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Základné údaje 

Názov DeD: Detský domov Poprad 

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

Počet zamestnancov: 49 

Počet detí: 68 

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

priestory pre administratívu 

Počet skupín a zloženie : 5 

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

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

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

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

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

6. Sas pre mladých dospelých  

 

Meno riaditeľa: Mgr. Margita Váhovská 

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

Je naším zámerom  

• rozvíjať vlastných zamestnancov,  

• zapájať  rodiny   

• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť  

• vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa pre jeho 

rozvoj a samostatnosť 

 

Rozvíjame vlastných zamestnancov 

1. Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu vzdelávania / Plánu 

kontinuálneho vzdelávania/Plánu supervízie.  

Do kontinuálneho vzdelávania nebol v roku 2015 zaradený žiaden vychovávateľ, iba 2 

odborní zamestnanci. 

Do vzdelávania bolo zapojených 10 vychovávateľov, 3 odborní zamestnanci, 3 sociálne 

pracovníčky. Pre ekonomický úsek (3 pracovníčky) sa konali odborné semináre zamerané na 

personalistiku, účtovníctvo, verejné obstarávanie, rozpočet.  

V oblasti riadenia riaditeľka DeD absolvovala Manažérske zručnosti.  

Spolu vzdelávanie: 20 zamestnancov. 

Do Plánu supervízie bolo zaradených 45 zamestnancov, 

z toho bolo 28 vychovávateľov, pomocných vychovávateľov a pomocných vychovávateľov 

s ekonomickou agendou, 2 sociálne pracovníčky, 3 odborní zamestnanci, 1vedúca CPPR 

(sociálna pracovníčka), 1 vedúca ÚSoD, riaditeľka, 9 profesionálnych rodičov. 

 

 



2. Výška FP na supervíziu - počet hodín Individuálnej/skupinovej  

Forma supervízie Počet hodín Finančné 

prostriedky v € 
Individuálna 33 990,- 

Skupinová 26 858,- 

Spolu 59 1848,- 

 

Supervízie sa zúčastnilo v roku 2015 45 zamestnancov. Individuálna supervízia bola v počte 

33 hodín a skupinová supervízia v počte 26 hodín. Spolu sa zrealizovalo v DeD 59 hodín 

supervízie. Bolo vynaložených 1848,- €. 

 

3. Výška FP na vzdelávanie a aké  aktivity boli na vzdelávanie 

zamestnancov realizované 

Aktivity na vzdelávanie boli odborného charakteru (školenia, metodické stretnutia, 

konferencie, tréningy, interné vzdelávanie, teambuilding, výklad zákona, správa registratúry, 

Národný projekt, vzdelávacie workshopy). Zapojili sa pedagogickí zamestnanci, odborní 

zamestnanci, ekonomickí a sociálni zamestnanci, vedenie DeD a priestor sme dali aj 

pomocným vychovávateľom. 

Vzdelávacie aktivity 

• Procesuálna diagnostika a zvládanie konfliktov u detí s poruchami správania 

• Rozvoj grafomotorických, čitateľských a kognitívnych procesov u detí  

• Národný projekt „ Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských 

zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu 

• Implementácia NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

• Metódy práce s pôvodnou a náhradnou rodinou 

• Tímová spolupráca pri sanácii rodiny 

• Pracovné stretnutie k výkladu zákona č.175/2015 Z.z. 



