie sa zúčastnili všetci vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, odborní zamestnanci, 

vedúci zamestnanci, sociálni pracovníci, prevádzkoví zamestnanci a profesionálni rodičia. 

Supervízori: 

PhDr. Barbora Kuchárová – pre profesionálnych rodičov a sociálnych pracovníkov 

Mgr. Pavol Zámečník – pre odborných zamestnancov, vedúcich zamestnancov 

a prevádzkových zamestnancov 

PhDr. Marianna Šramková – pre vychovávateľov a pomocných vychovávateľov 

 



Vyhodnotenie absolvovania kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

a odborných zamestnancov  

1. Adaptačné 

2. Funkčné inovačné 

3. Inovačné 

4. Aktualizačné 

5. Prípravné atestačné vzdelávanie 

1. Atestácia 

 

1. Adaptačné vzdelávanie ($ 36 zákona č. 317/2009 Z. z.) - ukončené 

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Denisa Bretzová  

Kariérová pozícia: začínajúci pedagogický zamestnanec 

Kategória: vychovávateľ  

2. Funkčné inovačné vzdelávanie ($ 36 zákona č. 317/2009 Z. z.) – realizuje sa 

s presahom do roku 2019 

Meno, priezvisko, titul: PhDr. Bibiana Knapeková, VÚS o deti,  

Kariérová pozícia: vedúci pedagogický zamestnanec  

Kategória:  vychovávateľ 

3. Inovačné vzdelávanie - ukončené 

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Denisa Bretzová 

Kategória: vychovávateľ 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

4. Aktualizačné vzdelávanie - ukončené 

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Denisa Bretzová 

Kategória: vychovávateľ 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

Mgr. Denisa Bretzová získala 30 kreditov na 6% kreditový príplatok. 

 

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Anna Kováčová 

Kategória: vychovávateľ 



Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

Mgr. Anna Kováčová vymenila 60 získaných kreditov za 1. Atestáciu. 

5. Prípravné atestačné vzdelávanie - ukončené  

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Štefánia Chripková 

Kategória: psychológ 

Kariérový stupeň: samostatný odborný zamestnanec 

 

1. Atestácia - ukončená  

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Anna Kováčová 

Kategória: vychovávateľ 

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

1.Atestácia – neukončená, pokračuje v roku 2019 

Meno, priezvisko, titul: Mgr. Štefánia Chripková 

Kategória: psychológ 

Kariérový stupeň: samostatný odborný zamestnanec 

 

Letná činnosť 

Letného tábora v hoteli Lesák v Tajove s Očkolandiou v termíne od 16.7. – 30.7.2018 sa 

zúčastnilo 29 detí. 

Pobyty detí s vychovávateľmi na chate v Liptovskej Tepličke 

Rodinný dom termín 

Hranovnica 2.7. – 5.7.2018 

Tatranská Lomnica 6.8. – 11.8.2018 

Spišská Teplica 13.8. – 16.8.2018 

Veľký Slavkov 20.8. – 24.8.2018  

Poprad  

 

Letný tábor DeD Landia v termíne od 19.08. – 24.08.2018 

Letného tábora DeD Landia, ktorý organizuje ÚPSVaR Bratislava sa zúčastnili 2 deti. 

METODICKÁ ČINNOSŤ 



Programy 

Prevencia šikanovania 

Názov programu   Prevencia šikanovania 

Cieľ programu oboznámenie sa s termínom šikana, druhy 

šikany, rozvoj empatie, príčiny a následky 

Cieľová skupina deti od 6-18 rokov 

Metódy práce rozhovory, prednášky, nácvikové hry, 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie psychológ, špeciálny pedagóg 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty, videá 

 

 

Prevencia násilia 

Názov programu   Prevencia násilia 

Cieľ programu rozvoj empatie, fyzické a psychické násilie, 

príčiny a následky, právna zodpovednosť 

Cieľová skupina deti od 6-18 rokov 

Metódy práce rozhovory, nácvikové hry, besedy 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie psychológ, špeciálny pedagóg 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty, videá, letáky 

 

 

Prevencia obchodovania s ľuďmi 

Názov programu   Prevencia obchodovania s ľuďmi 

Cieľ programu Rozvoj kritického myslenia, náhľad, vedomosti 

o možných rizikách- prostitúcia, zneužívanie na 

prácu, rizikové správanie sa 

Cieľová skupina deti od 10-18 rokov 

Metódy práce rozhovory, nácvikové hry, videá, besedy 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie psychológ, špeciálny pedagóg 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu  SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty, brožúry, videá 

 

 

 

Zneužívanie návykových látok 

Názov programu   Zneužívanie návykových látok 

Cieľ programu oboznámenie sa s termínom droga, fyzická a 

psychická závislosť, sociálne začlenenie, od 

spolupatričnosti k závislosti, zmeny organizmu, 

osobnosti, práca na sebahodnotení 

Cieľová skupina deti od 12-18 rokov 



Metódy práce rozhovory, nácvikové hry, videá, prednášky 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie psychológ, špeciálny pedagóg 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu  SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty, knihy, prezentácie 

 

 

Prevencia rizikového sexuálneho správania 

Názov programu   Prevencia rizikového sexuálneho správania 

Cieľ programu Výhody antikoncepcie, znalosti o sexuálne 

prenosných chorobách, zmeny osobnosti, 

sebahodnotenie 

Cieľová skupina deti od 13-18 rokov 

Metódy práce rozhovory, videá, príbehy 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie psychológ, špeciálny pedagóg 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty, príbehy, prezentácie 

 

 

Rozvoj finančnej gramotnosti 

Názov programu   Rozvoj finančnej gramotnosti 

Cieľ programu Šetrenie, dôležitosť zamestnania, orientácia na 

budúcnosť, nakladanie s vreckovým 

Cieľová skupina deti od 6-18 rokov 

Metódy práce rozhovory, nácvikové hry, návšteva obchodu, 

výklady, porovnávanie cien 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie psychológ, špeciálny pedagóg 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty, cenovky, detské 

peniaze 

 

 

 

Príprava k rodičovstvu 

Názov programu   Príprava k rodičovstvu 

Cieľ programu Zameranie sa na zodpovednosť, starostlivosť o 

mladšie deti na skupine, finančné zabezpečenie, 

zrelý partnerský vzťah 

Cieľová skupina deti od 15-18 rokov 

Metódy práce rozhovory, nácvikové hry, videá 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie psychológ, špeciálny pedagóg 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty 



 

 

 

Pre deti so ŠVVP 

Názov programu   Pre deti so ŠVVP 

Cieľ programu Nácvik zručností 

Cieľová skupina deti od 6-18 rokov 

Metódy práce Pracovné listy 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie Špeciálny pedagóg, psychológ 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty, farbičky, plastelína, 

zvukové, vizuálne pomôcky 

 

 

 

Program zameraný na rozvoj sociálno- emocionálnej zrelosti 

 

Názov programu   Program zameraný na rozvoj sociálno 

emocionálnej zrelosti 

Cieľ programu Poznávať lepšie seba samého a iných, vedieť 

pomenovávať emócie u seba a iných, rozvíjať 

schopnosť vcítiť sa do pocitov iných, dokázať 

neagresívne riešiť problémové a konfliktné 

situácie 

Cieľová skupina deti od 3-18 rokov 

Metódy práce Pracovné listy,  rozhovory, nácvikové hry, 

videá, rolové hry, modelové situácie,  

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie Špeciálny pedagóg, psychológ 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu SUS DeD, PNR 

Technické a materiálne vybavenie pracovné listy, PC, plagáty, farbičky, plastelína, 

farebné papiere. zvukové, vizuálne pomôcky 

 

 

 

Stimulačný program pre dieťa vo veku do 3 rokov: 

Názov programu   Stimulačný program pre dieťa vo veku do 3 

rokov: 

Cieľ programu Stimulácia jednotlivých oblastí 

psychomotorického vývinu 

Cieľová skupina deti od 0-3 rokov 

Metódy práce Rozvoj reči /rozvoj aktívnej aj pasívnej slovnej 

zásoby a sociálneho správania v súčinnosti 

s vychovávateľom/ profesionálnym rodičom- 

napodobňovanie zvuky zvieratiek, rôznych 

objektov, počúvať detské pesničky, rozprávať 



dieťaťu riekanky,  ukazovať a čítať dieťaťu 

z rozprávkovej knihy, opisovanie všetkých 

činnosti, ktoré sa spolu s dieťaťom vykonávajú– 

obúvanie topánok, obliekanie, úkony pri jedle, 

varení, hre, kreslení.. 

Rozvoj psychomotorických schopností 
v súčinnosti s PNR /hrové činnosti zamerané na 

rozvoj jemnej motoriky, hrubej motoriky, 

grafomotorickej gramotnosti, vizuomotoriky- 

pohybové a manipulačné hry /hry v piesku, 

stavanie kociek, šplhanie do výšky, jazda na 

odrážadle, cvičebné materiály- Lisa A., Kurtz/ 

Rozvoj percepčných schopností- /aktivity 

zamerané na manipulovanie, exploráciu 

rozmanitých podnetových sústav- sluchom, 

zrakom, hmatom/  

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie Špeciálny pedagóg, psychológ 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu PNR 

Technické a materiálne vybavenie Obrázkové knihy, hračky, rôzne podnetové 

sústavy.. 

