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1. Základné údaje o organizácii 

Centrum pre deti a rodiny so sídlom v Nitre, Dlhá č. 179 (predtým detský domov) je 

zariadenie zriadené na účel (ďalej iba „centrum“): 

- vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné 

prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu 

o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení 

výchovného opatrenia alebo na základe požiadania dieťaťa ( pobytové opatrenia); 

- výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), ktorými je uložená povinnosť 

podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, 

povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa 

osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení  (ambulantné výchovné 

opatrenia);  

- vykonávania opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania 

krízových situácií dieťaťa; porúch fyzického, psychického a sociálneho vývinu 

dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom 

rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí, v medziľudských vzťahoch  

(ambulantné opatrenia); 

- na realizáciu prípravy na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva; 

- poskytovanie poradenstva mladému dospelému (ďalej iba „MD“) po ukončení 

náhradnej starostlivosti. 

Dňa 01.11.1996 bol zriadený Krajským úradom Nitra ako Dojčenský ústav. Od 01.01.1997 

objekt slúžil ako Detský domov Nitra a od 01.09.2001 bol premenovaný na Detský domov 

a domov sociálnych služieb pre deti. Od 01.01.2004 sa stal novým zriaďovateľom 

Detského domova a domova sociálnych služieb pre deti Úrad práce, sociálnych vecí a 

rodiny v Nitre. Od 01.09.2005 bol detským domovom, ktorého zriaďovateľom je od 

1.7.2011 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Od 1.1.2019 je Centrom 

pre deti a rodiny Nitra. Areál tvoria 4 pavilóny a pozemok s celkovou výmerou 10 661 m2, 

zastavaná časť má výmeru  2 068m2. 
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Názov  Centrum pre deti a rodiny Nitra  

 

Sídlo zariadenia  Dlhá č. 179, 949 01 Nitra  

 

IČO  35628391 

 

Schválený počet zamestnancov 70, z toho 5 v rámci NP DEI III 

 

Kapacita   74 

 

Priestorové usporiadanie  Kmeňová budova centra  

Vlastné bytové priestory profesionálnych 

náhradných rodičov  

Štruktúra kapacity   4 samostatne usporiadané skupiny detí - 36 

miest, z toho: 

• 2 samostatné skupiny – 20 miest  

• 2 špecializované skupiny pre deti 

s kombinovanými postihnutiami - 

16 miest 

 19 profesionálnych náhradných   

 rodičov  - 38 miest  

 

Riaditeľ PaedDr. Bc. Ľubica Dragúňová  

riaditel.nitra@ded.gov.sk 

 

Vedúci úseku starostlivosti o deti  Mgr. Andrea Margetínyová 

margetinyova@cdrnitra.sk 

 

Vedúci Centra podpory profesionálnych rodičov  Mgr. Eva Piačková  

piackova@cdrnitra.sk 

 

Vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku  Ing. Viera Bafrncová  

ded.nitra@mail.t-com.sk 

mailto:riaditel.nitra@ded.gov.sk
mailto:margetinyova@cdrnitra.sk
mailto:piackova@cdrnitra.sk
mailto:ded.nitra@mail.t-com.sk
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2. Poslanie, ciele a strednodobý výhľad organizácie  

Poslaním centra je:  

• zabezpečiť deťom vyňatým z prirodzeného rodinného prostredia a mladým 

dospelým (ďalej iba „MD“) dočasné kvalitné podmienky pre život, ich rozvoj 

a samostatnosť v samostatne usporiadaných skupinách centra v čo najvyššej 

možnej miere približujúcich sa životu v rodine;  

• poskytnúť deťom (od narodenia do 6 rokov) kvalitnú starostlivosť a podmienky 

v dočasnom rodinnom prostredí – v profesionálnych náhradných rodinách; 

• motivovať biologické a širšie rodiny maloletých detí k aktívnej participácii pri 

vytváraní, obnovovaní životných podmienok a pracovať s nimi na posilňovaní 

rodičovských kompetencií potrebných na zabezpečenie optimálnej starostlivosti 

o deti s cieľom návratu do prirodzeného rodinného prostredia; 

• zabezpečiť náhradné rodinné prostredie deťom; 

• realizovať kvalitnú prípravu MD na osamostatnenie sa s cieľom plnohodnotnej 

integrácie do spoločnosti po odchode z centra;  

• odborne a erudovane realizovať prípravu záujemcov o profesionálne vykonávanie 

náhradnej starostlivosti;  

• poskytovať mentorstvo pre prácu s profesionálnymi náhradnými rodinami pre 

centrá v Leviciach, Kolíňanoch a Žitavciach;   

• vykonávať opatrenia ambulantnou a terénnou formou pre deti, plnoleté fyzické 

osoby (ďalej iba „FO“) a MD odbornými metódami po predchádzajúcom 

písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

v krízových situáciách v prirodzenom alebo náhradnom rodinnom prostredí; na 

predchádzanie vzniku, prehlbovania či opakovania porúch psychického, fyzického 

a sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom, náhradnom 

rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. 

 

Ciele centra sú stanovované a dosahované v súlade s„ Koncepciou zabezpečovania výkonu 

súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na roky 

2016 - 2020“ a „Plánom transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“.  

 

2.1. Dlhodobé ciele 
 

a) skracovať dĺžku pobytu dieťaťa v centre návratom do prirodzeného rodinného 

prostredia alebo zabezpečením náhradného rodinného prostredia; 

b) rozvíjaním vlastných zamestnancov, rozširovaním ich profesionálnych 

kompetencií a kvalifikačných predpokladov, riadenými procesmi v organizácii 

vytvárať čo najkvalitnejšie podmienky pre deti s dôrazom na ich rozvoj,  

individualitu a napĺňanie špecifických potrieb;  

c) vytváranie podporného pracovného prostredia pre zamestnancov;    

d) pozitívna propagácia centra, prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci a vysoko 

profesionálna spolupráca so zainteresovanými subjektami; 

e) kvalitná príprava záujemcov o profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti; 

f) výmena profesionálnych skúseností a poznatkov v rámci mentorstva.  
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2.2. Krátkodobé ciele  

 
a) vytvorenie priestorov pre vykonávanie opatrení ambulantnou/terénnou formou 

v kmeňovej budove centra od 1.1.2019; 

b) dokončenie rekonštrukcie 1.pavilónu pre deti z jednej z dvoch samostatne 

usporiadaných skupín centra;  

c) vytvorenie priestorov pre odľahčovaciu skupinu pre deti z profesionálnych 

náhradných rodín; 

d) zabezpečiť spájanie detí z centra s deťmi v profesionálnych náhradných rodinách 

formou spoločných aktivít; 

e) zabezpečenie odbornej prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti v centre od 1.1.2019 v zmysle § 16 Vyhlášky MPSVaR č. 103/2018 

