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ÚVOD 

 
Jedného dňa položil učiteľ svojím učeníkom otázku: 

"Prečo ľudia kričia, keď sú nahnevaní?" 

"Kričia preto, lebo sa dajú obrať o pokoj," odvetil jeden z nich. 

"Prečo však kričia, keď s nimi súhlasíme?" opýtal sa učiteľ znovu. 

"Nuž, kričia preto, aby sme ich počuli," znela odpoveď druhého učeníka.  

A majster sa pýtal ďalej: "Takže sa nedá hovoriť potichu?" 

Nasledovalo množstvo ďalších rozmanitých odpovedí, ale žiadna z nich učiteľa nepresvedčila.  

Vtedy zvolal: "Viete, prečo kričíme na ľudí, keď sme nahnevaní? Je to preto, lebo keď sa dvaja ľudia na seba 

hnevajú, ich srdcia sa od seba príliš vzdialia. Ak sa chcú navzájom počuť, musia na seba kričať. Čím sú 

nahnevanejší, tým silnejšie musia kričať, aby sa počuli. Čo sa však stane, keď sa dvaja ľudia do seba zaľúbia? 

Nekričia, hovoria veľmi potichu. Vzdialenosť medzi nimi je veľmi malá. Niekedy sú ich srdcia tak blízko, že ani 

nehovoria, iba šepkajú. A keď je láska najintenzívnejšia, nemusia  ani šepkať, stačí, keď na seba pozerajú. Ich 

srdcia sa vedia dorozumieť. To sa deje medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa ľúbia." 

Na záver učiteľ povedal: "Keď sa s niekým rozprávate, nedopusťte, aby sa vaše srdcia od seba vzdialili. 

Nehovorte slová, ktoré by ich mohli ešte viac  oddialiť, pretože potom príde deň, keď bude vzdialenosť taká 

veľká, že už nenájdu cestu späť." 

 
 

Milí priatelia, 

týmto krátkym príbehom sa Vám opäť po roku prihovárame. Náš detský domov už 62 

rokov nahrádza dočasne domov deťom odlúčeným od svojej rodiny. Niektoré deti sa po 

krátkom čase vrátili späť do svojej vlastnej rodiny, iné našli nový trvalý domov v náhradnej 

rodine a niektoré deti vyrástli medzi nami do dospelosti. Našim cieľom bolo vždy vytvárať 

a podporovať pre deti plnohodnotné vzťahy na celý život. Vzťahy, ktoré budú charakteristické 

blízkosťou, hĺbkou a citom. Vzťahy, v ktorých nebude potrebné kričať, aby bolo počuť ... 

 

Uplynulý rok sa niesol v duchu princípov deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 

a prípravy na veľkú legislatívnu zmenu v zákone č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele. V roku 2017 sme v našom detskom domove poskytovali starostlivosť 

celkom 60 deťom a mladým dospelým v 4 samostatných skupinách, 6 profesionálnych  

rodinách a v dvoch bytoch pre mladých dospelých. V minulom roku sa podarilo dvom 

rodinám upraviť podmienky pre návrat detí domov. Sedem detí našlo domov v pestúnskych 

rodinách. Ako dospelí opustili náš detský domov 3 mladí dospelí po ukončení vzdelávania. 

Som hrdá na to, že každé dieťa či mladý dospelý, ktorý opúšťa náš detský domov, má aspoň 

jednu blízku vzťahovú osobu. 

Za všetkými výsledkami stoja konkrétni ľudia – moji kolegovia. Týmto im chcem 

poďakovať za tímového ducha, trpezlivosť, odhodlanie a zdieľanie nádeje v budúcnosť 

„našich“ detí. Do budúceho roka spoločne hľadíme s nádejou, že všetky legislatívne zmeny 

pomôžu výrazne naplniť náš cieľ o vytváraní kvalitných vzťahov pre „naše“ deti. 