• Teambuilding 

• Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách 

• Diagnostika prostredníctvom projektívnych techník 

• Vzdelávací workshop k transkultúrnemu prístupu 

• Obchodovanie s ľuďmi – školenie 

• Správa registratúry 

• Tréning zvládania agresívnych detí 

• Akreditovaný kurz 1. Pomoci 

• Deficity čiastkových funkcií 

• Práca so zanedbávaným, týraným a sexuálne zneužívaným dieťaťom v DeD 

• Metodické stretnutia zástupcov DeD pre oblasť výchovy 

• Metodické stretnutia špeciálnych pedagógov 

• Školenia ekonomického úseku: Personalistika, účtovníctvo, verejné obstarávanie, 

rozpočet 

• 3. vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov 

• Metodické stretnutie zamestnancov CPPR 

• Pracovné stretnutia k tvorbe metodickej príručky ÚPSVaR 

• Pracovné stretnutia predsedov miestnych pobočiek FRaZ DeD 

• Pracovné stretnutia k výkladom zákonov 

• Workshopy k vytváraniu plánov k DEI pre DeD 

• Manažérske zručnosti 

• Seminár – Klinický symptóm ako zrozumiteľná symbolická projekcia vývinového 

diania a adaptívneho vzťahového správania detí  a mladistvých 

• Seminár – Zisťovanie názoru dieťaťa 

• Násilie na deťoch 

• Workshop Poruchy správania – diagnostika a možnosti nápravy 

• Výška finančných prostriedkov na vzdelávanie:  1761,- € 



• Spolu supervízia a vzdelávanie: 1848,- + 1761,- = 3609,- € 

 

4. Účasť na konferenciách 

Konferencia pre vychovávateľov – aktívna účasť 

Konferencia pre odborných zamestnancov 

Konferencia pre sociálnych pracovníkov 

Medzinárodná konferencia “Križovatky VII.“  

Konferencia “ Mosty k rodine“  

Konferencia“ Transformácia detských domovov“  

Zahraničná Konferencia“ Medzinárodná spolupráca: výmena skúseností a osvedčených 

postupov a účinky reformy v sociálnej práci“ Split 

 

Zapájame rodiny 

1.Analýza odchodu detí z DeD z dôvodu sanácie /NRS – NOS 

a PS/ dospelosti – kam – k biologickej rodine /do Domu na pol 

ceste/ DSS/ k partnerovi/ iné 

V roku 2015 neodišiel z DeD nikto. 

• 2 deti z profesionálnej rodiny sa pripravovali na NOS. Po prípadovej konferencii sa 

v IV. štvrťroku začala postupnosť krokov k realizácii NOS 

• 4 súrodenci – prípadová konferencia  zameraná na sanáciu a odchod k biorodine 

• 3 chlapci vo veku blízkom dospelosti – v III. a IV. Štvrťroku 2015 sa zrealizovali 

Prípadové konferencie, zamerané na odchod z DeD z dôvodu dospelosti 

 

2. Výška finančných prostriedkov 631 na návštevy do rodiny bola    

1203,- € 

 

 



Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť 

1. Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť) 

 
• Prezentácia DeD v Televízii Poprad 

• Prenos informácii transformácie a deinštitucionalizácie DeD smerom k SPOD Poprad, 

Úrad práce Poprad 

• Článok v Podtatranských novinách 

• Účasť na stretnutí zástupcov inštitúcií, pôsobiacich v sociálnej oblasti v meste Poprad 

s viceprimátorom mesta Ing. Pavlom Gašperom, prezentácia detského domova  

• Prednáška o DED na Dni otvorených dverí v Stredisku evanjelickej diakonie „Dom na 

polceste“ vo Veľkom Slavkove 

• Aktívna účasť na konferencii vychovávateľov v Liptovskom Mikuláši 

• Komunikácia s odbornou verejnosťou /poskytovatelia sociálnych služieb, pedagogické 

poradne, rodičia, učitelia, študenti, lekári, psychiatri, sudcovia, prokuratúra, orgány 

činné v trestnom konaní, zástupcovia cirkví,  

• Praktikanti, spolupráca s Vysokými školami v regióne 

 