Z. z. minimálne 2 x ročne. 

 

3.  Odpočet splnených úloh   

                                      Dlhodobé ciele 

a) V r. 2019 sa podarilo úspešnou sanáciou 3 deti vrátiť do prirodzeného 

rodinného prostredia k rodičom, 2 deti k starým rodičom, 4 deťom bolo 

zabezpečené náhradné rodinné prostredie a 2 mladé dospelé požiadali 

o odchod z centra po dovŕšení plnoletosti v dôsledku osamostatnenia sa.  

b) V r. 2019 bolo 12 zamestnancov zaradených do Plánu kontinuálneho 

vzdelávania  a 63 zamestnancov do Plánu supervízie. Zamestnanci mali 

zároveň možnosť výberu vzdelávacích aktivít  podľa tém, ktoré ich 

zaujímajú.   

c) Informovanosť zamestnancov bola zabezpečená na pravidelných 

pracovných stretnutiach, aj vytváraním podmienok pre neformálne 

konzultácie na pracovisku. Zamestnanci sa zúčastnili v decembri 2019 

spoločnej akcie – Vianočná Viedeň. V rámci kolektívnej zmluvy boli 

dojednané viaceré opatrenia v záujme zamestnancov.  

d)  Centrum spolupracuje s dobrovoľníckou organizáciou BUDDY, s Doc. 

PhDr. Ľubou Pavelovou, PhD. z neziskovej organizácie Budúcnosť, 

s preventistom Mestskej polície v Nitre, s akreditovaným subjektom 

SPDDD Úsmev ako dar.  

e) Realizačný tím prípravy v centre spracoval kompletný obsah prípravy 

vychádzajúc z legislatívy, profesionálnych skúseností z praxe 

a z dostupných materiálov, na základe ktorých sa realizovali prípravy na 

ÚPSVaR. 

f) Centrum v rámci mentorstva poskytovalo poradenstvo a vymieňalo si 

pracovné skúsenosti s mentorovanými centrami – Kolíňany, Žitavce, 

Levice v oblasti profesionálneho náhradného rodičovstva. 
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                                               Krátkodobé ciele 

a) V kmeňovej budove centra boli kompletne pripravené a zariadené priestory 

na vykonávanie opatrení ambulantnou/terénnou formou. Aktuálne majú 

spoločnú kanceláriu 3 sociálni pracovníci, samostatnú kanceláriu 

psychologička, k dispozícii je miestnosť pre prijímanie klientov 

a konzultačná miestnosť. 

b)  V decembri 2019 bola dokončená rekonštrukcia 1. pavilónu centra. 

Plánované presťahovanie samostatne usporiadanej skupiny „Žirafy“ - 

január 2020. 

c)  Priestory pre odľahčovaciu skupinu (deti z profesionálnych náhradných 

rodín) boli pripravené, skupina zatiaľ nefunguje z dôvodu prioritného 

využitia týchto priestorov pre samostatne usporiadanú skupinu detí. 

d)  V r.2019 sa centrum zameriavalo na spájanie detí zo samostatne 

usporiadaných skupín a z profesionálnych náhradných rodín na spoločných 

podujatiach. Vydarili sa 3 veľké podujatia – Fašiangový karneval, Hurá 

prázdniny 2019 a Jesenné listohrádky (tvorivé dielne). 

e) Realizačný tím prípravy v rámci úseku Centre podpory profesionálnych 

rodín (ďalej iba „CPPR“)  zrealizoval dve odborné prípravy na 

profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti ( 3-5/2019,  9-11/2019), 

všetci záujemcovia prípravu úspešne dokončili. V našom centre sa 

z absolventov prípravy  podarilo obsadiť 3 pracovné pozície 

profesionálneho náhradného rodiča (ďalej iba „PNR“), ktorí boli úspešní vo 

výberových konaniach. V mentorovaných centrách sa zamestnali ako PNR 

ďalší absolventi našej prípravy.  

       

4. Koncepčná činnosť  

 Koncepčná činnosť v centre sa odvíja od „ Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych 

rozhodnutí v detských domovoch na roky 2016-2020“ a od „Plánu transformácie 

a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“.  

 

 4.1. Organizačná štruktúra centra  

Centrum poskytuje starostlivosť deťom a MD v štyroch samostatných skupinách 

a v šestnástich profesionálnych náhradných rodinách.  

Samostatná usporiadaná skupina 2 / počet detí 20 

Samostatná usporiadaná skupina pre deti s opatrovateľskou starostlivosťou 1 / počet detí 8 

Samostatná usporiadaná skupina pre deti s ošetrovateľskou starostlivosťou 1 / počet detí 8 

Profesionálni náhradní rodičia 19 / počet detí 38 

 

Štyri samostatné skupiny sú umiestnené v kmeňovej budove centra, profesionálne 

náhradné rodiny poskytujú starostlivosť deťom vo vlastných priestoroch. Podľa § 51 ods.4 

Zákona č.305/2005 Z. z. vykonávanie pobytového opatrenia súdu  (neodkladné opatrenie, 

výchovné opatrenie, rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti) má prednosť 

v profesionálnej náhradnej rodine pred vykonávaním v samostatne usporiadanej skupine.  
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Počas roka 2019 došlo k organizačnej zmene – bolo zrušené 1 pracovné miesto na pozícii 

PNR/ vychovávateľ – NP DEI II. Aktuálne je platná nasledovná organizačná štruktúra: 

 

 
 

 4.2. Priestorové podmienky  
 

Centrum sídli v účelových priestoroch na Dlhej ulici č. 179 v Nitre. V  oplotenom areáli  

sa nachádza objekt tvorený jednopodlažnou vstupnou časťou a štyrmi dvojpodlažnými 

pavilónmi spojenými s komunikačnými priestormi.  

