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1    Základné údaje o organizácii 

 

Identifikačné a kontaktné údaje 

Názov: Centrum pre deti a rodiny Komárno     

Sídlo organizácie: Ul. mieru č. 3     

  945 01 Komárno       

IČO 35 62 83 83    

Kontaktné údaje: tel.č.:  035 2433011       

  fax:     035 2433019     

  mail:  ded.komarno@mail.t-com.sk     

  web:  www.cdrkomarno.sk   

Priestorové usporiadanie 

Kmeňová budova - 3 samostatné špecializované 
skupiny pre deti ŤZP 
22 profesinálnych náhradných rodičov - vlastné 
bytové priestory 

 

Zriaďovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

Kapacita zariadenia 65 miest 

Štruktúra kapacity 3 špecializované samostatné skupiny;  21 miest 

 22 profesionálnych rodín, 44 miest 

Počet zamestnancov 64 

- z toho NP DEI III. 5 

Údaje o vedúcich zamestnancoch zariadenia 

Funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľ Ing. Silvia Dorotovičová 

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Mgr. Viera Sáková 

Vedúca - Centra na podporu profesionálnych rodín Mgr. Veronika Pasztoreková 

 

Centrum pre deti a rodiny Komárno  vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v zariadení  v podľa ustanovení  zákona č. 305/2005 o  sociálnoprávnej ochrane a sociálnej 

kuratele a   o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č.103/2018.  

Zariadenie  má  vytvorené podmienky pre prijímanie tehotnej ženy a ženy po pôrode.  

Centrum pre deti a rodiny  zabezpečuje mentoring pre prácu s profesionálnymi náhradnými rodinami 

pre Centrum pre deti a rodiny Kolárovo, Centrum pre deti a rodiny Štúrovo a Centrum pre deti a rodiny 

Dedina Mládeže. 

 

Profil  organizácie 

Zariadenie  pôsobí na území  Nitrianskeho kraja a poskytuje starostlivosť deťom a ich rodinám od roku 

1957. Pomáhame rodinám v spolupráci 
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História spoločnosti 

    Profil spoločnosti  

Dojčenský ústav, poskytujeme 
starostlivosť deťom do 1 roku a 

deťom ťažko zdravotne 

postihnutým (ŤZP). 

     

     
 

Zmena názvu zariadenia na 

Detský domov Komárno, 
poskytujeme starostlivosť deťom 

do 2 rokov veku  a deťom ŤZP. 

   

    

  

Poskytujeme starostlivosť deťom 

do 0 do 6 rokov veku a deťom 

ŤZP. Začíname poskytovať 

starostlivosť deťom v 

profesionálnych náhradných 

rodinách (PNR). 
 

      

1957 - 1996  1997 - 2002  2003 - 2004  

      
      

Poskytujeme  starostlivosť deťom 

na samostatných špecializovaných 

skupinách     od 0 do 18 rokov 

veku. Vytvorili sme  sieť 

profesionálnych náhradných rodín. 

 

Zriadili sme Centrum na podporu 
profesionálnych rodín (CPPR).                       

Špecializované samostatné 

skupiny  pracujú ako samostatne 
hospodáriace skupiny. 

   
    
    
    

  

Zmena názvu zariadenia na 

Centrum pre deti a rodiny 
Komárno.                                 
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately 

vykonávame  pobytovou formou aj 
na základe dohody s rodičmi 

dieťaťa tiež ambulantnou / 

terénnou formou. 
 

      

2005 - 2011  2012- 2018  2019  
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2    Poslanie, vízia, stratégia a ciele 

    Vízia:   Pre naše deti  zabezpečujeme rodinný život 

 

    Poslaním Centra pre deti a rodiny  Komárno ( ďalej len Centrum) v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ústredia práce, sociálnych    vecí a  rodiny  je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze              

v spolupráci so subjektmi   v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z. z. , č. 36/2005 Z. z.                  

a internými normami  Ústredia PSVR tak, aby bola naplnená stratégia organizácie. 

 

 

Stratégia: 

Je naším zámerom rozvíjať vlastných zamestnancov, zapájať rodiny a prizývať k spolupráci odbornú 

verejnosť tak, aby vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho rozvoj            

a samostatnosť. 

Hlavné  oblasti stratégie: 

1. Rozvoj, podpora a následné hodnotenie, pri riadení zamestnancov a procesov v Centre tak, 

aby výsledkom bola primeraná spokojnosť dieťaťa a naplnené jeho individuálne potreby.  

2. Zapájanie rodiny k spolupráci s cieľom, čo najkratšieho času pobytu dieťaťa v Centre.  

3. Spolupráca so zainteresovanými subjektmi (šírenie dobrého mena Centra, organizované 

aktivity v Centre  a mimo Centra, účasť na aktivitách organizovaných Ústredím PSVR, účasť          

na aktivitách organizovaných odbornou verejnosťou, prípadové konferencie, projekty, 

ocenenia, úspechy).  

4. V čo najväčšej možnej miere vytvárať rodinné podmienky tak, aby bol zabezpečený 

potrebný rozvoj detí a ich samostatnosť (individuálny prístup, záujem o dieťa, bezpečné 

prostredie, stabilita, empatia, kvalita starostlivosti, rešpektovanie osobnosti).  

Ciele:    

Naše ciele sú  súlade s " Koncepciou zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach 

sociálnoprávnej   ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 - 2020" a Plánom transformácie                                       

a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. 

       http://www.upsvar.sk/detske-domovy-a-ine-zariadenia/detske-domovy/dokumenty.html?page_id=143942 

Dlhodobé  ciele:    

- Kúpa dvoch rodinných domov v Komárne zo zdrojov štátneho rozpočtu.  

 

Krátkodobé  ciele na rok 2019 - vyhodnotenie:    

1.  Priestory pre ambulantnú/terénnu  starostlivosť  - boli vybudované a zariadené nábytkom        

v  administratívnej časti kmeňovej  budovy.   

2. Tvorba odborných tímov bola vytvorená pre realizáciu: Program náhradnej rodinnej 

starostlivosti a    Program zanedbávania riadnej starostlivosti o dieťa. 

    Vzdelávanie novoprijatých zamestnancov v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou.  

3. Prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti - Centrum urobilo propagáciu 

a informovať širšiu verejnosť o príprave žiadateľov  v okresoch Komárno a Nové Zámky. 

Následne boli urobené dve  prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti        

v zmysle    § 16 vyhlášky   č. 103/2018 a to na jar a na jeseň. Spolu bolo vyškolených 20 

žiadateľov o profesionálne náhradné rodičovstvo.  

http://www.upsvar.sk/detske-domovy-a-ine-zariadenia/detske-domovy/dokumenty.html?page_id=143942
http://www.upsvar.sk/detske-domovy-a-ine-zariadenia/detske-domovy/dokumenty.html?page_id=143942
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4. Rozšírenie a skvalitnenie programu pre prípravu PNR 

5. Psychohygiena  a prevencia syndrómu vyhorenia pre PNR.  

6. Zavedenie a overovanie " odľahčujúcej " starostlivosti  pre PNR 

       V  rámci podpory a zabezpečovania  starostlivosti o deti v profesionálnych náhradných      

       rodinách  - formou odľahčujúcej starostlivosti: 

- V  byte Ul. špitálska tak, sme zabezpečili odľahčovacie pobyty detí z profesionálnych 

náhradných  rodín počas víkendov a v čase letných prázdnin počas čerpania dovolenky PNR. 

