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1. Základné údaje
Názov:

Detský domov

Adresa:

Dlhá 179, 949 01 Nitra

Schválený počet zamestnancov:

65

Kapacita:

78

Priestorové usporiadanie:

kmeňová budova

Počet skupín a zloženie:

4 samostatne usporiadané skupiny, z toho
2 špecializované skupiny pre deti s kombinovanými
postihmi
19 profesionálnych náhradných rodičov

Meno riaditeľa:

Ing. Viera Podhorová

Kontakt:

0915 570 813

E-mail:

riaditel.nitra@ded.gov.sk

2. Stratégia
Zámerom detského domova je
• motivácia biologických a širších rodín mal. detí k aktívnej participácii pri vytváraní
životných podmienok a posilňovaní rodičovských kompetencií potrebných na
zabezpečenie optimálnej starostlivosti o deti s cieľom návratu do prirodzeného
rodinného prostredia,
• zabezpečenie náhradného rodinného prostredia deťom,
• kvalitná príprava mladých dospelých na osamostatnenie po odchode z detského domova
• skvalitňovanie podmienok v profesionálnych náhradných rodinách,
• rozširovanie profesionálnych zručností a zvyšovanie kvalifikácie vlastných
zamestnancov,
• prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci,
• vytváranie kvalitných podmienok pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť
v detskom domove.

2.1 Rozvíjanie vlastných zamestnancov
Počet zamestnancov k 31.12.2018 celkom
Z toho:
Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu kontinuálneho vzdelávania
Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu supervízie
Výška finančných prostriedkov čerpaných na vzdelávanie
Výška finančných prostriedkov čerpaných na supervíziu

63
10
59
2 750,04 EUR
2 976,00 EUR

Plán vzdelávania 2018
• Odborné školenia a semináre – zamestnanci CPPR, EPÚ, ÚSoD
• Bazálno – terapeutické techniky zamerané na posilnenie pripútacieho správania dospelej
osoby s dieťaťom – profesionálni náhradní rodičia
• Komunikačné stratégie pri výchove dieťaťa s poruchou vzťahovej väzby v detskom domove
– profesionálni náhradní rodičia
• Komunikačný kruh a vyvodzovanie pravidiel s deťmi – profesionálni náhradní rodičia
• Burnout – Syndróm vyhorenia alebo: „Ako nevyhorieť?“ – profesionálni náhradní rodičia
• Svetlana Síthová: Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 – 18 rokov –
odborní zamestnanci
• Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby: Familienbrett – rodinná doska –
workshop – odborní zamestnanci
• PhDr. Táňa Fikarová, PhD.: TAT – tématicko-apercepčný test – psychológovia
• Súkromné centrum Mirabilis: II. špeciálno-pedagogická konferencia s medzinárodnou
účasťou – špeciálni pedagógovia
• PhDr. Nora Gavendová: Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi
správania - akr. MŠ SR – odborní zamestnanci
• Výcvikový program: Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu – psychológovia
• Coachingplus: Práca s deťmi, adolescentmi a skupinami – inštutúcie, akr MŠ SR – odborní
zamestnanci
• Inštitút terapie hrou: Výcvikový program Terapia hrou – psychológovia
• Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby - psychológovia
Plán vzdelávania 2018 – aktivity
• Dieťa s problémovým správaním v profesionálnej rodine
Portál Slovakia, Horská 810 Horný Slavkov
PhDr. Jan Svoboda – psychológ, supervízor, akreditovaný lektor
(5 profesionálnych náhradných rodičov)
• Epidemiológia hepatitídy A u detí v súčasnosti na Slovensku a možnosti jej prevencie
Interherm s.r.o., Nemocničná 30, Šahy
Doc. MUDr. Ferdinand Sasváry, PhD.
(1 profesionálny náhradný rodič)

