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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:  riaditel@cdrkomarno.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 65 

- z toho NP DEI III. 5 

Údaje o vedúcich zamestnancoch zariadenia 

Funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľ Ing. Silvia Dorotovičová 

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku Ing. Adriana Tóthová 

Vedúca - Centra na podporu profesionálnych rodín Mgr. Timea Bohonyová 

 

 

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.  

 

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.  
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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 vykonávania opatrení v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na roky 2021 - 2025" a Plánom deinštitucionalizácie. 

       Dlhodobé  ciele:    

       Zabezpečiť  dva rodinné domy v meste Komárno zo zdrojov štátneho rozpočtu.  

       Výstavba účelového rodinného domu  pre deti  ŤZP    a   kúpa rodinného domu pre samostatnú   

       usporiadanú skupinu. 

       Skracovať dĺžku pobytu dieťaťa v Centre návratom do prirodzeného rodinného prostredia alebo    

       zabezpečením NRS. 

       Rozvíjať vlastných zamestnancov , rozširovaním ich profesionálnych kompetencií a kvalifikačných     

       predpokladov. 

 

Krízový plán  Centra  počas pandémie COVID 19: 

 

Z dôvodu minimalizovania šírenia ochorenia COVID- 19 v podmienkach Centra  bol vypracovaný „Krízový 

plán Centra“ v zmysle Nariadení vlády SR, v zmysle usmernení hlavného hygienika, v súlade  

s nariadeniami generálneho riaditeľa Ústredia PSVR a s uzneseniami krízového štábu.  Krízový plán  bol 

pravidelne aktualizovaný v súlade s aktuálne nariadenými  opatreniami. 

Centrum pravidelne vykonávalo  testovanie mal. detí a zamestnancov AG testami prostredníctvom 

kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka – a to hlavnou sestrou  Centra. 
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Vďaka zodpovednosti, obetavosti zamestnancov a  dodržiavaniu pandemických opatrení v rámci 

kalendárneho roku 2021  ani jedno mal. dieťa v kmeňovej budove nášho  zariadenia  nebolo pozitívne   

na   ochorenie    COVID 19. 

 

Krátkodobé  ciele na rok 2021 - vyhodnotenie:    

1.  Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti – členovia odborného tímu 

urobili   propagáciu   a informovali širšiu verejnosť o príprave žiadateľov  v okresoch Komárno a 

Nové Zámky. Následne sme zabezpečili prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej 

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

2. Psychohygiena  a prevencia syndrómu vyhorenia pre PNR.  

V zmysle  Koncepcie pilotne na úseku CPPR  pracoval PNR, ktorý zabezpečoval  krátkodobé víkendové 

pobyty detí z profesionálnych náhradných rodín a zabezpečoval  poskytovanie starostlivosti deťom 

počas čerpania dovolenky PNR. Týmto spôsobom bolo v období  kalendárneho roku zabezpečené          

od dovolenkovanie  pre 10 PNR a to pre  18 mal. detí. 

3. 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  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.  

4. Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov  bolo realizované  v súlade s Ročným plánom vzdelávania na 

rok 2021. 

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

paliatívnu starostlivosť bolo z dôvodu pandémie realizované interným vzdelávaním. 

6. Starostlivosť o zamestnancov a o deti – bola vybudovaná ďalšia časť   vonkajšie  ihrisko                      

( trampolína, vodná hmla), skvalitnil sa prístup  k   informáciám o dianí v Centre  pre zamestnancov 

a rodičov na  webovej stránke  Centra. 

 

Krátkodobé  ciele na rok 2022:    

 

1. Udržateľnosť počtu PNR v rámci regiónu. 

 Zrealizovať prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti.  Členovia odborného 

tímu urobia   propagáciu   a informujú širšiu verejnosť o príprave žiadateľov  v okresoch Komárno a 

Nové Zámky. Následne v mesiaci apríl 2022 zrealizujeme  prípravu na vykonávanie profesionálnej 

náhradnej starostlivosti v zmysle   § 16 vyhlášky   č. 103/2018. 

2. Psychohygiena  a prevencia syndrómu vyhorenia pre PNR.  

V zmysle  Koncepcie pilotne na úseku CPPR  pracuje PNR, ktorý zabezpečuje krátkodobé víkendové 

pobyty detí z profesionálnych náhradných rodín a zabezpečuje  poskytovanie starostlivosti deťom 

počas čerpania dovolenky PNR. 

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

         V  rámci podpory a zabezpečovania  starostlivosti o deti v PNR - formou odľahčujúcej starostlivosti: 

- V  byte Ul. špitálska tak, plánujeme zabezpečiť i odľahčovacie pobyty detí z profesionálnych 

náhradných  rodín počas víkendov a v čase  prázdnin počas čerpania dovolenky PNR. 
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- Z mimorozpočtových zdrojov  plánujeme  zabezpečiť   týždenný pobytový tábor  detí  v 

kúpeľoch  Patince  spolu  s odbornými zamestnancami, ktorí  majú deti vo svojej  

starostlivosti, a to   psychológom a sociálnym pracovníkom.  

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

zabezpečená  bazálna stimulácia. Zabezpečiť základné školenie pre nových zamestnancov a pre 

starších nadstavbový stupeň bazálnej stimulácie.  Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

zrealizovať formou seminárov pre sestry podľa Plánu vzdelávania sestier, schváleného  komorou 

sestier a pôrodných asistentiek. Vzdelávanie zamestnancov  v zariadení so zameraním na 

sprevádzanie rodín  v smútení a    paliatívnu starostlivosť. 

Centrum vypracovalo „Plán profesijného rozvoja“  na obdobie rokov 2020 – 2024 na základe 

usmernenia ÚPSVR a na to  nadväzne  „Ročný pán vzdelávania na rok 2022“, ktorý sme predložili 

zriaďovateľovi na schválenie.  Plán profesijného rozvoja  vychádza  z požiadaviek zamestnávateľa je 

zameraný na rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade 

s koncepciou zriaďovateľa. V pláne je rozpracované i vzdelávanie ostatných zamestnancov. 

Centrum vypracovalo aj „ Program  supervízie“ pre zamestnancov na rok 2022  a to 

formou skupinovou, tímovou a individuálnou. 

5. Starostlivosť o zamestnancov a o deti rozšíriť  priestory  vonkajšieho ihriska.  

6.  Naďalej  skvalitňovať  prístup  k  informáciám pre zamestnancov a deti a ich rodičov na  webovej 

stránke zariadenia. 

