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ÚVOD 

 
Milí priatelia, 

 

na začiatku nového roka všetci obvykle bilancujeme ten rok minulý. Aj ja sa spoločne 

so všetkými mojimi vzácnymi kolegami v tejto chvíli zamýšľam nad tým, čo nám priniesol 

rok 2019 a čím sme my prispeli v roku 2019. Našim spoločným cieľom vždy bolo a je 

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

charakteristické blízkosťou, hĺbkou a citom. Už 64 rokov je našim poslaním nahrádzať 

DOČASNE domov deťom odlúčeným od svojej rodiny. V rámci pobytových opatrení bolo 

v našom zariadení v roku 2019 umiestnených 12 maloletých detí. Celkovo sme tak u nás 

poskytli starostlivosť 56 deťom a mladým dospelým v štyroch samostatne usporiadaných 

skupinách, siedmych profesionálnych náhradných rodinách a v dvoch bytoch pre mladých 

dospelých. Vždy sa veľmi teším, ak sa podarí vyprevadiť deti do prirodzeného prostredia. 

V uplynulom roku sme zaznamenali prípady, kedy sa 6 detí po krátkom čase vrátilo späť do 

svojej vlastnej rodiny a 3 deti našli nový trvalý domov v náhradnej rodine. Sú aj prípady, 

kedy niektoré deti vyrastú medzi nami až do dospelosti. Niektoré z nich zotrvávajú s nami 

ešte istý čas ako mladí dospelí. V uplynulom roku jedna naša mladá dospelá „vyletela 

z hniezda nášho zariadenia do dospelosti“ za podpory svojej starej matky. A ja som nesmierne 

hrdá na to, že každé dieťa či mladý dospelý, ktorý opúšťa naše zariadenie, má aspoň jednu 

blízku vzťahovú osobu. 

Rok 2019 však priniesol našej práci nový rozmer. Od januára 2019 sme sa 

transformovali na Centrum pre deti a rodiny a rozšírili sme ponuku tradičných pobytových 

opatrení o ambulantné a terénne opatrenia SPODaSK, ktorých zámerom je pracovať 

s rodinami v kríze, resp. rodinám s rôznymi problémami tak, aby boli deti doma v bezpečí 

a mali naplnené všetky vývinové potreby. Tak by sa stal dlhodobý pobyt detí v zariadení len 

krajný riešením situácie v rodine. Do nášho tímu sme teda prijali 6 nových kolegov, ktorí 

v spolupráci s ÚPSVaR v Trnave, Piešťanoch a Hlohovci začali vykonávať tieto nové 

opatrenia. V pomerne krátkom čase sa nám podarilo prenajať a materiálne vybaviť vhodné 

priestory pre ich ambulantnú prácu s rodinami. Našli sme možnosti ako uľahčiť aj ich prácu 

v teréne (zakúpenie ďalšieho osobného auta). V priebehu roka tak dokázali pomáhať 25 

rodinám (celkom 107 klientom). Myslím, že noví kolegovia zapadli do dlhodobo stabilného 

tímu ostatných zamestnancov ako ozubené kolieska v hodinkách a ja veľmi oceňujem ich 

vzájomnú spoluprácu a pomoc aj nad rámec povinností. 

Znova musím zopakovať, že za všetkými výsledkami stoja konkrétni ľudia – všetci moji 

kolegovia a naši priatelia. Chcem touto cestou z hĺbky srdca poďakovať všetkým našim 

priateľom za pomoc a podporu - finančnú, materiálu i osobnú dobrovoľnícku účasť pri 

rekonštrukcii a skrášľovania prostredia pre naše deti. Mojim kolegom chcem veľmi oceniť 

najmä za ich trpezlivosť so zavádzaním zmien počas uplynulého roka. Budeme jej potrebovať 

ešte veľmi veľa. V duchu motta TRPEZLIVOSŤ RUŽE PRINÁŠA, si spoločne držme palce! 