  

Rozvojový program: Rozvoj schopností u dieťaťa predškolského veku: 

 

Názov programu   Rozvojový program: Rozvoj schopností 

u dieťaťa predškolského veku: 

 

Cieľ programu Rozvoj komunikatívnych kompetencií,/rozvoj 

aktívnej aj pasívnej slovnej zásoby, viesť 

monológ, dialóg s deťmi i dospelými, učiť dieťa 

vyjadrovať  myšlienky, názory, komunikovať 

osvojené poznatky/ 

Rozvoj poznania a matematických predstáv  

/postupne aktívne osvojovať pojmy: malý- 

veľký, málo- veľa, ľahký- ťažký.., triediť 

predmety podľa určitého znaku, tvaru, farby, 

veľkosti.., vytvárať a upevňovať predstavu čísla, 

určovať množstvo pri manipulácii s predmetmi, 

poznávať geometrické tvary.../ 

Rozvoj psychomotorických schopností /jemná 

motorika, hrubá motorika, grafomotorická 

gramotnosť,/ 

Rozvoj pozornosti a zrakového vnímania, 

sluchového vnímania.  

Rozvoj priestorového vnímania. 



Sociálny a osobnostný rozvoj dieťaťa v 

predškolskom veku. (základy sebauvedomenia 

/uvedomiť si vlastnú identitu, vyjadrovať svoje 

pocity/, v skupine učiť dieťa dodržiavať 

spoločenské normy, hrať sa a pracovať vo 

dvojici, v skupine, v kolektíve, zotrvať v hre, 

dokončiť ju/..) 

 

Cieľová skupina deti od 3-6  rokov 

Metódy práce využívanie rôznych materiálov, farieb, pomôcok 

- kreslenie na veľkých plochách, s rôznymi 

druhmi písadiel, farieb, kried, do piesku,..), 

zrakovej a sluchovej precepcie, diferenciácie 

(čítanie knižiek, počúvanie rozprávok, príbehov, 

hranie pexesa, a pod...),  

práca so stavebnicami, kockami, skladačkami, 

puzzle, zasúvanie kolíčkov do otvorov,..hra s 

pieskom, navliekanie korálok, prevliekanie 

šnúrok cez otvory, vytrhovanie z papiera, 

modelovanie, šrubovanie matičky, maľovanie 

(najprv prstové farby, postupne vodové a 

temperové farby - najprv na veľkých plochách, 

postupne zmenšovať), strihanie, vtláčanie ruky, 

prstov do múky.. 

rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby v slovenskom 

jazyku formou manipulácie s reálnymi 

predmetmi, neskôr s maketami a obrázkami 

predmetov, učením pesničiek, riekaniek, 

prezeraním si obrázkových kníh,.. 

 

Čas celoročne 

Personálne zabezpečenie Špeciálny pedagóg, psychológ 

Peniaze vlastné 

Priestor realizovaného projektu SUS DeD,  PNR 

Technické a materiálne vybavenie farbičky, plastelína, stavebnice, korálky, knihy, 

zvukové, vizuálne pomôcky a i.  

 

Šírenie dobrého mena 

Srdce v dlani – stretnutie zástupcov 2. Generácii, detí, ktoré žijú v detskom domove a ľudí, 

ktorí žijú v stacionári pre seniorov, upečené koláčiky, spoločenské hry 

v Kvetnici – stretnutie so seniormi, spoločenské hry 

- City run: beh v rámci mesta Poprad  

- Športové hry v Čilistove 

 

Projekty 



„Srdce v dlani“ – projekt od spoločnosti ORANGE a jeho realizácia v obci Hranovnica 

„Vy rozhodujete, my pomáhame“ – projekt spoločnosti TESCO 

Sponzori 

Mikuláš z Thymosu 

Slovenská Sporiteľňa – počítače v počte 7 

Chemosvit Nadácia Chemosvit – finančný dar 

Nadácia Vollkswagen – finančný dar 

Úsmev ako dar – finančný dar pre dieťa 

Tatra ESTATE a.s. finančný dar 

Ing. Peter Ľupták – vecné dary pre deti 

Show Slovakia – vstupenky na kultúrne podujatia  

Spolupráca s dobrovoľníkmi 

Detský domov spolupracoval s dobrovoľníkom pánom Ľ. v rodinnom dome v Tatranskej 

Lomnici. Do tohto domu chodievali pravidelne aj dobrovoľníci z farského spoločenstva 

Vysoké Tatry, ktorí sa venovali doučovaniu detí, voľnočasovým aktivitám, zapájaniu detí do 

širšieho spoločenstva. 

V rodinnom dome v Poprade Veľkej sme mali 2 dobrovoľníčky, ktoré nám vypomáhali so 

sprevádzaním dieťaťa zo základnej školy. 

Spoluprácu s dobrovoľníkmi si veľmi vážime. 

Aktivity 

Aktivity pre deti si organizovali jednotlivé rodinné domy. Boli zamerané na pohybové 

činnosti: cyklopotulky, turistické vychádzky, futbal, cvičenie pri Zumbe, kolky, šípky, 

úspešná účasť na športových hrách detí z DeD – 2. Miesto v prešovskom kraji, pohár Karola 

Poláka – naši sa prebojovali až do celoslovenského kola, návštevy plavárne, Domovácke 

kilometre v Herľanoch. Pohyb nesmie deťom chýbať ani jeden deň. 

Deti sa zúčastňovali aj na  kultúrnych podujatiach, ktoré boli integračného charakteru, v rámci 

obcí, v ktorých bývajú. Pekná bola aj účasť na ľadovej šou O dvanástich mesiačikoch. 

Vstupenky sme vybavili ako sponzorský dar. Účasť na tvorivých dielňach v obci Hranovnica, 

kde deti maľovali veľkonočné vajcia, robili korbáče, výlet do Tatier ku ľadovému domu, 

divadelné predstavenie Traja králi, účasť na Andersenovej noci, účasť na predstavení 

bojových umení AIKIDO, Štiavnická podkova, koncert Integrácia v Poprade. 

Kultúrne podujatia na budovanie rómskej identity: aj tento rok pokračovali stretnutia 

s rómskou tanečnou a hudobnou skupinou Kesaj Tchave v Kežmarku. Tieto stretnutia sa tešili 

obzvlášť veľkej popularite.  



Najväčšou udalosťou minulého roka bola určite návšteva detí s vychovávateľmi a vedením 

DeD u pána prezidenta Andreja Kisku v Prezidentskom paláci. Deti si pripravili aj svoj 

program, čo bolo obohatením. 

V decembri, ako už tradične boli deti na vianočnom koncerte Úsmev ako dar. 

 

Kontrolná činnosť 

Zrealizované vnútorné kontroly 

 

 

Marec 2018 

Termín kontroly Marec 2018 

Názov kontroly Kontrola starostlivosti o dieťa 

v profesionálnej rodine 

Kontrolu vykonal Mgr. Jaroslava Tomášová, koordinátor CPPR 

Kontrolovaný subjekt Profesionálny rodič Mgr. Gabriela 

Imriščáková 

 

Marec 2018 

Termín kontroly Marec 2018 

Názov kontroly Kontrola spisových obalov na ekonomicko – 

hospodárskom úseku 

Kontrolu vykonal p. Iveta Šavelová, vedúca úseku 

Kontrolovaný subjekt Ing. Miriam Černajová 

 

 

Máj 2018 

Termín kontroly Máj 2018 

Názov kontroly Dodržiavanie základných pravidiel pre 

detský domov v oblasti správy pohľadávok 

štátu 

Kontrolu vykonal p. Iveta Šavelová, vedúca ekon. – 

hospodárskeho úseku 

Kontrolovaný subjekt p. Gabriela Mravová, mzdová pracovníčka 

 

Máj 2018 

Termín kontroly Máj 2018 

Názov kontroly Kontrola úplnosti spisovej dokumentácie 

dieťaťa 

Kontrolu vykonal PhDr. Bibiana Knapeková, VÚSoD 



Kontrolovaný subjekt Mgr. Renáta Brijová, Mgr. Jaroslava 

Tomášová, sociálne pracovníčky 

 

Október 2018 

Termín kontroly Máj 2018 

Názov kontroly Kontrola Záznamov o bio – psycho – 

sociálnom vývine dieťaťa 

Kontrolu vykonal PhDr. Bibiana Knapeková 

Kontrolovaný subjekt Vychovávatelia – pedagogickí zamestnanci 

samostatných usporiadaných skupín 

 

Analýza úloh sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou v roku 2018 

 

Pohyb detí v DeD  Poprad v roku 2018 

 

Register prijatých detí do detského domova a detí s ukončeným pobytom v ústavnej 

starostlivosti za rok 2018 

 

 V roku 2018 bolo do Detského domova Poprad, umiestnených na pobytovú formu 

celkom 13 detí, z toho: 

 

- 1 dieťa vo veku od 2-3 rokov 

- 4 deti vo veku od 4 – 6 rokov 

- 1 dieťa vo veku 7-8 rokov 

- 2 deti vo veku 9-10 rokov 

- 3 deti vo veku 11-15 rokov 

- 2 deti vo veku 16-17 rokov 

 

 Deti boli umiestnené na základe neodkladného opatrenia súdu,  v počte 13.  