                                                                                                                                                                              
          

    Mgr. Eva Martinkovičová 

riaditeľka detského domova 
 



I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie: Detský domov Pečeňady 

Sídlo organizácie: Pečeňady 66, 922 07 

Právna forma: štátna organizácia 

IČO: 00351644 

DIČ: 2020531062 

Počet zamestnancov: 41 

Počet detí (kapacita): 54 

Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Martinkovičová – riaditeľka DeD 

Kontakt: 033/2433042 

E-mail: opora@stonline.sk 

 

 

 

 
 

 

 



II. POSLANIE DETSKÉHO DOMOVA 
 

V zmysle § 49 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je „detský 

domov prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení 

ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia“. 

Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo 

náhradné rodinné prostredie.  

Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti, môže mladý dospelý požiadať 

detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 

rokov veku. Osamostatnenie na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť 

samostatne sa živiť.  

Náš detský domov poskytuje starostlivosť o maloleté deti a mladých dospelých vo veku 

od 0 – 25 rokov. O deti sa staráme v štyroch samostatných skupinách (tri sú umiestnené 

v hlavnej budove v Pečeňadoch a jedna v samostatnom rodinnom dobe v Trebaticiach) a v 

šiestich v profesionálnych rodinách.  V priebehu roku 2017 sme vytvorili podmienky pre 

starostlivosť o celkovo 53 detí a 7 mladých dospelých. Z toho  profesionálnych rodinách sme 

mali v roku 2017 umiestnených 16 detí. Dva byty pre mladých dospelých (v Piešťanoch a vo 

Veľkých Kostoľanoch) využilo 7 mladých dospelých pripravujúcich sa na osamostatnenie.   

 

 

III.VÍZIA A STRATÉGIA DETSKÉHO DOMOVA 

 

Víziou nášho detského domova je zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou 

detského domova na zariadenie pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.   

Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti na roky 2016 -

2020 predstavuje základný koncepčný a plánovací dokument Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny, v ktorom sú rozpracované strategické rozvojové zámery Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V súlade s týmto plánom ako aj pripravovanou 

novelou zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je dlhodobým 

cieľom nášho zariadenia kompletná transformácia nášho detského domova na Centrum pre 

deti a rodiny a v tomto smere kvalitné a optimálne realizovanie opatrení v týchto oblastiach: 

 Pobytová forma starostlivosti pre maloleté deti (na základe rozhodnutia súdu) a 

mladých dospelých (na základe dohody):  

Aktuálne poskytujeme komplexnú starostlivosť maloletým deťom a mladým dospelým 

(kapacita 54)  v kmeňovej budove detského domova (3 samostatné skupiny), v samostatnom 

rodinnom dome (samostatne usporiadaná skupina), 6 profesionálnych náhradných rodinách 

a v 2 bytoch pre mladých dospelých. Túto odbornú starostlivosť zabezpečuje celkovo 1 

vedúci úseku starostlivosti o deti, 12 pedagogických zamestnancov, 12 pomocných 

vychovávateľov, 6 profesionálnych rodičov, 2 sociálne pracovníčky a 2 psychologičky. Túto 



formu starostlivosti vieme zabezpečiť aj naďalej v súčasných priestorových a personálnych 

podmienkach.  

 Ambulantná a terénna forma – aktuálne nemáme dostatočné podmienky pre odbornú 

ambulantnú a terénnu prácu s deťmi, rodičmi a celými rodinami. Preto je nevyhnutné 

zabezpečiť priestorové a personálne podmienky  

- zakúpenie rodinného domu  (viď koncepcia na   roky 2016-2020), možné je zvážiť aj 

výstavbu rodinného domu v súčasnom areáli detského domova, následne presťahovanie 1. 

samostatnej skupiny z kmeňovej budovy do tohto domu a prispôsobenie uvoľnených 

priestorov pre ambulantnú formu práce a priestory pre odborné činnosti, ktoré súvisia s 

prácou s rodinou - pracovne pre psychológov, špeciálneho pedagóga, 2 poradenské  

miestnosti (pre sociálne a psychologické poradenstvo), terapeutická miestnosť, 

- zakúpenie osobného motorového vozidla pre terénnu sociálnu prácu, 

- prijatie nových zamestnancov pre ambulantnú prácu – 1 psychológ, 1 sociálny pracovník, 1 

rodinný asistent, 

– zabezpečenie pracovných pomôcok a materiálneho vybavenia pre nových zamestnancov,  