- Z mimorozpočtových zdrojov bol zabezpečený   týždenný pobytový tábor  detí  v kúpeľoch  

Patince  spolu  s odbornými zamestnancami, ktorí  majú deti vo svojej  starostlivosti, a to   

psychológom a sociálnym pracovníkom.  

- V rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti                       

v zariadeniach ( NP DEI NSvZ) vykonávanie odbornej činnosti so zameraním na prácu              

s deťmi v PNR sme prijali vychovávateľa, ktorý v spolupráci so zamestnancami priameho 

kontaktu zabezpečuje odľahčovacie pobyty detí z PNR. 

7. Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov  v zariadení so zameraním na prácu s deťmi ŤZP.  

Nadstavbový kurz - Bazálna stimulácia.  

8. Vzdelávanie zamestnancov  v zariadení so zameraním na sprevádzanie rodín  v smútení  a 

paliatívnu starostlivosť. 

9. Starostlivosť o zamestnancov a o deti realizácia vonkajšieho ihriska, skvalitniť prístup                  

k informáciám pre zamestnancov na  webovej stránke zariadenia. 

10. V rámci NP  Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  v zariadeniach ( NP DEI NSvZ) 

vykonávanie odbornej činnosti so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas 

realizácie výchovného opatrenia v centre sme  prijali psychológa, ktorý aktívne pracoval              

s deťmi  a ich  rodinami. 

 

Krátkodobé  ciele na rok 2020:    

 

1. Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti - urobiť propagáciu               

a informovať širšiu verejnosť o príprave žiadateľov  v okresoch Komárno a Nové Zámky. 

Následne zabezpečiť prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti podľa    

§ 16 vyhlášky   č. 103/2018 minimálne dva krát v kalendárnom roku. 

2. Psychohygiena  a prevencia syndrómu vyhorenia pre PNR.  

3. Zavedenie a overovanie " odľahčujúcej " starostlivosti  pre PNR. 

4. Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov  v zariadení so zameraním na prácu s deťmi ŤZP. 

5. Vzdelávanie zamestnancov  v zariadení so zameraním na sprevádzanie rodín  v smútení           

a paliatívnu starostlivosť. 

6. Starostlivosť o zamestnancov a o deti realizácia vonkajšieho ihriska, skvalitniť prístup               

k informáciám pre zamestnancov na  webovej stránke zariadenia. 
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2.1  Odpočet  úloh   Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí   v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí   

 

Hodnotenie a odpočet úloh z jednotlivých častí Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych 
rozhodnutí  v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí  na roky 2016 -2020 . 

Úloha 
3.2. Aktívna práca s rodinou a podpora rodiny 

Termín Vyhodnotenie 
splnenia 

Úloha č. 3.2.6: Inovácia metód, techník a postupov pri práci  
s dieťaťom z rôznych prostredí, prostredníctvom aplikácie 
príručky o transkultúrnom prístupe 

priebežne ÁNO 

Úloha č. 3.2.7: Aplikácia Inovatívneho modelu manažmentu 
sanácie rodiny 

   
priebežne 

Úloha sa plní priebežne podľa 
potrieb 

Úloha č. 3.2.10: Vykonávanie monitoringu premiestňovania 
detí umiestnených  v zariadení SPODaSK na základe dohody 
a na základe rozhodnutia súd súdu do iného zariadenia 

Priebežne Počet premiestnených detí 0 

Úloha č. 3.2.14:  Priebežne sledovať a vyhodnocovať 
utváranie podmienok  na zabezpečenie výkonu rozhodnutia 
súdu v profesionálnych rodinách tak, aby s výnimkou 
dieťaťa ktorého zdravotný stav vyžaduje preukázateľne 
osobitnú starostlivosť v špecializovanej skupine alebo ak je 
to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých 
väzieb bolo každé dieťa do 6 rokov veku zaradené po jeho 
umiestnení v DeD výlučne do profesionálnej rodiny 

Trvale . 
Počet detí umiestnených        
v roku 2019 do PNR  7x,               

na špecializovanú skupinu 2x 
Úloha splnená 

Úloha č. 3.2.15:  Spracovať a priebežne aktualizovať 
databázu: 
- záujemcov o profesionálne rodičovstvo už                          

s absolvovanou prípravou (s ich súhlasom), s údajmi        
o ich kvalifikácii z dôvodu umiestnenia detí                      
so špecifickými problémami 

- profesionálnych rodičov, ktorí sú zamestnancami 
SPODaSK 

Priebežne ÁNO 

Úloha č. 3.2.17: Zefektívnenie programov prípravy 
profesionálnych rodičov a podpora metód súvisiacich so 
zabezpečovaním starostlivosti o deti v profesionálnych 
rodinách - formou odľahčujúcej starostlivosti    

 
priebežne 

ÁNO 

Úloha č. 3.2.19: Priebežne sledovať a vyhodnocovať 
priebežnú dĺžku pobytu v CDR podľa veku a formy 
zabezpečovania starostlivosti  v organizačnej zložke CDR  

Priebežne ÁNO 
Deti ŤZP  
4,75 roka 

 

Úloha č. 3.2.21: Vypracovať a zaviesť do praxe Program 
zameraný na podporu mladých dospelých pri ich 
osamostatňovaní sa.  
 

Priebežne Počas roku 2019 v Centre  
nebol mladý dospelý 

Úloha č. 3.2.22: Zabezpečiť informovanosť participujúcich 
subjektov  o možnosti poskytovania pomoci pre tehotné 
ženy a ženy po pôrode a ich deti v CDR (§57 ods. 1) 

Priebežne                      ÁNO 
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Úloha č. 3.2.23: Venovať pozornosť v rámci prijímania 
zamestnancov priameho kontaktu do zariadení SPODaSK,    
v regiónoch s národnostnými menšinami a minoritnými 
skupinami, znalosť  iných jazykov ako slovenského, za 
zvýhodňujúce kritérium 

Priebežne ÁNO 

Úloha 
3.3. Spolurozhodovanie detí 

Termín Vyhodnotenie 
splnenia 

Úloha č. 3.3.1: Utvoriť podmienky na vyjadrovanie názoru 
detí k otázkam, ktoré sa ich týkajú, na prezentovanie ich 
záujmov a zapojenie detí  do procesu rozhodovania o 
aktivitách zariadenia a možnosti vyjadriť sa k aktuálnym 
problémom zariadenia 

Priebežne Dieťa vyjadruje svoj názor vo 
výchovnom pláne, 
spolupracuje na jeho tvorbe. 
Vyjadruje sa v zázname 
z návštevy v PNR. Zasahuje 
do procesu rozhodovania 
v zariadení prostredníctvom 
detského parlamentu. 