 
 Vaša Eva 

 



I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie: CENTRUM PRE DETI A RODINY PEČEŇADY 

Sídlo organizácie: Pečeňady 66, 922 07 

Právna forma: štátna organizácia 

IČO: 00351644 

DIČ: 2020531062 

Počet zamestnancov: 50 

Počet detí (kapacita): 56 

Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Martinkovičová – riaditeľka CDR 

Kontakt: 033/2433042 

E-mail: opora@stonline.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. POSLANIE  

V uplynulom roku sme už ako Centrum pre deti a rodiny Pečeňady realizovali okrem 

pobytových opatrení SPODaSK (podľa § 45 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) aj ambulantnú a terénnu prácu s rodinami. Poslaním nášho centra je tak 

napĺňať dvojitý mandát voči dieťaťu a to ochrana dieťaťa a súčasne zabezpečenie trvalých 

rodinných väzieb pre dieťa.  

V záujme ochrany dieťaťa poskytuje centrum pre deti a rodiny dočasné výchovné 

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. Naše zariadenie tak 

poskytuje starostlivosť o maloleté deti a mladých dospelých vo veku od 0 – 25 rokov. O deti 

sa staráme v štyroch samostatne usporiadaných skupinách (tri sú umiestnené v hlavnej budove 

v Pečeňadoch a jedna v samostatnom rodinnom dome v Trebaticiach) a v siedmych 

v profesionálnych náhradných rodinách.  V priebehu roku 2019 sme vytvorili podmienky pre 

starostlivosť o celkovo 54 detí a 2 mladých dospelých. Z toho 17 deťom bola poskytovaná 

starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách. Dva byty pre mladých dospelých (v 

Piešťanoch a vo Veľkých Kostoľanoch) využili 2 mladí dospelí pripravujúci sa na 

osamostatnenie.  

Zároveň sa zameriavame na zachovanie trvalých rodinných väzieb a rodiny ako 

najprirodzenejšieho prostredia pre výchovu dieťaťa. Naše centrum prostredníctvom 

ambulantných a terénnych opatrení od januára 2019 pomáha rodinám v rozvoji ich 

rodičovských zručností tak, aby dokázali napĺňať potreby dieťaťa a predišlo sa vyňatiu 

dieťaťa z rodiny, resp. urýchlil sa jeho návratu do vlastnej rodiny. Tieto „nové“ činnosti 

a úlohy v našom zariadení realizoval novovytvorený odborný tím, zložený zo 4 sociálnych 

pracovníkov a 2 psychológov. Napriek tomu, že išlo v našich podmienkach o nový projekt, 

mali sme možnosť sledovať aj prvé pozitívne výsledky. Celkovo v uplynulom roku náš tím 

pracoval s 25 rodinami - 107 klientov (z toho 51 detí a 56 dospelých). Témy, ktoré riešili boli 

najmä: rodičovský konflikt, nácvik rodičovských zručností, riešenie výchovných problémov, 

súrodenecké konštelácie, problém dospievajúcich s identitou, adaptácia detí v školskom 

kolektíve, adaptácia na novú situáciu – náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, 

sanácia rodinného prostredia – monitoring a pomoc/podpora rodín, sprevádzanie pri 

vybavovaní sociálnych dávok. 

 

 

III.VÍZIA A STRATÉGIA 

 

Víziou nášho centra ako zariadenia pre pomoc rodine na komunitnej úrovni je 

zabezpečiť deťom rodinný život. 

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 a najmä s 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, bola dlhodobým cieľom 

nášho zariadenia kompletná transformácia nášho detského domova na Centrum pre deti 

a rodiny, čo sa aj v priebehu roka 2019 zrealizovalo a to vďaka konkrétnym krokom 

v týchto oblastiach: 



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

mladých dospelých (na základe dohody) - v roku 2019 sme poskytovali komplexnú 

starostlivosť maloletým deťom a mladým dospelým (kapacita 56) v kmeňovej budove (3 

samostatne usporiadané skupiny), v samostatnom rodinnom dome (samostatne usporiadaná 

skupina), v siedmych profesionálnych náhradných rodinách a v dvoch bytoch pre mladých 

dospelých. Túto odbornú starostlivosť zabezpečovali celkovo 1 vedúci vychovávateľ, 12 

pedagogických zamestnancov, 12 pomocných vychovávateľov, 7 profesionálnych 

náhradných rodičov (jeden z nich bol prijatý v októbri 2019 na novovytvorené pracovné 

miesto), 2 sociálne pracovníčky a 3 psychologičky (jedna z nich bola prijatá v apríli 2019 

v rámci NP deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach). Našou snahou 

v uplynulom roku bolo skvalitňovanie starostlivosti o deti a mladých dospelých v našom 

zariadení: 

- Prijali sme siedmeho profesionálneho náhradného rodiča a vytvorili tak rodinné 

podmienky pre výchovu troch detí.  