 Pobytová forma pre rodiny (dobrovoľný pobyt na základe dohody) - aktuálne nemáme 

dostatočné podmienky pre pobyty  rodičov (na základe Dohody). Pre realizáciu týchto 

opatrení v našom zariadení je nevyhnutné riešenie priestorových a personálnych 

podmienok 

 – zakúpenie druhého rodinného domu (viď koncepcia na roky 2016-2020), možné je zvážiť aj 

výstavbu rodinného domu v súčasnom areáli detského domova, následne presťahovanie 2. 

samostatnej skupiny z kmeňovej budovy do tohto domu a prispôsobenie uvoľnených 

priestorov pre dobrovoľné pobyty rodín, celková kapacita max. 8-členná rodina (vrátane 

rodičov),  

- prijatie nových zamestnancov pre prácu s rodinami – 3 pedagogickí zamestnanci, 1 sociálny 

pracovník, 2 ďalší zamestnanci (pomocný vychovávateľ, prevádzkový zamestnanec), 

– zabezpečenie pracovných pomôcok a materiálneho vybavenia pre nových zamestnancov  

V súlade s touto víziou podriaďujeme v spolupráci s ÚPSVaR všetky naše činnosti 

týmto konkrétnym strednodobým cieľom: 

1. Podpora vlastnej rodiny dieťaťa, jej schopností zabezpečiť dieťaťu bezpečné vzťahy 

a výchovné prostredie. 

2. Ak bolo dieťa „odtrhnuté“ od matky, rodiča alebo inej osoby, ktorá sa o neho starala, 

je potrebné toto puto znovuobnoviť (dieťa sa vráti do svojej vlastnej rodiny). 

3. Ak nie je znovuobnovenie prvotného puta s rodičom z akýchkoľvek príčin možné, 

treba pre dieťa hľadať tzv. „trvalé riešenie“. To znamená sprostredkovať a zabezpečiť 

nový hlboký vzťah (puto) s inou osobou. 

4. Príprava starších detí a mladých dospelých na osamostatnenie sa. 
 

 

 

 



Naše krátkodobé ciele sú: 

- Aktívne zapájať biologických rodičov do sanácie vlastných rodín 

- Vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť 

- Rozvíjať vlastných zamestnancov 

- Prizývať k spolupráci odbornú verejnosť 



IV. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA DETSKÉHO DOMOVA 

 Od 01. novembra 2017 je v našom detskom domove platná táto organizačná 

štruktúra: 

 

V novembri 2017 bola organizačná štruktúra rozšírená o jedno pracovné miesto 

pomocného vychovávateľa s ekonomickou agendou, čo pomohlo skvalitniť poskytovanie 

starostlivosti o deti umiestnené v našom detskom domove. 



V. ROZPOČET DETSKÉHO DOMOVA A JEHO 

ČERPANIE K 31. 12. 2017 

 

 

 



VI. PREHĽAD METODICKEJ ČINNOSTI V ROKU 2017 

 

1. Práca s rodinou 

Za jeden zo základných nástrojov práce s rodinou považujeme zapájanie rodín do 

plánovania a systematické využívanie prípadových (rodinných) konferencii. Osvedčilo sa 

nám realizovanie stretnutia s rodinou dieťaťa prípadovej konferencie v čo najkratšom čase po 

umiestnení dieťaťa do nášho detského domova. V priebehu roka 2017 sme prijali do nášho 

detského domova dve súrodenecké skupiny a ďalších 7 detí. V prípade všetkých detí, okrem 

jednej súrodeneckej skupiny sa nám podarilo zapojiť rodinu a zrealizovať prípadové 

konferencie a tak spoločne plánovať ďalšie smerovanie práce s deťmi a ich rodinami. Jedna 

súrodenecká skupina prišla na jeseň 2017 a prípadovú konferenciu plánujeme zrealizovať 

hneď na začiatku roka 2018.  

Za úspech považujeme návrat dvoch súrodeneckých skupín do domáceho prostredia - 

do starostlivosti rodičov.  