 

 

 

 

Úloha 
3.4. Rozvoj zručnosti, odborné vzdelávanie 
zamestnancov zariadení SPODaSK 

Termín Vyhodnotenie 
splnenia 

Úloha č. 3.4.1: Utvoriť podmienky na odborné vzdelávanie 
zamestnancov v zariadení SPODaSK a pravidelných 
intervaloch organizovať pracovné stretnutia tematicky 
zamerané na odborné postupy práce s jednotlivými 
špecifickými problémami, so zameraním na syndróm CAN, 
deti ako obete násilia a sexuálneho zneužívania, oblasť 
sexuality a vzťahov detí, podpora zodpovedného 
rodičovstva, sexuálneho správania, s osobitnou 
pozornosťou venované chlapcom a mužom v zariadeniach 
SPODaSK, finančnú gramotnosť a iné 

Priebežne Vzdelávanie  zamestnancov:   

  

Vzdelávanie „Vytváranie 

vzťahovej väzby v prostredí 

PNR“  

Úloha 
3.6. Priestorové podmienky 

Termín Vyhodnotenie 
splnenia 

Úloha č. 3.6.1: Aktualizácia a implementácia 
transformačných plánov CDR a KS 

Priebežne                      ÁNO 

Úloha č. 3.6.2: Zabezpečiť úlohy podľa prílohy č. 2 
(koncepcia) 

Priebežne Na kúpu 2 domov neboli 
Centru  pridelené  finančné 
prostriedky zo štátneho 
rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
3    Koncepčná činnosť  
 
Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí sa v Centre  vychádza z Koncepcie 

zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2016 – 2020  a Plánom 

transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.  Východiskom pre zmeny   v organizačnej 

štruktúre je koncepcia  jej  základné princípy a legislatívne zmeny.   
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3.1 Organizačná štruktúra   
Schéma organizačnej štruktúry Centra pre deti a rodiny Komárno ( Príloha 1)  bola menená  nasledovne: 
- S účinnosťou od 1.3.2019 zmena organizačnej štruktúry z dôvodu na výšenia počtu zamestnancov 

na ekonomicko prevádzkovom úseku. Zvýšil sa počet úväzkov o 1 zamestnanca – prevádzkar, 
pokladňa, registratúra. 

- S účinnosťou od 1.5.2019 zmena organizačnej štruktúry z dôvodu zníženia kapacity na troch 
špecializovaných skupinách pre deti ŤZP a to o 1 kapacitné miesto na každej skupine. Kapacita 
zariadenia sa znížila zo 68 na 65 miest.  

- S účinnosťou od 1.8.2019 zmena organizačnej štruktúry v rámci NP Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti v zariadeniach  bolo vytvorené systematizované miesto - pracovnú pozíciu 
psychológ. 

- S účinnosťou od 1.9.2019 vytvorenie pracovnej pozície vychovávateľ, ktorého náplňou práce je 
hlavne  umožnenie  čerpania dovoleniek PNR, zabezpečovanie starostlivosti o deti počas PN  
a v prípade mimoriadnych udalostí. Počet pracovných úväzkov je 65, kapacita zariadenia 65. 

 

3.2 Priestorové podmienky  
Priestorové podmienky pre deti 

  Priestory Adresa Tel. kontakt Výmera v m2 

1.Špecializovaná samostatná skupina  Kmeňová budova Ul. Mieru č. 3, KN 035 7721074 85,9 

2.Špecializovaná samostatná skupina  Kmeňová budova Ul. Mieru č. 3, KN 035 7721074 113,1 

3.Špecializovaná samostatná skupina  Kmeňová budova Ul. Mieru č. 3, KN 035 7721074 95,4 

Spoločné priestory a priestory na terapie Kmeňová budova   125,5 

Byt Ul. Špitálska  1 izbový byt Ul. Špitálska č. 6/4 KN 035 2433014 40,2 

 
Priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov umožňuje funkčnú nadväznosť jednotlivých 

priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia. 

Vybavenie zariadenia pre deti zo zdravotným postihnutím má vytvorené podmienky podľa druhu 

zdravotného postihnutia vrátane bezbariérového prostredia. Nábytok zohľadňuje zdravotný stav detí, 

na izbách sú vytvorené relaxačné kútiky. 

Vonkajšie priestory Centra  tvorí park o rozlohe 3 257 m2 , pozemok tvorí trávnatá plocha, chodníky sú 

vybudované zámkovou dlažbou. V priestoroch parku je vyčlenené detské ihrisko. 

Riadiaca  činnosť 

Činnosť  Centra  sa riadila  vypracovaným   Plánom hlavných úloh na rok 2019,   ktorý bol podrobne 
rozpracovaný   pre jednotlivé úseky zariadenia  a ktorý  bol pravidelne vyhodnocovaný v rámci 
pracovných porád jednotlivých úsekov a na pracovnej porade riaditeľa. Pre skvalitnenie a zabezpečenie 
plnenia vybraných problémov sú zriadené poradné orgány a komisie, ktorých činnosť sa riadi podľa 
vydaných štatútov jednotlivých komisií. 

Kontrolná činnosť 

Kontrolná činnosť v zariadení sa riadi  Plánom kontrolnej činnosti na rok 2019,  ktorý je vypracovaný 
a štvrťročne  vyhodnocovaný podľa jednotlivých úsekov. 
- ekonomicko- prevádzkový ,  
- sociálny, výchova, ošetrovateľská starostlivosť,  
- psychologická a špeciálno-pedagogická starostlivosť. 
Vnútorná kontrolná činnosť je zameraná na dodržiavanie právnych predpisov a interných noriem v 
rámci činnosti zariadenia.  
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Vonkajšie kontroly   v zariadení počas roku 2019   

Za hodnotené obdobie  boli vykonané dve   pravidelné kontroly Okresnou prokuratúrou Komárno 
v súlade s ustanovením § 18 odsek  1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
právnych predpisov a podľa Príkazu generálneho prokurátora  SR  č. 9/2010  v znení príkazu č. 7/2016 
o postupe prokurátora pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti v miestach výkonu ochrannej 
výchovy, ústavnej starostlivosti  a miestach výkonu ochranných opatrení nariadených súdom.                 
O  previerkach je  vypracovaný:   Záznam o vykonaní previerky v Centre pre deti a rodiny Komárno. 

V MPSVR SR  vykonalo dve finančné kontroly na mieste projektu  NP DEI NSvZ, ITMS kód projektu 
312041N957  z kontroly bola vypracovaná Správa z kontroly. 

Úrad komisára pre deti  vykonal monitoring  z vlastnej iniciatívy v zmysle zákona č. 176/2015 Z. z. 
o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím  na posúdenie dodržiavania 
práv dieťaťa. 

V MPSVR SR  vykonalo finančnú kontrolu na mieste projektu  NP DEI III. , ITMS kód projektu 
312041N952  z kontroly bola vypracovaná Správa z kontroly. 

 

4  Rozvíjanie vlastných zamestnancov 

 

Údaje o zamestnancoch zariadenia 

  počet  úväzkov 

Počet zamestnancov celkom:  65 

Z toho:   

1. Riaditeľ 1 

2. Zamestnanci priameho kontaktu 45 

       Vychovávateľ 4 

       Vychovávateľ pre PNR 1 

       Pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou 3 

       Pomocný vychovávateľ   4 

       Profesionálny náhradný rodič 22 

       Zdravotné sestry 12 

 3. Odborný tím:   

        Psychológ   5 

        Špeciálny  pedagóg  1 

4. Sociálny pracovník   5 

5. Ekonomickí  zamestnanci  4 

6. Prevádzkoví zamestnanci  3 
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2019 

 

  počet osôb 

Počet zamestnancov celkom:  
 
 

59  

Z toho:   

Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň 16 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupeň 3 

Vyššie odborné vzdelanie 3 

Úplné stredné vzdelanie 37 

Základné vzdelanie 
0 
 
 

Údaje o zamestnancoch 
  o počte odpracovaných rokov v zariadení 

  
Počet 

zamestnancov 

Zamestnanec 
s najdlhšou 

praxou v DeD 

Zamestnanec 
s najkratšou 

praxou v DeD 

Priemer za 
všetkých 

zamestnancov 

Ekonomickí zamestnanci 3 20 11 15 

Prevádzkoví zamestnanci 3 30 18 21 

Sociálny pracovník 3 4  0,5 2,5 

Psychológ / Špeciálny  pedagóg 2 18 0,5 7 

Vychovávateľ 4 7 0,5 4,5 

Pomocný vychovávateľ / Pomocný 
vychovávateľ s ekonomickou agendou 

7 35 0,5 13 

Zdravotné sestry 13 47 0,5 17 

Profesionálny náhradný rodič 18 11,5 0,5 5 

  

 

 

 

Informácie  so zameraním na fluktuáciu zamestnancov 

 

 

 

Výška finančného príspevku na supervízie     v roku 2019 predstavovala 4 060,00 EUR. 