   Vo vstupnej časti s bezbariérovým vstupom sa nachádza kancelária pre sociálnych 

pracovníkov, návštevná miestnosť, prevádzková miestnosť a zariadenia na osobnú 

hygienu. Komunikačné priestory na prízemí sa členia na spojovaciu chodbu, priestor pre 

pomocné vychovávateľky s ekonomickou agendou, rokovaciu miestnosť, miestnosť pre 

sestru – koordinátora ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá sa využíva aj na vyšetrenie detí 

lekárom, šatňa pre zamestnancov spojená so zariadením na osobnú hygienu.  

   Tri pavilóny, ktoré na prízemí a na poschodí slúžia ako ubytovacia časť pre deti vo 

veku od 0 rokov do 25 roku života sa dispozične členia na kuchyňu, jedáleň, herňu pre deti, 

izby pre deti a zariadenie na osobnú hygienu. Sú to funkčne členené priestory v pavilónoch 

tak, aby na seba navzájom nadväzovali, ale zároveň vytvárali podmienky pre samostatný 

chod skupín. Deti s ťažkým zdravotným postihnutím majú vytvorené bezbariérové 

prostredie a podmienky zodpovedajúce druhom zdravotného postihnutia. 

Na prízemí hospodárskeho pavilónu na prízemí sa nachádzajú priestory pre 

upratovačku, vodiča-údržbára a kotolňa pre ohrev vody. Nachádza sa tu aj kuchyňa na 

prípravu stravy pre deti zo špecializovaných skupín. Súčasťou prízemia pavilónu sú 

priestory pre úsek ambulantnej/terénnej formy starostlivosti.  Na poschodí sa nachádza 

administratívny trakt: 6 kancelárií, sociálne zariadenie pre zamestnancov, sociálne 

zariadenie  návštevníkov spoločná herňa pre deti. Ďalej sa tu nachádzajú miestnosť pre 
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interakcie detí,  miestnosť pre výchovnú činnosť, 2 terapeutické miestnosti pre deti a 

spoločná kuchynka. 

Areál tvorí rozsiahla záhrada s multifunkčným ihriskom a pieskoviskom. Centrum je 

situované na mestskom sídlisku Nitra – Chrenová s veľkými možnosťami spoločenského, 

kultúrneho a športového vyžitia.  

Podmienky pre deti v profesionálnych náhradných rodinách sú vytvorené priamo 

v domácnostiach zamestnancov centra. Úroveň bytových podmienok a poskytovanej 

starostlivosti je neustále monitorovaná členmi odborného tímu centra, ktoré sú s deťmi 

a PNR v stálom kontakte a minimálne 1x mesačne navštevujú deti v ich rodinnom 

prostredí v rámci plánovaných, ale aj náhodných, vopred neavizovaných návštev.     

 

5. Koordinačná a riadiaca činnosť  

Všetky opatrenia a činnosti v centre sa riadili platnými predpismi, smernicami, zákonmi 

a nariadeniami. V centre sú v zmysle schválenej organizačnej štruktúry 4 hlavné úseky:  

1. Starostlivosti o deti;  

2. Centra podpory profesionálnych rodín;  

3. Ekonomicko – prevádzkový;  

4. Vykonávania opatrení ambulantnou/terénnou formou.  

Úlohy a ciele jednotlivých úsekov boli pravidelne vyhodnocované na pracovných poradách 

úsekov, na spoločných pracovných poradách všetkých zamestnancov centra a na 

pracovných poradách riaditeľa. V centre sú zriadené viaceré komisie, ktoré zabezpečujú 

realizáciu riešenia špecifických úloh a problémov centra (napr. škodová komisia, komisia 

pre trvalé upustenie pohľadávok a pod. )   

Počas roka 2019 bolo vydaných prípadne aktualizovaných  8  interných noriem:  

1. Pracovný poriadok – dodatok č.1. až č.3.; 

2. Prevádzkový poriadok; 

3. Vnútorný poriadok; 

4. Organizačný poriadok – dodatok č.1. a č.2.; 

5. Registratúrny poriadok; 

6. Komplexný program úspor; 

7. Zásady tvorby a použitia finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre 

zamestnancov Detského domova v Nitre – dodatok č.1. a č.2.; 

8. Smernica k aplikácii zákona NO SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

9. Vyhotovenie, evidencia, používanie a likvidácia úradných pečiatok. 

 

6. Metodická činnosť 

 
6.1. Odborné metódy pri práci s deťmi v samostatne usporiadaných 

skupinách a v profesionálnych náhradných rodinách – pobytové opatrenia  

Po príchode dieťaťa do centra na základe súdneho rozhodnutia (neodkladné opatrenie, 

výchovné opatrenie, rozsudok o nariadení ústavnej starostlivosti) alebo na požiadanie 
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dieťaťa sa realizuje komplexnáá odborná diagnostika. Zamestnanec priameho kontaktu 

využíva vo svojej práci situačné rozhodovanie, pričom mapuje potreby a záujmy dieťaťa a 

pohotovo reaguje na ich saturovanie, na ich rozdielnu vývinovú úroveň a  vyspelosť 

prostredníctvom použitia nasledovných metód: 

a) vysvetľovania a presviedčania;  

b) cvičenia;  

c) hodnotenia správania; 

d) predkladania vzorov (napodobňovanie s  cieľom identifikácie); 

e) provokácie (situačný nátlak – učenie s  nazeraním); 

f) tréningu (formovanie dynamických stereotypov); 

g) priraďovania významu (emocionálny náboj, manipulovanie s  informáciami 

s  cieľom interiorizácie); 

h) komunitné stretnutia. 

 

Používané sú aj metódy situačné: 

a) využívanie hodnoty obsiahnutej v  náhodnej situácii; 

b) organizovanie výchovnej situácie samotným zamestnancom priameho 

kontaktu;  

c) pravidlami a tvorbou situácie výchovne ovplyvňujúcou vychovávaného 

jedinca bez ingerencie zamestnanca priameho kontaktu. 

 

Súčasťou činností samostatne usporiadanej skupiny sú komunitné stretnutia. Na  

pravidelných stretnutiach deti s  dospelými hodnotia predchádzajúce obdobie, stanovujú si 

ciele a  úlohy do ďalšieho obdobia. Deti predostierajú svoje potreby a požiadavky, potrebu 

riešiť problémy, sú navádzané k  riešeniam tak, aby neboli iba pasívnymi prijímateľmi.  