• Ako hovoriť, aby deti počúvali...I., II.
Úsmev ako dar, pracovisko Nitra
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Mgr. Zuzana Okálová
( 2 profesionálni náhradní rodičia)
• Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie
Portál Slovakia, Horská 810 Horný Slavkov
PhDr. Jan Svoboda – psychológ, supervízor, akreditovaný lektor
(1 profesionálny náhradný rodič)
• Výchova – efektívna výchova
Úsmev ako dar, Živá škola, Mostná 3, Nitra
Roman Hajdák
(4 profesionálni náhradní rodičia)
• Vzťahová väzba
Úsmev ako dar, Dvorčanova 63, Nitra
Mgr. Dana Pukancová
(2 profesionálni náhradní rodičia)
• Tvorba plánov sociálnej práce s rodinou
Úsmev ako dar, pracovisko Nitra
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
(1 profesionálny náhradný rodič)
• Emocionálne zranené dieťa
Úsmev ako dar, pracovisko Nitra
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
(2 profesionálni náhradní rodičia)
• Korene závislosti
Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
(1 profesionálny náhradný rodič)
• Tématicko - apercepčný test
Občianske združenie Artea, Sibírska 65, Bratislava
PhDr. Táňa Fikarová, PhD.
(1 psychológ)
• Terapia hrou
PTI, pracovisko Bratislava
(1 psychológ)
• Ochrana osobných mzdových údajov v roku 2018 v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov a nariadenie GDPR
Agroinštitút, Akademická 4, Nitra
(1 ekonomický zamestnanec)
• Syndróm vyhorenia
DeD Nitra, Dlhá 179
Mgr. Juhásová
(profesionálni náhradní rodičia)

• Školenie v pokročilých moduloch firmy Softip a.s.“
ÚPSVaR Poprad, pracovisko Levoča
(1 ekonomický zamestnanec)
• Prevencia sociálno-patologických javov v školských zariadeniach
Mgr. Miroslav Duchoň – preventista MsP Nitra
(profesionálni náhradní rodičia)
• Charakteristika špecifík vývinových období dieťaťa a zvládanie agresívnych prejavov detí
DeD Nitra
PhDr. Erséková
(profesionálni náhradní rodičia z DeD Nitra, DeD Kolíňany, DeD Levice, DeD Žitavce)
• Prevencia virtuálnych závislostí
DeD Nitra
doc. PhDr. Pavelová
(profesionálni náhradní rodičia)
• Agresívne dieťa? Systemické riešenie problémového správania
Ružomberok
(4 vychovávatelia)
• Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie
Bratislava
(1 vychovávateľka)
Plán kontinuálneho vzdelávania 2018 - aktivity
Adaptačné vzdelávanie
• DeD Nitra - 1 psychológ
Rigorózne konanie
• UKF Nitra - 1 vychovávateľ
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky – špeciálnopedagogická spôsobilosť
• PF UK Bratislava - 1 vychovávateľ
Aktualizačné vzdelávanie
• Nenásilná komunikácia pre ped. a odborných zamestnancov (základy) - 1 vychovávateľ
• Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie (1. úroveň) - 2
vychovávatelia, 1 psychológ
Inovačné vzdelávanie
• Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre ped. a odborných
zamestnancov (2. úroveň) -1 vychovávateľ, 1 psychológ
Prípravné atestačné vzdelávanie
• Metodicko-pedagogické centrum Bratislava - 2 vychovávatelia

Atestácie
• Metodicko-pedagogické centrum Bratislava - vykonanie 2. atestácie – 1 vychovávateľ
Účasť na konferenciách, regionálnych a celoslovenských stretnutiach
• Regionálne metodické stretnutie s profesionálnymi náhradnými rodičmi detských domovov
11.4.2018 Bratislava
• Pracovné stretnutie riaditeľov a zamestnancov detských domovov
16.4. -17.4.2018 Svit
• Celoslovenská porada koordinátorov / vedúcich úsekov CPPR
4.6. – 5.6.2018 Poprad
• Metodické stretnutie zástupcov detských domovov Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja
pre oblasť výchovy
12.6.2018 Trenčín
• Odborná konferencia „Tímová spolupráca“
1.10.2018 Piešťany
• IV. Celoslovenský odborný seminár pre sestry pracujúce v detských domovovch
25.10.2018 Svit
• Regionálne pracovné stretnutie zamestnancov ÚPSVaR/DeD k NRS
23.10.2018 Nitra
• Celoslovenská porada koordinátorov / vedúcich úsekov CPPR
21. -23.11.2018 Predná Hora
• Konferencia sociálnych pracovníkov
27.11-28.11.2018 Tatranské Matliare
• Metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov
5.12. – 6.12.2018 Piešťany
Plán supervízie 2018
Počet hodín individuálnej supervízie: 34
Počet hodín skupinovej supervízie: 40,5
• Pre zamestnancov samostatných usporiadaných skupín, samostatných špecializovaných
skupín a PNR bolo stanovených 5 termínov SV v každom z mesiacov: apríl, máj, jún 2018.
V každom z mesiacov: september, október a november 2018 boli ponúknuté 4 termíny.
Skupiny boli zmiešané. Na skupinové supervízie sa zamestnanci nahlasovali podľa
zverejnených termínov, pričom každý zamestnanec musel dodržať stanovený počet
skupinových SV, t.j. 6. Dĺžka 1 SV bola v trvaní 1,5 hod
• Sociálni pracovníci s praxou nad 3 roky absolvovali min. 1 SV, 2 SV s praxou do 3 rokov.
Odborní zamestnanci absolvovali min. 2 SV s praxou nad 3 roky ( u psychológov z toho
min. 1 SV pod vedením supervízora s praxou viac ako 5 rokov v zariadeniach SPODaSK).