Pre 58 zamestnancov. 

 

Výška finančného príspevku na vzdelávanie   v roku 2019 predstavovala 1 920,00 EUR. 

Pre 64 zamestnancov. 
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4.1 Prehľad o vzdelávaní zamestnancov 

 

 
Prehľad  vzdelávacích aktivít zamestnancov  v roku 2019 

 

  
                                                   Názov 

V                                                  vzdelávacej aktivity 
Organizátor   vzdelávacej aktivity 

Počet  
zamestnancov 

Riaditeľ 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente Osobnyudaj.sk 1 

Prenatálne dieťa   VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1 

Medzinárodná konferencia - Križovatky X.  
" ADHD – móda alebo fakt " 

Diagnostické centrum Bratislava 1 

Mosty k rodine - medzinárodná konferencia Úsmev ako dar o. z.  

 Detská agresivita, kam až to môže zájsť Portál Slovakia, PhDr. Svoboda 1 

 
 
 
Sociálny 
pracovník 
  
  

Ochrana osobných údajov GDPR Osobnyudaj.sk 3 

Medzinárodná konferencia - Križovatky X.  
" "ADHD – móda alebo fakt " 

Diagnostické centrum Bratislava 1 

 Detská agresivita, kam až to môže zájsť Portál Slovakia, PhDr. Svoboda 1 

Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa a 
rodiny 

 
Mgr. Hudeková Andrea 
 

5 

 
Psychológ 
  

Psychoterapeutický výcvik   Inštitút aplikovanej psychoanalýzy Praha 1 

Kurz pre začiatočníkov posunkovej reči Ave prosperita o. z. 1 

Detská agresivita, kam až to môže zájsť Portál Slovakia, PhDr. Svoboda Ján 1 

Ochrana osobných údajov GDPR Osobnyudaj.sk 3 

Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa a 
rodiny 

Mgr. Hudeková Andrea 5 

Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie   Centrum pre rodiny Kvapka 1 

  Sestra 

Celoslovenský odborný seminár pre   sestry 
pracujúce v detských domovoch 

FRaZDeD 3 

Bazálna stimulácia Inštitút bazálnej stimulácie 5 

Detská agresivita, kam až to môže zájsť Portál Slovakia, PhDr. Svoboda 1 

Ochrana osobných údajov GDPR Osobnyudaj.sk 12 

Vychovávateľ 
Kurz pre začiatočníkov posunkovej reči Ave prosperita o. z. 1 

Detská agresivita, kam až to môže zájsť Portál Slovakia, PhDr. Svoboda 2 

Pomocný 

vychovávateľ 
Detská agresivita, kam až to môže zájsť Portál Slovakia, PhDr. Svoboda 1 

Profesionálny 

náhradný rodič  

Počítačové zručnosti Interné vzdelávanie - Mgr. Pasztoreková 19 

Plány výchovnej práce s dieťaťom Interné vzdelávanie - Mgr. Podmanická 19 

Ochrana osobných údajov GDPR Osobnyudaj.sk 19 

Školenie prvej pomoci 
Slovenský červený kríž – PhDr. Szénasiová 
Mária 

16 

Detská agresivita, kam až to môže zájsť Portál Slovakia, PhDr. Svoboda Ján 6 

Trestnoprávna zodpovednosť  Mgr. Grupáčová Adriana – ORPZ Komárno 19 

Ekonomicko 

prevádzkoví 

zamestnanci 

Ročná mzdová uzávierka Softip 1 

RIS UPSVR 2 

eGoverment IVES Bratislava 2 

Ochrana osobných údajov GDPR Osobnyudaj.sk 5 
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WIN ASU IVES Bratislava 2 

Finančná kontrola prakticky a komplexne 
Edos-smatr, inštitút vzdelávanie  
Bratislava 

2 

Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov Asociácia správcov registratúry 1 

 
 

Prehľad školení 
Periodické školenie pre 57 zamestnancov o požiarnej ochrane, požiarnym  technikom. 
Periodické školenie pre 55 zamestnancov z BOZP, bezpečnostným technikom BOZP. 
Periodické školenie pre 53 zamestnancov z CO, školiteľ Ing. Ladislav Ágg, osoba odborne spôsobilá na úseku 
civilnej ochrany obyvateľstva. 
 

 

Prehľad metodických pracovných  stretnutí zamestnancov  za rok  2019 
 

  
                                                   Názov 

V                                                  vzdelávacej aktivity 
Organizátor   vzdelávacej aktivity 

Počet  
zamestnancov 

Sociálny 
pracovník  

Metodické stretnutia sociálnych 
pracovníkov CDR 

Ústredie PSVR  2 

Sociálny 
pracovník 

Metodické stretnutia koordinátorov 
CPPR  v rámci SR 

Ústredie PSVR  2 

Sociálny 
pracovník  

Metodické stretnutia mentorovaných 
DeD  koordinátor CPPR 

CDR Komárno  4 

Sestra 
Metodické stretnutia FRaZ CDR – sekcia 
zdravotných sestier – odbor. seminár 

Ústredie PSVR a FRaZ CDR 3 

   Vychovávateľ 
Metodické stretnutia FRaZ CDR – sekcia  
vychovávateľov – odbor. seminár 

Ústredie PSVR a FRaZ CDR 3 

Psychológ 
 

Metodické stretnutia  
odborných zamestnancov  

Ústredie PSVR a FRaZ CDR 1 

Profesionálny 
náhradný rodič 

Metodické stretnutia FRaZ CDR – sekcia  
vychovávateľov a PNR – odbor. seminár 

Ústredie PSVR a FRaZ CDR 3 

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone 

odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými 

predpismi má právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených 

zákonom č. 317/2017 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene        

a doplnení niektorých zákonov v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť 

vykonáva.  Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania.  

Centrum vypracovalo „Plán kontinuálneho vzdelávania“  na základe usmernenia ÚPSVR. Ročný plán 

kontinuálneho vzdelávania riaditeľ vydá  po vyjadrení zriaďovateľa. Plán kontinuálneho vzdelávania 

vychádza z požiadaviek zamestnávateľa  pre rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v súlade s koncepciou riadenia Centra, zo stanovených cieľov vo výchovnom 
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procese, z výsledkov hodnotenia zamestnancov,  z kontrolnej činnosti  i z osobných cieľov 

zamestnancov pre udržanie profesijných kompetencií alebo osobného rozvoja. 

V rámci samo vzdelávania  si odborný zamestnanec – psychológ dopĺňa svoje profesijné kompetencie 

absolvovaním vzdelávacej aktivity  pod názvom Psychoanalytická teória, ktorú organizoval Inštitút 

aplikovanej psychoanalýzy Praha.  