 

 V roku 2018 bola ukončená ústavná starostlivosť celkom 17 deťom, mladým 

dospelým, z ktorých :  

 

- 5 ukončilo pobyt v DeD  Poprad plnoletosťou, osamostatnením sa  

- 5 detí sa vrátilo do pôvodnej rodiny 

- 4 deti boli zverené súdnym rozhodnutím do NOS 

- 1 dieťa bolo zverené súdnym rozhodnutím do predosvojiteľskej starosltivosti  

- 2 deti boli premiestnené do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu 

 

 Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v detskom domove v roku 2018 

 

 Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v DeD Poprad k 31.12.2018 bola 3,00 roky .    

 
 

 Dislokácia detí / mladých dospelých v detskom domove v roku 2018:  

 

Celkový počet detí/mladých dospelých v jednotlivých mesiacoch v roku 2018,  umiestnených        

v DeD  Poprad  :   



v januári 2018 bol stav detí a mladých dospelých..............62 

vo februári 2018 bol stav detí a mladých dospelých..........62 

v marci 2018 bol stav detí a mladých dospelých...............61 

v apríli 2018 bol stav detí a mladých dospelých............... 61 

v máji 2018 bol stav detí a mladých dospelých.................60 

v júni 2018 bol stav detí a mladých dospelých..................64 

v júli  2018 bol stav detí a mladých dospelých..................63 

v auguste 2018 bol stav detí a mladých dospelých............60 

v septembri 2018 bol stav detí a mladých dospelých........63 

v októbri 2018 bol stav detí a mladých dospelých............61 

v novembri 2018 bol stav detí a mladých dospelých.........61 

v  decembri 2018 bol stav detí a mladých dospelých........61 

 

 

 Pohyb detí v samostatnej skupine, v profesionálnej náhradnej rodine, v skupine pre 

mladých dospelých: 

 

 a )  Samostatné skupiny ( RD – T. Lomnica, Vila Alexandra,    RD Poprad-Veľká,  RD 

Veľký Slavkov, RD Sp. Teplica,  RD  Hranovnica ) 

 

vo februári 2018..................odišli zo SaS........... 2 ( z toho 1 plnoletosťou, z toho 1 do NOS ) 

v marci 2018.......................odišiel zo SaS...........1 ( z toho 1 plnoletosťou ) 

v júni 2018....rišli do SaS.............4 ( z toho 2 deti z jednej súrodeneckej skupiny  2 deti z 

druhej súrodeneckej skupiny ) 

v júli 2018............................odišla zo SaS........... 1 ( z toho 1 mladá dospelá dovŕšením 

plnoletosti ) 

v auguste 2018.....................prišli do SaS............. 2 ( z toho jedna súrodenecká skupina ) 

                        …..................odišli zo SaS.............5 ( z toho 5-členná súrodenecká skupina) 

v septembri 2018..................prišli do SaS..............5  ( z toho 5-členná súrodenecká skupina ) 

                            …..............odišli zo SaS..............1 ( z toho1 plnoletosťou )  
          
b ) Profesionálne rodiny : 

 

v januári 2018......................odišli z PNR …...........3 deti do NOS 

vo februári 2018..................prišli do PNR...............2 deti 

v máji 2018..........................odišla MD z PNR........1 ( osamostatnenie sa 19 ročnej MD ) 

v septembri 2018.................odišlo z PNR................1 ( predadopčná starostlivosť ) 

v októbri 2018......................odišli z PNR.................2 ( zmena zariadenia )  

 

V roku 2018 bol počet profesionálnych náhradných rodičov 9, avšak ich pohyb v súvislosti so 

Zákonníkom práce  bol turbulentný : 

- v januári a časť februára 2018..............1 PNR ešte aj z roku 2017 bol na dlhodobej PN 

- v januári nastúpila PNR na materskú a rodičovskú dovolenku, vzhľadom k tomu, že súd 

promptne rozhodol o zverení 3 deti  do NOS  ( vtedy boli deti  v PNR a zverením detí 

nastúpila PNR na materskú dovolenku)  

- v apríli 2018 – 1 PNR ohlásil dlhodobú PN , 2 deti z PNR boli premiestnené do SaS – k 

súrodencom 

   následne v júli 2018 PNR ukončil pracovný pomer.  

- v decembri 2018 ďalší PNR ohlásil dlhodobú PN od januára 2019                                                  

V roku 2018 Detský domov Poprad  mal vyhlásené výberové konanie na  obsadenie miesta 



profesionálneho náhradného rodiča  :  

 

VK 01/02/2018.................19.2.2018 

VK 1/03/2018....................12.3.2018 

VK 01/04/2018...................23.4.2018 

VK 01/06/2018...................21.6.2018 

VK 1/09/2018.....................17.9.2018 

VK 1/11/2018.....................12.11.2018 

VK 1/12/2018.....................18.12.2018 

 

 Úspešné výberové konania -  VK 1/04/2018        novoprijatý PNR , začiatok výkonu 

PNR od 4.6.2018, ukončenie výkonu PNR dňom 31.8.2018 

                                                       - VK č. 01/06/2018    novoprijatá PNR, začiatok výkonu 

PNR od 1.8.2018, aktuálne je v pozícii PNR.   

 

 

c )  Skupina pre mladých dospelých :  

 

Plnoletí / resp. nad vek plnoletosti,  mladí dospelí, v roku 2018, ktorí boli v detskom 

domove na základe dohody : 4 

 

 

Profesionálne náhradné rodiny v DeD  Poprad 

 

Kapacita miest 18 detí/MD, skutočný počet obsadených miest k 12/2018...............14 detí. 

 

Sieť PNR k decembru 2018.......................celkom  7 rodín, z toho 1 PNR s 2 prof. náhr. 

rodičmi 

                                                                                               z toho 6 PNR s 1 prof. náhr. 

rodičom 

Všetky profesionálne náhradné rodiny poskytovali starostlivosť deťom vo vlastných bytových 

priestoroch . 
                                                                                                                                                          
Z 9 profesionálnych rodičov – 7 PNR má trvalé/obvyklé bydlisko v prešovskom kraji 

                                              -  2 PNR majú trvalé/obvyklé bydlisko v inom kraji  

 

 

Celkový počet detí v PNR k 31.12.2018: 

  
K 31.12.2018 bolo v PNR umiestnených 14 detí z toho :  

 

podľa veku detí : 

- od 0-1 roka................2 deti 

- od 2-3 rokov.............2 deti 

- od 4-6 rokov.............4 deti 

- od 7-8 rokov.............1 dieťa 

- od 9-10 rokov...........3 deti 

- od 11-15 rokov.........2 deti 

- od 16-17 rokov.........0 

   
deti s poruchami správania: 



- vo veku 9-10 rokov............2 deti 

 

deti navštevujúce rehabilitácie …...............2 deti  

( PNR Mgr. P. H.  …........1 dieťa, PNR Mgr.  Z. L.  …......1 dieťa )   

 

 

Samostatné skupiny DeD  Poprad k 31.12.2018 

 

 Podľa organizačnej štruktúry k 31.12.2018  DeD  Poprad mal 5 samostatných skupín . 

 

Schválený počet miest pre každú samostatnú skupinu je 10.  Celková kapacita miest v 5-tich 

rodinných domoch – skupinách je 50. 

 

 K 31.12.2018 bolo v samostatných skupinách umiestnených  45 detí /MD ,  z toho : 

vek od 2-3 roky............... ..2 

vek od 4-6 rokov............ . .3 

vek od 7-8 rokov........... …6 

vek 9-10 rokov............  ....6 

vek 11-15 rokov..............18 

vek  16-17 rokov........ ..... 9 

vek 18-24 rokov............... 1 

 

                                                                                                                                                            

Skupina pre mladých dospelých – byt v Poprade, Banícka ul.  804/24, blok Horec, 3. 

poschodie, byt č. 23  

 

 DeD  Poprad  o d   1.3.2016 zriadil samostatnú skupinu pre mladých dospelých, 

získaním bytu v Poprade, s kapacitou 5 miest pre dospelých, ktorí zotrvali v ústavnej 

starostlivosti na základe Dohody o poskytovaní sociálnej starostlivosti – z dôvodu prípravy na 

svoje povolanie štúdiom.  

 

 V roku 2018 boli priestory  pre  mladých dospelých – byt ,  využité  postupne  a to  :   

 

- od 1.5.2018 –  prvá mladá dospelá   

- od 1.12.2018 – druhá mladá dospelá 

 K 31.12.2018 tieto priestory využívali 2 mladé dospelé, ktoré sa štúdiom pripravujú na 

svoje povolanie.  