2. Organizované aktivity v DeD a mimo DeD 

• Najmilší koncert/ Úsmev ako Dar, v Košiciach a v Bratislave 

• Deň detí v Liptovskej Tepličke 

• Účasť v regionálnych športových hrách v DeD Svidník 

• Divadelné predstavenie “Zabudnutý čert“ v Hranovnici  

• Priateľský futbalový zápas spolu s deťmi z DeD Spišská Belá vo Veľkom Slavkove 

• Účasť na akcii Deň otvorených dverí v TV Markíza v Bratislave 

• Účasť na ľadovej revue „Máša a medveď“ v Spišskej Novej Vsi 

• Individuálne poradenstvo pre deti v rámci prevencie drogových závislostí s členmi OZ 

„Život bez závislostí“ v Poprade Veľkej, stretnutia členov Života bez závislosti s 

deťmi v rodinných domoch (dobrovoľníctvo) 

• Účasť na výtvarnej súťaži „Ochranárik očami detí“ 



•  Návšteva plavárne a kúpaliska vo Svite, v Spišskej Novej Vsi, v Tatralandii, v 

Aquacity Poprad 

• Program „Príprava na rodičovstvo“ – príprava na pôrod, stretnutia Duly s tehotnou 

klientkou DeD 

•  Účasť detí na workshope vo Whirlpoole 

• Hokejové zápasy v Košiciach 

• Návšteva ZOO v Spišskej Novej Vsi 

• Výlety do Vysokých Tatier, bobová dráha, sánkárska dráha, Hrebienok 

• Aktivity s deťmi v rámci ART tréningu 

• Návšteva Letných trhov EĽRO v Kežmarku, Kežmarského hradu  

• Výlet do Botanickej záhrady v Košiciach, ZOO v Košiciach 

• Karneval, Mikulášska párty  

• Stretnutie s Gizkou Oňovou – rozhovor, spoločné fotografovanie 

• V rámci prípravy na osamostatnenie návšteva IKV v Žakovciach 

• Návšteva cirkusového predstavenia (ALEŠ, Berousek) 

• Výstava modelov lietadiel, vlakov (Poprad) 

• Účasť detí na koncerte Majka Spirita (Spišská Nová Ves) 

• Ping-pongový turnaj 

• Zimná univerziáda na Štrbskom Plese 

• Návšteva múzea Tanapu v Tatranskej Lomnici 

• Celodenné výlety detí na Oravskú priehradu, do Gánoviec (múzeum), Košíc (výstava 

vedeckej hračky), Banskej Štiavnice 

• Celoslovenská výtvarná súťaž „Krása ukrytá v rozprávkach“ 

• Účasť na divadelnom predstavení „Drogy sú cesta do tmy“ v Poprade v rámci 

prevencie 

• Výlet do Planetária v Prešove 



Výška finančných prostriedkov na organizované aktivity v detskom 

domove a mimo detského domova ......... 570,-€ 

 

3. Projekty a sponzorstvo 

Projekty 

• Zázračný ateliér šikovných detí 

• Schodíky do života III. - Škola financií 

• Metóda sluchovej stimulácie podľa Johansena 

• RELEVANT – príprava detí/MD na osamostatnenie 

• Včelí dom (projekt na podporu štúdia angličtiny) 

• ÚPSVaR Poprad   ... 

• Národný projekt“Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“   

 

Sponzorstvo 

• Rotary klub Poprad (Deň detí) – účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 100,-€ 

• Súkromná osoba /Kožušková/ – účelovo viazané finančné prostriedky na dvoch 

súrodencov v čiastke 700,-€ 

• Finančný príspevok firma TATRA ESTATE Bratislava 200,-€ 

• Skautský oddiel Spišská Nová Ves (Deň detí) 

• Šijací stroj (súkromná osoba) 

• Thymos Veľká Lomnica (Mikulášske balíčky) 

• Whirlpool (vianočné posedenie a balíčky s profesionálnymi rodičmi) 

• Firma Tatryvet veterinárny lekár MvDr. Jurčo (pes pre RD, očkovanie) 

• U.S.Steel Košice (hokejový zápas) 

• OC Kaufland (ozdoby na Vianoce, Veľkú Noc) 

• P. Igor Skočovský tréner basketbalistiek Poprad (basketbalový zápas, šatstvo) 