- Pre posilnenie zručností detí pre samostatný život boli všetky samostatne usporiadané 

skupiny vybavené notebookom a tlačiarňou pre potreby detí – komunikácia s rodinou, 

vypracovávanie školských úloh a pod.  

- S cieľom rozvoja voľnočasových aktivít sa nám podarila plánovaná rekonštrukcia 

viacúčelového ihriska v spolupráci so spoločnosťou Swiss Re a jej zamestnancami. 

- Vytvorili a realizovali sme plán vzdelávania pre všetkých zamestnancov centra. 

• Ambulantná a terénna forma opatrení – v roku 2019 sme zrealizovali konkrétne kroky 

pre vytvorenie priestorových a personálnych podmienok pre odbornú ambulantnú a terénnu 

prácu s deťmi, rodičmi a celými rodinami: 

- Vypracovali a zverejnili sme program centra pre deti a rodiny, ktorý už zahŕňa aj 

ambulantné a terénne opatrenia. 

- Pre výkon týchto opatrené sme vytvorili samostatný odborný tím a prijali sme 6 

zamestnancov (2 psychológov a 4 sociálnych pracovníkov) v rámci NP 

deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.  

- Po dohode s úradom TTSK a vedením Strednej odbornej školy obchodu a služieb  sme 

prenajali priestory (3 kancelárie) pre odbornú prácu s klientom Lomonosovovej ul. 

v Trnave. 

- Zabezpečili sme materiálne a technické vybavenie potrebné pre výkon odborných činností 

ambulantnou a terénnou formou: nábytok, počítač a tlačiareň, služobné osobné auto pre 

prácu v teréne, mobilné telefóny (zabezpečené Ústredím PSVR). 

- Okrem metodického vedenia odborného tímu (realizované Ústredím PSVR) sme 

poskytovali odbornú podporu a vedenie týchto zamestnancov prostredníctvom skúsených 

kmeňových zamestnancov a tiež prostredníctvom vzdelávacích aktivít nad rámec projektu. 

 

Pre naplnenie cieľov a vízie v súlade so zmienenou koncepciou centra na roky 2016-

2020 bude potrebné ešte ďalej zabezpečiť: 

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

výstavbu rodinného domu v súčasnom areáli zariadenia, následne presťahovanie 1. 

samostatne usporiadanej skupiny z kmeňovej budovy do tohto domu a prispôsobenie 



uvoľnených priestorov pre ambulantnú formu práce a priestory pre odborné činnosti - 

pracovne pre psychológov, vedúceho vychovávateľa, 2 poradenské miestnosti (pre sociálne 

a psychologické poradenstvo), 

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

výstavbu rodinného domu v súčasnom areáli zariadenia, následne presťahovanie 2. 

samostatne usporiadanej skupiny z kmeňovej budovy do tohto domu a prispôsobenie 

uvoľnených priestorov pre dobrovoľné pobyty rodín, celková kapacita max. 8-členná 

rodina (vrátane rodičov). 

 

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

konkrétnym ďalšie  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 

 K 31. decembru 2019 bola v Centre pre deti a rodiny Pečeňady platná táto 

organizačná štruktúra: 

 



V. ROZPOČET A JEHO ČERPANIE K 31. 12. 2019 

Schválený počet zamestnancov:  50 

Upravený počet zamestnancov: 50 

 

Celkové príjmy:  5 110,46 EUR 

 

Celkové výdavky:  1 155 973, 93 EUR 

 

Výdavky na letné a zimné pobyty detí (tábory): 

Stravné:  7 221,70 EUR 

Preprava:  4 578,90 EUR 

 

 

 

 



VI. PREHĽAD METODICKEJ ČINNOSTI V ROKU 2019 

1. Práca s rodinou 

Osvedčeným nástrojom práce s rodinou v našom centre je zapájanie rodín do 

plánovania prostredníctvom systematického využívania prípadových (rodinných) 

konferencií. V súlade s platnými usmerneniami sme realizovali v minulom roku prípadové 

konferencie krátko po umiestnení dieťaťa do nášho zariadenia, ako aj priebežné prípadové 

konferencie s cieľom vyhodnotenia plánu a aktuálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny. V 

priebehu roka 2019 sme prijali do nášho zariadenia štyri súrodenecké dvojice a ďalšie štyri 

maloleté deti. A u všetkých sa nám podarilo zapojiť rodinu a zrealizovať prípadové 

konferencie. 