7. Ambulancia/terén permanentné nadobúdanie a dopĺňanie profesijných kompetencií, vedomosti, 

zručnosti a spôsobilostí odborných zamestnancov za účelom neustáleho skvalitňovania výstupov 

z ich odbornej činnosti vedúce k skvalitneniu života detí a dospelých.  Cez výberové konanie vybrať 

vhodného sociálneho pracovníka, znalosť maďarského jazyka bude vítaná. Následne zvýšiť počet 

hodín priamej činnosti s klientom min. o 10%. 

 

 

2.1.  Odpočet  úloh:   Koncepcie zabezpečovania výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately na roky 2021 2025   

Hodnotenie a odpočet úloh  v zariadeníí  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí . 

Úloha z koncepcie pre CDR pre rok 2021 
 

Termín Vyhodnotenie 
Splnenia, kritérium 

hodnotenia 
Zabezpečenie rodinného domu pre samostatnú skupinu 
kúpou ( v súlade s IN 

priebežne Počas roka boli zriaďovateľovi 
zaslané dva prieskumy 
vyhľadania domu na kúpu 
domu 

8. Zhodnotenie vykonávania supervízie v CDR 
Kritérium hodnotenia: Počet zrealizovaných supervízií 
(forma), počet účastníkov supervízie. 

   priebežne  Individuálna supervízia: 25  
 Skupinová supervízia: 16/149 
 Tímová supervízia: 1/4 

12, Monitorovať činnosť ambulantnej a terénnej formy 
vykonávania opatrení SPODaSK v CDR 

Ročne Počet vykonaných opatrení: 
27 
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13. Monitorovať využívanie pobytovej formy na základe 
dohody a na základe súdnych rozhodnutí 

Priebežne/ 
polročne 

.Počet detí 2 
 Dôvod: zdravotná 
starostlivosť 
 Dĺžka pobytu: 6 mesiacov, 3 
mesiace 
 
 Typy súdnych rozhodnutí:  15.Debarierizácie priestorov CDR Priebežne 

do roku 
2023 

CDR má vypracovaný Plán 

debarierizácie so 

stanoveným termínom na 

debarierizácie zariadenia 

31.12.2025 

22. Zlepšiť prípravu a vykonávanie prípadových 
konferencií a podobných metód práce  

 priebežne Počet rodín: pre všetky deti 
a ich rodiny prijaté počas 
roku  bola vykonaná 
prípadová konferencia. 

 23. Priebežne sledovať priemernú dĺžku pobytu detí 
v CDR podľa veku a formy zabezpečovania starostlivosti 
v organizačnej zložke zariadenia a druhu súdneho 
rozhodnutiavyhodnocovať priebežnú dĺžku pobytu v CDR 
podľa veku a formy zabezpečovania starostlivosti  v 
organizačnej zložke CDR  

Trvalý / 
ročne 

 Priemerná dĺžka pobytu 
dieťaťa v Centre je 5,75 roka 

24. Sledovanie napĺňania potrieb dieťaťa v CDR a formy 
zabezpečovania starostlivosti v organizačnej zložke podľa 
druhu súdneho rozhodnutia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trvalý/ 
ročne 

Podľa nastaveného cieľa 
Splnené       
ÚS-42% 
NO-48%,   
VO-17%, 
 Dohoda-50% 
Prebieha: 
 ÚS-16 % 
 NO-42%,    
VO-66% 
Nesplnené:  
ÚS-42% 
 NO-10%,    
VO-17%, 
Dohoda-50% 

25. Vytvoriť  systém realizácie odborných konferencií na 
regionálnych úrovniach  pre deti a mladých dospelých, 
organizovaných deťmi a mladými dospelými ( s podporou) 
s cieľom utvoriť priestor na vyjadrenie ich názoru  (  
program a témy odborných konferencií si  deti/ MD určujú 
samé) 

Minimálne 
1 x ročne 

 Aktuálne  2 deti staršie ako 
15 oko sa zúčastňujú 
konferencií.  

35. Navrhnúť a pilotne overiť rôzne možnosti 
zabezpečovania starostlivosti o deti v čase dovoleniek 
a dlhodobej neprítomnosti PNR  

31.3.2021    Vyhodnotené vo  výročnej 
správe v časti CPPR bod 7.4 
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36. Priebežne sledovať  a vyhodnotiť vytváranie 
podmienok na zabezpečenie  výkonu rozhodnutí súdu tak, 
aby každé dieťa do 6 rokov bolo umiestnené výlučne do 
PNR. 

Priebežne  Centrum má dlhoročne 
všetky deti umiestnené do 
PNR. 

 

 

 

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

Priebežne   Počet kurzov rok 2021:  1 

 Jeden kurz pre nových 

zamestnancov a periodicky  

pre zamestnancov po 3 

odpracovaných rokoch. 

Zabezpečenie očkovania zamestnancov CDR v priamom 
kontakte z deťmi 

 Počet zaočkovaných : 0             

( hepatitída typu B), zvýšiť 

informovanosť zamestnancov  

v roku 2022 

42. Pribežne sledovať a zabezpečiť materiálno – technické 
zabezpečenie výkonu opatrení ambulantnou a terénnou 
formou v CDR, vrátane motorových vozidiel. 

Polročne   CDR je aktuálne plne 
vybavené materiálno  - 
technickým zabezpečením, 
chýba 1 osobné auto. 

Zabezpečiť úlohy podľa prílohy č. 2 (koncepcia) Priebežne Na kúpu 2 domov neboli 
v kalendárnom roku Centru  
pridelené  finančné 
prostriedky zo štátneho 
rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 

   

 
               Do 31.12.2025 musia byť priestorové podmienky CDR usporiadané tak, aby v jednej budove boli najviac 

dve samostatné usporiadané skupiny. 
 

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

zabezpečovania výkonu opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a kuratelu na roky 2021 -2025 

a Plánom deinštitucionalizácie. Východiskom pre zmeny   v organizačnej štruktúre je koncepcia  jej  

základné princípy a legislatívne zmeny.   