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

V zmysle § 42 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizácii v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov zdravotnícky pracovník – sestra je povinný sústavne sa vzdelávať. Sústavné vzdelávanie je 

priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti     v súlade s rozvojom príslušných 

odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania 

je zapísanie zdravotníckeho pracovníka- sestry do registra Slovenskej komory sestier a pôrodných 

asistentiek. 

Sestry  sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek,  v päťročnom 

hodnotiacom období absolvujú odborné vzdelávacie aktivity a odborné semináre  za ktoré získavajú 

kredity. Sedem  sestier má úspešne ukončené svoje prvé päťročné hodnotiace obdobie a v zmysle 

zákona je im  priznaný kreditový príplatok. 

Za sústavné vzdelávanie sa považuje aj vzdelávanie, ktorým si zdravotnícky pracovník získava  odbornú 

spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností.  

Špecializačný odbor, ktorý ukončili  sestry v detskom domove: 

- ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii -  10 

- ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva -1 
 

Certifikované pracovné činnosti , reflexná terapia podľa Vojtu. 

4.2 Program supervízie 

 
Prehľad supervízie  zamestnancov  

  
Individuálna supervízia Skupinová supervízia 

 
Počet 

zamestnancov 
Počet hodín 

Výška 
finančných 

prostriedkov 
(Eur) 

Počet 
zamestnancov 

Počet hodín 
na 

zamestnanca 

Výška 
finančných 

prostriedkov 
( Eur) 

Sociálni pracovníci  3 10 300 2 7 231 

Psychológovia 3 33 720 - - - 

Zdravotné sestry            - - - 12 4 178 

Vychovávatelia             - - - 3 4 66 

Pomocní 
vychovávatelia 

           - - 
- 

10 10 330 

PNR 5 14 462 22 10 330 

SPOLU 11 57 1482 49 35 1135 

Supervíziu počas roka zabezpečovali 3 externí supervízori a 1 interný supervízor. 
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5 a   Prehľad činností výkonu opatrení SPOaSK ambulantnou a terénnou formou 
 
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - program náhradná rodinná 
starostlivosť: 
 
- odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácií - § 11 ods. 3) písm b) bod 1 
- odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných pomerov v rodine a v 

medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3) písm. a), písm. b) bod 3 
- poskytovanie podpory, sociálneho alebo odborného poradenstva náhradným rodičom § 73 ods. 6 

písm. d) 
- poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti § 

73 ods. 6 písm. e) 
Centrum zabezpečuje opatrenia v zmysle § 73 ods. 6 písm. d) zákona 305/2005 podpora a poradenstvo 

náhradným rodičom podľa § 44a ods.1 zákona 302/2005 ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že fyzická osoba, ktorej je dieťa 

zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo poručník, ktorý sa osobne stará o dieťa, 

potrebuje odbornú pomoc na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa. 

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - program zanedbávanie: 

- odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods. 3 pís.  b) od 2 
- odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov  v    
- rodine a v medziľudských vzťahoch - § 11 ods. 3 písm. a), písm. b) bod 3 
- odborné metódy na podporu rodičovských zručností - § 11 ods. 3 písm. b) bod 4 
- odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny - § 11 ods. 3 písm. b) bod 5 
- uloženie mal. dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu -          
          § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine 

- vykonávanie povinnosti uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia -       § 37   ods. 4 
zákona o rodine           

 
Zhodnotenie činnosti ambulantnej / terénnej 
  

  Počet odporúčaní zaslaných orgánom SPODaSK 15 

  - z toho prijatých 15 

 - z toho odmietnutých 0 

  Realizované opatrenia na základe odporúčania 14 

 
Počet rodín, v ktorých bolo opakovane vydané nové 
odporúčanie  

2 

Priemerný počet hodín výkonu opatrenia  na jednu rodinu 
na základe odporúčania 

  

 Priamy výkon 10,57 

 Nepriamy výkon       13,36 

 
Prínos realizácie:  Prínosom je nový pohľad na problematickú situáciu v rodine a jej následne   
riešenie. 
Negatíva a problémy: Zdĺhavé cestovanie za klientom, časté prípady kedy je potrebné 
psychologické poradenstvo riešiť v podmienkach domácnosti ( nie je poskytnutý priestor na 
prácu s dieťaťom). 



 16 

    Prehľad činností špecializovaných samostatných skupín  a 
      Centra podpory profesionálnych rodín 
 

5.1 Špecializované samostatné skupiny 

Centrum poskytuje starostlivosť deťom na špecializovaných samostatných skupinách, ktoré si  vyžadujú   

osobitnú starostlivosť v zmysle § 51 ods. 1. písm. b)  bod 4.  

 

Na  špecializovaných samostatných skupinách poskytuje je  deťom poskytovaná: 

- ošetrovateľská starostlivosť v súlade s § 63 zákona č. 305/2005 
- pravidelné preventívne prehliadky a špecializovanú starostlivosť 
- sledovanie  zdravotného stavu detí, v prípade ochorenia poskytuje potrebnú starostlivosť 
- denne poskytuje  ošetrovateľskú rehabilitáciu, dotykovú terapiu, LTV 
- rehabilitačnú starostlivosť licencovaným fyzioterapeutom v rehabilitačnom centre RE-MED 
- psychiatrickú a neurologickú starostlivosť v odborných ambulanciách 
- plánované hospitalizácie detí a počas hospitalizácie zostáva s deťmi v kontakte 
- vychováva deti k zdravému životnému štýlu primerane veku a rozumovým schopnostiam 

 
 
 

 

1. Špecializovaná samostatná skupina  

Cieľová skupina detí 

Pre deti s telesným postihnutím,  zmyslovým postihnutím, 
kombináciou postihnutí a pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje 
osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe 
vyjadrenia podľa osobitného predpisu.  
Deti na skupine sú imobilné, vo veku od 0 do 12 rokov. 

Kapacita skupiny 7 detí ŤZP 

Vedúci skupiny  Mazanová M.- sestra  

Poskytovanie starostlivosti 
Ošetrovateľskú starostlivosť deťom poskytuje 7 sestier                    
so špecializáciou  ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii a                 
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou. 

Školské zariadenia Špeciálna základná škola s materskou školou - 1 dieťa 

Aktivity/činnosti 

Podľa individuálnych potrieb, zdravotného stavu možností 
a schopností detí: 
Rozumová, citová, liečebný telocvik, ošetrovateľská rehabilitácia,  
hudobná, výtvarná, pracovná, rozvíjanie sebaobslužných činností, 
pobyt na vzduchu na terase a v parku CDR. 

 
Paliatívna starostlivosť o deti so život limitujúcimi chorobami. 
Uspokojovanie ich špecifických, fyzických, psychických, sociálnych 
a duchovných potrieb. 
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2. Špecializovaná samostatná skupina  

Cieľová skupina detí 

Pre deti s telesným postihnutím,  zmyslovým postihnutím, 
kombináciou postihnutí a pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje 
osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe 
vyjadrenia podľa osobitného predpisu.  
Deti na skupine sú mobilné, vo veku od  2 do 6 rokov. 