 

Dislokácia detí/MD  detského domova k 31.12.2018 podľa edukácie :  

 

Deti vo veku od 0 do nástupu do školy : 

 

- deti do zahájenia povinnej školskej dochádzky ( od 0 do 6-7 rokov ) celkom ….............14 

 

Deti navštevujúce základnú školskú dochádzku :  

 

- deti s povinnou školskou dochádzkou celkom..............36, z toho 

         ZŠ.........26 

         ŠZŠ.......10 



          

Deti navštevujúce  stredné školy :  
                               
- deti pripravujúce sa na budúce povolanie štúdiom na strednej škole celkom.......10 z toho: 

       SOŠ s maturitou.....2 

       SOŠ bez maturity....4 

       SŠ pre žiakov so špeciálnymi 

potrebami....1 

       OU..........................3 

 

 

 

Deti pripravujúce sa na budúce povolanie nadstavbovým štúdiom : 

 

- celkom.........................1  

 

Štruktúra detí v detskom domove podľa osirelosti a  počtu súrodencov  

 

 V DeD Poprad  k 31.12.2018 bolo evidovaných celkom  15 detí jednostranne osirelé.  

Úplnú sirotu v DeD  Poprad v roku 2018 neevidujeme.  

 

 K 31.12.2018 evidujeme 19 súrodeneckých skupín a to : 

dvaj – členné  …..........12 skupín 

troj – členné ..................3 skupiny 

štvor – členné ................1 skupina 

päť-členné .....................2 skupiny 

osem a viac -členné........1 skupina  
 

                                                                                                                                                           
Odborné metódy sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou a inými fyzickými osobami 

 

 V sledovanom roku detský domov  

a) spolupracoval s rodičmi, zákonnými zástupcami detí v 31 prípadoch,  

- z toho s cieľom pôsobenia na obnovu rodinného prostredia v prirodzenom prostredí....8 

prípadov  

- z toho s cieľom pôsobenia na obnovu rodinného prostredia v priestoroch DeD............18 

prípadov 

 

b) spolupracoval so širšou rodinou dieťaťa, blízkymi osobami v 12 prípadoch, 

- z toho pôsobil na rodinné prostredie v prirodzenom prostredí....5 prípadov 

- z toho pôsobil na rodinné prostredie v priestoroch DeD..............7 prípadov  

 

c) realizoval prípravu dieťaťa na NRS.........................................................................2 prípady 

d) spolupracoval s príslušným  orgánom SPOD a SK................................................31 

prípadov 

e) spolupracoval s  referátom PPS................................................................................1 prípad 

f) spolupracoval s diagnostickým centrom...................................................................1 prípad 

g) spolupracoval s reedukačným centrom....................................................................2 prípady 



h) spolupracoval s centrom pedagog.-psychol. poradenstva a prev...........................15 prípadov 

ch) spolupracoval s centrom špeciálno-pedagog. Poradenstva..................................10 prípadov 

i) spolupracoval s obcou.............................................................................................31 

prípadov 

j) spolupracoval s akreditovaným subjektom-vykonáva opatrenia..............................1 prípad 

k) pomáhal pri hľadaní zamestnania.............................................................................5 

prípadov 

l) pomáhal v súvislosti so zabezpečovaním bývania....................................................4 prípady 

m) poskytol príspevok na stravu dieťaťu pri krátkodobých pobytoch mimo DeD.....28 deťom 

n) poskytol informačné poradenstvo fyzickým osobám................................................3 

 

 

Vyhodnotenie plánu práce v sociálnej oblasti za rok 2018 

 

 Cieľom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou bola implementácia novelizovaného 

Zákona  č. 305/2005 Zb.z. O sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorého účinnosť nadobudla 1.4.2018 a Vyhlášky č. 103/2018 

Zb. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Zb. z. O SPOD a SK a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, aplikácia v praxi usmernení 

zriaďovateľa detského domova, príprava na zmeny súvisiace so zmenou nielen názvu 

detských domovov na centrá pre deti a rodiny, ale aj  celkový nový systém fungovania 

budúcich centier pre deti a rodiny.  

 

Oblasť – organizačná štruktúra detského domova a obsadenosť miest klientmi  

 

 Schválená kapacita a štruktúra detského domova k 1.4.2018 zriaďovateľom zariadenia 

– celková kapacita 73 miest. Štruktúra : počet samostatných skupín 5 ( jedna samostatná 

skupina 10 miest ), počet profesionálnych rodičov 9 ( jedna profesionálna náhradná rodina 2 

miesta ), samostatná skupina pre mladých dospelých – priestor pre mladých dospelých  5 

miest. 

 V priebehu kalendárneho roka bola zmenená kapacita detského domova a to od 1/2018 

do 3/2018 – celková kapacita 68 miest z toho 19 miest v PNR, 5 miest v skupine pre MD a 44 

miest v SaS. Od 1.4.2018 zriaďovateľ  schválil kapacitu a štruktúru a to celková kapacita – 73 

miest v štruktúre – počet samostatných skupín 5 po 10 miest, počet profesionálnych 

náhradných rodičov 9 v počte 2 miesta pre dieťa v jednej PNR, samostatná skupina pre 

mladých dospelých – priestor pre 5-tich mladých dospelých. (oznámenie o schválenej 

kapacite zaslaný e-mailom zo dńa 4.5.2018 riaditeľke detského domova )  

 

Celková obsadenosť kapacitných miest detského domova v roku 2018:  

 

1/2018.................................obsadenosť62 miest 

2/2018....................................................62 miest 

3/2018....................................................61 miest 

4/2018....................................................61 miest 



5/2018....................................................60 miest 

6/2018....................................................64 miest 

7/2018....................................................63 miest 

8/2018....................................................60 miest 

9/2018....................................................63 miest 

10/2018..................................................61 miest 

11/2018..................................................61 miest 

12/2018..................................................61 miest 

 

 Počas kalendárneho roka 2018 bola priebežne napĺňaná kapacita miest v samostatných 

skupinách, v profesionálnych náhradných rodinách v závislosti od náročnosti  starostlivosti o 

dieťa. V skupine pre mladých dospelých v roku 2018 boli  umiestnené dve plnoleté 

zverenkyne, ktoré sa rozhodli zotrvať v detskom domove aj po plnoletosti, vzhľadom k tomu, 

že sa pripravujú na svoje budúce povolanie štúdiom na strednej škole a ktoré v tomto 

prostredí sa učia samostatnosti a hlavne zodpovednosti.  

 

 V roku 2018  zriaďovateľ detského domova aplikoval program VYSU pre všetky 

detské domovy, krízové strediská … zvýšená efektivita komunikácie medzi zariadeniami 

SPOD a SK a Ústredím PSVaR  Bratislava.  

 Od 1.2.2018  Ústredie práce, soc. vecí a rodiny Bratislava internou normou č. IN 

001/2018- postup pri výbere zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

určených na výkon rozhodnutia súdu a hlásenie stavu voľných miest v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určených na výkon rozhodnutia súdu , 

usmernil aj zamestnancov zariadení o postupe pri umiestňovaní detí do konkrétneho 

zariadenia – detského domova. V detskom domove bola vypracovaná interná norma ( č. 

01/03/2018 ) týkajúca sa pracovnej pohotovosti a náhradách za pracovnú pohotovosť. 

Pracovná pohotovosť zamestnanca detského domova je stanovená z dôvodu  prijímania detí 

do zariadenia v zmysle napĺňania stanovenej kapacity detského domova, ako aj pomoci 

deťom v krízovej situácii.  

 Prijímanie nových detí do detského domova sa touto legislatívou zmenilo tak, že 

umiestňovanie detí ( z terénu, z iných zariadení, v krízovej intervencii) už nie je v 

kompetencii koordinátora Ústredia PSVaR Bratislava, elokované pracoviská podľa regiónov , 

ale  medzi sebou komunikujú zamestnanci SPOD a SK a zamestnanec detského domova a 

taktiež prostredníctvom aplikácie VYSU detské domovy denne pri zmene aktualizujú stav 

obsadených, rezervovaných miest v detskom domove. Odborný tím detského domova  

rozhodoval o prijatí/neprijatí dieťaťa do DeD Poprad, vzhľadom k vytvoreným 

špecializovaným skupinám a potrebe konkrétnej pomoci dieťaťu, jeho zdravotnému stavu ( 

potreba ošetrovateľskej starostlivosti ).   

 V roku 2018 DeD  Poprad podľa vyššie uvedených postupov realizoval prijímanie detí 

do zariadenia.  

         Záver : úloha splnená 

 

 

 DeD Poprad, sociálna pracovníčka, pravidelne, 1x do týždňa zasielala koordinátorke 



Ústredia práce, soc. vecí a rodiny „Týždenné hlásenia o voľných, obsadených a 

rezervovaných miestach“ a taktiež „ týždenný pobyb detí/MD v zariadení“. Podobne  aj 

mesačné hlásenia tzv. obložnosť, pozostávajúcu z viacerých tabuliek štatistických 

ukazovateľov.  