 

3.1 Organizačná štruktúra   
 
Schéma organizačnej štruktúry Centra pre deti a rodiny Komárno ( Príloha 1)  bola menená jeden krát  
nasledovne: 
- S účinnosťou od 1.9.2021 zmena organizačnej štruktúry  na 2. šss  došlo k zmene  pracovnej pozície 

praktická sestra na pracovnú pozíciu  zdravotnícky asistent.  
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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. Vzhľadom na stále vyšší vek detí  a ich 

aktuálne potreby je potrebné v čo najkratšom čase zabezpečiť pre 3. šss rodinný dom, ktorý bude 

priestorovo vyhovovať deťom, ktoré sú ŤZP, táto úloha je zapracovaná aj v koncepcii Ústredia PSVR na 

nasledujúce obdobie. 

Centrum je povinné v zmysle vyhlášky 103/2018 Z. z. § 33 ods. 2   do 31.12.2025  upraviť podmienky 

tak, aby v budove Centra bol len ustanovený počet skupín to je max. dve skupiny. Pre  3. špecializovanú 

samostatnú skupinu  je potrebné zakúpiť vhodný rodinný dom, ktorý bude spĺňať požiadavku                

pre potreby detí ŤZP.  

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 2021,   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.  

Počas roka  2021 boli vydané interné normy: 

- Krízový plán Centra, 
- Ročný plán vzdelávania na rok 2021 
- Program supervízie na rok 2021, 
- Smernica postupu stravovania zamestnancov, 
- Príkaz na zriadenie stálych komisií na posudzovanie odborných problémov 
a dodatky k IN Centra v zmysle platnej legislatívy a usmernení Ústredia PSVR 

Kontrolná činnosť 

Kontrolná činnosť v zariadení sa riadi  Plánom kontrolnej činnosti na rok 2021,  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 2021 

Za hodnotené obdobie  bola vykonaná   pravidelná kontrola 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 previerke  je  vypracovaný:   Záznam o vykonaní previerky v Centre pre deti a rodiny Komárno. 

Na základe poverenia zo dňa 28.06.2021 zamestnanci Úradu  komisára pre deti  podľa § 7 ods. 4 
Zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím zamestnanci  
vykonali úkony  podľa § 4 ods. 2 písm. a)  prvého, druhého a štvrtého bodu na účely monitorovania 
dodržiavania práv detí.  

Na základe poverenia 12622-1/2021-KN zo dňa 04.08.2021 vykonali zamestnanci sociálnej poisťovne, 
pobočka Komárno kontrolu odvodu poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie  a kontrolu plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z.  
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa. Na základe  výsledkov vonkajšej 
kontroly  uvedených v protokole boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 
vzniku.  

 

 

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 

       Zdravotnícky asistent 1 

 3. Odborný tím:   

        Psychológ   4 

        Špeciálny  pedagóg  1 

4. Sociálny pracovník   6 

5. Ekonomickí  zamestnanci  4 

6. Prevádzkoví zamestnanci  3 
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov  k 31.12.2021 

 

  počet osôb 

Počet zamestnancov celkom:  62  

Z toho:   

Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň 19 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupeň 3 

Vyššie odborné vzdelanie 3 

Stredné vzdelanie 37 

  

 

 

 

Výška finančného príspevku na supervízie   v roku 2021 bola  3 780 EUR, pre 54 zamestnancov. 

 

Výška finančného príspevku na vzdelávanie   bola 2 600 EUR, pre 65 zamestnancov. 

 

4.1 Vzdelávanie zamestnancov 

 

 
Prehľad  vzdelávacích aktivít zamestnancov  v roku 2021 

 

        Vzdelávanie sociálnych pracovníkov, pedagogických a odborných zamestnancov a  ostatných zamestnancov 
sa uskutočnili v tomto kalendárnom roku z dôvodu prijatých pandemických opatrení  on-line formou. 

       Prehľad školení 
       Periodické školenie zamestnancov o požiarnej ochrane a BOZP sa v tomto kalendárnom neuskutočnilo je    
       naplánované na rok 2022. 
 

 
Prehľad metodických pracovných  stretnutí zamestnancov  za rok  2021 

 
Metodické stretnutia sociálnych pracovníkov, pedagogických a odborných zamestnancov a  ostatných 
zamestnancov sa uskutočnili v tomto kalendárnom roku z dôvodu prijatých pandemických opatrení iba 
on-line formou. 

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov 

Centrum vypracovalo „Plán profesijného rozvoja“  na obdobie rokov 2020 – 2024 na základe 

usmernenia ÚPSVR a na to  nadväzne  „Ročný pán vzdelávania“. Plán profesijného rozvoja  vychádza      

z požiadaviek zamestnávateľa je zameraný na rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v súlade s koncepciou zriaďovateľa.  Plán vychádza, zo stanovených cieľov 

vo výchovnom procese, z výsledkov hodnotenia zamestnancov,  z kontrolnej činnosti  i z osobných 

cieľov zamestnancov pre udržanie profesijných kompetencií alebo osobného rozvoja. Plány boli 

vypracované pre 4 vychovávateľov a 5 odborných zamestnancov. Všetci pedagogickí a odborní 

zamestnanci absolvovali  aktualizačné vzdelávanie na tému:  Mentoring v školskom prostredí ako 

podpora kolegiálneho učenia v adaptačného  vzdelávania. 
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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  v päťročnom hodnotiacom období absolvujú odborné vzdelávacie aktivity a odborné semináre  

za ktoré získavajú kredity. Osem  sestier má úspešne ukončené svoje prvé päťročné hodnotiace obdobie 

a v zmysle zákona je im  priznaný kreditový príplatok. 

Špecializačný odbor, ktorý ukončili  sestry v centra: 

- ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii -  10 

- ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva -1 
Certifikované pracovné činnosti , reflexná terapia podľa Vojtu. 

 

4.2 Program supervízie 

 

Centrum každoročne vpracováva Program supervízie 

 

 
Prehľad supervízie  zamestnancov  

  
Individuálna supervízia Skupinová supervízia Tímová supervízia 

 
Počet 

zamestnan
cov 

Počet 
hodín 

Výška 
finančných 
prostried. 

 (Eur) 

Počet 
zamestnanc

ov 

Počet 
hodín 

Výška 
finančných 
prostried. 

 ( Eur) 

Počet 
zamestnanc

ov 

Počet 
hodín na 

zamestnan
ca 

Výška 
finančných 
prostried. 

 ( Eur) 

 10 54 1 620 36 33 1 188 5 2 66 

Supervíziu počas roka zabezpečovali 3 externí supervízory. 

 

Z dôvodu  pandemických opatrení na zamedzenie šírenia   COVID 19 bola časť  supervízie  realizovaná       

on line, čo nie všetkým zamestnancom vyhovovalo a preferovali by skôr osobné stretnutia.  Nie všetky 

plánované stretnutia bolo možné  zrealizovať.   