Kapacita skupiny 7 detí ŤZP 

Vedúci skupiny Mgr. Tót Ž. -  sestra 

Poskytovanie starostlivosti 

Ošetrovateľskú starostlivosť deťom poskytuje 5 sestier                   
so špecializáciou  ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,                    
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou a 1 pomocný 
vychovávateľ 

Školské zariadenia Špeciálna základná škola s materskou školou  - 1 dieťa 

Aktivity/činnosti 

Podľa individuálnych potrieb, zdravotného stavu možností 
a schopností detí: 
rozumová, citová, liečebný telocvik,   hudobná, výtvarná, pracovná, 
rozvíjanie sebaobslužných činností, pobyt na vzduchu na terase a v 
parku DeD, prechádzky v rámci mesta Komárno,  

 
 
 

3. Špecializovaná samostatná skupina  

Cieľová skupina detí 

Pre deti s telesným postihnutím,  zmyslovým postihnutím, 
kombináciou postihnutí a pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje 
osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe 
vyjadrenia podľa osobitného predpisu.  
Deti na skupine sú mobilné,  vo veku od 4 do 11 rokov. 

Kapacita skupiny 7 detí ŤZP 

Vedúci skupiny Mgr. Szalmová R. - vychovávateľ 

Poskytovanie starostlivosti 
Opatrovateľskú starostlivosť poskytujú  deťom  3 vychovávatelia,  
1 pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou a 3 pomocní 
vychovávatelia. 

Školské zariadenia Špeciálna základná škola s materskou školou  -  5 deti 

Aktivity/činnosti 

Výchovy: rozumová, výtvarná, telesná, pracovná, hudobná, 
prosociálna 
Činnosti počas roka 2018: 

- oslavy narodenín a menín detí na skupine 
- sánkovanie, bobovanie 
- návšteva knižnice, CVČ, návšteva kina a divadla, ZOO 
- oslava Veľkonočných sviatkov, učenie sa tradíciám 
- návšteva Komárňanských dní – kultúrny program 
- exkurzia v Komárňanskej pevnosti 
- hra v parku DeD, návštevy detského ihriska 
- oslava MDD spolu s rodičmi 
- návšteva hasičskej stanice, návšteva kúpaliska 
- prechádzka pri Dunaji, pri Váhu 
- návšteva detského kútika, návšteva cirkusu 
- výstava tekvíc, vyrezávanie tekvíc 
- oslava vianočných sviatkov, učenie sa tradíciám 
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5.2  Centrum podpory profesionálnych rodín 

 

Podľa  § 51 ods. 4 písm.  a) zákona č. 305/2005 Z. z.  vykonávanie pobytového opatrenia                            

v profesionálnej náhradnej  rodine má prednosť pred jeho vykonávaním v samostatnej usporiadanej 

skupine. 

 

Profesionálne náhradné rodiny  

Cieľová skupina detí 

Centrum  je povinné utvárať podmienky tak, aby každé dieťa         
do 6 rokov veku po odbornej diagnostike bolo zaradené                 
do profesionálnej náhradnej rodiny. 
V profesionálnych náhradných  rodinách sú aktuálne  deti vo veku 
od 0 do 13  rokov. 

Kapacita  44 detí  

Poskytovanie starostlivosti 
Deťom zabezpečuje   22 profesionálnych náhradných rodičov,         
s rešpektovaním národnosti a materinského jazyka 

Vedúci CPPR Mgr. Pasztoreková V. – sociálna pracovníčka 

Odborný tím 1 sociálny pracovník, 1 psychológ,  1 sestra  

Cieľom  centra podpory 

profesionálnej rodiny je 

poskytovať: 

 

- odborné zázemie, pomoc, usmernenie a sprevádzanie PNR 

v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného a sociálneho 

rozvoja dieťaťa a pod.;   

- spätnú väzbu PNR o  postupoch jeho práce pri starostlivosti 

o dieťa,  

- odporúčania pre PNR a umožniť  ich aplikáciu v praxi, 

- sprevádzanie a podporu pre PNR a dieťa pri kontakte 

s biologickou rodinou detí, 

- sprevádzanie,  podporu a  odbornú pomoc pre PNR v procese 

pred, počas aj po ukončení interakcií v rámci procesu NRS, 

- prevenciu syndrómu vyhorenia u PNR, a ďalšie odborné 

činnosti podľa individuálnych potrieb. 

Školské zariadenia 
Základné školy a materské školy v mieste bydliska PNR 
Špeciálne základné školy v mieste bydliska PNR 

Aktivity/činnosti detí 

Podľa individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. 
Aktivity organizované odborným tímom pre deti v PR počas roka: 

- Veľkonočné sviatky, učíme sa tradíciám 
- návšteva Komárňanských dní – kultúrny program 
- oslava MDD  
- návšteva termálneho kúpaliska 
- letný  týždenný pobytový tábor v Patinciach 
- preventívne aktivity v zmysle koncepcie 
- oslava vianočných sviatkov, učenie detí k  tradíciám 

Aktivity na podporu  PNR 

-      Pracovné porady  každý druhý mesiac 
- Supervízie  
- Vzdelávanie  
- Teambuildig - relaxačný pobyt na kúpalisku   
- Vianočné posedenie pre deti a PNR, spolu so všetkými 

zamestnancami Centra 
- Odľahčovacie služby   
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Prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo zrealizovalo Centrum  počas roku 2019  v dvoch 

cykloch. Jednotlivé témy školenia viedli členovia odborného tímu – psychológovia, sociálni pracovníci 

a vychovávatelia.  

Počas prvej prípravy bolo vyškolených 12 záujemcov o profesionálne náhradné  rodičovstvo.  

Počas druhej prípravy boli vyškolení 8 záujemcovia o profesionálne náhradné rodičovstvo.   

6    Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa  

 

Údaje o návšteve školských zariadení v roku 2019 

 školské zariadenia 

 MŠ ŠMŠ ZŠ ŠZŠ SŠ 

počet detí 7 1 14 6 0 

   
Integrované v bežnej 

triede ZŠ 
variant A 2 

 

   

ŠPU, iné p.         3 

variant B 3  

   
variant C 1 

 

 
Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 

2019/2020 - priemerný prospech detí 

  
  
ZŠ  
  
  
  
  

ročník 
priemerný 
prospech 

 
 
 
 
ŠZŠ + deti 
integrované 
ako MR 

ročník 
priemerný 
prospech 

1. 1,05 1. absolvoval 

2. 1,25 2. - 

3. 3,5 3. - 

4. 1,9 4. 1,8 

5. 1,75 5. 1,1 

6. 2,68 6. 1 

7. 2,79 7. - 

8. 1,9  

9. -  

SŠ 1. -   

 

Príprava detí na budúce povolanie na stredných školách - v Centre neboli deti, ktoré by sa 

pripravovali na budúce povolanie. 