• P.  Dubašák tréner atletiky v Poprade (videozáznamy – školenie vychovávateľov, 

drobné školské pomôcky kružidlá, perá, kalkulačka, karty, fixy.... ) 

• SOŠ Poprad – kaderníčky (strihanie detí) 

• Rodina Hladejových ( mesačne balíčky s cukrovinkami) 

• Spojená cirkevná škola v Poprade (darčeky, finančný dar, ktorí vyzbierali žiaci za 

svoje výrobky vo výške 100,-€) 

• Akadémia ozbrojených síl Gen. M. R. Štefánika (rôzne použité predmety, detskú 

postieľku, autosedačku, detskú jedálenskú stoličku, hračky, odev pre 

novovorodencov...  

• Občania mesta Poprad a okolia (použité hračky, šatstvo) 

• Súkromné osoby (školské pomôcky, sladkosti) 

• Baliarne obchodu Poprad (čaje) 

• COOP Jednota, Sintra (cukrovinky v hodnote od 10,- do 100,- €) 

 

4. Ocenenie a úspechy 

Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR“ Spoločne pre rodinu 2015“ 

Ocenenie detí v súťaži „Ochranárik očami detí“ 

 

Vytvárame rodinné podmienky pre  rozvoj a samostatnosť 

dieťaťa 

1. Školy /počet detí/ výška FP 

Školy Počet detí Výška FP v € 

Základné školy 38 4193,37,- 

ZŠ pre žiakov so ŠVVP 3 370,31,- 

Gymnázium 1 130,80,- 

SOŠ s maturitou 6 443,70,- 

SOŠ bez maturity 4 295,80,- 

Odborné učilište 8 588,- 

Konzervatórium 1 58,80,- 

VŠ 1. stupeň 1 0 

Spolu  6080,78 

 



V roku 2015 navštevovalo Základné školy 38 detí a Základné školy pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 41 detí . Stredné školy a to Gymnázium, SOŠ s maturitou, 

SOŠ bez maturity, Odborné učilište, a Konzervatórium navštevovalo 20 žiakov. V DeD sme 

mali aj 1 vysokoškoláka. Výdavky na školy boli spolu  6080,78,-€,- €.  

 

2. Záujmová činnosť/počet detí/ výška FP 

Záujmová činnosť Počet detí Výška FP v € 

Školy v prírode 7 490,- 

ZUŠ 2 32,- 

Jazyková škola 2 Hradené cez projekt 

Krúžková činnosť 38 Hradené cez kultúrne 

poukazy školy 

Plavecký výcvik 2 70,- 

Spolu 51 592,- 

 

Škôl v prírode sa zúčastnilo 7 detí. Bolo to na Tatranskej Štrbe (3 deti) a v Levočskej Doline 

(4 deti). Plavecký výcvik absolvovali 2 deti v Poprade, 1 v mieste bydliska a 1 

s dochádzaním. Na Základnú umeleckú školu chodili od septembra 2015 2 deti na tanečný 

odbor. Je to súkromná ZUŠ. Jazykovú školu navštevovali 2 deti, štúdium anglického jazyka. 

Jedno dieťa malo peniaze darované od sponzora a jedno dieťa bolo financované cez projekt 

„Včelí dom.“ Väčšina detí absolvovala krúžkovú činnosť v rámci základnej školy. Krúžky 

boli financované cez kultúrne poukazy školy. DeD s tým nemal výlohu. Krúžková činnosť : 

tanečný, športový, počítačový, športové modelárstvo, stolný tenis, liturgický, loptové hry, 

ochrana prírody, vybíjaná, Lego hry, matematický, futbal 

Spolu bola výška finančných prostriedkov na záujmovú činnosť detí 592,-€. 