 

 

5   Štatistické údaje o deťoch  

 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v Centre bola 5,50 roka. 
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Počet detí k 31.12.  

Schválená kapacita 65 
Počet 
detí 

Z toho  
dievčatá 

Počet detí k 31.12. 
2020 

55 24 

z toho deti ŤZP 16 7 

 

 

 

Veková štruktúra detí 

Vekové 
rozpätie 

Počet detí 
Z toho 

dievčatá 

0-2 roky 14 8 

2-3 roky 3 0 

3-6 rokov 7 3 

6-8 rokov 8 6 

8-10 rokov 6 1 

10-15 rokov 15 4 

15-18 rokov 2 2 

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 

21 

Počet detí v 
profesionálnych  
náhradných 
rodinách 

36 

 

 

Umiestňovanie detí do Centra 

Počet detí prijatých  počas kalendárneho roku bol: 15  detí; 

z toho 14 detí  do 1 roka. 

 

 

Ukončenie  odchodu detí z Centra 

Spôsob ukončenia poskytovania starosti Počet detí 

Biologická  rodina  1 

Náhradná osobná starostlivosť 0 

Pestúnska starostlivosť  2 

Predosvojiteľská starostlivosť  5 

Premiestnenie do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu 0 

úmrtie 1 

Dosiahnutie plnoletosti 0 

Spolu 9 
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6  Prehľad činnosti  špecializovaných  samostatných  skupín 

 

 

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 

Ošetrovateľská starostlivosť 
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. 

 
 
Pobytové opatrenie na základe dohody sa vykonávalo v 2 prípadoch na 1.šss pretože  sa jednalo              

o mal. deti - novorodencov. 
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2. Špecializovaná samostatná skupina  

Cieľová skupina detí 

Ošetrovateľská starostlivosť 
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 CDR, prechádzky v rámci mesta Komárno,  

 
 

3. Špecializovaná samostatná skupina  

Cieľová skupina detí 

Opatrovateľská skupina 
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. Zahoranová A. - 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 detí 

Aktivity/činnosti 

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

- oslavy narodenín a menín detí na skupine 
- 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 CDR, 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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Priestory skupín sú vybavené sieťou wifi,  skupiny sú vybavené note bukmi a tabletmi v priestoroch 
kmeňovej budovy je možné zabezpečovať dištančné vzdelávanie detí. 

 

6.1    Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa  
 

Údaje o návšteve školských zariadení v roku 2021 

 

Školské zariadenia 

 
Materská 

škola 
Špeciálna 

MŠ 
Základná škola Špeciálna ZŠ 

Stredná 
škola 

počet detí 0 4 0 8 0 

   
Integrované v bežnej 

triede ZŠ 
variant A 2 

 

   

ŠPU, iné p.         0 

variant B 2  

   
variant C 4 

 

 

ŠZŠ navštevuje 8 detí z toho školský klub navštevujú 2 deti. 

Od povinnosti dochádzať do školy  sú  oslobodené 2 deti, ktorým ŠZŠ s MŠ, Hradná 7, Komárno 

poskytuje  individuálne   vzdelávanie   v priestoroch Centra.  V zmysle   § 6 ods. 4 vyhlášky MŠ SR                  

č. 322/2008 Z. z o špeciálnych školách.  

Pochvala riaditeľom Centra bola  udelená 1 dieťaťu  za dosiahnutý školský prospech a  za správanie. 

 

 

Záujmová činnosť 

Počas  roku 2021 sa mal. deti zúčastnili nasledovných záujmových aktivít:  

Záujmové, športové činnosti detí v roku 2021 Počet detí  

Capoeira 1 

CVČ 1 

Záujmové krúžky na ŠZŠ   

PC krúžok – hravý počítač  3 

Tvorivé dielne 3 

 

 

Detské  tábory 

Detské  tábory 
Počet 
detí 

Náklady na rekreačnú 
činnosť  

Letný  tábor Patince  3  

   

   
 

 

 

 

Náklady na pobytové tábory boli hradené: 

z mimorozpočtových  prostriedkov, sponzorský dar „Silcotec“   
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6.2 Zapájanie rodiny  

 
Rodinné a prípadové konferencie 

Prípadová konferencie zvolané Počet detí 

Centrum pre deti a rodiny Komárno 1 

OÚ Dvory nad Žitavou 1 

OÚ Tomášikovo 1 

Spolu 3 

 
- Z toho boli 3 rodinné prípadové konferencie 

- Návštevy detí v rodine:  

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

zabezpečilo CDR návštevu dieťaťa v rodine . 

-  

Obec 
Počet 
detí 

Doprovod Použitý dopravný  
prostriedok 

Počet návštev 

Dvory nad Žitavou 1 Sociálny pracovník, sestra  AUS 3 

Nesvady  1 Sociálny pracovník, sestra  AUS 1 

Tomášikovo 1 Sociálny pracovník, sestra  AUS 3 

Sokolce 2 Sociálny pracovník, sestra  AUS 1 

*AUS - auto služobné 

 

- Výška finančného príspevku na návštevy do rodiny FP 631 je vo výške 0 EUR. Z dôvodu, že sa 

jednalo o jednodňové pobyty, respektíve návštevy. 

- Výška finančného príspevku na 14 dňový pobyt v rodine pre obe deti spolu  FP 631 je vo výške 

114,80 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 2 deťom pobyt v biologickej rodine. Celkový počet dní, ktoré deti  

strávili  v biologickej rodine bol 1 deň, finančné náklady na stravné počas  pobytu dieťaťa v rodine  

boli   vo výške 0 Eur. 
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6.3 Pobytové opatrenia na základe  dohody 

 
Pobytové opatrenie na základe dohody sa vykonávalo v oboch prípadoch na 1.šss pretože sa jednalo o mal. 

deti - novorodencov. 

 
   

 

Pobytové opatrenie na základe dohody k 31.12.2021 

   
počet detí počet rodičov resp. 

blízkych os. 
   počet dohôd 

 

§ 47 ods. 1 skupina pre deti na 
základe dohody  0 x 0  

 

§ 47 ods. 5 skupina pre deti a 
rodičov 0 0 0  

 § 51 ods. 3 deti na skupinách 2 x 2  

       

       

                               
Dohoda č. 1: 
Podmienky zahrnuté v požiadavkách DOHODY boli splnené podľa  § 47  a § 48 ods. 3 zákona 305/2005 Z. 
z.  o SPODaSK. Na základe  týchto skutočností sa dieťa vrátilo do BR. 
 
