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OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY: 

 

• Identifikácia organizácie 
Základné údaje, adresa, IČO a pod. 

• Poslanie a strednodobý výhľad organizácie  
Dlhodobé ciele: koncepcia  a z nej vyplývajúca stratégia  ciele na min.3 roky  až 5 (stručný popis) 

Krátkodobé ciele: na daný rok (aké boli)  

• Odpočet splnených úloh (v jednotlivých oblastiach) 

• Koncepčná činnosť   
a) organizačné štruktúry, či boli zmeny, PNR , skupiny (stručný popis), počet zamestnancov 

b) priestorové podmienky (stručný popis) 

• Koordinačná a riadiaca: rozvoj a hodnotenie zamestnancov, personálne veci 

 

• Metodická: chod skupín, nadštandardné programy (napr. s mladými dospelými a pod.) práca 

s rodičmi a príbuznými  detí, prípadové konferencie, podporné programy pre profesionálnych 

náhradných rodičov a pod. 

 

• Vzdelávanie, supervízie 

 

• Kontrolná: čo a ako, akým spôsobom (ak aj bol nejaký závažný konflikt či iná mimoriadna 

udalosť v CDR) 
  

 

• Štatistická: (údaje viazané na deti) 

 

• Rozpočet organizácie 
 

• Iné aktivity CDR (výlety, projekty, významné výsledky a pod.) 

 

• Krátkodobé úlohy (ciele) na ďalší rok 
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Identifikačné a kontaktné údaje zariadenia 

 

Názov zariadenia: Centrum pre deti a rodiny Piešťany 

Adresa: Sasinkova 11, 921 01 Piešťany 

IČO: 00351636 

Počet zamestnancov: 47 

Kapacita zariadenia: 

Priemerný počet detí  za rok 2019: 

44 detí 

40 detí 

Priestorové usporiadanie: kmeňová budova s dvoma bytmi 

rodinný dom s dvoma bytmi 

dvojizbový byt pre mladých dospelých 

Počet skupín a zloženie: Samostatne usporiadaná skupina                            2  

Špecializovaná samostatne usporiadaná skupina   2          

Byt pre mladých dospelých                                    1                                   

Profesionálni náhradní rodičia                               4       

Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Vatrt 

Kontakt: telefón: 033/2433011 

e-mail: riaditel@ddpiestany.sk 

 

 

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 

Detský domov  Piešťany s účinnosťou od 1.1.2019 zmenil svoj názov na Centrum pre deti a 

rodiny Piešťany /CDR Piešťany/. Zároveň naše zariadenie rozšírilo svoje kompetencie o vykonávanie 

ambulantnej a terénnej formy opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Centrum pre deti a rodiny /ďalej len „centrum“/ poskytuje dočasnú starostlivosť o deti a mladých 

dospelých vo veku od 0 do 25 rokov podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Poslaním zariadenia je poskytnúť dočasné prostredie 

pre dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z.z., zákona o 

rodine č. 36/2005 Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa a interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia 

organizácie. 

Filozofickým východiskom našej práce je zabezpečiť deťom život v podmienkach, ktoré sú podľa 

možností čo najviac podobné rodine. Deti v našom centre vyrastajú v samostatne usporiadaných 

skupinách rodinného typu, kde sa vychovávatelia v spolupráci s ostatnými zamestnancami snažia 

zabezpečiť podmienky pripomínajúce chod bežnej rodiny, zabezpečujú pravidelný kontakt s biologickými 

rodinami detí, príp. s osobami blízkymi dieťaťu a pripravujú ich na život v rodine (biologickej alebo 

náhradnej) alebo na osamostatnenie sa.  

 

Centrum pre deti a rodiny Piešťany v súčasnosti vykonáva opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 

Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon 305/2005 Z. z.). 
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a) opatrenia dočasne nahradzujúce dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné 

rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení 

neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len pobytové opatrenie 

súdu) 

b) výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písmena b) a d), výchovné opatrenia, 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, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len ambulantné 

výchovné opatrenie) 

c) opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania: 

1. krízových situácií dieťaťa, v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom 

rodinnom prostredí, 

2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu 

problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom 

sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. 

 

Centrum vykonáva opatrenia: 

1. Pobytovou formou pre dieťa:  

a) na základe rozhodnutia súdu (neodkladné opatrenie, výchovné opatrenie, ústavná 

starostlivosť), 

b) na základe dohody s rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, 

c) na základe požiadania dieťaťa 

 

a pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou  je  mladý  dospelý, po ukončení  pobytového  opatrenia  

súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa. 

 

Pri dobrovoľných pobytoch pre:  

 

- dieťa na základe dohody a 

- rodiča dieťaťa, alebo osobu ktorá sa osobne stará o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím. 