Po neúspešnej sanácii rodinného prostredia sa zmenil plán u ďalších 7 detí. Z nich 6 

detí sa podarilo umiestniť do náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť). 

Okrem toho sme v roku 2017 ďalšieho maloleté dieťa začali pripravovať na prechod do 

pestúnskej starostlivosti. Po úspešných interakciách nebol tento proces ešte ukončený, čakáme 

na súdne rozhodnutie. 

V roku 2017 dosiahli plnoletosť 3 mladí dospelí. Všetci sa postupne pridali k ďalším 

4 mladým dospelých, ktorí aj po dosiahnutí plnoletosti zotrvali v detskom domove a boli 

umiestnení v bytoch, ktoré slúžia pre účely mladých dospelých. V priebehu roka ukončili 4 

mladí dospelí pobyt v detskom domove a všetci sa osamostatnili za podpory svojich rodín. 

 

Všetky deti v našom detskom domove majú kontakt so svojou rodinou, prípadne majú 

vytvorené blízke vzťahy mimo detský domov. Tieto vzťahy sú posilňovanie pravidelnými 

návštevami ako aj krátkodobými pobytmi detí mimo detský domov.  

Finančné prostriedky vynaložené na krátkodobé a dlhodobé pobyty detí 

v biologických rodinách a v rodinách blízkych osôb, boli v celkovej sume 4 357,91€.   
 

 

2. Vytvárame prirodzených podmienok pre život dieťaťa, pre 

jeho rozvoj a samostatnosť 

Vzdelávanie detí: 

V roku 2017 materskú školu v Pečeňadoch navštevovalo štyri deti. Základnú školu vo 

Veľkých Kostoľanoch navštevovalo 12 detí, v Trebaticiach 3 deti, vo Vrbovom 2 deti, 

Špeciálnu základnú školu vo Vrbovom 1 dieťa, Špeciálnu základnú školu v Trnave 2 deti, 

Základnú školu v Hlohovci 3 deti, Materskú školu v Piešťanoch 1 dieťa. Pedagogickú 

a sociálnu akadémiu v Trnave navštevovala 1 mladá dospelá, Strednú odbornú školu 

elektrotechnickú v Trnave 4 deti, Stredné odborné učilište navštevujú 2 deti, Strednú 

združenú školu v Trnave navštevuje 1 chlapec. Strednú školu záverečnými skúškami, 

prípadne maturitou, ukončili 2 dievčatá a jeden chlapec. 

 

 

 



Výchova a rozvoj detí v profesionálnych rodín: 

V roku 2017 sme poskytovali starostlivosť 16 deťom (od 0 do 16) v 6 profesionálnych 

rodinách. Výchova v týchto podmienkach je najviac podobná ich prirodzenému prostrediu. 

Veľký význam vnímame v tom, že všetky profesionálne rodiny žijú v rodinných domoch, 

okolie ktorých poskytuje veľmi dobré podmienky na voľnočasové aktivity detí.  

 

Príprava na osamostatnenie sa mladých dospelých: 

V roku 2017 sme poskytovali starostlivosť celkom 7 mladým dospelým. Prípravu na 

ich postupné osamostatnenie sme realizovali v podmienkach dvoch samostatných bytov, kde 

mladí dospelí samostatne hospodária a rozvíjajú svoje sociálne zručnosti pod vedením svojich 

vychovávateľov z pôvodných samostatných skupín. 

 

Výchova a rozvoj detí v podmienkach samostatných skupín: 

V detskom domove v Pečeňadoch sa nachádzajú tri samostatné skupiny rodinného 

typu a jedna je v rodinnom dome v Trebaticiach. Našou snahou je, životné podmienky detí 

v detskom domove čo najviac priblížiť rodinným podmienkam. Vzhľadom k tomu, že 

samostatné skupiny sú umiestnené v prostredí obce, aj viaceré aktivity sú zamerané na rozvoj 

pracovných zručností, ktoré môžu deti realizovať v priľahlom parku, ovocnom sade, 

v zeleninovej záhrade a tiež v hospodárskom dvore. Voľnočasové aktivity trávia deti na 

viacúčelovom ihrisku.  