 

V profesionálnych náhradných rodinách prebiehajú rodinné stretnutia, ktoré sú obsahovo 

rovnaké ako v samostatne usporiadaných skupinách. Odborný tím centra zložený zo 

sociálnych pracovníkov, psychológov, špeciálneho pedagóga, sestier poskytuje PNR 

pomoc a podporu pri riešení špecifických problémov s deťmi v oblasti výchovy 

a zabezpečenia potrebnej starostlivosti. Členovia odborného tímu v priebehu roka 2019 

vykonali 150 návštev v profesionálnych náhradných rodinách s cieľom:  

 

• monitorovania úrovne poskytovanej starostlivosti o deti; 

• poskytovania informácií PNR o právnom statuse detí a aktuálnych zmenách 

v biologických rodinách detí;  

• poskytovania odborných odporúčaní PNR pre prácu s deťmi;  

• overovania efektu aplikovania odporúčaní a volených výchovných metód; 

• realizácie rozhovorov s deťmi a mapovania ich potrieb/požiadaviek; 

• zisťovania aktuálnych bytových podmienok zabezpečených pre deti. 

Centrum realizovalo v  spolupráci s  odborníkmi canisterapiu do prelomu rokov 

2018/2019, v r. 2019 spolupracovalo s  dobrovoľníckou organizáciou „Tvoj Buddy“ 

(snažíme sa, aby každé dieťa nad 12 rokov malo svojho Buddy kamaráta). Prednáškovú 

činnosť pre PNR realizovala nezisková organizácia Budúcnosť. V procese 

osamostatňovania mladých dospelých spolupracujeme s akreditovaným subjektom 

SPDDD Úsmev ako dar, pričom naše deti pravidelne účinkujú s veľkými úspechmi aj na 

Najmilšom koncerte roka organizovanom týmto subjektom. S preventistom Mestskej 

polície v Nitre máme rozbehnutú spoluprácu v oblasti preventívnych aktivít pre deti 

a prednáškovej činnosti pre profesionálne náhradné rodiny.      
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Deťom v centre sú okrem vychovávateľov/PNR k  dispozícii členovia odborného tímu: 

- psychológovia, ktoré majú s  deťmi pravidelné individuálne stretnutia, realizujú 

terapie a preventívne programy; 

- sociálni pracovníci mapujú potreby detí vo vzťahu k biologickej rodine - formy 

a intenzitu kontaktov, oslovujú širšiu rodinu, hľadajú a preverujú možnosti 

krátkodobých pobytov detí v ich rodinách, sprevádzajú deti počas návštev 

príbuzných v centre a na návštevy do prirodzeného rodinného prostredia, realizujú 

prípadové konferencie a stretnutia rodinného kruhu, zabezpečujú v záujme detí 

kompletnú komunikáciu centra so súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, 

oddeleniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, samosprávou, 

akreditovanými subjektami a ďalšími zainteresovanými subjektami pri 

zabezpečovaní zákonných nárokov detí (zasielanie písomných správ a hodnotení, 

spoločné pracovné stretnutia, zastupovanie centra pred súdom...);   zakladajú, vedú 

a priebežne aktualizujú spisové dokumentácie detí v zmysle §31 Vyhlášky 

MPSVaR č.103/2018 Z.z., aktívne participujú v procese sprostredkovania 

náhradnej rodinnej starostlivosti deťom, pripravujú zábavné podujatia 

a zabezpečujú vzdelávacie a preventívne podujatia pre deti;  

- špeciálny pedagóg, ktorý vykonáva individuálne alebo skupinové 

špeciálnopedagogické intervencie. Zúčastňujú sa ich najmä deti s  poruchami 

učenia a deti s ADHD;   

- deti sa na psychológov, sociálnych pracovníkov, riaditeľa alebo ktoréhokoľvek 

zamestnanca centra obracajú kedykoľvek, keď potrebujú ich radu a pomoc;   

- okrem vyššie uvedených aktivít a  činností sú vykonávané aj ďalšie, najmä na 

základe dohovoru so školami, ktoré deti navštevujú. Ide predovšetkým 

o  špeciálnopedagogické a  psychologické vyšetrenia zabezpečované externými 

subjektmi.  

 

Pre každé dieťa sa vypracováva Plán výchovnej činnosti, ktorý vychádza z ročného Plánu 

výchovnej práce s dieťaťom a  dopĺňa sa činnosťami, ktoré vyplynú z  aktuálnej situácie 

v  samostatne usporiadaných skupinách a v profesionálnych náhradných rodinách. Plán 

výchovnej práce s dieťaťom je súčasťou Individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, 

popri Pláne sociálnej práce, Hlavných úlohách psychologickej činnosti psychológa centra.   

Výchovná činnosť v  samostatne usporiadanej skupine a v profesionálnej náhradnej rodine 

je plánovaná na mesiac dopredu. Jej obsah tvorí vychovávateľ alebo PNR za aktívnej 

spoluúčasti detí. Aktivity zohľadňujú záujmy detí, ale i  možnosti priestorové, časové 

a  finančné. Na mesačnom vyhodnotení sa podieľajú vychovávatelia a PNR s  deťmi 

spoločne.  Preferované sú hlavne  pobyty v  prírode, návštevy rôznych výstav, návštevy 

plavárne, streetworkového ihriska, návštevy posilňovne. Plánovanie výchovnej činnosti je 

zároveň súčasťou odmeny – odmenené dieťa môže vybrať program podľa vlastného 

uváženia. 

 

6.2 Vytváranie rodinných podmienok pre  rozvoj a samostatnosť dieťaťa 

 

a) Školy - počet detí k 31.12.2019 

Materské školy –  3 deti (Nesvady, Nitra, Šahy) 

Základná škola pre žiakov so špeciálnymi potrebami– 23 detí (Nové Zámky, Nitra) 

Základné školy – 21 detí (Nitra, Topoľčianky, Nové Zámky, Mojmírovce, Šahy, Veľký 

Kýr, Ivanka pri Nitre) 

Stredné odborné školy s maturitou – 5 detí (Nové Zámky, Nitra)  

Stredné odborné školy bez maturity –  2 deti (Nitra, Zlaté Moravce) 

Odborné učilište – 2 deti (Trnava, Nová Ves nad Žitavou) 
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Nadstavbové štúdium – 1 (Nitra) 

b) Záujmovú činnosť navštevovalo v roku 2019  

• z profesionálnych náhradných rodín                                                     16 detí 

• zo samostatne usporiadaných skupín centra                                           9 detí 

Druhy záujmovej činnosti detí:  

krúžky jazykové, tanečné,  športové, šachové a krúžok šikovných rúk. 

c) Počet detí navštevujúcich rodinu  

V roku 2019 navštevovalo rodinu celkom                                                             13 detí 

Príspevok na stravu dieťaťa, ktoré sa zdržiava mimo centra 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 deťom v celkovej sume                                1 375,70 EUR  

d) Pobytové tábory pre deti 

V roku 2019 sa deti zúčastnili zimného a letného pobytového tábora. 