  

2. ambulantnou formou alebo terénnou formou pre: 

a) dieťa:  

 na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o 

dieťa,  

 na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom 

ambulantného výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa 

osobne stará o dieťa,  

 na základe písomnej dohody s Centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel 

vykonávania pobytového opatrenia súdu, alebo požiadanie dieťaťa,  

 na požiadanie dieťaťa. 

 



 

Centrum pre deti a rodiny Piešťany, 

Sasinkova 11, 921 59 Piešťany 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IČO : 00351636                           Riaditeľ: 033/2433011                                                                          e-mail: riaditel@ddpiestany.sk 

DIČ: 2020531051  Ekonomický úsek: 033/2433014, +421 905913726     ekonom.piestany@ded.gov.sk 

                                                      Personálne odd.: 033/2433013,+421 905913726                                               pam.piestany@ded.gov.sk 
                                                                        sociálne odd.: 033/2433012,   +421 905063603                                                 socialne@ddpiestany.sk 

 

 

5  

b) plnoletú fyzickú osobu podľa § 44a, ods.1 

c) rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, 

 

 

Z  Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2016 – 

2020 nám vyplynula úloha zabezpečiť terénnu a ambulantnú prácu s rodinou dieťaťa. 

V roku 2019 sme v našom zariadení vytvorili 2 tímy pracovníkov NP DEI NS III pre potreby 

vykonávania opatrení SPOD a SK ambulantnou a terénnou formou  na základe národného projektu 

„Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.“, ktorý je financovaný z Európskeho 

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Úlohou  terénnej a ambulantnej práce je predchádzať vzniku, prehlbovaniu a opakovaniu 

krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí  a 

porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov 

v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v širšom sociálnom prostredí 

a v medziľudských vzťahoch,  ako i riešenie   výchovných problémov, kde centrum vykonáva odbornú 

pomoc na odstránenie príčin, negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin 

dieťaťa a to odbornými metódami a opatreniami. 

Na terénnu a ambulantnú prácu máme vyčlenených 3 sociálnych pracovníkov a 2 psychológov. 

Ambulancia NP DEI III sídli v areáli kmeňovej budovy CDR Piešťany odo dňa 01.03.2019. 

 

Víziou nášho centra je pomoc deťom a rodinám s deťmi v krízových sociálnych situáciách a rozvoj 

osobností detí, ktoré nám boli súdom zverené do starostlivosti. 

V súlade s víziou a plnením stanovených cieľov centra máme stanovenú nasledovnú stratégiu a aktivity 

s ňou spojené. Je našim zámerom: 

1. rozvíjať vlastných pedagogických a odborných zamestnancov,  

2. zapájať biologické rodiny do starostlivosti o dieťa, 

3. spolupodieľať sa na sanácii rodín, 

4. prizývať k spolupráci odbornú verejnosť, 

5. vytvárať rodine podobné podmienky pre život dieťaťa, pre jeho rozvoj a samostatnosť. 

Na uvedené obdobie sme si stanovili dlhodobé a krátkodobé ciele tak,  aby výsledkom ich plnenia 

bola primeraná spokojnosť dieťaťa, napĺňanie jeho individuálnych potrieb, aby bol zabezpečený potrebný 

rozvoj detí a ich samostatnosť. 
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Dlhodobé ciele: 

1. Znížiť priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v CDR. 

Zníženie priemernej dĺžky pobytu na 3,75 roka chceme dosiahnuť v dlhodobej úlohe do roku 2020, 

skvalitnením práce s biologickou rodinou a umiestnením detí do NRS. Za posledných päť rokov sa 

priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v našom CDR  k 31.12.2019 pohybuje od 3 do 4 rokov. Problematickými 

naďalej zostávajú deti s ŤZP, u ktorých sa nepredpokladá návrat do biologickej rodiny, alebo umiestnenie 

do NRS a taktiež dlhé čakacie doby ich umiestnenia do DSS. 

Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa zostávajú intenzívne návštevy zamestnancov CDR v rodinách, častý 

kontakt a pobyty detí v biologickej rodine, pokiaľ to je v súlade s ich zdravým psychickým vývinom 

spolupráca s SPODaSK a obcou, organizovanie prípadových konferencií, podieľanie sa rodičov na 

výchove a zabezpečení zdravotnej starostlivosti o deti. Rekonštrukciou priestorov plánujeme vytvoriť 

miesto pre prácu s rodinou ambulantnou formou. 