 

Pochvala riaditeľom Centra pre deti a rodiny bola  udelená 1 dieťaťu  za dosiahnutý školský prospech a                     

za správanie: Dieťa  navštevujúce ZŠ na prvom stupni. Deti boli odmenené tabletom zakúpeným z 

prostriedkov  občianskeho združenia   Deti – domov - rodina . 
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Záujmová činnosť 

Počas  roku 2019 sa mal. deti zúčastnili nasledovných záujmových aktivít:  

Záujmové, športové činnosti detí v roku 2019 Počet detí  

  Karate klub Kameničná 2 

  Futbalový klub Hurbanovo 1 

 Kajak Kanoe Klub Komárno 1 

  Futbalový klub Svätý Peter 1 

 CVČ 3 

Záujmové krúžky na ZŠ   

 PC krúžok 1 

 Atletický krúžok 3 

 Volejbalový krúžok 2 

 Krúžok šikovných rúk 2 

 Hudobný krúžok a spevácky krúžok 4 

 Anglický jazyk 2 

   

 

Detské  tábory 

Detské pobytové tábor 
Počet 
detí 

  Ariel n.o.– jarné prázdniny 9 

 Pobytový tábor Patince s OT 18 

  Letný remeselnícky  Zlatná n/Ostrove 4 

 Ariel n.o..  – letné prázdniny 13 

 Ariel n.o.- Zimné prázdniny 10 
 

 

 

 

 

Celkové náklady na rekreačnú činnosť počas  

roku 2019 

9 014,70Eur 

Náklady na pobytové tábory boli hradené: 
- náklady z rozpočtu Centra kat. 630  vo výške 1 040 EUR 

- náklady na dieťa v PNR - 640 vo výške 3 880 EUR 

- finančný príspevok z občianskeho združenia DDR  vo výške 2 400 EUR 

- mimorozpočtové prostriedky, sponzorský dar „Silcotec“  vo výške 3 000 EUR 

 

Zapájanie rodiny 
 

Rodinné a prípadové konferencie 

Prípadová konferencie zvolané Počet detí 

Centrum pre deti a rodiny Komárno 18 

ÚPSVR Komárno 1 

Spolu 19 
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Rodinná konferencia nebola realizovaná. 

Návštevy detí v rodine:  

Po dohode s rodičmi s ohľadom  na potreby dieťaťa, možnosti a schopnosti rodičov dieťaťa zabezpečil 

CDR návštevu dieťaťa v rodine v spolupráci s obcou. 

 

Obec Počet detí 
Doprovod Použitý dopravný  

prostriedok 
Počet návštev 

Nesvady 1 Sociálny pracovník AUS 2 

Kolárovo 1 Sociálny pracovník, psychológ AUS 4 

*AUS - auto služobné 

Výška finančného príspevku na návštevy do rodiny FP 631 je vo výške 0 EUR. 

Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa   

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. § 53 ods. 2 písm. c) a v súlade  s individuálnym plánom rozvoja 

osobnosti dieťaťa umožnilo CDR 4 deťom pobyt v biologickej rodine. Celkový počet dní, ktoré deti  

strávili  v biologickej rodine bol 237 dní, finančné náklady na stravné počas  pobytu dieťaťa v rodine  boli      

vo výške 832,71 Eur. 

 

8    Štatistické údaje o deťoch 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v Centre bola 4,50 roka. 

Počet detí k 31.12. 2019 

Schválená kapacita 65 
Počet 
detí 

Z toho  
dievčatá 

Počet detí k 31.12. 
2019 

55 22 

z toho deti ŤZP 20 8 

 

 

 

Veková štruktúra detí 

Vekové 
rozpätie 

Počet detí 
Z toho 

dievčatá 

0-2 roky 12 5 

2-3 roky 3 3 

3-6 rokov 16 6 

6-8 rokov 6 1 

8-10 rokov 6 1 

10-15 rokov 12 6 

15-18 rokov 0 0 

Mladí dospelí 0 0 
 

Typ skupín 
Počet 
detí 

Samostatná špecializovaná skupina I. pre 
deti ŤZP s ošetrovateľskou starostlivosťou 
( imobilné ) 

5 

Samostatná špecializovaná skupina II. pre 
deti ŤZP s ošetrovateľskou starostlivosťou 
 

7 

Samostatná špecializovaná skupina III. pre 
deti ŤZP s opatrovateľskou starostlivosťou 
 

7 

 

 
 

Počet 
profesionálnych 
náhradných 
rodičov 

19 

Počet detí v 
profesionálnych  
náhradných 
rodinách 

36 

Umiestňovanie detí do Centra 

Počet detí prijatých  počas kalendárneho roku bol: 18  detí; 

z toho 18 detí  do 1 roka. 
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Ukončenie  odchodu detí z Centra 

Spôsob ukončenia poskytovania starosti Počet detí 

Biologická  rodina  2 

Náhradná osobná starostlivosť 2 

Pestúnska starostlivosť  0 

Predosvojiteľská starostlivosť  11 

Premiestnenie do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu 1 

úmrtie 2 

Dosiahnutie plnoletosti 0 

Spolu 18 

 

9    Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť  

9.1 Organizované aktivity v Centre  a mimo  Centra 

Centrum  počas   roka  organizovalo rôzne  záujmové, rekreačné a kultúrne činnosti    pre deti, 

ktorých cieľom bolo napomáhať našim deťom v rozvíjaní ich záujmov, vedomostí, zručností, schopností, 

prispieť k uľahčeniu ich začleňovania do sociálneho prostredia a napomáhať im v objavovaní ich nadania 

a pozitívneho naladenia. Nové, zaujímavé zážitky a príjemne prežité chvíle upevňujú vzťahy medzi deťmi 

navzájom a vzájomné vzťahy medzi deťmi a ich vychovávateľmi, profesionálnymi rodičmi a ďalšími 

zamestnancami detského domova. Pri plánovaní záujmových aktivít, tvorbe výchovných plánov 

v spolupráci s PNR, vychovávateľmi zohľadňujeme skutočné schopnosti, zručnosti a talent detí, a 

predovšetkým názory a záujmy detí. Zároveň podporujeme snahu profesionálnych náhradných rodičov 

začleňovať zverené deti aj do prostredia mimo Centra – širšie sociálne okolie a komunita v konkrétnych 

mestách a obciach, a to návštevou detí rôznych záujmových krúžkov a činností, ďalej účasťou na 

verejných kultúrnych podujatiach a akciách organizovaných obcou či mestom, v ktorej daná 

profesionálna náhradná rodina žije. 

 

Prehľad aktivít v roku 2019 
 

aktivity organizované CDR 
aktivity organizované ďalšími subjektmi – 

zapojenie sa CDR 

Názov 
Počet 
detí 

Názov 
Počet 
detí 

Fašiangový karneval 35 Vianočné posedenie 30 

Deň detí 22 Regionálne športové hry CDR 5 

Letný tábor kúpele Patince 18 Úsmev ako dar –najmilší  koncert 12 

Mikulášske posedenie 19 Mapenzi o.z. - mikulášsky program 12 
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Deti umiestnené v profesionálnych náhradných  rodinách sa zúčastňovali na rôznych kultúrnych 

a spoločenských podujatiach realizovaných v jednotlivých obciach a mestách v mieste bydliska 

profesionálnych rodičov a to mestá Komárno, Nové Zámky, Hurbanovo a obce Kameničná, Svätý Peter,  

Marcelová, Šrobárová, Kližská Nemá, Sokolce, Tôň, Zemné. 

 

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť 

Úzko spolupracujeme s akreditovaným subjektom SDDD Úsmev ako dar na rozvoji a vzdelávaní 

zamestnancov i detí nášho zariadenia. Z občianskym združením Fantázia detí  dlhodobo spolupracujeme 

pri realizácii  detskej rekreácie počas školských prázdnin a dobrovoľníci sa z deťmi kontaktujú  i                

v priebehu roka. 

Na webovom sídle máme zriadenú aktivitu, na ktorej vyhľadávame dobrovoľníkov pre prácu        

s deťmi. 

Dlhodobo úzko spolupracujeme s Centrom voľného času Komárno, kde sa zúčastňujeme aktivít 

na skvalitnenie voľného času  a tiež využívame priestory  CVČ na poriadenie vlastných akcií. 