 

         Záver : úloha splnená 

 

 

 DeD  Poprad – Centrum podpory profesionálnych rodičov v januári 2018 na základe 

spísanej dohody s referátom poradensko-psychologických služieb Poprad, participoval na 

príprave žiadateľov o vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v rozsahu 30 hodín, 

u 2 manželských pároch. Príprava bola ukončená k 30.1.2018 

 

         Záver : .úloha splnená        

 

 Vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa umiestneného na základe rozhodnutia 

príslušného súdu, obsahovo spis dieťaťa  zodpovedal náležitostiam platným do 30.3.2018. Od 

1.4.2018 v súvislosti s platnosťou novej legislatívy ( Vyhláška č. 103/2018 ), sociálne 

pracovníčky detského domova  doplnili do spisu dieťaťa obrazový záznam dieťaťa ( 

fotografie), ktoré boli aktualizované najmenej 1x za 6 mesiacov. Z ďalších náležitostí  

potrebných na vykonávanie opatrení sociálne pracovníčky vyhľadávacou metódou, 

oslovovaním zákonných zástupcov, zabezpečovali písomné vyjadrenie rodičov dieťaťa k 

údajom súvisiacich s ochranou osobných údajov ich dieťaťa . ( Stredné školy vyžiadali na 

predpísanom tlačive príslušnej školy s názvom „Súhlas dotknutej osoby“,  v zmysle zákona č. 

18/2018 Zb.z. O ochrane osobných údajov ….  ) Obdobne sociálne pracovníčky 

zabezpečovali písomné stanovisko zákonného zástupcu dieťaťa , nachádzajúce sa v detskom 

domove, pre účely zariadenia.  

         Záver : úloha splnená 

 

 

 

2.2. Oblasť diagnostických činností 

 

 V roku 2018 bolo do detského domova prijatých 13 detí a to na neodkladné opatrenie 

príslušného súdu. 

 U každého dieťaťa bola splnená lehota podľa § 51 odst. 8 príslušného zákona, odborná 

diagnostika vykonaná maximálne do 12 týždňov. Sociálna pracovníčka detského domova 

skompletizovala odborné diagnostiky ( pedagogická, psychologická, špeciálno-pedagogická, 

sociálna …. ) a  tieto boli distribuované každému odbornému zamestnancovi vykonávajúcemu 

diagnostiku dieťaťa. So závermi dg. boli oboznámení zamestnanci SPOD  a SK  - v rámci 

tvorby/vyhodnocovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa – plánu sociálnej 

práce s dieťaťom a jeho rodinou.  

 

         Záver : úloha splnená 



 

2.3 Centrum podpory profesionálnych rodičov 

 

 V kalendárnom roku 2018 tvorili odborný tím CPPR : sociálna pracovníčka a 

psychologička, nedošlo k výmene niektorej z pracovných pozícií – stabilizovaná pracovná 

pozícia počas celého kalendárneho roka.  Pri pracovnej pozícii, koordinátorka  CPPR, v 

danom roku, taktiež nedošlo k výmene.  

  

 

 

 

1. Výberové konania na miesto PNR:       

 

 Celkom v roku 2018 Detský domov Poprad vyhlásil  sedem výberových konaní na 

obsadenie miesta profesionálneho náhradného rodiča.  Úspešné výberové konania boli v 

dvoch prípadoch, pričom v jednom prípade ( na zastupovanie PNR počas 

materskej/rodičovskej dovolenke) bolo taktiež neúspešné keďže prijatý PNR v skúšobnej 

dobe ukončil pracovný pomer.  

DeD  Poprad k 31.12.2018 mal 1 miesto PNR neobsadené a písomne bola PNR na 

rodičovskej dovolenke oslovená, aby sa vyjadrila k nástupu do zamestnania ( vzhľadom k 

uplynutiu zákonnej doby rodičovskej dovolenky)  

 

 

 

2. Štandardy práce s profesionálnymi rodičmi v detských domovoch 

 

 a) DeD  Poprad – odborný tím poskytoval podporu a poradenstvo PNR – mesačný 

kontakt s PNR, deťmi v PNR, podpora pri kontakte so žiadateľmi o NRS,  s biologickou 

rodinou, sprevádzanie, tvorba a vyhodnocovanie výchovných plánov,  kontakty s lekármi, 

školou, externými odborníkmi. Odborný tím CPPR   DeD  Poprad úzko spolupracoval s 

koordinátorkou CPPR a vedením DeD  Poprad v prípadoch, kedy bolo potrebné prediskutovať 

neštandardné  postupy profesionálneho rodiča k žiadateľom o NRS a odovzdaní dieťaťa.   

 

 b) DeD a PNR si navzájom  poskytovali všetky dostupné info. o dieťati v PNR. 

Môžme konštatovať, že je stále potrebné stimulovať  PNR, aby táto povinnosť bola  

neodkladne ohlasovaná kompetentnej osobe zariadenia ( informácie o dieťati, o zmene 

trvalého bydliska).  V roku 2018 zmenil trvalé bydlisko jeden PNR presťahovaním sa z 

jedného okresného mesta do iného okresného mesta. DeD Poprad, podobne ako v iných 

zariadeniach na Slovensku, nedisponuje tzv. „lietajúcim profesionálnym náhradným 

rodičom“, ktorý vypomáha pri starostlivosti o dieťa počas čerpania dovolenky PNR. 

Kolegialita medzi PNR nášho zariadenia - v priebehu kalendárneho roka, v čase čerpania 

dovolenky jedného PNR, druhý PNR vypomohol  kolegovi tým, že na konkrétny čas, 

dobrovoľne  zabezpečoval starostlivosť  o deti v PNR   kolegu.  Profesionálni náhradní 

rodičia a deti sa stretávali v bežnom roku, deti sa vzájomne poznali. Podrobné informácie o 



dieťati si kolegovia navzájom vymenili ( tak pri odovzdávaní detí, ako aj pri späť vzatí deti do 

PNR).  

Profesionálny náhradný rodič, s tímom CPPR a vedením DeD Poprad konzultovala potrebu u 

dieťaťa, navštevovať špeciálne rehabilitačné zariadenie (súkromné), v Košiciach. 

Rehabilitácia v tomto zariadení navrhovaná PNR.  Nadštandardná úhrada za „nadstavbovú 

rehabilitáciu“ v súkromnom  zariadení „Svetielko“,  nebola zriaďovateľom detského domova  

schválená.  

   

 c) Každé dieťa umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine v roku 2018 malo 

vypracovaný „Výchovný plán“, tento bol vyhodnocovaný, odborným tímom sledovaný vývin 

dieťaťa/ stagnácia vo vývine. V I. polroku 2018 z PNR odišla mladá dospelá – osamostatnila 

sa, jej sestra – dovŕšením plnoletosti prešla z PNR do skupiny pre mladých dospelých – bytu 

pre mladých dospelých vo vlastníctve DeD  Poprad. S mladou dospelou  sociálna pracovníčka 

CPPR začala realizovať  plán sociálnej práce s plnoletým.  

 

 d) CPPR  realizovalo kontakty so školami, zdravotníckymi zariadeniami, inštitúciami, 

s ktorými PNR prichádzali do styku, v súvislosti s poskytovaním starostlivosti zverenému 

dieťaťu. Viedli  záznamy o týchto kontaktoch . Z týchto správ, kontaktov  s jednotlivými   

subjektmi , nezaznamenal tím CPPR  hodnotenie  závažného  zanedbávania dieťaťa profi. 

rodičom.  

 

 e) Vzdelávanie PNR – rozširovaním si svojich odborných poznatkov minimálne v 

rozsahu 15 hodín/rok, koordinátorka CPPR u každého PNR evidovala. Pri samovzdelávaní 

PNR o prečítanej literatúre uvádzali  stručný rešerš a  prínos  pre svoju prácu -  pri výchove a 

starostlivosti o zverené dieťa.   

 f) Supervízie v roku 2018 – podľa Programu supervízie na rok 2018, absolvovali PNR, 

sociálna pracovníčka CPPR, koordinátorka CPPR. PNR absolvovali supervíziu v rozsahu 

minimálne 8. hodín a to individuálnu, skupinovú, pri vopred dohodnutých termínoch 

supervízora  s vedením DeD  Poprad. V roku 2018 supervíziu vykonávala Mgr. Barbora 

Kuchárová, PhD – klinický psychológ, z Bratislavy. Supervidovaní kladne hodnotili 

supervíziu.  

 

 g) DeD Poprad organizoval pravidelné pracovné stretnutia s PNR, z ktorých boli 

napísané záznamy, prezenčná listina účastníkov, obsah a frekvencia pracovných stretnutí 

korelovali s odporúčaniami vo vyhláške č. 101/2015, bod 2.7.  

 

 h) DeD  Poprad, koordinátorka CPPR v súčinnosti so sponzorom p. Ing. Ľuptákom  a 

tímom CPPR zabezpečoval pre všetkých PNR a tím CPPR  relaxaciu v hotely Avalanche 

Štôla – wellnes centrum. Taktiež v predvianočnom období sa uskutočnilo vianočné posedenie 

detí z PNR a PNR so svojimi rodinnými príslušníkmi  a  tímom CPPR a vedením  DeD  

Poprad. Sponzor obdaril  každé dieťa  darčekmi, príjemnou atmosférou. ( tím CPPR, 

koordinátorka zabezpečili zakúpenie konkrétnych  darčekov, ktoré si každé dieťa vysnívalo). 

Vianočná  akcia,  sa stala už tradíciou pre deti a profesionálnych náhradných rodičov  

detského domova.   