Dohoda č. 2 
 Podmienky zahrnuté v požiadavkách DOHODY neboli splnené podľa  § 47 ods. 6 písm. b) 305/2005 Z. z.  
o SPODaSK. Na základe týchto skutočností bola Dohoda zrušená a dieťa bolo prijaté do CDR na základe 
24 hod. neodkladného opatrenia. 

 
 

    

    
6.4  Vybrané aktivity Centra pre deti a rodiny Komárno na ŠSS  počas roku 

 

Medzinárodný deň detí 

Na deň detí soc. pracovník 

s vychovávateľmi pripravili  

netradičné športové aktivity, 

občerstvenie a deti si tiež 

vychutnali výbornú zmrzlinu. Deti 

mali možnosť sa pozrieť na malé 

kačičky, húsatká a rôzne iné 

domáce  zvieratká počas 

oddychovej prechádzky pri 

Mŕtvom ramene Váhu. 
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Letné aktivity 

Letné prázdniny 2021 našich detí 

sa odštartoval výletom 

s turistickým vláčikom Thomas 

Expres. Počas horúcich letných dní 

mali možnosť navštíviť a schladiť 

sa na Termálnom kúpalisku 

v Komárne. Deti sa od kúpaliska 

presunuli k zvieratkám do Veľkého 

Lélu a ZOO PARKU, ktorý privítal 

do Komárna. Deti sa s letom 

rozlúčili a uzavreli prostredníctvom 

Gofry párty. 

 

  

 

   
 

 

Capoeira 

V roku 2021 sme sa dohodli, že sa 

stretneme na Mŕtvom ramene 

Váhu v Komárne počas 

doobedných hodín a zároveň to 

spojíme s rannou rozcvičkou detí. 

Deti si tzv. tréning užili, precvičili 

všetky kosti a páčil sa im bojový 

šport Capoeira.  

 

 

       

Halloween 

Počas nedeľného dňa 31.10.2021 sa 

chodbami Centra pre deti a rodiny  

ozýval neutíchajúci džavot detí,  

nakoľko si od rána pripravovali,  

strihali, kreslili, vyzdobovali, maľovali 

a vyrábali kostýmy na  

,,Halloweensku párty“.   

 

Mikulášske posedenie 

Mikulášske posedenie pre deti 

umiestnené v špecializovaných 

samostatných skupinách sa konalo 

dňa 07.12.2021. Deti túžobne od 

rána očakávali uja Mikuláša, ktorý 

im rozdal vrece plné sladkostí.  
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7   Prehľad činnosti  Centra podpory profesionálnych rodín 

 

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

v profesionálnej náhradnej  rodine ( ďalej len PNR) 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 16  rokov. 

Kapacita  44 detí  

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

Koordinátorka  CPPR Mgr. Bohonyová T.  – sociálna pracovníčka 

Odborný tím 2 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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7.1    Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa  

Údaje o návšteve školských zariadení v roku 2021 

Školské zariadenia 

počet detí 

Materská 

škola 

Špeciálna 

MŠ 
Základná škola Špeciálna ZŠ 

Stredná 

škola 

7 0 12 4 1 

  
Integrované v bežnej 

triede ZŠ 
variant A 4 

 

  

ŠPU, iné p.         0 

variant B 0  

  variant C 0  

 

Príprava detí na budúce povolanie na stredných školách - v Centre nemáme 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. 

 

 

Záujmová činnosť 

Počas  roku 2021 sa mal. deti zúčastnili nasledovných záujmových aktivít:  

 

Počet detí  

Klub vzpierania a silového trojboja Hurbanovo 2 

Futbalový klub Hurbanovo 1 

Futbalový klub Svätý Peter 2 

Karate klub Zemné 2 

  

 7 

CVČ  

PC krúžok, robotika krúžok 2 

Matematický krúžok 1 

Technický krúžok 1 

Atletický krúžok 1 

Basketbalový  krúžok 1 

Krúžok šikovných rúk 2 

Spevácky krúžok 1 

Krúžok písania starej maďarčiny 1 
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Detské  tábory 

Detské  tábory 
Počet 
detí 

 
Cena    
v Eur 

Letný  tábor Patince  21 3 356  

Best Camp CK   12 4 004 

   
 

 

 

 

Náklady na pobytové tábory boli hradené: 

- náklady z rozpočtu Centra kat. 630 vo výške 4 004 Eur 

- mimorozpočtové prostriedky, sponzorský dar „Silcotec“  vo výške 3 356 Eur  

 

 

7.2  Zapájanie rodiny 
Rodinné a prípadové konferencie 

Prípadová konferencie zvolané Počet detí 

Centrum pre deti a rodiny Komárno 11 

ÚPSVR Komárno 3 

Spolu 14 

 
-  Z toho boli 4 rodinné prípadové konferencie 

- Návštevy detí v rodine:  

- CDR zabezpečilo 4 deťom kontakt s biologickou rodinou prostredníctvom video hovorov 

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

zabezpečilo CDR návštevu dieťaťa v rodine . 

-  

Obec Počet detí 
Doprovod Použitý dopravný  

prostriedok 
Počet návštev 

Dvory nad Žitavou 1 Sociálny pracovník, sestra AUS 2 

Nesvady 1 Sociálny pracovník AUS 1 

Nové Zámky 2 Sociálny pracovník AUS 1 

*AUS - auto služobné 

 

- Výška finančného príspevku na návštevy do rodiny FP 631 je vo výške 0 EUR. Z dôvodu, že sa 

jednalo o jednodňové pobyty, respektíve návštevy. 

- 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 2 deťom pobyt v biologickej rodine. Celkový počet dní, ktoré deti  

strávili  v biologickej rodine bol 1 deň, finančné náklady na stravné počas  pobytu dieťaťa v rodine  

boli   vo výške 0 Eur. 
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7.3  Vývoj zamestnávania PNR a počtu detí umiestnených  v PNR 

 

Vývoj PNR 

Stav k  
 Počet 

PNR 

Počet detí 
v PNR 

Z celkového počtu Počet 
neobsadených 

miest PNR 
k 31.12. 