Aj vďaka intenzívnej práci s rodinami sa podaril návrat 4 detí k rodičom. V prípade 2 

detí sa po neúspešnej sanácii rodinného prostredia zmenil plán a začal proces ich prípravy na 

náhradnú rodinnú starostlivosť. Z nich sa podarilo 4 deti umiestniť do náhradnej rodinnej 

starostlivosti (náhradná osobná starostlivosť), 1 dieťa do pestúnskej starostlivosti. 

V prípade súrodeneckej trojice bola po neúspešnej sanácii rodiny nariadená ústavná 

starostlivosť.   

V roku 2019 dosiahli plnoletosť 2 mladí dospelí. V priebehu roka ukončili pobyt 

v našom zariadení celkovo 1 mladá dospelá a osamostatnila sa za podpory svojej rodiny. 2 

mladí dospelí v minulom roku využívali možnosť samostatného života v byte určenom pre 

mladých dospelých.  

Všetky u nás umiestnené deti majú kontakt so svojou rodinou, prípadne majú 

vytvorené blízke vzťahy mimo zariadenia. Tieto vzťahy sú posilňovanie pravidelnými 

návštevami ako aj krátkodobými pobytmi detí.   

 

Finančné prostriedky vynaložené na krátkodobé a dlhodobé pobyty detí  v 

biologických rodinách a v rodinách blízkych osôb, boli v celkovej sume 4 583,95 EUR. 

 

 

2. Vytvárame prirodzených podmienok pre život dieťaťa, pre 

jeho rozvoj a samostatnosť 

Vzdelávanie detí: 

V roku 2019 vzdelávanie maloletých detí bolo zabezpečené v materských školách 

v Pečeňadoch, Trebaticiach, Hlohovci a Pastuchove, v základných školách v Trebaticiach, vo 

Vrbovom, v Hlohovci a vo Veľkých Kostoľanoch, v špeciálnych základných školách vo 

Vrbovom a v Trnave. Na povolanie sa deti a mladí dospelí pripravovali na Hotelovej 

akadémii v Piešťanoch, Strednej priemyselná škole technická v Trnave, Strednej priemyselnej 

škole dopravnej v Trnave, Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave a jedna mladá 

dospelá pokračuje od septembra 2019 v štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu UK 

v Bratislave (druhý ročník). 

 

Výchova a rozvoj detí v profesionálnych rodín: 

V roku 2019 sa nám podarilo získať do tímu ďalšieho profesionálneho náhradného 

rodiča. Celkovo sme tak poskytovali starostlivosť 16 deťom (od 0 do 18) a jednému mladému 

dospelému v 7 profesionálnych náhradných rodinách. Výchova v týchto podmienkach je 

najviac podobná ich prirodzenému prostrediu. Preto sa tešíme zo zvýšenia kapacity 



a vytvorenia podmienok pre výchovu a starostlivosť v rodinnom prostredí pre väčší počet 

detí. 

 

Príprava na osamostatnenie sa mladých dospelých: 

V roku 2019 sme poskytovali starostlivosť celkom 3 mladým dospelým. Máme 

niekoľkoročnú pozitívnu skúsenosť s prípravou mladých dospelých na postupné 

osamostatnenie v podmienkach dvoch samostatných bytov. Mladí dospelí majú možnosť 

samostatne hospodáriť a rozvíjať svoje sociálne zručnosti pod vedením svojich 

vychovávateľov z pôvodných samostatne usporiadaných skupín. Jeden mladý dospelý naďalej 

zotrváva a na samostatný život sa pripravuje v profesionálnej náhradnej rodine. 

 

Výchova a rozvoj detí v podmienkach samostatne usporiadaných skupín: 

V kmeňovej budove v Pečeňadoch sa nachádzajú tri samostatne usporiadané skupiny 

rodinného typu a jedna je v rodinnom dome v Trebaticiach. Našou dlhodobou snahou je, aby 

sa životné podmienky detí čo najviac priblížili rodinným podmienkam. Vzhľadom k tomu, že 

samostatne usporiadané 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 zrekonštruovanom viacúčelovom ihrisku. Okrem toho vychovávatelia 

v spolupráci s odborným tímom aj v minulom roku organizovali pre deti spoločenské 

a kultúrne aktivity aj mimo zariadenia: návštevy aquaparku, kina, divadla a výlety na hrady 

a zámky Slovenska. 