2. Zabezpečiť úspešné začlenenie mladých dospelých do spoločnosti. 

Je to dlhodobý  proces, pri ktorom kladieme dôraz na:  

 zapájanie detí a mladých dospelých do chodu domácnosti vo „svojich“ skupinách,  

 vhodný výber študijného alebo učebného odboru podľa záujmu a schopností dieťaťa,  

 podporu detí pri zvládaní požiadaviek školy, 

  rozvíjanie ich sociálnych zručností, finančnej gramotnosti, získavanie pracovných návykov 

a zručností. 

Pre mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na povolanie, prípadne už pracujú, ale nemajú zatiaľ 

zabezpečené podmienky pre samostatný život, chceme obstarať samostatné bývanie. 

Po ukončení prípravy na povolanie sa zameriavame na pomoc pri výbere zamestnania, pomoc pri písaní 

žiadostí o zamestnanie, oslovenie potencionálnych zamestnávateľov, prípravu mladých dospelých na 

výberové konanie ako i pomoc pri zabezpečení samostatného bývania. 

3. Stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav a osobnostný rozvoj detí s ŤZP  

V špecializovanej samostatne usporiadanej skupine sú prevažne deti s detskou mozgovou obrnou, 

v dôsledku čoho sú v rôznej miere funkčne a mentálne postihnuté. Z rôzneho stupňa ich mentálneho 

a funkčného postihnutia vyplýva potreba zvýšenej zdravotnej, rehabilitačnej, psychologickej 

a špeciálnopedagogickej starostlivosti. Pre skvalitnenie práce s deťmi s ŤZP plánujeme dozariaďovanie 

multisenzorickej miestnosti s prvkami snoezelen.  
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Krátkodobý cieľ: 

1. Skvalitniť odbornú prácu s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

v samostatne usporiadaných skupinách. 

V našom zariadení pribúda detí, ktoré si vyžadujú špeciálno-pedagogickú alebo liečebno-pedagogickú 

starostlivosť pri napĺňaní ich vzdelávacích potrieb /dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia, 

poruchy/nedostatočnosť v čiastkových funkciách ako sú myslenie, pamäť, pozornosť, poruchy správania 

a emocionality/. Deti sú po odbornej diagnostike vzdelávané v bežných školách formou integrácie. Aby 

sa mohli ľahšie začleniť do kolektívu medzi ostatné deti, od 01.01.2015 bola v CDR Piešťany vytvorená 

nová pracovná pozícia – špeciálny pedagóg. 

Špeciálny pedagóg v spolupráci s psychológom a vychovávateľmi vedú jednotlivé deti  k aktívnej 

spolupráci pri napĺňaní ich vzdelávacích a výchovných potrieb odbornou prácou, rozhovormi s dieťaťom, 

ocenením a pochvalou dieťaťa. 

Odpočet splnených úloh (v jednotlivých oblastiach) 

V transformačnom pláne na roky 2016 – 2020 sme si stanovili niekoľko krátkodobých a dlhodobých 

cieľov.  

Zo stanovených cieľov sme naďalej plnili dlhodobé úlohy  zadané v roku 2016, ako i nové úlohy na daný 

rok: 

• KC1. Skvalitniť odbornú prácu s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

v samostatne usporiadaných skupinách.  

Úloha Termín Vyhodnotenie splnenia 

Podporovať 

vzdelávanie odborných 

zamestnancov 

podľa ročného plánu 

osobného rozvoja 

odborných 

zamestnancov 

Odborní zamestnanci (špeciálny pedagóg a psychológ) a dvaja 

vychovávatelia pokračovali vo vzdelávaní v súlade s plánom 

vzdelávania v našom CDR. 

 

Dobudovať priestory 

pre odbornú prácu 

a terapiu pre deti so 

špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími 

potrebami. 

2016 

 

 

Reálne využívané do 

decembra 2018. 

V roku 2019 sme tieto priestory vyčlenili pre ambulantnú 

a terénnu prácu. Miestnosť pre odbornú prácu s deťmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dočasne 

vytvorená v kmeňovej budove CDR. Čakáme na realizáciu 

prestavby administratívnych priestorov a vytvorenie 

samostatného priestoru špeciálneho pedagóga pre prácu s 

deťmi. Predpokladaný termín začatia r.2020. 

Zabezpečiť potrebné 

diagnostické nástroje, 

terapeutické pomôcky 

a pracovné listy. 

Priebežne rok 2016, 

2017, 2019. 

Diagnostiku detí v našom zariadení zabezpečujú externí 

odborní zamestnanci z SCPPPaP v Banke (špecializované 

skupiny)  a z CPPPaP v Piešťanoch, ktorí disponujú potrebnými 

diagnostickými materiálmi. Počas roka 2019 sme našu internú 

knižnicu vybavili odbornou a námetovou literatúrou. Naši 

interní odborní zamestnanci postupne rozšírili repertoár rôznych 

nástrojov, pracovných listov a pomôcok, potrebných pre 

odbornú prácu s deťmi. Pre psychológov sa podarilo zabezpečiť 

testy Wisc – wechslerova inteligenčná škála pre deti.  