 

4 osobám bolo poskytnuté informačné poradenstvo  § 56 ods.8 Z.z.305/2005. 

 

 

 

9.2 Úspechy a ocenenia 

 

 

"Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". Zo zapojených škôl okresu 

Komárno 1 naše  dieťa  obsadilo 3. miesto a bolo odmenené školskými pomôckami. 

Zúčastnili na Krajských športových hrách detí z CDR , kde deti  úspešne reprezentovali naše 

zariadenie. Jedno dieťa bolo  nominované  na celoslovenské hry, ktoré sa konali  v Šamoríne. Cieľom  

bolo motivovať deti k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť, posilňovať 

sebavedomie, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok zamerané na podporu vhodného využívania 

voľného času.  

 
 

9.4 Sponzorstvo   

 

- finančné prostriedky   prijaté  vo výške   5 620, 00 EUR, 

- vecné dary prijaté na základe sponzorských zmlúv v celkovej výške    551,83 EUR. 

 

Vďaka finančnej podpore  spoločnosti Silcotec Europe (Sk) s.r.o. sme už po šiesty  krát zrealizovali 

pobytový tábor    v rekreačnom areáli kúpele Patince pre deti z profesionálnych náhradných rodín a po 

prvý krát i pre deti zo špecializovanej samostatnej skupiny.  
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10    Informácie o hospodárení centra 

 

Plnenie rozpočtu v roku 2018 

podpoložka 
EK 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený 
rozpočet 
rok 2019 

Upravený 
rozpočet 

2019 

Skutočnosť 
2019 

Čerpanie     
v  % 

1. Príjmy           

200   6 997,00      5 953,75 3 851,01 64,68 

2. Výdavky bežné         

600       

610 Mzdy 583 111,00 720 095,00 720 000,08 99,99 

620 Odvody 203 797,00 260 386,00 260 367,92 99,99 

630  Tovary a služby 115 593,00 149 906,00 149 884,31 99,99 

3. Transfery           

640  
Transfery jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám 

109 793,00 101 744,00 101 615,11 99,87 

4.Výdavky 
kapitálové  

        
  

700   0 0 0  

 

Kapitálové výdavky nám neboli v kalendárnom roku pridelené.  

 

Ihrisko oprava terasy 

Údržba a opravy   budovy   a priestorov Centra: 

- Údržba kanalizácie a vodovodných rozvodov 2 734,31 Eur. 

- Kúpeľňa, WC, predsieň,  výmena obkladov, dlažby radiátorov a dverí  4 199, 40 Eur. 

- Údržba priestorov kancelárií pre ambulantné opatrenia SPOaSK  3 600 Eur. 

- Oprava časti fasády  na kmeňovej budove 1 280,32 Eur. 

 

 

 

Pohľadávky 

 

Ku dňu 31.12. 2019  evidujeme pohľadávky  vo výške  139 011,36 Eur.  
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Príloha 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Vybrané aktivity Centra pre deti a rodiny Komárno v roku 2019 

 

FAŠIANGOVÝ  

KARNEVAL 

26.02.2018 

Karnevalu sa zúčastnilo 

v priestoroch  centra 

voľného času  

35 detí z PNR spolu s 

PNR, deti so ŠSS spolu s 

vychovávateľmi a 

zamestnanci OT. 

       

       
 

        
 

 

 

Medzinárodný deň detí 

plný  prekvapení, hračiek,        

detských hier, súťaží a milých 

stretnutí. Deti, ich rodičia, blízki 

príbuzní a zamestnanci sa zabávali 

rôznymi hrami, súťažami,  

futbalom, púšťaním balónov. 

Menšie deti  si užívali strávený čas 

s rodičmi, ktorí ich  pestovali 

a vozili i v kočíkoch v našom parku 

 

 

 

 

       
 

       

 

 

 

Športové a oddychové aktivity 

 

Počas letných prázdnin 

 sa deti umiestnené na ŠSS 

zúčastnili mnohých aktivít.  

Výlet nakúpalisko,  

aktivity v športovom centre Olymp 

a v krásnej prírode okolí Komárna, 

návšteva komárňanských dní a 

pevnosti. Leto bolo  plné  oddychu 

a výletov. 
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POBYTOVÝ TÁBOR V PATINCIACH  

24. – 29.06. 2019 

Na rekreačnom pobyte 

v Patinciach sa 18 detí z PNR a ŠSS  

vo veku 5 až 13 rokov. S deťmi boli 

realizované rekreačno- športovo- 

zábavné činnosti, sociálno-

psychologická intervencia pod 

dozorom členov odborného tímu 

(sociálni pracovníci, 

psychológovia, vychovávatelia). 

 

 

     
 

      

 

Športové hry 

V  máji 2019 sa uskutočnili športové 

hry detí z CDR Nitrianskeho kraja. 

Z nášho CDR športovalo 7 detí, ktoré 

dosiahli veľmi pekné výsledky. 

Cieľom majstrovstiev je motivovať 

deti k aktivitám podnecujúcim 

húževnatosť, odhodlanie 

a vytrvalosť, posilňovať 

sebavedomie, rozvíjať schopnosti 

prekonávania prekážok 

a zabezpečovať záujmové 

a športové aktivity zamerané na 

podporu vhodného využívania 

voľného času. 

 

 

 

   
 

                     

 

Ocenenie primátorom mesta 

Pri príležitosti odchodu do dôchodku primátor 

mesta Komárno ocenil našu zamestnankyňu Ruženu 

Cifrovú za obetavú prácu pre naše deti, ktorú 

vykonávala vyše 40 rokov. Do ďalšieho života jej 

želáme veľa zdravia a príjemných chvíľ v kruhu 

svojich blízkych. 

 

  

   

 

Dramaťák – deň divadla pre deti v 

CDR 

Divadelno-pesničkového 

predstavenie dramatického krúžku 

gymnázia Ľ.J.Šuleka si užili deti 

umiestnené v  špecializovaných 

samostatných skupinách. 

Užili si nielen rolu divákov, ale sa aj 

aktívne zapojili do vystúpenia. 

 

   
 

       



 28 

 

 

 

 

Projekt ZŠ Ul. Rozmarínová 

Komárno 

Uprostred decembra naše deti 

navštívili žiaci a učitelia ZŠ Ul. 

Rozmarínová. Pre deti pripravili 

množstvo aktivít – deti sa tak stali 

kúzelníkmi, animátormi, malými  

vedcami ba aj cukrármi. Aktivita 

bola realizovaná v rámci projektu 

nadácie Orange Slovensko. 

 

 

 

 

 

    
 

   
 

  

 

MIKULÁŠSKE POSEDENIE 

05.12.2019 

Mikulášske posedenie pre deti 

umiestnené v špecializovaných 
samostatných skupinách. 
Na posedenie boli pozvaní 

biologickí rodičia detí. 
 

 

    
 

   
 

 

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT ÚSMEV AKO 

DAR 2019 

V decembri sa ako každoročne konal už 37. ročník 

Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako 

dar, na ktorom sa zúčastnilo vyše 1000 detí 

z centier pre deti a rodiny, medzi ktorými 

nechýbali ani deti z nášho Centra 

     

              

 

            
   

   

 

VIANOČNÉ POSEDENIE 

11.12.2019 

V predvianočnom období sa zamestnanci 

CDR spolu s deťmi stretli, 

aby si v družnej atmosfére mohli zhrnúť 

výsledky celoročného snaženia a               

v príjemnom prostredí prežiť spoločne 
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strávené chvíle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