3. Počet detí, navštevujúcich rodinu/ Výška FP na stravné 

v rodine 

 

 Počet detí Výška FP na stravné 

v rodine v € 

Samostatné skupiny 10 3220,31 

Profesionálne rodiny 20 739,78 

Spolu 30 3960,09,- 

 

 



Počet detí navštevujúcich rodinu (samostatné skupiny) + PR  .....  30  

 

 

Výška finančných prostriedkov na stravné v rodine  ... 3220,31,- € (SaS) + 739,78,-€( 

PR)= 3960,09,-€ 

 

4. Letné tábory (počet detí), výška FP 

Letné tábory ...počet detí ........ 31 + 7 PR = 38 

Pobyty na chate ... počet detí ....  22 + 1 PR = 22 

 

Analýza finančných prostriedkov počas letnej činnosti- letné tábory  2015 

Rodinný dom Hranovnica Finančné náklady Finančné 

náklady 

cestovné 

Celkové 

náklady 

Pobyt na chate Liptovská Teplička  12,-  

Letný tábor Bystrička na Orave 1334,-   

Aktivity rodinného domu/plaváreň    21,90   

Spolu: 1355,90 12, 1367,90 

 

Rodinný dom Poprad Veľká Finančné náklady Finačné 

náklady 

cestovné 

Celkové 

náklady 

Pobyt na chate Važec 252,- 20,-  

Aktivity rodinného domu plaváreň   20,- 32,-  

Letný tábor OČKOLANDIA 798,-   

Spolu 1070,- 52,- 1122,- 

 

Rodinný dom Spišská Teplica Finančné náklady Finačné 

náklady 

cestovné 

Celkové 

náklady 

Detský onkologický tábor         0,-   

Letný tábor BEST CAMP Tále pri 

Brezne + doprava autobus 

    780,- 250,-  

Aktivity rodinného domu 

/plaváreń, kino, Vysoké Tatry/  

     94,60   

Spolu:   874,60 250,- 1124,60 

 

 



Rodinný dom Veľký Slavkov Finančné náklady Finačné 

náklady 

cestovné 

Celkové 

náklady 

Letný tábor OČKOLANDIA 1197,-   

Letný tábor Námestovo 0,- 120,-  

Aktivity rodinného domu /plaváreń, 

kino, jaskyňa, EĽRO 

60,-   

Spolu: 1257,- 120,- 1377,- 

 

Rodinný dom Tatranská 

Lomnica 

Finančné náklady Finančné 

náklady 

cestovné 

Celkové 

náklady 

Smrekovica 31.7.2015-7.8.2015 2 

deti 

0,- 100,-  

Spevácky tábor 2 detí 82,-  15,-  

Letný tábor BEST CAMP Tále pri 

Brezne + doprava autobus 

390,- 82,-  

Aktivity rodinného domu/ 

plaváreň,ZOO, jaskyňa/ 

116,-   

Spolu: 588,- 197,- 785,- 

Rekapitulácia: 

Mimorozpočtové prostriedky:   1  334,00 € 

Štátny rozpočet:                           4 442,50 € 

Celkové náklady:                          5 776,50 € 

Letné prázdniny strávili deti z DeD najmä zážitkovou formou v letných táboroch a na chate 

DeD v Liptovskej Tepličke, ktorú deti veľmi obľubujú. Spolu sa odrekreovalo 60 detí 

z rodinných domov aj z profesionálnych rodín. Niektoré deti sa zúčastnili aj dvoch táborov 

a pobytu na chate. Využili sme aj možnosti pobytu detí v tábore v Smrekovici, ktorú finančne 

zabezpečilo ÚPSVaR. Cez podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sme tiež 

využili ponuku pre bezplatný tábor v Námestove pre 3 deti. 2 deti sa zúčastnili 

onkologického, bezplatného tábora. Spolu boli náklady na letné rekreácie pre deti 5776,50,- €. 

5. Pohľadávky/ počet rodičov 

Počet rodičov Pohľadávky v € 

60 62 555,41,- 

 

Počet rodičov platičov bol v roku 2015 ....... 60. 

Pohľadávky k 31.12.2015  činili 62 555,41,- € 



 



 

 