 Okrem voľnočasových aktivít pre deti v PNR, ktoré zabezpečovali konkrétni 

profesionálni náhradní rodičia, aj DeD Poprad  pozýval deti z PNR na aktivity. Na konci 

kalendárneho roka sa zúčastnili  staršie deti z PNR spolu s deťmi zo samostatných skupín 

návštevy prezidentského paláca v Bratislave,  pri príležitosti Mikuláša.  

  

3. Oblasť sprostredkovania  NRS      

 

 V roku 2018 bolo 1 dieťa zverené do predadopčnej starostlivosti, 4 deti boli zverené 

do náhradnej osobnej starostlivosti 

 

 

4. Návrat detí z ústavnej starostlivosti späť do pôvodnej rodiny    

 

 V roku 2018 sa  z Detského domova Poprad o pôvodnej rodiny vrátilo 5 detí.  

  

5. Predpríprava a príprava na osamostatnenie sa  - mladí dospelí   

 

 V kalendárnom roku 2018  v DeD  Poprad  bola  realizovaná predpríprava – plán 

prípravy na osamostatnenie s budúcimi dospelými – 16, resp. 17 ročnými. Plán pozostával zo 

zhodnotenia sociálnej situácie, zhodnotenia edukácie, vzťahov s blízkymi, plánovania 

budúcnosti, absolvovania zdravotnej starostlivosti a zhodnotenie potreby odborného 

poradenstva v prípade nárokov na štátne príspevky – kompenzačné dávky, otázky perspektívy 

bývania, zamestnania sa, finančná gramotnosť, kariérová perspektíva, absolvovanie 

vzdelávania, postupy – kroky pri hlásení sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, 

kontakt so zdravotnou poisťovňou.  

V roku 2018 bola predpríprava zrealizovaná u 13- tich, vtedy ešte neplnoletých klientov, a 1 

klienta bola plnoletá, s ktorou bola uzatvorený kontrakt „Dohoda o poskytovaní starostlivosti 

po plnoletosti“ – plán prípravy na osamostatnenie sa už v roku 2017 . V priebehu roka 2018 

sa osamostatnila.  

U 6- tich klientov v rámci plánu predprípravy na osamostatnenie sa, dovŕšením plnoletosti, 

bola ukončená ústavná starostlivosť, osamostatnili sa .  

Štyria budúci mladí dospelí dovŕšia plnoletosť až nasledujúci rok a teda budú sa rozhodovať, 

či sa osamostatnia a odídu dovŕšením plnoletosti, alebo požiadajú vedenie zariadenia o 

zotrvanie v zariadení.  

Traja klienti – dievčatá dovršili plnoletosť a zotrvali v ústavnej starostlivosti na „dohodu“. 

Plán prípravy na osamostatnenie sa  sa preklopil aj do roku 2019.  

  
    

6. Odborné metódy sociálnej práce   

 

- prípadové konferencie v počte 5 , z ktorých v 3 prípadoch išlo o prvú prípadovú 

konferenciu, v jednom prípade o pokračovanie z predošlého obdobia – v poradí 3. a  v jednom 

prípade o pokračovanie pokračovanie z predošlého obdobia – v poradí 4.  

- sociálne poradenstvo 



- informačné poradenstvo 

- ochranná metóda – vkladné knižky sirôt, výpočty a odvody peňažných súm na vkladnú 

knižku, komunikácia so Sociálnou poisťovńou – ústredie Bratislava, podávanie žiadostí o 

sirotský dôchodok na pobočku sociálnej poisťovne  a s tým súvisiaci zber údajov/ podkladov  

o zomrelom rodičovi, mesačné výpočty úhrad u každého dieťaťa – náklady na dieťa v 

detskom domove/výživné určené súdom , monitorovanie potreby pomoci mladým dospelým, 

ktorí odišli z detského domova, výpočty a zabezpečenie vyplatenia detským domovom 

jednorázového príspevku na osamostatnenie sa. 

- sprevádzanie 

- pozorovanie 

- rozhovor 

- zber údajov o dieťati, dokumentácia dieťaťa 

- sociálna diagnostika  

- terénna sociálna práca ( návšteva domáceho prostredia pri krátkodobom pobyte dieťaťa 

mimo detský domov) 

- komunikácia so školami, políciou, zariadeniami na VTOS, obcou 

 

7. Oblasť dohľadu nad opatreniami SPOD a SK finančného charakteru  

 

 Od 1.4.2018 vstúpil do platnosti novelizovaný Zákon č. 305/2005 Zb. z. o SPOD a SK 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde obec, u  dieťaťa  umiestneného  v detskom 

domove na základe súdneho rozhodnutia, nemá povinnosť tvoriť úspory dieťaťu. 

Novelizovaný zákon, od 1.4.2018 upravuje povinnosť obce podporiť mladého dospelého pri 

osamostatnení sa,  a odchode z detského domova (od 1.1.2019 centra pre deti a rodiny ). 

Mladí dospelí, s ktorými sociálna pracovníčka detského domova uzatvára písomný  kontrakt – 

Plán sociálnej práce s plnoletým v čase jeho prípravy na osamostatnenie sa,  poskytuje 

mladému dospelému všetky informácie týkajúce sa nároku mladého dospelého na finančnú 

pomoc zo strany obce v zmysle platného znenia novelizovanej legislatívy.  

     
   

Vyhodnotenie činnosti  ekonomicko -prevádzkového úseku za rok 2018 

1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie 

1.1.Rozpis  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade s rozpisom Ministerstva práce, soc. 

vecí a rodiny SR, vykonaným listom č. 7523/2018-M_ORF zo dňa 9.1.2018 a uznesením 

vlády SR  č. 471 z 11. októbra k návrhu rozpočtu verejnej správy  na roky 2018 až 2020 

oznámilo  detskému domovu  záväzné ukazovatele rozpočtu  na rok 2018. 

Záväzný počet zamestnancov bol k 1.1.2018 51 osôb. Od 1.3.2018 došlo 

k navýšeniu  o jedného zamestnanca. 

 Na základe zmeny organizačnej štruktúry  platnej od 15.11.2018 a účinnej od 

01.01.2019 došlo k navýšeniu počtu zamestnancov na 61.                                                                                 



  (EUR) 

 Schválený 

rozpočet 

1. Príjmy 11432 

2. Výdavky spolu (600+700) 915872 

           v tom  

          Mzdy, platy, služobné príjmy 

(610) 

508007 

          Poistné (620) 117548 

         Tovary a služby (630)  167856 

          Bežné transfery (640)  62461  

 

Následne na základe  schváleného rozpočtu detský domov oznámil jednotlivým skupinám 

pridelenie rozpočtu pre jednotlivé  samostatné skupiny, pri ktorých boli  pokryté obligatórne 

výdavky na dieťa: 

potraviny – východiskom je stravná jednotka v zmysle vyhlášky a veková štruktúra 

Čistiace a hyg. potreby, ošatenie a obuv, školské potreby, lieky, cestovné detí, vecné dary  

vreckové 

Rozpis rozpočtu pre  samostatné skupiny na rok 2018 

SaS Výška prideleného rozpočtu 

SaS 301 22 500,00 

SaS 302 22 500,00 

SaS 303 22 500,00 

SaS 304 22 500,00 

SaS 305 22 500,00 

1.2 Rozpočtové opatrenia 

Na základe prehodnotenia potreby finančných prostriedkov Detskému domovu boli 

upravené záväzné ukazovatele  počas roka rozpočtovými opatreniami podľa § 15-18 zákona 

o rozpočtových pravidlách a z toho osobitne rozpočtové opatrenia podľa § 8. ods. 6 tohto 

zákona. 



Ročný prehľad rozpočtových opatrení: k 31.12.2018  kód zdroja 111, program 07C502 

Ročný prehľad rozpočtových opatrení: k 31.12.2018   

kód zdroja 111, program 07C0502 

 dátum EUR kategória účel 

Rozpočtové opatrenie 

č.51 

27.2.2018 52811,00 610,620 Úprava mzdových 

prostriedkov 

Rozpočtové opatrenie 

č. 73 

12.3.2018 -3433,00 630 Úprava rozpočtu 

poníženie 

Rozpočtové opatrenie 

č.83 

13.3.2018 1516,00 630 Stravovanie 

zamestnancov 

Rozpočtové opatrenie 

č.107 

27.3.2018 603,00 610,620 Príplatok 

začínajúceho 

zamestnanca 

Rozpočtové opatrenie 

č.153 

9.5.2018 1822,00 940 Príspevok na 

osamostatnenie sa 

Rozpočtové opatrenie 

č.152 

10.5.2018 1018,00 640 Riešenie dočasnej 

práce neschopnosti 

Rozpočtové opatrenie  

Č.151 

10.5.2018 1205,00 640 Príspevok  do dopl. 