V našom zariadení sa už tradične snažíme podporovať športový talent u detí. V roku 

2019 viacerí chlapci a dievčatá pravidelne navštevovali 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. Naše deti sa úspešne zapojili do celoslovenských aj medzinárodných športových 

súťaží: vyhrali 1. miesto Apélia cup – Pohár Karola Poláka v Štrbe, zúčastnili sa 

medzinárodného futbalového turnaja v Kecskemete, krajských a celoštátnych športových hier 

v Seredi a tiež medzinárodných športových hier v Poľsku.   

V roku 2019 sme zorganizovali viaceré letné tábory. Na začiatku roku (od 1.1. do 

7.1.2019) sa 20 našich detí zúčastnilo tábora v Jaseňom (Best Camp). Zimného tábora od 

22.2. do 28.2.2019 v Jaseňom (Best Camp) sa zúčastnilo 22 našich detí. V termíne od 7.7. do 

20.7.2019 sa 25 deti zúčastnilo letného tábora v Bystrej (Best Camp). Letného tábora v 

Kubrici v termíne od 21.7. do 27.7.2019, ktorý organizovala SPDDD Úsmev ako dar sa 

zúčastnilo 20 detí. Ďalší letný tábor pre 25 detí sa realizoval v termíne od 2.8. do 17.8.2019 

v Železnom (Best Camp). V termíne od 11.8. do 16.8.2019 sa 2 deti zúčastnili letného tábora 

v Račkovej doline (DEDLANDIA). Na jeseň spoločnosť SPDDD Úsmev ako dar 

zorganizovala pre naše deti víkendový pobyt.  
 

Prázdninové pobyty detí v roku 2019 boli financované čiastočne z rozpočtu nášho 

centra. Väčšiu časť nákladov spojených s financovaním prázdninových pobytov deti však 

hradilo občianske združenie Detský domov Pečeňady – Opora. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rozvíjanie zamestnancov 
 

V uplynulom roku v našej organizačnej štruktúre zabezpečovalo komplexnú 

starostlivosť o deti a rodiny 50 zamestnancov. Starostlivosť o deti umiestnené v centre 

zabezpečovalo 6 odborných zamestnancov ( 3 psychologičky, 1 vedúci úseku starostlivosti o 

deti, 2 sociálne pracovníčky), 12 vychovávateľov, 12 pomocných vychovávateľov, 7 

profesionálnych náhradných rodičov a 7 ďalších zamestnancov. Terénnu a ambulantnú prácu 

s rodinami zabezpečoval odborný tím 6 zamestnancov (2 psychologičky, 3 sociálne 

pracovníčky a 1 sociálny pracovník). 

 Spoločnou snahou všetkých zamestnancov je, aby boli deťom v zariadení vytvárané 

optimálne podmienky pre rozvoj v každej oblasti a aby rodičia mali dostatočné zručnosti na 

vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre výchovu ich detí. Všetci pedagogickí, 

odborní i ostatní zamestnanci spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady. Avšak 

dosiahnutie takýchto náročných cieľov vyžaduje od nich isté špecifické zručnosti a neustále 

vzdelávanie.  Všetci zamestnanci 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.  

 

Konkrétne aktivity v rámci rozvoja zamestnancov: 

a) Kontinuálne vzdelávanie 

b) Iné odborné vzdelávanie 

c) Supervízia 

d) Metodická činnosť a výmena skúseností s inými centrami pre deti a rodiny 

 

a) Kontinuálne vzdelávanie 
V roku 2019 úspešne absolvovali a ukončili vzdelávanie podľa Plánu kontinuálneho 

vzdelávania niektorí pedagogickí a odborní zamestnanci. Mgr. Bokorová (psychologička) 

a Mgr. Hudeková (psychologička), Mgr. Prouzová (vychovávateľka) absolvovali prvú 

kvalifikačnú skúšku. Mgr. Poláš (vedúci vychovávateľ) ukončil funkčné vzdelávanie.  