 

V našom detskom domove sa už tradične snažíme podporovať športový talent u detí. 

V roku 2017 päť detí pravidelne navštevovalo tréningy vo futbalových kluboch v priľahlých 

obciach a v meste Trnava. Deti navštevujúce Základnú školu vo Veľkých Kostoľanoch, 

v Trebaticiach a vo Vrbovom, využili možnosť zapojenia sa do krúžkov v rámci školy.  

 

V roku 2017 sme zorganizovali viaceré letné tábory. Letného tábora od 01. 07. do 15. 

07. 2017 sa zúčastnili všetky deti z detského domova . Druhý tábor, ktorý bol organizovaný 

od 18. 07. do 24.07. 2017, bol pripravený pre 10 detí. Tento tábor organizovala SPDDD 

Úsmev ako dar. V termíne od 09.08. do 13.08.2017 sa 1 dieťa zúčastnilo letného tábora, ktorý 

bol organizovaný pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tábora v  

termíne od 16.08. do 31.08.2017 sa zúčastnilo 25 detí. Prvý a posledný letný tábor zabezpečil 

detský domov. Celkové finančné prostriedky vynaložené na letné pobyty v roku 2017 boli vo 

výške 10 800 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rozvíjanie zamestnancov 

 

 
 

 

V uplynulom roku v našej organizačnej štruktúre zabezpečovalo komplexnú 

starostlivosť o deti 40 zamestnancov. Z toho 5 odborných zamestnancov ( 2 psychologičky, 1 

špeciálny pedagóg, 2 sociálne pracovníčky), 12 vychovávateľov, 11 pomocných 

vychovávateľov, 6 profesionálnych rodičov a 6 ďalších zamestnancov. Profilácia detského 

domova sa nesie v znamení „plnohodnotné zaradenie detí do života po odchode 

z detského domova“. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa v detskom domove vytvárali deťom 

také podmienky  a vzťahy, ktoré im poskytujú množstvo podnetov citových a rozumových. 

Pri rozvíjaní citovej a sociálnej stránky osobnosti dieťaťa sú veľmi dôležité činnosti 

a výchovné situácie, pri ktorých dochádza k vytváraniu silných citových vzťahov a väzieb 

medzi dieťaťom a vychovávateľom, a tým môže dieťa postupne získavať pocit dôvery 

a istoty. Starostlivosť o naše deti preto vyžaduje špecifické zručnosti a neustále vzdelávanie 

sa a tiež podporu profesionálnych rodičov. Všetci pedagogickí, odborní zamestnanci, 

profesionálni rodičia boli zaradení do plánu vzdelávania, každý mal vypracovaný vlastný plán 

osobnostného rozvoja, do ktorého zahŕňali aj aktivity súvisiace s rozvojom ich odborných 

zručností a osobnostných kompetencií. Pedagogickí a odborní zamestnanci spĺňajú 

požadované kvalifikačné predpoklady. 

 

Konkrétne aktivity v rámci rozvoja zamestnancov: 

a) Kontinuálne vzdelávanie 

b) Iné odborné vzdelávanie 

c) Supervízia 

d) Metodická činnosť a výmena skúseností s inými detskými domovami 

 

 

a) Kontinuálne vzdelávanie 

V roku 2017 úspešne absolvovali a ukončili vzdelávanie podľa Plánu kontinuálneho 

vzdelávania títo pedagogickí a odborní zamestnanci: 

Kurz: „Využitie  metódy PRVA pri poskytovaní opory dieťaťu v kríze“ 

Zúčastnení: Mgr. Bokorová, Mgr. Hudeková 

Organizátor: Artea 

 



Vzdelávanie: „PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo 

inštitucionálnej starostlivosti“ 

Zúčastnení: Mgr. Bokorová, Mgr. Hudeková 

Organizátor: Úsmev ako dar 

 

Vzdelávanie: „ PARTNER – edukatívno – zážitkový program na rozvoj zručností 

efektívnej výchovy a vzdelávania detí“ 

Zúčastnení: Mgr. Bokorová, Mgr. Hudeková 

Organizátor: Úsmev ako dar 

 

Predatestačné vzdelávanie k 1. atestačnej skúške v mesiacoch september až december 

2017 absolvovali vychovávateľky Mgr. Prouzová a Mgr. Bánovská. 