Odborní zamestnanci s praxou do 3 rokov absolvovali min. 5 SV (u psychológov z toho min.
3 SV pod vedením supervízora s praxou viac ako 5 rokov v zariadeniach SPODaSK). Dĺžka
jednej SV bola jedna hodina (u psychológov vybrané SV 2 hodiny).
• Supervíziu zabezpečovali traja externí supervízori.

2.2 Zapájanie rodiny
a) Analýza odchodu detí z DeD z dôvodu sanácie / NRS –NOS a PS / dovŕšenia plnoletosti
K 31.12.2018 bolo ukončené poskytovanie ústavnej starostlivosti 15 deťom. V roku
2018 dovŕšili plnoletosť jeden mladý dospelý, ktorý sa rozhodol zotrvať v detskom domove
v PNR počas prípravy na budúce povolanie. Bola s ním uzavretá Dohoda o poskytovaní
starostlivosti mladému dospelému v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti po dovŕšení
plnoletosti.
S 46 deťmi udržuje kontakt biologická rodina alebo fyzické osoby blízke podľa § 64 ods. 8
zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov. Počas pobytov detí v ich rodinnom prostredí bol detským domovom príbuzným
vyplatený príspevok na stravu. Odborný tím detského domova úzko spolupracuje s príbuznými
detí na vytváraní podmienok pre návrat detí do rodinného prostredia, na posilňovaní
a skvalitňovaní vzťahu rodičov s deťmi a na obnove rodičovských kompetencií. Na celom
procese participujú pracovníci orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce /mestá a akreditované
subjekty. Všetci zainteresovaní, vrátane rodičov, profesionálnych náhradných rodičov a
vychovávateľov sa podieľajú na tvorbe Plánov sociálnej práce, ktoré sa vyhodnocujú
v polročných intervaloch. V detskom domove realizujeme prípadové konferencie a stretnutia
rodinného kruhu. Rodičov neustále motivujeme k aktívnej spolupráci pri riešení ich životnej
situácie. Rodičia majú v detskom domove vytvorené podmienky na stretávanie sa so svojimi
mal. deťmi (návštevná miestnosť, možnosť poskytuje aj vonkajší areál s ihriskom a altánkom).
V prípade, že návrat dieťaťa do prirodzeného rodinného prostredia nie je možný, vykonávame
opatrenia smerujúce k zabezpečeniu náhradného prostredia pre dieťa.
Z dôvodu zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti NOS - 2 deti
• 12- ročný chlapec
• 1- ročné dievča
Z dôvodu pestúnskej starostlivosti – 2 deti
• Do 1 roku - 1 dievča
• Vo vekovej kategórii od 2 do 3 rokov – 1 dievča
Z dôvodu pred osvojiteľskej starostlivosti – 6 detí
• 6 detí vo veku do jedného roka, z toho 2 dievčatá
Z dôvodu premiestnenia do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu – 1 dieťa
• 1 chlapec vo veku do 1 roka súdnym rozhodnutím premiestnený do iného detského
domova
Z dôvodu úmrtia - 1 dieťa
• 14- ročné dievča s ťažkým zdravotným postihnutím
b) Výška finančných prostriedkov na pracovné cesty – návštevy do rodín
Pracovné cesty - návštevy do profesionálnych a biologických rodín boli uskutočňované
zamestnancami CPPR služobnými motorovými vozidlami.
Cestovné náhrady celkom v sume 0,- EUR.