Boli čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu  v celkovej sume     8 530,20 EUR  

 

6.3. Metódy práce s mladými dospelými  

 

Centrum realizuje okrem maloletých detí aj opatrenia pre MD pobytovou formou, ak sa po 

ukončení náhradnej starostlivosti MD rozhodne, že ešte nechce odísť z centra a požiada 

centrum o možnosť poskytovania starostlivosti v centre aj po dovŕšení plnoletosti. 

Dôvodom je väčšinou neukončená sústavná príprava na povolanie a s tým spojená absencia 

príjmu, z ktorého by si MD dokázal zabezpečovať existenčné potreby (stravovanie, 

ošatenie, bývanie) a nevytvorené rodinné zázemie. V prípade, že sa dohodne MD so 

štatutárnym orgánom centra na podmienkach ďalšieho zotrvania v centre, je s ním 

uzatvorená „Dohoda o poskytovaní starostlivosti MD v centre po dovŕšení plnoletosti“, 

ktorej súčasťou sú „Podmienky dohody“ a „Plán osamostatnenia sa MD“. Za starostlivosť 

v centre platí MD úhradu. Pokiaľ má určené výživné od rodičov, úhrada sa hradí 

z výživného určeného rodičovi. MD má možnosť uschovať si cenné veci v centre na 

základe Zmluvy o úschove. Zmyslom pobytovej formy MD je dosiahnutie vzdelania 

zodpovedajúceho rozumovým možnostiam a schopnostiam, získanie zručností pre ľahšie 

uplatnenie na trhu práce (vodičský kurz, jazykové kurzy, opatrovateľské kurzy), nájdenie 

si práce so stabilným príjmom,  pomoc so zabezpečením bývania, hospodárne nakladanie 

s finančnými prostriedkami – t. j. až do úplného osamostatnenia sa. Počas pobytu v centre 

sú s MD realizované podporné a motivačné rozhovory a pomocníkom je Sprievodná 

príručka pre MD v procese prípravy na osamostatnenie, vypracovaná členmi odborného 

tímu centra. V procese osamostatňovania sa MD spolupracujeme s akreditovaným 

subjektom SPDDD Úsmev ako dar.  

 

6.4. Práca s biologickou rodinou detí v centre  

 

a) analýza odchodu detí z centra z dôvodu:  

• sanácie prirodzeného rodinného prostredia;  

• sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti (náhradnej osobnej 

starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, osvojenia);  

• dovŕšenia plnoletosti. 

 

K 31.12.2019 bolo ukončené poskytovanie ústavnej starostlivosti 14 deťom. V roku 2019 

dovŕšili plnoletosť dve MD, ktoré požiadali centrum o ukončenie poskytovania 

pobytového opatrenia MD po dovŕšení plnoletosti z dôvodu osamostatnenia. 
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So 71 deťmi udržuje kontakt biologická rodina alebo FO 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 centrom príbuzným vyplatený 

príspevok na stravu. Odborný tím centra 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 centra,  orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, samosprávy a akreditované 

subjekty. Všetci zainteresovaní, vrátane rodičov, PNR, vychovávateľov, sestier a 

opatrovateliek sa podieľajú na tvorbe Individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa. 

V centre realizujeme prípadové konferencie a stretnutia rodinného kruhu, v roku 2019 ich 

bolo zrealizovaných 126.  Rodičov neustále motivujeme k aktívnej spolupráci pri riešení 

ich životnej situácie realizáciou rozhovorov s nimi, návštevami v prirodzenom rodinnom 

prostredí, aktívnym zapájaním rodičov do zabezpečovania starostlivosti o deti 

a vytváraním podmienok, aby s deťmi trávili čo najviac času.  Rodičia majú v centre 

vytvorené podmienky na stretávanie sa so svojimi maloletými deťmi (návštevná miestnosť, 

vonkajší areál centra s ihriskom a altánkom). Centrum preferuje krátkodobé pobyty detí 

v ich rodinnom prostredí. V prípade, že návrat dieťaťa do prirodzeného rodinného 

prostredia nie je možný, vykonávame opatrenia smerujúce k zabezpečeniu náhradného 

prostredia pre dieťa alebo sa podieľame na príprave dieťaťa na jeho budúce osamostatnenie 

sa. U detí s ťažkým zdravotným postihnutím centrum poskytuje komplexnú odbornú 

starostlivosť s cieľom dosiahnutia maximálnej možnej samostatnosti detí a dosahovania 

pokrokov v rámci ich edukácie.  

    V roku 2019 odišli z centra:  

Z dôvodu zverenia do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS)                          2 deti 

• 3,5 - ročný chlapec 

•  2,5 - ročné dievča 

Z dôvodu pestúnskej starostlivosti (PS)                                                              2 deti 

•  2 - ročný chlapec 

•  7 - mesačný chlapec 

Z dôvodu predosvojiteľskej starostlivosti                                                           2 deti 

• 2 - mesačný chlapec 

• 7 - mesačné dievča 

Z dôvodu premiestnenia do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu         3 deti 

• 3 deti premiestnené do reedukačných centier, z toho:  

• 15 - ročné dievča 

• 16 - ročné dievča 

• 15,5 -ročný chlapec 

Z dôvodu ukončenia poskytovania pobytového opatrenia mladého dospelého po dovŕšení 

plnoletosti                                                                                                           2 deti  

•   2 dievčatá 

Z dôvodu ukončenia poskytovania starostlivosti dieťaťu – návrat do biologickej rodiny                                                                                                                          

3 deti 

• 5 - ročný chlapec 

• 2,5 -  ročný chlapec 

• 3 - mesačné dievča 

 

b) Výška finančných prostriedkov na pracovné cesty – návštevy do rodín 

Pracovné cesty - návštevy do profesionálnych a biologických rodín boli uskutočňované  

zamestnancami centra pre deti a rodiny služobnými motorovými vozidlami.  