 

Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít a jednotlivých programov je východiskom 

skvalitnenia ďalšieho výchovno – vzdelávacieho procesu v detskom domove. Väčšina 

pedagogických zamestnancov považuje sebavzdelávanie za dôležitý spôsob osobného rastu 

a zlepšenie profesijných zručností a svojho profesijného rastu.  

Úlohou detského domova je sledovanie úrovne dosiahnutia najvyššej možnej kvality 

vzdelávania a zároveň spätnej väzby, ako je rozbor vzdelávacích aktivít na odborných 

seminároch detského domova. Súčasne ide o pedagogické stratégie, ktorých cieľom je získať 

o jednotlivých deťoch čo najpresnejšie a najkompletnejšie poznatky. Zároveň aj sledovanie 

využívania inovatívnych metód pedagogických a odborných zamestnancov detského domova 

vo výchovno – vzdelávacom procese. 

Jednotlivé druhy kontinuálneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania majú pedagogickí 

a odborní zamestnanci zahrnuté v pláne osobnostného rozvoja, ktorý je vyhodnocovaný 

dvakrát ročne.  

Plán kontinuálneho vzdelávania je vyhodnocovaný na konci kalendárneho roka. 

Vyhodnocuje ho riaditeľka detského domova v spolupráci s vedúcim úseku starostlivosti 

o deti a členmi odborného tímu. 

 

b) Iné odborné vzdelávanie 
Odborní a pedagogickí zamestnanci si tiež rozširovali svoje kompetencie a dopĺňali 

vedomosti v príslušných odboroch: 

 Rorschachova metóda - Exnerovský Komprehenzívny systém pre psychológov mimo 

zdravotníctva, PsycheEduca, s. r. o (Mgr. Andrea Hudeková – psychologička)  

 Dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, Slovenský inštitút 

v logoterapii (SILOE), Bratislava,(Mgr. Lucia Bokorová – psychologička). 

 Odborné seminár realizované rôznymi inštitúciami.  

 Profesionálni rodičia a pedagogickí zamestnanci absolvujú interné vzdelávanie 

(zabezpečené psychologičkami) na témy:  

- Sexuálna výchova a práca so sexuálne zneužívaným dieťaťom,  

- Práca s Knihou života,  

- Vzťahová väzba, 

- Prevencia šikany 

 Účasť na ďalšom vzdelávaní nepedagogických zamestnancov detského domova. 

 Štúdium legislatívy, metodickej, pedagogickej a odbornej literatúry,  



 

c) Supervízia sa v našom detskom domove realizovala podľa ročného plánu 

supervízie. Vychovávatelia a pomocné vychovávateľky absolvovali 12 hodín skupinovej 

supervízie, profesionálni rodičia 6 hodín skupinovej supervízie a po 2 hodiny individuálnej 

supervízie. Odborní zamestnanci po 3 hodiny.  

 

e) Metodická činnosť a výmena skúseností s inými detskými domovami 
Okrem akreditovaných programov majú zamestnanci detského domova možnosti svoje 

vedomosti rozvíjať nasledovne: 

 vzájomnou výmenou skúseností medzi detskými domovmi – návšteva DeD Piešťany, 

Sereď, Holíč, Dunajská Streda. 

 poskytovanie adaptačného vzdelávania pre začínajúcich pedagogických a odborných 

zamestnacov, 

 pomocou praktikantom, ktorí nadobúdajú svoju prax v našom domove, 

 tvorivým zavádzaním a využívaním efektívnych metód a foriem práce, 

 zameraním sa na rozvoj tvorivosti a kreativity vychovávateľa, 

 prezentovaním pozoruhodných výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania, 

 hodnotením vlastného pôsobenia vo vzťahu k dieťaťu, 

 rozvíjaním odborných kompetencií zamestnancov pri formovaní postojov, zručností 

a vedomostí detí v oblasti ľudských práv, 

 

Finančné prostriedky čerpané v roku 2017 na supervíziu boli v hodnote 1532,56 € 

a prostriedky čerpané na vzdelávanie v roku 2017 boli v sume 1130,00 €. 