2.3 Prizývanie k spolupráci odbornej verejnosti

a) Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť, stretnutia so širokou
verejnosťou...)
• zmluvná spolupráca detského domova s dobrovoľníkmi z OZ Buddy
• pozývanie a účasť zástupcov inštitúcií, sponzorov a participujúcich subjektov na
podujatia organizované detským domovom
b) Prizývanie k spolupráci odbornej verejnosti
• spolupráca s akreditovaným subjektom SPDDD Úsmev ako dar v príprave mladých
dospelých v procese osamostatňovania sa odchovancov z detských domovov
a odborníkmi v práci s mladými dospelými,
• spolupráca s preventistom Mestskej polície v Nitre v oblasti prevencie šikanovania
a trestnoprávnej zodpovednosti maloletých detí
• spolupráca s odborným lekárom so špecializáciou v odbore gynekológia v oblasti
prevencie a plánovaného rodičovstva
c) Organizované aktivity pre deti z DeD v rámci DeD a mimo DeD
• Fašiangový karneval pre malých aj veľkých 13.2.2018
• Čítanie rozprávok s Itchom Pčelárom v Panta Rhei 25.5.2018
• Medzinárodný deň detí v Žitavciach 1.6.2018
• Buddy day v Bratislave 23.6.2018
• Turisticko – poznávací výlet do Vydrovej doliny 26.6.2018
• Letný pobytový tábor v Mošovciach 4.7. – 18.7.2018
• Letný pobytový tábor v Radave20.7. – 27.7.2018
• Letný pobytový tábor v Moravanoch nad Váhom 29.7. – 12.8.2018
• Ostatné aktivity počas letných prázdnin: návštevy kúpaliska, bowling, návštevy kina,
jazdenie na koni, návšteva welness
• Návšteva zoologickej záhrady v Bratislave a DINOPARKu 16.8.2018
• Letná párty v DeD Nitra 21.8.2018
• Vianočné tvorivé dielne 30.11.2018
• Mikulášsky večierok 6.12.2018

d) Projekty a sponzorstvo
Finančné a vecné dary poskytli:
ÚSMEV AKO DAR – finančný dar
HECHTER SLOVAKIA s.r.o. Nitra – finančný dar
MOUNTFIELD SK s.r.o. Martin – vecný dar (vianočný stromček)
KLUB KARATE ATLANT NITRA – finančný dar
KAUFLAND SK v.o.s. NITRA – vecný dar (potraviny, drogéria, vianočné ozdoby, umelé
vianočné stromčeky)
Spolu: 540,00 EUR
Čerpanie darovaných prostriedkov:
Finančné dary boli použité na zabezpečenie letných táborov pre deti vrátane dopravy
autobusom
Spolu: 8 599,00 EUR
e) Ocenenie a úspechy
Mladý dospelý umiestený v PNR:
• reprezentačná činnosť v aerobiku v rámci SR a krajín EÚ
• pódiové umiestnenia na všetkých doterajších tuzemských aj zahraničných podujatiach
Najmilší koncert roka 2018
• postup detí do celoslovenského kola

2.4 Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť
dieťaťa
a) Školy - počet detí k 31.12.2018
Materské školy – 3 (Branč, Šahy)
Základná škola pre žiakov so špeciálnymi potrebami – 22 (Nové Zámky, Nitra)
Základné školy – 21 (Nitra, Topoľčianky, Nové Zámky, Mojmírovce, Šahy, Veľký Kýr,
Ivanka pri Nitre)
Stredné odborné školy s maturitou – 3 (Nitra)
Stredné odborné školy bez maturity – 3 (Nové Zámky)
Odborné učilište – 3 (Nová Ves nad Žitavou, Trnava, Bratislava)
b) Záujmová činnosť
V profesionálnych náhradných rodinách navštevuje záujmovú činnosť celkom 10 detí,
v samostatných usporiadaných skupinách v DeD 6 detí.
Záujmová činnosť detí – jazykové, tanečné a športové krúžky.
c) Počet detí navštevujúcich rodinu
V roku 2018 navštevovalo rodinu celkom 29 detí.

Príspevok na stravu dieťaťa, ktoré sa zdržiava mimo DeD z dôvodu návštevy u rodičov a FO
blízkych vo výške dennej stravnej jednotky v zmysle ust. § 64 ods. 1) pís. b) zákona č. 305/2005
Z.z. bol vyplatený 29 deťom v celkovej sume 1 530,85 EUR.
d) Pobytové tábory pre deti
V roku 2018 sa deti zúčastnili jarných, letných a zimných táborov.
Boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 14 129,04 EUR, z toho 8 599,00 EUR bolo
použitých z darovaných finančných prostriedkov.
e) Pohľadávky
Počet dlžníkov k 31.12.2018
Z toho:
Počet dohôd o splátkach
Počet dlžníkov - exekučné konanie
Počet dlžníkov - výzva na zaplatenie
Počet dlžníkov - súdne dedičské konanie
Počet dlžníkov - trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok štátu

113
0
105
7
1
0