dôch. spoločnosti 

Rozpočtové opatrenie 

č.168 

10.5.2018 12500,00 630 Navýšenie pre 

skupiny 

Rozpočtové opatrenie 

223 

15.6.2018 -6000 200 Viazanie príjmov 

Rozpočtové opatrenie 

č.169 

10.5.2018 3536,00 610,620 Zabezpečenie 

povinnosti 

vyplývajúcich z IN 

001/2018 

Rozpočtové opatrenie 

č.244 

26.6.2018 19028,00 610,620 Vyplácanie 

osobného príplatku 

Rozpočtové opatrenie 

č.266 

4.7.2018 540,00 610,620 Odmeny pre 

zamestncov 



Rozpočtové opatrenie 

Č.274 

12.7.2018 220,00 630 Tovary a služby 

Rozpočtové opatrenie 

Č.267 

11.7.2018 905,00 630 Dezinsekcia 

rodinného domu 

Rozpočtové opatrenie 

Č.307 

2.8.2018 1102,00 640 Dočasná práce 

neschopnosť 

Rozpočtové opatrenie 

Č.306 

1.8.2018 1915,00 620 Doplnkové 

dôchodkové 

poistenie 

Rozpočtové opatrenie 

Č.337 

15.8.2018 1899,00 620 Poistné a príspevok 

do poisťovní 

k vyplatenému 

odchodnému 

Rozpočtové opatrenie 

Č.326 

9.8.2018 911,00 640 Osamostatnenie sa 

mladých dospelých 

Rozpočtové opatrenie 

Č.331 

13.8.2018 560,00 630 Prvotné vybavenie 

PR 

Rozpočtové opatrenie 

Č.349 

28.8.2018 600,00 630 Príchod mladých 

dospelých 

Rozpočtové opatrenie 

Č.369 

4.9.2018 270,00 610,620 Odmeny pre 

zamestnancov 

Rozpočtové opatrenie 

Č.381 

18.9.2018 1972,00 610,620 Preradenie 

zamestnancov 

 

Rozpočtové opatrenie 

Č.474 

7.11.2018 1800,00 630 Tovary a služby 

Rozpočtové opatrenie 

Č.487 

15.11.2018 6132,00 620 Doplnkové 

dôchodkové 

poistenie 

Rozpočtové opatrenie 16.11.2018 10000,00 630 Tovary služby 



Č.493 

Rozpočtové opatrenie 

Č.505 

16.11.2018 -2309,00 620 Doplnkové 

dôchodkové 

poistenie 

Rozpočtové opatrenie 

č.399 

5.10.2018 -3398,00 640 Bežné transféry 

Rozpočtové opatrenie 

Č.401 

2.10.2018 -2000,00 200 Nedaňové príjmy 

Rozpočtové opatrenie 

č.441 

7.11.2018 180,00 630 Stravovanie 

zamestnancov 

Rozpočtové opatrenie  

Č.520 

29.11.2018 16599,00 610 Osobný príplatok 

zamestnancov 

Rozpočtové opatrenie 

Č.523 

29.11.2018 13492,00 610 Záverečné odmeny 

Rozpočtové opatrenie 

Č.526 

28.11.2018 -5000.00 640 Bežné transfery 

Rozpočtové opatrenie 

Č.522 

 

29.11.2018 1080,00 610,620 Záverečné odmeny 

Rozpočtové opatrenie 

č.553 

 

7.12.2018 1280,00 630 Plynulý chod DeD 

Rozpočtové opatrenie 

č.581 

31.12.2018 65,00 200 Zvýšenie príjmov 

Rozpočtové opatrenie 

č.558 

12.12.2018 -779,00 200 Zníženie príjmov 

Rozpočtové opatrenie 

č.590 

17.1.2019 -780,27 

3316,38 

-2536,11 

-620 

630 

-640 

Preklasifikácia  

v rámci prvku 

07C0520 



Rozpočtové opatrenie 

č. 585 

9.1.2019 1530,00 630 Plynulý hod DeD 

Rozpočtové opatrenie 

č.589 

09.01.2019 20,14 20,14 Zvýšenie príjmov 

Rozpočtové opatrenie 

Č.578 

09.01.2019 2949,00 630 Zabezpečenie 

prevádzky  

Ded 

 

Ročný prehľad rozpočtových opatrení k 31.12.2018 

Kód zdroja 111 program 0EK0H03 

 

 dátum EUR kategória účel 

Rozpočtové opatrenie 

č.52 

28.2.2018 680,00 630 Informačné 

technológie  

program 0EK0H 

Rozpočtové opatrenie 18.1.2018 1000,00 630 Informačné 

technológie 

program  

0EK0H 

Rozpočtové opatrenie 

Č.482 

13.11.2018 1050,00 630 Informačné 

technológie 

program  

0EK0H 

Rozpočtové opatrenie 

Č.480 

12.11.2018 260,00 630 Informačné 

technológie 

program  

0EK0H 

Rozpočtové opatrenie 

č.552 

11.1.2019 2660,00 630 Informačné 

technológie 

program  

0EK0H 

 



Ročný prehľad rozpočtových opatrení k 31.12.2019 

Zálohové platby NP 614 MRR 

 dátum EUR kategória účel 

Rozpočtové opatrenie 

č.370 

1.10.2018 3797,49 630 Zálohová platba  

NP614 MRR 

 

1.2. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie – prehľad o plnení príjmov 

 Príjmy 

celkom 

210 220 

 

230 240 290 300 

Plnenie 

príjmov 

celkom 

2738,14 0            1663,40 0 0 1074,50  

Pre detský domov rozpočet príjmov na rok 2018 bol schválený vo výške 11 432,- €.  

V kategórií 220 – administratívne  poplatky a iné poplatky a platby bol upravený na : 

Rozpočtovým opatrením  znížený o 6000,-€ na  5 432,00 € 

Rozpočtovým opatrením  znížený o 2000,-€ na  3 432,00 €  

Rozpočtovým opatrením  znížený o 779,- €  na  2 653,00 € 

Rozpočtovým opatrením  zvýšený o 65,-€    na  2 718,00 €   

Rozpočtovým opatrením  zvýšený o 20,14€ na  2 738,14  €     

 Najvyššiu časť príjmov tvoria príjmy  za ošetrovné v detských domovoch. 

Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté 

Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou 

republikou a inými štátmi                                           

1.2. Výdavky 

  Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie-čerpanie    

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie-čerpanie 

Výdavky podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií v DeD:                    

 Výdavky 

spolu 600 

   610   620   630   640 70

0 

700+600 



Čerpani

e 

výdavko

v 

cvelkom 

1067941,4

6 

589 467,0

0 

212 673,7

3 

208 039,3

8 

57761,3

5 

0 

 

1067941,4

6 

Z toho 

07C502  

1067941,4

6 

589 467,0

0 

212 673,7

3 

208 039,3

8 

57761,3

5         

 1067941,4

6 

Z toho 

0EK0H 

5650,00      0 0 5650,00 0         0   5650,00 

 

 Kategória 

630 spolu 

631 632 633 634 635 636 637 

čerpanie 

výdavkov  

208 039,38 2598,39 34043,66 76245,11 8990,84 7216,39 12411,24 66533,75 

Z toho 

čerpanie 

07C502 

 202389,38 2598,39 34043,66 70 595,11 8990,84      7216,39 12411,24 66533,75 

Z toho 

čerpanie 

0EH03 

    5650,00                     5650,00     

      

Detský domov Poprad realizuje úhradu výdavkov prostredníctvom funkčnej 

klasifikácie 1040 od 1.9.2018 detský domov realizoval platby prostredníctvom funkčnej 

klasifikácie 1050. 

Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry 

Rozpočet detského domova podľa programov je realizované prostredníctvom kódu 

programu 07C0502 – ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch 

0EK0H03 zabezpečenie informačných technológií 

Výdavky organizácie 

Na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov 

štátneho rozpočtu sa používa programová štruktúra 07C0801. 

Na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do výdavkov 

štátneho rozpočtu sa nevyskytli. 



Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných 

zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi sa nevyskytli. 

Na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa nevyskytli. 

 Kapitálové výdavky 

Detský domov nemal v roku 2018 pridelené kapitálové výdavky. 

 

3. Zhodnotenie zamestnanosti 

Detský domov podľa rozpisu pracovných miest na rok 2018 s účinnosťou  mál 

schválený počet úväzkov 51.  

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 pre detský domov v rámci 

bežných výdavkov bol rozpísaný v kategórií 610 – Mzdy, platy a OOV. 

 Schválený stav zamestnancov vo fyzických osobách 31.12.2018                 52                                                                        

 Evidenčný počet k poslednému dňu 31.12.2018                                              52 

 Priemerný evidenčný počet zam. vo fyzických osobách                                  50,8 

 

4.Pohľadávky: 

Počas  roka bola vedená efektívna práca s pohľadávkami/ zníženie predpisu výživného/ 

Mesačne sledovanie a následná evidencia a vyúčtovanie pohľadávok. 

1. Evidencia nových rozhodnutí o určení  výšky výživného /9 / 

       - zníženie predpisu výživného   platitelia /11/ 

       - mesačná evidencia predpisu výživného   / 1980/          

      -  vedenie úhrad výživného  /37/ 

      - vypracovanie podkladov pre evidenciu preplatkov a nedoplatkov/ podľa doby splatnosti     

a trvania evidencie/58/ 

2. Vymáhanie pohľadávok 

     -  zasielanie výziev platiteľom výživného          /41/ 

     -  uzatvorenie splátkových kalendárov           /0/ 

     - odpisy pohľadávok /  -10 počet dlžníkov / 

    -  spolupráca s Okresnými riaditeľstvami PZ, odbor kriminálnej polície pri návrhov na        



    -  trestné stíhania za priečin zanedbania povinnej výživy  /0/ 

    -  spolupráca s Ústavmi  na výkon väzby / žiadosti o zrážkach výživného/      / 8/ 

    -  iný spôsob vymáhania pohľadávok-korešpondencia      19 

        register obyvateľstva SR,  obecné a mestské úrady práce a soc. vecí /zisťovanie  o príjme   

platiteľa o jeho výške       38 

       príspevkov a dávok v hmotnej núdzi 

Dôsledne sa zabezpečovalo verejné obstarávanie podľa IN 1/10/2016 . V detskom domove sa 

uskutočnilo  verejné obstarávanie zákaziek  podľa Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v počte 3. 