 

 

4. Spolupráca s odbornou verejnosťou 

V roku 2017 sme pokračovali v spolupráci s viacerými organizáciami, inštitúciami 

a individuálnymi sponzormi a priateľmi detského domova. Pre deti a mládež boli zabezpečené 

vzdelávacie aktivity rozvíjajúce sociálne zručnosti – prizvaní odborníci (protidrogová 

prevencia, prevencia kriminality, asociálne správanie -  polícia z OO PZ Vrbové).  

V rámci šírenia dobrého mena sa naši zamestnanci aktívne zúčastňovali rôznych 

konferencií a viedli vzdelávacie semináre (Mosty, koordinačné stretnutia k problematike 

násilia na deťoch,...), 19 zamestnanci sú členmi Fóra riaditeľov a zamestnancov DeD, 

príklady dobrej praxe šíria viacerí zamestnanci prostredníctvom metodických stretnutí s inými 

detskými domovmi a inými odborníkmi v oblasti NRS (SPDDD Úsmev ako dar, ÚPSVaR, 

príslušné obecné a mestské úrady,..).  

V spolupráci so sponzormi a priateľmi detského domova sme opäť organizovali rôzne 

športové, kultúrne podujatia (kultúrne vystúpenia pre dôchodcov EBO, kultúrne vystúpenie 

na vianočnom večierku zamestnancov VÚJE Trnava, spoločná akcia s DSS Plavecké 

Podhradie,..). Aj v roku 2017 hráči amerického futbalu z Bratislavy trikrát za rok 

zorganizovali športové podujatie pre deti na pôde detského domova. Deti sa zúčastnili akcií 

organizovaných Demokratickou úniou žien z Vrbového (karneval, oslava MDD, športové 

popoludnie na gymnáziu vo Vrbovom). 



Okrem pravidelných dlhoročných sponzorov, aktivity detského domova podporuje aj 

občianske združenie, ktoré bolo založené pri Detskom domove v Pečeňadoch. Spevácky 

zbor CANTUS Bratislava realizovali aj v roku 2017 ako aj v predchádzajúcich rokoch 

brigádu na čistenie priľahlého parku a okolia detského domova.   

 

 

VII. KONTROLNÉ ČINNOSTI V ROKU 2017 
 

V našom detskom domove bola v apríli až máji 2017 vykonaný Vládny finančný audit. 

 V septembri 2017 bola vykonaná kontrola OR Hasičského a záchranného zboru 

v Piešťanoch. 

Pred začiatkom vykurovacej sezóny bola vykonaná previerka plynových vykurovacích 

zariadení v kmeňovej budove v Pečeňadoch, v samostatnom rodinnom dome v Trebaticiach, 

ako aj v dvoch bytoch pre mladých dospelých. 

V priebehu roka 2017 bola 2 krát vykonaná prokurátorská previerka dodržiavania 

zákonnosti (okresná previerka), 3 krát vykonaná prokurátorská previerka dodržiavania 

zákonnosti (krajská previerka). 

Ďalej boli priebežne vykonávané interné kontroly a hospitácie riaditeľkou, vedúcim 

úseku starostlivosti o dieťa a hospodárkou pre oblasť prevádzky. 