Počet detí na 1 
PNR/priemer  deti do 6 

rokov 
deti od 6  do  18 

rokov 
Mladí 

dospelí 
31.12.2011 16 28 24 4 0 0 1,75 

31.12.2012 21 34 24 10 0 0 1,62 

31.12.2013 23 44 31 13 0 0 1,91 

31.12.2014 23 37 16 21 0 0 1,61 

31.12.2015 23 44 23 21 0 0 1,91 

31.12.2016 22 45 22 23 0 1 2,05 
31.12.2017 23 40 21 19 0 0 1,74 

31.12.2018 18 33 19 14 0 4 1,83 

31.12.2019 19 36 20 16 0 3 1,89 

31.12.2020 21 38 21 17 0 1 1,81 

31.12.2021 21 36 14 22 0 1 1,71 

 

Naši PNR majú vlastné bytov priestory a všetci zamestnanci  PNR  sú  z nitrianskeho kraja a to z okresu 

Komárno a Nové Zámky. Jednu PNR  tvorí manželský pár. 

 

 

 

7.4 Vyhodnotenie pilotu na zabezpečenie starostlivosti  o deti počas dovolenky PNR  

 

V zmysle  Koncepcie pilotne na úseku CPPR  pracuje  jeden PNR, ktorý zabezpečuje krátkodobé 

víkendové pobyty detí z profesionálnych náhradných rodín a zabezpečuje  poskytovanie starostlivosti 

deťom počas čerpania dovolenky PNR. 

Týmto spôsobom bolo v období sa počas kalendárneho roku zabezpečiť   od dovolenkovanie  pre 10 

PNR a to pre  16 mal. detí. 

   Pracovné miesto PNR, ktorý  zabezpečuje iba oddovolenkovanie  iných PNR a bolo obsadené   

   10 mesiacov. 
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Spôsob čerpania dovolenky PNR počas kalendárneho roku 

 

A. PNR, ktorí poskytujú starostlivosť deťom do 6 rokov veku 

           

   

1.Návšteva        
v BR 

2.Inf.                
poradenstvo 

3.Pobyt u 
žiadateľov 

o NRS 

4.Oddov. 
iným PNR 

5.Dieťa 
na 

skupine 
6.Pilot 7.Byt 

8.Detský     
tábor 

1. Bo 1.dieťa    14       10     

2. Ka 1.dieťa   12   23         

    2. dieťa   12   23         

3. Vz 1.  dieťa            15     

    2. dieťa      12   6       

    3.dieťa     14     6     

4. Pá 1.dieťa     28           

    2.dieťa   21   14         

5. Ku 1. dieťa            14     

    2.dieťa    7       14     

6. Ma 1.dieťa    24       12     

    2.dieťa   19     12       

7. Ti 1.dieťa    19             

    2.dieťa 1         19     

    3.dieťa 1         19     

8. Pa 1. dieťa         17       

    Spolu: 2 128 54 60 35 109 0 0 

           
 

 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

B. PNR, ktorí poskytujú starostlivosť deťom  od 6 do 18 rokov veku  
           

           

   

1.Návšteva        
v BR 

2.Inf.                
poradenstvo 

3.Pobyt u 
žiadateľov 

o NRS 

4.Oddov. 
iným 
PNR 

5.Dieťa 
na 

skupine 
6.Pilot 7.Byt 

8.Detský     
tábor 

1. Zá 1. dieťa   17       28   7 

2. Ži 1 . dieťa    10           22 

3. Le 1. dieťa         22 11     

    2. dieťa   11           22 

4. Pa 1. dieťa       10     3 22 

    2. dieťa           6 3 22 

5. Pas 1. dieťa           21 3 22 

6. Gy 1. dieťa   6           22 

7. He 1.  dieťa    12         3 22 

    2. dieťa   12         3 22 

    3. dieťa    12         3 22 

8. Sp 1. dieťa   23           7 

    2. dieťa    8           22 

    3. dieťa   8     15     7 

9. Va 1. dieťa   13           22 

10. Ot 1. dieťa           16   22 

    2. dieťa           38     

    3. dieťa           22     

11. Ma 1. dieťa   13     22   9   

    2. dieťa   13     22   9   

    3. dieťa   13         9 22 

12. Li 1. dieťa   15       13   7 

    Spolu: 0 186 0 10 81 155 45 314 
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7.5 Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej  starostlivosti 

Centrum  zrealizovalo  počas roku 2021 dve  prípravy v zmysle § 16 vyhlášky 103/2018 Z. z. . Jednotlivé 

témy školenia viedli členovia odborného tímu – psychológovia, sociálni pracovníci vychovávateľ a PNR. 

Počas prvej prípravy bolo vyškolených 13 záujemcov o profesionálne náhradné  rodičovstvo, ktorým 

bolo vydané „ Zhodnotenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.“ 

 

Vývoj vzdelávania 
 Prípravy na profesionálne vykonávanie  náhradnej starostlivosti  

 rok  
Trvanie 
prípravy  

Podali 
žiadosť 

Začali 
prípravu 

Z toho zamestnanci  
CDR     Prípravu ukončili  

2019 
22.01.2019 
21.03.2019 12 12 4  12 

2019 
25.09.2019 
21.11.2019 8 8 3 8 

2020 
20.02.2020 
14.04.2020 13 13 1 7 

2021 
24.09. 2020 
04.05.2021 11 9 6 8 

2021  
27.09.2021 
09.11.2021 8 6 4 5 

        
 

Vytvorili sme podmienky v PNR tak, aby každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a je  
umiestnené v PNR malo možnosť sa cez aplikáciu spojiť so svojím psychológom, sociálnym 
pracovníkom a riešiť s ním svoje aktuálne potreby.  

Tablety umožnili počas pandémie  deťom byť v kontakte so svojimi priateľmi a rovesníkmi zo 
školy a rovnako i s deťmi z ostatných PNR. 

Naša vďaka patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorí darovali 2 % daní nášmu občianskemu 
združeniu, z ktorých sme projekt financovali 

 

7.6 Organizované  aktivity v Centre  a mimo  Centra 

 

Aktivity organizované Centrom v tomto kalendárnom roku boli realizované v súlade s prijatým 

Pandemickým plánom  z dôvodu minimalizovania šírenia ochorenia COVID-19. 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. Nové, zaujímavé zážitky a 

príjemne prežité chvíle upevňujú vzťahy medzi deťmi navzájom a vzájomné vzťahy medzi deťmi a ich 

vychovávateľmi, profesionálnymi náhradnými rodičmi a ďalšími zamestnancami Centra. 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.  
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Prehľad aktivít v roku 2021 
 

aktivity organizované CDR 
aktivity organizované ďalšími subjektmi – 

zapojenie sa CDR 

Názov 
Počet 
detí 

Názov 
Počet 
detí 

Letný tábor Patince 10  Letný tábor Železné 17 

    

 
 

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,  Klížska Nemá, Sokolce, Zemné. 