Cestovné náhrady celkom v sume 0,- EUR. 
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6.5. Metódy práce pri vykonávaní opatrení ambulantnou /terénnou formou 

 

V centre je poskytovaná ambulantná forma pomoci deťom, ktoré sa ocitli v krízovej 

situácii v prirodzenom alebo náhradnom rodinnom prostredí a deťom, ktoré sa ocitli 

v situácii rodičovského konfliktu a problematicky sa adaptujú na zmenenú situáciu. 

Zmyslom pomoci dieťaťu je odbornými metódami identifikovať problémy rodiny, 

vzájomnú konšteláciu citových väzieb členov rodiny, sledovať rodinu ako systém a hľadať 

vnútorné zdroje rodiny k zvládnutiu emočne nasýtenej situácie. Podstatou je pochopenie 

prežívania dieťaťa, ktoré nie je izolovanou samostatnou bytosťou rodiny a zvládnutie 

rizikovej situácie čo najcitlivejším a nezraňujúcim spôsobom.  

 

Centrum poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo pre FO, ktorá sa osobne stará o dieťa jej 

zverené do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, potrebuje odbornú pomoc 

na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia (náhradná osobná 

starostlivosť, pestún, poručník) s návrhom poskytnutia alebo zabezpečenia sociálneho 

poradenstva alebo iného odborného poradenstva s a vykonania alebo zabezpečenia 

opatrení: 

           a) na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov; 

           b) pri uplatňovaní zákonných nárokov dieťaťa. 

 

Centrum poskytuje poradenstvo a pomoc MD pri riešení problémov po jeho odchode 

z centra ambulantnou formou. Centrum má stanovené hodiny pre klientov, v rámci ktorých 

im poskytuje poradenstvo a pomoc prostredníctvom odborných metód priamo v centre 

s vymedzeným časom pre terénnu prácu v náhradnom rodinnom prostredí, ktorá sa 

realizuje na základe dohody s klientom. Podmienky dohody a spolupráce s centrom sú 

písomne dohodnuté, pričom centrum si vyhradzuje právo na ukončenie spolupráce 

s klientom, ktorý tieto podmienky nerešpektuje, nespolupracuje s centrom alebo pristupuje 

k procesu pomoci spôsobom nezlučiteľným s jeho reálnym dosiahnutím. 

    

7. Vzdelávanie, supervízie  

 
Centrum každý rok vypracováva Plán vzdelávania a Plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý 

sa odvíja od potrieb zamestnávateľa pre zabezpečenie kvalifikovaného personálu na 

vykonávanie opatrení v zmysle zákona. č.305/2005 Z. z. a na zabezpečenie všetkých 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.milipictures.sk%2Fkedy-fotit-babatko-1%2F&psig=AOvVaw0KvXcLBE_-_YDi7Q_Lyie4&ust=1580969521032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjt3dDguecCFQAAAAAdAAAAABAM
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činností centra. Dôraz sa kladie na skvalitňovanie profesijných kompetencií a osobný 

rozvoj, prevenciu syndrómu vyhorenia.      
Výška  finančných prostriedkov čerpaných na vzdelávanie v r. 2019       6 810,08 EUR. 
 

Plán vzdelávania 2019 – zrealizované vzdelávacie aktivity 
 

Nové poznatky a praktické využitie vzťahovej väzby v centrách - konferencia 

Piešťany, 18.02.2019, 1 špeciálna pedagogička, 2 psychologičky 

 

Práca s párom, rodičmi a rodinou 

Bratislava, 29.03.2019, 1 psychologička  

 

 Práca s deťmi v inštitúcii 

              Nitra,   13.06.2019, 6 vychovávateľov, 5 pomocných vychovávateľov 

 

Rodičia a rozvod 

Piešťany, 24.06.2019-26.06.2019, 1 psychologička 

 

Komunikačné zručnosti   

Centrum pre deti a rodiny Nitra, 29.6.2019, Zamestnanci centra a PNR 

 

Dôsledky zneužívania návykových látok a ich riešenia 

Centrum, 18.10.2019, Zamestnanci centra a PNR 

 

Stretnutie k medzinárodnému dňu FASD: teenageri 

Bratislava, 09.09.2019, 1 špeciálna pedagogička, 2 psychologičky 

 

Medzinárodná konferencia križovatky XI: ADHD - móda alebo fakt 

Bratislava, 10.10.-11.10.2019, 1 špeciálna pedagogička, 1 psychologička 

 

Efektívny pomáhajúci rozhovor 

Bratislava, 10.10-11.10.2019, 1 psychologička 

 

Práca s emóciami v poradenskom procese 

Bratislava, 22.11.2019-23.11.2019, 1 psychologička 

 

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore 

Bratislava, 17.12.2019- 18.12.2019, 1 psychologička 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania 2019 - aktivity 
 

Adaptačné vzdelávanie: 

psychologička 05.09.2019 - 31.12.2019  

psychologička 05.09.2019 - 31.08.2020  

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

              Mentoring a koučing v školskom prostredí 

              Nitra,   08.04. – 09.04.2019, 1 vychovávateľka 

Mentoring a koučing v školskom prostredí 

Trnava, 03.07. - 04.07.2019, 1 psychologička 
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Prípravné atestačné vzdelávanie, Bratislava, 1 vychovávateľ 

Atestácie: 

1. atestácia, Bratislava, december 2019, 1 vychovávateľ 

 

Účasť na konferenciách, regionálnych a celoslovenských stretnutiach  

 
Metodické stretnutie zástupcov centier pre oblasť výchovy a PNR 

Centrum, 9.1.2019, 5 profesionálnych náhradných rodičov, 2 vychovávatelia   

 

Metodické stretnutie riaditeľov zariadení SPODaSK a zamestnancov prijatých 

v rámci NP DEI NS III pre psychológov, sociálnych pracovníkov a asistentov 

sociálnej práce 

2 sociálni pracovníci, riaditeľ centra 

 

Pracovné stretnutie psychológov Nitrianskeho kraja  

ÚPSVR Nitra , 20.2.2019, 2 psychológovia  

 

Najčastejšie problémy samospráv pri poskytovaní informácií podľa Zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobode informácií a praktické riešenia 