Ďalšie vzdelávanie akreditované MŠSR: 

- Mentoring a koučing v školskom prostredí, PRO School (Mgr. Hudeková - psychologička) 

- Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu 

k sebaponímaniu a body imidžu, POINTRE, o.z. BA (Mgr. Hudeková - psychologička) 

 

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

vedomosti v príslušných odboroch: 

Odborné semináre organizované externými inštitúciami: 

• Dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, Slovenský inštitút 

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

• Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese 

socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Terratherapeutica, Bratislava (Mgr. 

Viskupič - psychologička) 



• Práca s rodinnou doskou, IRT Martin (psychologička: Mgr. Hudeková, Mgr. 

Bokorová) 

• Liečivá sila rozprávok, SLEA, Bratislava (psychologičky: Mgr. Hudeková, Mgr. 

Hubaľová, Mgr. Balogová) 

 

Interné vzdelávanie zabezpečené psychologičkami a sociálnymi pracovníčkami 

CDR: 

Profesionálni náhradní rodičia, pedagogickí zamestnanci, pomocné vychovávateľky 

absolvovali interné vzdelávanie na témy:  

- Tímová spolupráca, 

- Pozitívne myslenie a pozitívna spätná väzba, 

- Nenásilná komunikácia,  

- Starostlivosť o traumatizované dieťa, 

- Knihou života, hodnotenie a plánovanie   

 

Samoštúdium legislatívy, metodickej, pedagogickej a odbornej literatúry,  

 

c)  Supervízia zamestnancov pre pobytové opatrenia sa v našom centre realizovala 

podľa ročného plánu supervízie. Vychovávatelia a pomocné vychovávateľky absolvovali 12 

hodín skupinovej supervízie, profesionálni náhradní rodičia 8 hodín skupinovej supervízie, 

odborní zamestnanci a sociálne pracovníčky po 3 hodiny individuálnej supervízie.  

Supervízia zamestnancov pre ambulantné a terénne opatrenia bola realizovaná 

v rámci projektu Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti III. v rozsahu 15 hodín 

skupinovej supervízie pre psychologičky a 15 hodín skupinovej supervízie pre sociálnych 

pracovníkov. 

 

d) Metodická činnosť a výmena skúseností s inými centrami pre deti 

a rodiny 
Okrem akreditovaných programov a odborných seminárov využili zamestnanci 

možnosti svoje vedomosti rozvíjať nasledovne: 

• vzájomná výmena skúseností medzi centrami pre deti a rodiny – návšteva CDR 

Piešťany, Sereď, Holíč, Dunajská Streda. 

• poskytovanie adaptačného vzdelávania pre začínajúcich pedagogických zamestnancov, 

• pomoc praktikantom, ktorí nadobúdajú svoju prax v našom zariadení, 

• iniciatívne tvorivé zavádzanie a využívanie efektívnych metód a foriem práce, 

• prezentovanie pozoruhodných výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania, 

• hodnotenie vlastného pôsobenia vo vzťahu k dieťaťu, 

• rozvíjanie odborných kompetencií zamestnancov pri formovaní postojov, zručností 

a vedomostí detí v oblasti ľudských práv, 

 

Finančné prostriedky čerpané z rozpočtu v roku 2019 na supervíziu boli v hodnote 

1780, 41 € a prostriedky čerpané na vzdelávanie boli v sume  1 468,- €. 

 



4. Spolupráca s odbornou verejnosťou 

V roku 2019 sme pokračovali v spolupráci s viacerými organizáciami, inštitúciami 

a individuálnymi sponzormi a priateľmi centra pre deti a rodiny. 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 k rodine, koordinačné stretnutia 

k problematike násilia na deťoch, konferencia na tému vzťahovej väzby,...), 19 zamestnanci 

sú členmi Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov, príklady dobrej praxe šíria 

viacerí zamestnanci prostredníctvom metodických stretnutí s inými zariadeniami a inými 

odborníkmi v oblasti NRS (SPDDD Úsmev ako dar, ÚPSVaR, príslušné obecné a mestské 

úrady,..).  

V spolupráci so sponzormi a priateľmi sme opäť organizovali rôzne športové, 

kultúrne podujatia – naše deti sa prezentovali v predvianočnom období, ako aj v priebehu 

celého roka pre priateľov a sponzorov. Aj v roku 2019 hráči amerického futbalu z Bratislavy 

trikrát zorganizovali opekačku, športové podujatie pre deti na pôde zariadenia. Deti sa 

zúčastnili akcií organizovaných Demokratickou úniou žien z Vrbového (karneval, oslava 

MDD).  