 

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť 

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

zamestnancov i detí nášho zariadenia.  

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. 

 

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

 

 

8.7 Úspechy a ocenenia detí umiestnených v  PNR 

 

 

Súrodenci Dömeoví navštevujú už druhý rok Klub vzpierania a silového trojboja v 

Hurbanove, kde získavajú úspech za úspechom, diplom za diplomom. Ich vytrvalosť 

a odhodlanosť sa odzrkadlila aj na súťaži vo Veľkom Mederi dňa 11.09.2021, kedy sa uskutočnili 

Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní mladších žiakov a žiačok, ktoré reprezentovali aj naše deti. 

 Majsterkou Slovenska sa stala Žaneta Dömeová v kategórii mladších žiačok do 49 kg    

 Majstrom Slovenska sa stal Ondrej Döme v kategórii do 44 kg 

  Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu a zo srdca im všetci gratulujeme! 
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POBYTOVÝ TÁBOR V PATINCIACH  

26. 06. – 03. 07. 2021 

Na rekreačnom pobyte v Patinciach sa 

zúčastnilo 21 detí z PNR a ŠSS. S deťmi boli 

realizované rekreačno- športovo- zábavné 

činnosti, sociálno-psychologická intervencia 

pod dozorom členov odborného tímu (sociálni 

pracovníci, psychológovia, vychovávatelia). 

Odborný tím zamestnancov viedol skupinové 

aktivity i individuálne rozhovory s deťmi 

zamerané na prevenciu sociálno-patologických 

javov.  

 

 

                  

      

      
 

 

LETNÝ TÁBOR ŽELEZNÉ  

09.08. - 23.08.2021 

Počas tábora deti zažili aktivity ako ,,Hľadanie 

pokladu“, navštívili ich ,,Hasiči“, ktorí im 

vytvorili penovú párty. V tábore ich navštívili aj 

vojaci - ,,Ozbrojené sily SR“ a policajti aj so 

psovodmi. Deti pravidelne chodili na rôzne túry 

celou malebnou krajinou okolia železné, 

dokonca zažili 16 km túru do obchodu.  

Predposledný večer tábora im animátori 

pripravili rozlúčkovú diskotéku, kde sa deti 

vytancovali. 

 

 

 

 

 

MAJSTROVSTVÁ VO VZPIERANÍ 

Súrodenci Dömeoví navštevujú už druhý rok 

Klub vzpierania a silového trojboja 

v Hurbanove. Ich vytrvalosť a odhodlanosť sa 

odzrkadlila aj na súťaži vo Veľkom Mederi dňa 

11.09.2021, kedy sa uskutočnili Majstrovstvá 

Slovenska vo vzpieraní mladších žiakov 

a žiačok, ktoré reprezentovali aj naše deti. 

Majsterkou Slovenska sa stala Žaneta Dömeová 

v kategórii mladších žiačok do 49 kg.    

 Majstrom Slovenska sa stal Ondrej Döme 

v kategórii do 44 kg. 
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8 Prehľad činností výkonu opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou  
 

 

Centrum zabezpečovalo za rok 2021 výkon opatrení ambulantnou/terénnou formou na základe 
odporúčaní,  rozhodnutí orgánu SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z  a rozhodnutia súdu v zmysle 
zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. 

 Ročný výkaz o hodinovom čerpaní  vykonávania ambulantných opatrení, 
terénnych opatrení  za rok 2021 

 

Opatrenia v zmysle 
paragrafov 

Počet 
rodín 

Počet detí 

Súčet 
odpracovaných 
hodín priamej 

práce s 
klientom v 

danom roku 

Súčet 
odpracovaných 

hodín 
nepriamej 

práce s 
klientom v 

danom roku 

Súčet 
osobohodín 

(priamy + 
nepriamy 
kontakt) 

§ 37 ods. 2 písm. d) ZoR – 
Výchovné opatrenie  1 1 

 
43,5 28 

 
71,5 

§ 12 ods. 1 písm. d) 
Výchovné opatrenie 2 2 

 
16,5 14,75 

 
31,25 

§ 44 a.) ods. 1 písm. a) 8 9 130,25 124 254,25 

§ 44 a.) ods. 1 písm. b) bod 1 1 1 1,5 1,5 3 

§ 11 ods. 2 písm. b) 1 2 45,5 46 91,5 

§ 11 ods. 3 písm. b) bod 1 3 3 14,25 8,75 23 

§ 11 ods. 3 písm. b) bod 2 2 2 18 19,5 37,5 

§ 11 ods. 3 písm. b) bod 3 3 4 31,75 47,5 79,25 

§ 11 ods. 3 písm. b) bod 4 5 7 46,75 54,75 101,5 

§ 11 ods. 3 písm. b) bod 5 3 3 42,25 45,05 87,75 

SPOLU 29 34 390,25 390,25 780,5 

 

Zákon č. 305/2005 Z. z. 

- §11 ods. 2 písm. b) - opatrenia pre rodičov dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy 
manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa, 

- §11 ods. 3 písm. b) bod 1 - odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii, 
- §11 ods. 3 písm. b) bod 2 – odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov 

dieťaťa, 
- §11 ods. 3 písm. b) bod 3 - odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a 

iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch, 
- §11 ods. 3 písm. b) bod 4 - odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských 

zručností 
- §11 ods.3 písm. b) bod 5 - odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie 

možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na 
účely určenia miery ohrozenia dieťaťa, 

- §44a ods. 1 písm. a) – poskytovanie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálneho poradenstva alebo 
iného odborného poradenstva, 

- §44a ods. 1 písm. b) bod 1 – vykonanie alebo zabezpečenie vykonania opatrení na uľahčenie riešenia 
výchovných problémov alebo rodinných problémov. 
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Výchovné opatrenia: 
Na základe rozhodnutia orgánu SPODaSK podľa : 

- §12 ods. 1 písm. d) – uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, 
povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe,  
 
Zákon č. 36/2005 Z. z 
Na základe rozhodnutia súdu podľa : 

- §37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine - uloženie mal. dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť 
sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, 

 

 
 