MsÚ Nitra, 22.2.2019, 1 sociálny pracovník 

 

Metodické stretnutie venované problematike úhrad a pohľadávok v centrách 

MPSVaR Bratislava, 28.2.2019, 1 sociálny pracovník, 1 pracovník ekonomického úseku 

 

Pracovné stretnutie riaditeľov a sociálnych pracovníkov centier Nitrianskeho kraja  

ÚPSVR Levice, 20.2.2019, 2 sociálni pracovníci   

 

Pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov centier  

ÚPSVR Levice , 24.4.2019, 4  sociálni pracovníci 

 

Odborná konferencia pre vychovávateľov „Korene agresivity v ranom detstve“ 

Nimnica,   14.05.2019, 2 vychovávatelia 

 

Celoslovenské stretnutie koordinátorov Centier podpory PNR 

Poprad, 28.5.2019 – 29.5.2019, vedúca úseku CPPR 

 

Metodické stretnutie zástupcov Centier pre deti a rodiny pre oblasť výchovy 

Nitrianskeho  a Trenčianskeho kraja 

Žarnovica,  6.6.2019, 2 vychovávatelia 

 

Metodické stretnutie psychológov vykonávajúcich opatrenia ambulantnou alebo 

terénnou formou v centrách pre deti a rodiny 

Bratislava, 6.6.2019, 1 psychologička 

 

Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov k tvorbe plánov osamostatnenia 

mladých dospelých 

Kolárovo, 16.7.2019, 2 sociálni pracovníci  

 

Pracovné stretnutie k pohľadávkam 

Ústredie PSVaR Bratislava, 26.9.2019, 1 sociálny pracovník, 1 pracovník ekonom. úseku 
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Pracovné stretnutie psychológov vykonávajúcich opatrenia ambulantnou alebo 

terénnou formou v centrách pre deti a rodiny 

Komárno, 7.10.2019 , 1 psychologička 

 

Pracovné stretnutie s cieľom  pripraviť ponuku na realizáciu adaptačného 

vzdelávania systémovo a trvale 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava, 24.10.2019, 1 psychologička  

 

Konferencia sociálnych pracovníkov 

Tatranské Matliare – 5.11-6.11.2019, 2 sociálni pracovníci 

 

Pracovné stretnutie zamestnancov ÚPSVaR a sociálnych pracovníkov centier 

Bratislava, 7.11.2019, 1 sociálny pracovník, zastupujúci riaditeľ 

 

Metodické stretnutie  psychológov, sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej 

práce  prijatých v rámci NPDI III  a zamestnancov ÚPSVaR  

Centrom, 20.11.2019 

 

Metodické stretnutie špeciálnych a liečebných pedagógov všetkých krajov 

Trenčianske Teplice, 26.11.-27.11.2019, 1 špeciálna pedagogička 

 

Metodické stretnutie  psychológov, sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej 

práce  vykonávajúcich opatrenia ambulantnou alebo terénnou formou v centrách pre 

deti a rodiny  

Bratislava, 26.11.2019, 2 sociálni pracovníci, 1 psychológ 

 

              Metodické stretnutie zástupcov pre oblasť výchovy 

 Centrum pre deti a rodiny Žitavce,  4.12.2019, 2 vychovávatelia 

 

              Odborný seminár „Postavenie pomocného vychovávateľa v centrách pre deti         

              a rodiny“ 

 Piešťany,    10.12.2019, 2 pomocní vychovávatelia 

 

Regionálne  pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov 

Centrum, 16.12.2019, 5 sociálnych pracovníkov 

 

Plán supervízie 2019: 
Počet hodín individuálnej supervízie:                                                 66   

Počet hodín skupinovej supervízie:                                                   34,5 

Výška finančných prostriedkov čerpaných na supervíziu               4 245,28 EUR  

 

• Zamestnanci samostatných usporiadaných skupín a PNR absolvovali min. 5 

skupinových supervízií v jednotlivých mesiacoch (apríl, máj, jún, september 

a október 2019) s tým, že skupiny boli rozdelené podľa jednotlivých profesií 

(vychovávatelia a pomocní vychovávatelia zo samostatných skupín, sestry 

a opatrovateľky zo samostatných špecializovaných skupín a PNR). V mesiaci 

november boli stanovené náhradné termíny. Na skupinové supervízie sa zamestnanci 

nahlasovali podľa zverejnených termínov, pričom každý zamestnanec musel dodržať 

stanovený počet skupinových supervízií, t. j. 5. Dĺžka jednej supervízie bola v trvaní 

1,5 hod.;  
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• Sociálni pracovníci, vedúci pracovníci a sestry mimo skupín s praxou nad 3 roky 

absolvovali min. 3 hodiny individuálnej supervízie, s praxou do 3 rokov absolvovali 

min. 10 hodín individuálnej supervízie; 

• Odborní zamestnanci - psychológovia absolvovali min. 5 individuálnych supervízií 

s praxou nad 3 roky (z toho min. 3 supervízie pod vedením supervízora s praxou viac 

ako 5 rokov v zariadeniach SPODaSK), psychológovia s praxou do 3 rokov 

absolvovali min. 10 individuálnych supervízií (z toho min. 5 supervízií pod vedením 

supervízora s praxou viac ako 5 rokov v zariadeniach SPODaSK). Špeciálny 

pedagóg s praxou nad 3 roky absolvoval min. 5 hodín individuálnej supervízie 

a s praxou do 3 rokov 10 hodín individuálnej supervízie ročne. Dĺžka jednej 

supervízie bola v trvaní jednej hodiny;  

• V rámci realizácie aktivity NPDEI III (podaktivita 1.2.2 Podpora skvalitnenia 

odborných činností vykonávaných zamestnancami centra) sa zrealizovali 4 

skupinové  supervízie pre psychológov a 4 skupinové supervízie pre sociálnych 

pracovníkov;  

Supervízie v centre  zabezpečovali 4 externí supervízori.  

 

8. Kontrolná činnosť 

Kontrolná činnosť v centre bola realizovaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 

2019. Vedúci jednotlivých úsekov vykonávali kontrolnú činnosť na základe vlastných 

Plánov kontrolnej činnosti schválených riaditeľom. V rámci kontrolnej činnosti sa 

pozornosť zameriavala na plánované či náhodné vykonanie kontrol vo vzťahu :  

• k úrovni poskytovanej starostlivosti deťom v centre; 

• k podmienkam vytváraných pre deti v centre a v prof. náhr. rodinách;  

• ku kvalitatívnej úrovni vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v centre v zmysle zákona č.305/2005 Z.z;  

• k plneniu si pracovných povinností zamestnancov. 