Naši dlhoroční priatelia a spolupracovníci aj v uplynulom roku zorganizovali 

dobrovoľnícke brigády na úprave nášho parku a rozsiahleho areálu – firma Swiss Re, firma 

Martina, Spevácky zbor CANTUS Bratislava. 

Vďaka sponzorským darom sa nám podarilo obnoviť priestory pre deti a odborné 

činnosti (nábytok, iné vybavenie) a zrekonštruovať viacúčelové ihrisko. Okrem pravidelných 

dlhoročných sponzorov, naše aktivity podporilo aj Občianske združenie - Opora, ktoré bolo 

založené pri Detskom domove v Pečeňadoch.  

 

 

VII. KONTROLNÉ A RIADIACE ČINNOSTI V ROKU 2019 
 

V priebehu 2019 bola vykonaná interná kontrolná činnosť zameraná na: 

- úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu, starostlivosť o zverené deti v samostatne 

usporiadaných skupinách formou hospitácii, 

- úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu, starostlivosť o zverené deti 

v profesionálnych náhradných rodinách formou neohlásených návštev v rodinách 

a žiadania spätnej väzby od školských a zdravotníckych zariadení, 

- úroveň starostlivosti o mladých dospelých, 

- čerpanie finančných prostriedkov, dodržiavanie racionalizačných opatrení, 

dodržiavanie rozpočtu v samostatne usporiadaných skupinách, 

- efektívne využitie pracovného času, dochádzky na pracovisko, čerpanie dovoleniek, 

- uskladnenie cenín, stav finančných prostriedkov na vkladných knižkách detí, 

- autoprevádzku, starostlivosť o majetok, výsledky inventarizácie, 

- organizáciu a čerpanie prostriedkov na vzdelávanie a supervíziu, 

- organizáciu, kvalitu práce ambulantného tímu, spracovanie mesačných správ, 

- výsledky profesijného rozvoja zamestnancov, hodnotenie výsledkov, 

- skvalitňovanie materiálnych podmienok pre prácu, 



 

V priebehu 2019 bola vykonaná externá kontrolná činnosť zameraná na: 

- prevádzka plynových a elektrických zariadení, 

- prokurátorská previerka dodržiavania zákonnosti (okresná previerka), prokurátorská 

previerka dodržiavania zákonnosti (krajská previerka). 

 

 

VIII. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE za rok 2019 

Počet detí kapacita – 54 detí 

Skutočný stav k 31.12.2019 – 55 detí 

Počet prijatých detí v danom roku – 12 detí 

Počet odídených detí do rodiny – 4 detí 

Počet detí do NRS – 5 detí 

Počet odídených mladých dospelých – 1 mladá dospelá  

Počet premiestnených  detí na základe rozhodnutia súdu - 0 

Priemerná dĺžka pobytu v zariadení – 3,70 roka 

 

 

IX. POZITÍVA V ROKU 2019 

Naše zariadenie má dlhoročné pozitívne skúsenosti s podporou priateľov a sponzorov, 

aj vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť deťom umiestneným v našom zariadení plnohodnotnú 

starostlivosť. Aj v roku 2019 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 roku 2019 

naše centrum pre deti a rodiny neevidoval žiadnu sťažnosť. 

Za úspechy v oblasti výchovy v roku 2019 považujeme: 

- športové úspechy vo futbale (1. miesto v celoslovenskej súťaži), individuálne ocenenia detí 

v atletických disciplínach na slovenskej aj medzinárodnej úrovni, 

- úspešné štúdium mladej dospelej na FTVŠ UK v Bratislave, 

- skutočnosť, že nebola využitá zmena zariadenia (premiestnenie do diagnostického, 

prípadne reedukačného centra) – výchovné problémy sme zvládali v rámci samostatne 

usporiadaných skupín 

- stabilizovanie kolektívu zamestnancov a úspešné začlenenie nových zamestnancov do 

kolektívu 

- spätná väzba o úspešnom začlenení bývalých mladých dospelých, ktorí vyrástli v našom 

zariadení do dospelosti (záujem o udržiavanie kontaktu s vychovávateľmi z ich strany: 

ozvanie na svadba, krst detí,...). 

 