Zhodnotenie činnosti ambulantnej / terénnej formy vykonávania opatrení  

Počet odporúčaní zaslaných orgánom SPODaSK 28 

Realizované opatrenia na základe odporúčaní zaslaných orgánom SPODaSK 27 

Odmietnuté odporúčanie zaslané orgánom SPODaSK 1 

Počet rodín, v ktorých bolo opakovane vydané nové odporúčanie 1 

Realizované výchovné opatrenia na základe rozhodnutia orgánu SPODaSK 2 

Zrealizované výchovné opatrenia na základe  rozhodnutia súdu 1 

Prenesené opatrenia  do roku 2022 na základe odporúčania od orgánu SPODaSK  11 

Prenesené výchovné opatrenia  do roku 2022 na základe rozhodnutia orgánu SPODaSK 2 

Prínos realizácie opatrení: 

 

Prínosom je pri naplnení cieľa v poradenskom procese je konkrétna pomoc klientom.  Maloletým 
deťom aj klientom častokrát pomôže len fakt, že ich niekto vypočuje bez predsudkov a poskytne im iný 
pohľad na situáciu ,v ktorej sa aktuálne nachádzajú. 
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9   Informácie o hospodárení centra 

Plnenie rozpočtu v roku 2021 

podpoložka 
EK 

Ekonomická klasifikácia 
Schválený 
rozpočet 
rok 2021 

Upravený 
rozpočet 

2021 

Skutočnosť 
2021 

Čerpanie     
v  % 

1. Príjmy           

200   10 797,00 3 190,67 3 190,67 100,00 

2. Výdavky bežné         

600       

610 Mzdy 766 227,00 956 971,79 956 971,79 100,00 

620 Odvody 267 796,00 344 124,20 344 124,20 100,00 

630  Tovary a služby 133 778,00 166 190,69 166,190,69 100,00 

z toho: opravy a udržiavanie 1 650,00 11 775,10 11 775,10 100,00 

 školenia a supervízie 3 200,00 6 702,80 6 702,80 100,00 

 informačné technológie 0,00 7 205,00 7 205,00 100,00 

3. Transfery           

640  
Transfery jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám 

94 636,00 115 503,27 115 503,27 100,00 

4.Výdavky 
kapitálové  

        
  

700   0,00 25 349,33 25 349,33 100,00 

 

Kapitálové výdavky boli schválené vo výške 25 349,33 Eur na rekonštrukciu rozvodov ústredného 

kúrenia s osadením vykurovacích telies v budove CDR Komárno.  

 

Údržba a opravy   budovy   a priestorov Centra: 

- hygienická maľba v priestoroch v budove CDR Komárno 3 285,85 Eur, 

- výmena vchodových dverí v administratívnej časti  1 232,39 Eur, 

- oprava schodov do suterénu 4 550,16 Eur. 

 

Pohľadávky 

 

Ku dňu 31.12. 2021  evidujeme pohľadávky  vo výške  0,00 Eur.  

 

Sponzorstvo  

- finančné prostriedky   prijaté  vo výške   5 205, 00 EUR,* 

- vecné dary prijaté na základe sponzorských zmlúv v celkovej výške    661,32 EUR. 

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

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

tretíkrát i pre deti zo špecializovanej samostatnej skupiny.  
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Zoznam použitých skratiek 

 

ÚPSVR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  

DI – deinštitucionalizácia 

CDR – Centrum pre deti a rodiny 

CPPR – Centrum podpory profesionálnych náhradných rodičov 

PNR – profesionálny náhradný rodič 

ŠSS – špecializovaná samostatná skupina  

MD – mladý dospelý 

ŤZP – ťažko zdravotne postihnutý 

NRS – náhradná rodinná starostlivosť 

MŠ – materská škola 

ŠMŠ – špeciálna materská škola 

ZŠ – základná škola 

ŠZŠ – špeciálna základná škola 

CVČ – centrum voľného času  

OÚ – Obecný úrad  
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Príloha 1 

6

1

4

1

1

1 sestra 1

1

2

3

3

Kapacita: 65 1

Počet úväzkov: 65

riadi teľ 1

profes ionálny náhradný rodič 22

sociá lny pracovník  (z toho NP DEI NS III. 1 úväzok) 4

psychológ 2 Schéma organizačnej štruktúry je platná  a účinná od 01.09.2021

špeciá lny pedagóg 1

hlavná sestra 1

Ambulatná/terénna forma: psychológ 2

sociá lny pracovník/as is tent sociá lnej práce 2

zamestnanci priameho kontaktu: 23

- vychovávateľ 4

- pomocný vychovávateľ 5

- pomocný vychovávateľ s  EA (ekonom.agenda) 3

- sestra 11

- zdravotnícky as is tent 1       Ing. Silvia Dorotovičová

ekonomickí zamestnanci 4      riaditeľ centra pre deti a rodiny

prevádzkoví zamestnanci 3

Centrum podpory  profesionálnych 

náhradných rodičov

vedúci  CPPR - sociá lny 

pracovník
1

sociá lny pracovník  (z 

toho NP DEI NS II I . 1 

úväzok)

riaditeľ

1

hlavná sestra

Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č.3, 945 01  Komárno

Ekonomicko-prevádzkový úsek

vedúci  úseku -  hospodár, rozpočtár
1

ekonóm

Schéma organizačnej štruktúry

1

2

sociá lny pracovník 1

1

1.Samostatne usporiadaná skupina- 

špecializovaná samostatná skupina - 

ošetrovateľská starostlivosť

1

1 psychológ

profes ionálna  náhradná rodina

pomocný vychovávateľ 

sestra

pomocný vychovávateľ 

3. Samostatne usporiadaná skupina- 

špecializovaná samostatná skupina - 

opatrovateľská starostlivosť

1

sestra

pomocný vychovávateľ s  EA

zdravotnícky as is tent
prevádzkár, pokladňa, regis tratúra

vodič, kurič, údržbár

upratovačka

2

1

špeciá lny pedagóg

V Bratislave schválil dňa: 23.8.2021

refernt PaM, pohľadávky

1

vychovávateľ

1

                     Ing. Štefan Šulek

psychológ

pomocný vychovávateľ s  EAAmbulatná/terénna forma

2. Samostatne usporiadaná skupina- 

špecializovaná samostatná skupina - 

ošetrovateľská starostlivosť

pomocný vychovávateľ s  EA

22

psychológ

sociá lny pracovník/ 

as is tent sociá lnej práce
2

vychovávateľ

námestník sekcie sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

V Komárne predkladá dňa: 10.8.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