 

 

VIII. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE za rok 2017 

Počet detí kapacita – 54 detí 

Skutočný stav k 31.12.2017 – 39 detí 

Počet prijatých detí v danom roku – 11 detí 

Počet odídených detí z detského domova do rodiny – 7 detí 

Počet detí z detského domova do NRS (pestúnska starostlivosť) – 6 detí 

Počet odídených mladých dospelých – 4 mladých dospelých 

Počet premiestnených  detí na základe rozhodnutia súdu - 1 

Priemerná dĺžka pobytu v detskom domove – 3,83 roka 

 

IX. POZITÍVA DETSKÉHO DOMOVA V ROKU 2017 

Naše zariadenie má dlhoročné pozitívne skúsenosti s podporou priateľov a sponzorov 

detského domova, aj vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť deťom umiestneným v našom 

zariadení plnohodnotnú starostlivosť. Aj v roku 2017 nás podporovali svojimi aktivitami 

členovia občianskeho združenia pri Detskom domove v Pečeňadoch. Udržiavame veľmi 

dobrú spoluprácu s pracovníkmi ÚPSVaR v jednotlivých mestách, rovnako aj s inými 

inštitúciami. V decembri 2017 bolo našim dvom zamestnankyniam udelené ocenenie 

predsedom Trnavského samosprávneho kraja za dlhoročnú prácu v oblasti sociálnej práce. 

V roku 2017 detský domov neevidoval žiadnu sťažnosť. 



X. FOTOGALÉRIA Detského domova v Pečeňadoch 

 

 
 

Deti pri činnosti v areáli detského domova 

 

 

 

 
Multifunkčné ihrisko 

 

 



 

4.samostatná skupina v Trebaticiach 

 

 

Byty pre mladých dospelých 

 

Terapeutická miestnosť 



 

Zeleninová záhrada 

 

Hospodársky dvor 

 

 

Priľahlý park 


	Naše krátkodobé ciele sú:
	- Aktívne zapájať biologických rodičov do sanácie vlastných rodín
	- Vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť
	- Rozvíjať vlastných zamestnancov
	- Prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
	IV.  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA DETSKÉHO DOMOVA
	V novembri 2017 bola organizačná štruktúra rozšírená o jedno pracovné miesto pomocného vychovávateľa s ekonomickou agendou, čo pomohlo skvalitniť poskytovanie starostlivosti o deti umiestnené v našom detskom domove.
	V. ROZPOČET DETSKÉHO DOMOVA A JEHO ČERPANIE K 31. 12. 2017
	VI. PREHĽAD METODICKEJ ČINNOSTI V ROKU 2017
	2. Vytvárame prirodzených podmienok pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť
	Vzdelávanie detí:
	V roku 2017 materskú školu v Pečeňadoch navštevovalo štyri deti. Základnú školu vo Veľkých Kostoľanoch navštevovalo 12 detí, v Trebaticiach 3 deti, vo Vrbovom 2 deti, Špeciálnu základnú školu vo Vrbovom 1 dieťa, Špeciálnu základnú školu v Trnave 2 det...
	Výchova a rozvoj detí v profesionálnych rodín:
	V roku 2017 sme poskytovali starostlivosť 16 deťom (od 0 do 16) v 6 profesionálnych rodinách. Výchova v týchto podmienkach je najviac podobná ich prirodzenému prostrediu. Veľký význam vnímame v tom, že všetky profesionálne rodiny žijú v rodinných domo...
	Príprava na osamostatnenie sa mladých dospelých:
	V roku 2017 sme poskytovali starostlivosť celkom 7 mladým dospelým. Prípravu na ich postupné osamostatnenie sme realizovali v podmienkach dvoch samostatných bytov, kde mladí dospelí samostatne hospodária a rozvíjajú svoje sociálne zručnosti pod vedení...
	Výchova a rozvoj detí v podmienkach samostatných skupín:
	V detskom domove v Pečeňadoch sa nachádzajú tri samostatné skupiny rodinného typu a jedna je v rodinnom dome v Trebaticiach. Našou snahou je, životné podmienky detí v detskom domove čo najviac priblížiť rodinným podmienkam. Vzhľadom k tomu, že samosta...
	V našom detskom domove sa už tradične snažíme podporovať športový talent u detí. V roku 2017 päť detí pravidelne navštevovalo tréningy vo futbalových kluboch v priľahlých obciach a v meste Trnava. Deti navštevujúce Základnú školu vo Veľkých Kostoľanoc...
	 Rorschachova metóda - Exnerovský Komprehenzívny systém pre psychológov mimo zdravotníctva, PsycheEduca, s. r. o (Mgr. Andrea Hudeková – psychologička)