V priebehu roka 2019 bola vykonaná: 

-  kontrola zo strany prokurátora v centre so zameraním na to, či maloleté deti sú 

umiestnené v centre na základe právneho podkladu, či súdne rozhodnutia majú vyznačené 

doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, či nedochádza k porušovaniu práv a právom 

chránených záujmov detí v centre. Závery oboch kontrol boli vyhodnotené bez zistenia 

akýchkoľvek pochybení.  

- kontrola zástupcov Komisariátu SR pre deti – verejného ochrancu práv. Zástupcovia 

zrealizovali rozhovory s náhodne vybranými zamestnancami centra, skontrolovali 

podmienky pre deti a vykonali  pohovory s deťmi bez prítomnosti zamestnancov.  

Žiadne mimoriadne udalosti v r. 2019 v centre neboli zaznamenané. 3 deti boli 

premiestnené do reedukačných centier z dôvodu vážnych porúch správania. 
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                                9. Štatistika 

Kapacita  detí /skutočný stav k 31.12.2019       74/72      

Počet odídených detí / Počet prijatých detí        14/19 

MD, ktorí odišli z centra  v r. 2019/ počet MD  v centre 

k 31.12.2019 

       
        2/2 

   

Počet premiestnených detí do iných zariadení         3 

Počet detí odídených z dôvodu sanácie 

 

        5 

Počet detí odídených do NRS-pestúnstvo, osvojenie          4 

 

Priemerná dĺžka pobytu detí v centre v rokoch  

 

     7,33 

 

 10.  Rozpočet organizácie  

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu   

Schválený počet zamestnancov k 31.12.2019              70 (65+5 NP DEI III) 

Priemerný evid. počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2019  64,4 

 

 

 

               v  EUR 

EK Názov 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

%          

plnenia k 

upravenému 

rozpočtu 

200 

 

Príjmy 

 

14 223,00 13 904,91 14 140,02 101,70 

600 Bežné výdavky 1 070 547,00 1 436 034,00 1 436 033,45 

 

99,99 

 

z toho:      

610 Mzdy, platy , 

služobné príjmy  
600 319,00 807 935,00 807 935,00 100,00 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovní 
209 811,00 289 151,01 289 151,01 100,00 

630 Tovary a služby 153 326,00 230 170,63 230 170,08        99,99 
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v tom:      

631 Cestovné 1 500,00 1 406,61 1 406,61 100,00 

632 Energie, voda, 

komunikácie 
29 670,00 35 238,44 35 238,44 100,00 

633 Materiál 49 187,00 68 918,33 68 900,01 99,97 

634 Dopravné 5 400,00 6 289,97 6 289,97 100,00 

635 

Údržba  

(Oprava interiérových 

priestorov 1. pavilón 

19 639,57 EUR) 

5 650,00 31 911,74 31 911,74 100,00 

636 Prenájom 
400,00 376,62 376,62 100,00 

637 Služby 
61 519,00 82 535,99 82 535,99 100,00 

640 Bežné transfery 107 091,00 112 270,29 112 270,29 100,00 

700 

Kapitálové výdavky 

(Modernizácia 

interiérových 

priestorov – 1. 

pavilón 7 337,29 

EUR) 

0 7 337,29 7 337,29 100,00 

 

11. Iné aktivity centra  

 
a) Šírenie dobrého mena (príspevky, publikačná činnosť, stretnutia so širokou 

verejnosťou...) 

• zmluvná spolupráca  centra s dobrovoľníkmi z OZ PROVIDA (program Buddy); 

• pozývanie a účasť zástupcov inštitúcií a participujúcich subjektov na podujatia 

organizované centrom; 

• vianočná reportáž v regionálnej televízii Nitrička a Nitriansky hlásnik. 

 

b) Prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci 

• spolupráca s akreditovaným subjektom SPDDD Úsmev ako dar v príprave MD  

v procese osamostatňovania sa odchovancov z centra a s odborníkmi v práci s MD; 

• spolupráca so zamestnancom Mestskej polície v Nitre v oblasti prevencie 

šikanovania 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 centra v rámci centra a mimo centra (deti zo 

samostatne usporiadaných skupín a prof. náhradných rodín)  

• 26.02.2019 - Fašiangový karneval - spoločná akcia pre deti z centra; 

• 27.06.2019 - Hurá prázdniny- spoločná akcia pre deti z centra; 
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• 31.10.2019 - Jesenné listohrádky - spoločná akcia pre deti z centra; 

• 06.12.2019 - Mikulášska besiedka. 

 

d) Projekty a sponzorstvo 

Finančné dary:  

Stav k 1.1.2019    1 535,64 EUR 

Príjem finančných darov      641,00 EUR 

Prevod z výdavkového účtu        18,32 EUR 

Čerpanie     1 753,96 EUR 

Z toho: 

Na prepravu detí autobusom do táborov    945,64 EUR 

Nákup notebookov       790,00 EUR 

Stav k 31.12.2019       441,00 EUR 

Vecné dary: 

Sponzorsky bola zrealizovaná demontáž PVC podláh, demontáž drevenej priečky a búracie 

práce v 1. pavilóne v hodnote 500,- EUR. 

 

e) Ocenenie a úspechy 

MD umiestnený v prof náhradnej rodine:  

• reprezentačná činnosť v aerobiku v rámci SR a krajín EÚ; 

• pódiové umiestnenia na všetkých doterajších tuzemských aj zahraničných podujatiach. 

 

Najmilší koncert roka 2019 

• postup dieťaťa do celoslovenského kola  

 

 

12. Krátkodobé ciele na rok 2020  

 
• zmena organizačnej štruktúry – preklasifikácia 0,5 pracovného miesta psychológ 

na 0,5 pracovné miesto vodič–údržbár; 

• riešenie financovania táborov detí z finančných darov; 

• oprava priestorov – 3. pavilón horné poschodie; 

• oprava oplotenia – vstupná brána zboku do areálu centra; 

• nový blok prípravy pre záujemcov o profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti. 

  

  

 

 

 

 