Na ekonomickom úseku sa dôsledne dodržiava zákon o účtovníctve. Dodržiava sa mesačný 

termín uzatvorenia hlavnej knihy, mesačné  termíny nahrávania výkazov do ŠP a 

štvrťročné termíny predkladania transferových tabuliek. 

5.Zhodnotenie výsledkov kontrol 

Detský domov ma vypracovaný plán vnútornej kontroly ktorý bude realizovaný 

v zmysle ustanovení Zákona č. 305/2005 o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov., vyhláška MPSVaR č.643/2008, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z. SPODaSKa o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zákona 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona 552/2005 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, Zákona 

25/2009 Z.z. O verejnom obstarávaní, IN 01/10/2016  Výkon ústavnej starostlivosti 

v profesionálnej rodine. Kontrolu vykonáva počas uvedeného roka 2016 riaditeľka DeD a ňou 

poverení pracovníci /mzdová účtovníčka, hospodárka, soc. pracovníčka./ Kontroly sú 

zamerané na vedenie pokladne, skladovej evidencie všeobecného materiálu, školských 

potrieb, kontrola  základných pravidiel pre detský domov oblasti pohľadávok ,kontrola 

záznamov o bio-sociálnom vývine , kontrola starostlivosti o dieťa v profesionálnej rodine, 

kontrola spisovej dokumentácie dieťaťa, kontrola spisových obalov / registratúra/. 

S. Štiavnik 

6. Vyhodnotenie úloh a cieľov za rok 2018 

Názov úlohy plán skutočnosť 

1. Účasť na  vzdelávacích 

aktivitách, ktoré súvisia 

s výkonom ekonomickej 

agendy 

11  11 

2.Dôsledne dodržiavanie 

plánu verejného obstarávania 

9 3 

3. Odpísanie pohľadávok 15 10 

4. zasielanie výziev 65 41 



platiteľom výživného 

5. Kontrola evidencie faktúr 

kniha došlých fa- vykonanie 

finančnej kontroly 

650 664 

 

7. Ciele na rok 2019- ekonomicko – hospodársky úsek 

Názov úlohy plán skutočnosť 

1.Účasť na vzdelávacích 

aktivitách , ktoré súvisia 

s ekonomickou agendou 

11  

2.Dôsledne dodržiavanie 

plánu verejného obstarávania 

.  

9  

3. Odpísanie pohľadávok. 15  

4. zasielanie výziev 

platiteľom výživného 

65  

5. Kontrola evidencie faktúr 

kniha došlých fa- vykonanie 

finančnej kontroly 

670  

 

 

Krátkodobé ciele a úlohy na rok 2019 

Cieľ č. 1 

Na základe spracovaného Programu Centra pre deti a rodiny Poprad podľa zákona 

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

niektorých zákonov, ktorý spĺňa náležitosti  vyhlášky 103/2018 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.305/2005 Z.z. o SPODaSK, vykonávať 

jednotlivé druhy opatrení. 

Úloha stála 

Zodpovední všetci zamestnanci CDR   

Cieľ č. 2: Realizovať NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v 

zariadeniach  III.  

Úloha stála 

Zodpovední: prijatí projektoví zamestnanci, RCDR,  

Cieľ  č.3  

Novoprijatým ambulantným a terénnym pracovníkom zabezpečiť priestory pre  výkon 

práce, zabezpečiť základne kancelárske vybavenie, konzultačnú činnosť s OSPODaSK,  



vytvoriť podmienky a zabezpečiť účasť na plánovaných vzdelávacích a metodických 

stretnutiach v súlade so schváleným NP DEI NS III. 

Termín: do konca Apríla 2019, priebežne podľa predloženého a schváleného postupu 

Zodpovední: RCDR, VÚS, VEPÚ, projektoví zamestnanci 

Cieľ č. 4 

Zabezpečiť úlohy vyplývajúce z Postupu pre implementáciu a monitorovanie NP DEI 

NSvZ III. z hľadiska oprávnenosti výdavkov projektu, monitorovania projektu, 

obsadenosti pracovných pozícií zamestnancov,  publicity, merateľnosti ukazovateľov NP 

DEI NSvZ III. 

Úloha stála 

Zodpovední: Poverení zamestnanci CDR 

Cieľ č. 5: Pokračovať v realizácii NP  deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  

v zariadeniach NP II.  

Termín: do augusta 2019 

Zodpovední: RCDR, projektový zamestnanec zariadenia na výchovné opatrenia,  

 

Cieľ č. 6 

Do konca roka 2019 vytvoriť podmienky pre zriadenie Špecializovanej samostatnej 

skupiny s ustanovenou špecializáciou pre deti sexuálne zneužívané, z hľadiska 

preklasifikovania SuS vo Veľkom Slavkove, MT zabezpečenia, organizačného 

zabezpečenia, preškolenia personálu  

T: do konca roka 2019 

Z: VÚSoD, RDCR, Vychovávatelia 5.SuS, VEPÚ, Odb.zam.CDR, psychológ zariadenia 

Cieľ č.7: Vypracovať a realizovať Výchovné preventívne programy 

T: úloha stála 

Z: VÚSoD, odborní zamestnanci CDR 

programy 

- prevencie šikanovania                                                 Z.: psychológ 

- prevencie násilia                                                          Z.: psychológ 

- prevencie obchodovania s ľuďmi                                Z.: psychológ 



- zneužívania návykových látok                                    Z.: psychológ 

- prevencie rizikového sexuálneho správania                Z.: špeciálny pedagóg 

- pre rozvoj finančnej gramotnosti                                Z.: špeciálny pedagóg 

- prípravy k rodičovstvu                                                Z.: špeciálny pedagóg 

- pre deti so ŠVVP                                                        Z.: špeciálny pedagóg 

 

Cieľ č.8: Venovať pozornosť tvorbe projektov v súlade s Činnosťou centra pre deti 

a rodiny. 

T: úloha stála 

Z: Zamestnanci CDR 

Cieľ č. 9: Zvyšovať kompetencie zamestnancov Centra pre deti a rodiny 

Ú.: Vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných 

zamestnancov 

T.: do konca februára 2019 

Z.: VÚS o deti 

Ú.: Vypracovať program supervízie 

T.: do konca februára 2019 

Z.: VÚS o deti, koordinátor CPPR   

Ú.: Umožniť zamestnancom rôzne formy vzdelávania podľa potrieb CPDR 

 

Cieľ č. 10: Pripravovať, realizovať a využívať ako aktívny nástroj sociálnej práce 

a sanácie rodiny prípadové konferencie 

Ú.: Do jedného mesiaca po umiestnení dieťaťa realizovať prípadovú konferenciu, za účasti 

orgánu SPODaSK, zástupcov obce a rodinných príslušníkov 

Z.: sociálne pracovníčky 

Cieľ č. 11: Zabezpečiť kvalitu práce pedagogických a odborných zamestnancov 

Ú.: Hodnotením pedagogických a odborných zamestnancov budovať sebareflexiu 

zamestnancov aj vedenia DeD 

T.: koniec roka 2019, až január 2020 



Ú.: Vypracovať plány osobného odborného rastu 

T.: do decembra 2019 

Cieľ č. 12:  Vyhodnotiť Ročný plán práce za rok 2018 a vypracovať Plán práce pre 

jednotlivé úseky  na rok 2019 

T.:  marec 2019 

Z.: VÚS o D, vedúca ekonomicko – hospodárskeho úseku, koordinátorka CPPR 

Cieľ č. 13: Napĺňať štandardy pre profesionálne rodiny 

Ú.: Vykonávať 1x do mesiaca návštevy v PR, organizovať 1x za 2 mesiace poradu PR, 

spolupracovať s PR pri riešení ich problémov 

Z.: Koordinátorka CPPR, odborný tím CPPR 

Cieľ č. 14: Pripravovať deti blízke veku dospelosti a mladých dospelých na samostatný 

život 

Ú.: Tvoriť plán prípravy na osamostatnenie 1 rok pred 18. rokom veku 

- počas celej dĺžky pobytu dieťaťa ho viesť k osamostatneniu vo výchovnej práci, a 

prostredníctvom programu prípravy na osamostatnenie. 

Z.: sociálni pracovníci, vychovávatelia 

Cieľ č. 15: Príprava žiadateľov na vykonávanie profesionálneho náhradného 

rodičovstva 

Ú.: Pripravovať žiadateľov na vykonávanie PNR, priebežne v roku 

Z.: riaditeľ CPDaR, zamestnanci centra 

 

 

 

 

 

V Poprade, dňa 29.04.2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