Viesť jednotlivé deti k 

aktívnej spolupráci pri 

napĺňaní ich potrieb. 

podľa potreby  Úloha sa plní priebežne. Špeciálny pedagóg  pracuje s deťmi 

individuálne podľa stanoveného plánu a odporúčaní CPPPaP. 
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• DC1. Znížiť priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v CDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha Termín Vyhodnotenie splnenia 

Zvýšiť počet rodín, 

u ktorých prebieha 

sanácia. 

2016 - 

2020 

 V CDR  Piešťany majú kontakt s rodinou, či už s rodičmi, súrodencami alebo 

ostatnou rodinou takmer všetky deti. Kontakty sa uskutočňujú telefonicky, 

emailami alebo osobne návštevou rodiny v CDR, v domácom prostredí 

rodiny formou návštev, krátkodobých víkendových alebo prázdninových 

pobytov detí. Rodiny majú možnosť tiež viacdňovej návštevy dieťaťa v CDR, 

majú možnosť prespať v návštevnej miestnosti.  

Výnimkou je 5   deti v špecializovaných skupinách, o ktoré nikto neprejavuje 

záujem. Niektoré rodiny sme navštívili počas roka 2x. Rodičia sa však deťom 

neozvali. U niektorých nám nie je známe miesto pobytu. 

Počas roka bolo zorganizovaných 13 prípadových konferencií v spolupráci 

s obcami a príslušnými úradmi SPODaSK.  

Skvalitnením práce s biologickou rodinou a umiestnením detí do NRS sa nám 

podarilo v roku 2019 udržať dĺžku pobytu dieťaťa v centre na 4,00 rokoch. 

Znížiť dĺžku pobytu sa nám zatiaľ nepodarilo, čoho dôvodom je dlhodobý 

pobyt detí s ŤZP v ŠSUS. Tak isto na SUS je niekoľko detí, ktoré sú 

v zariadení dlhodobo, pretože biologická rodina neprejavuje záujem starať sa 

o nich, čo tiež znemožňuje skrátiť dĺžku pobytu. Domov a do NRS sa nám 

viacej darí vrátiť deti malé a tie, ktoré sú u nás kratší časový úsek.  

Vyškoliť sociálneho 

pracovníka 

v metodike prípadovej 

konferencie. 

2016 Ani v roku 2019 sa nám školenie nepodarilo absolvovať, nakoľko žiadna 

z inštitúcií takéto školenie neponúkala. Riadime sa dostupnou odbornou 

literatúrou. Organizovaním  a účasťou  na prípadových konferenciách, 

týkajúcich sa problémov našich detí a ich rodín nadobúdame nové zručnosti 

a skúsenosti. Zároveň si utvrdzujeme už získané vedomosti a zručnosti. Táto 

úloha prechádza do ďalšieho obdobia. 

Vybudovať priestory 

na ambulantnú pomoc 

rodinám 

do roku 

2020 

V roku 2018 sme zrealizovali úpravu priestorov pre odbornú prácu  s deťmi 

so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na priestory pre odbornú ambulantnú 

a terénnu prácu s deťmi, rodičmi a celými rodinami na Sasinkovej ulici. 

Súčasne bol vypracovaný a zverejnený Program centra pre deti a rodiny, 

ktorý zahŕňa aj ambulantné a terénne opatrenia. 

Zabezpečiť personálne 

obsadenie na pozíciu 

terénny SP 

a psychológ pre prácu 

s rodinou 

/ambulantná forma/ 

do roku 

2020 

Začiatkom roka 2019  bolo vyhlásené výberové konanie na  pracovné pozície  

terénny SP v počte 3 miesta a psychológ pre prácu s rodinou v počte 2 miesta. 

Tieto pozície sa nám postupne podarilo obsadiť a  od 01.03.2019 už naše 

zariadenie poskytuje ambulantnú a terénnu pomoc deťom a rodinám. 
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• DC2. Zabezpečiť úspešné začlenenie mladých dospelých do spoločnosti 

 

Úloha Termín Vyhodnotenie splnenia 

Zintenzívniť 

prípravu na 

osamostatnenie sa 

detí a mladých 

dospelých. 

2016 -

2020 

Vychovávatelia  naďalej v rámci získavania pracovných návykov a zručností 

denne zapájajú deti do chodu domácností v skupinách. Deti majú 

vypracovaný rozpis služieb, na základe ktorého pomáhajú pri nakupovaní 

potravín, s varením, praním a vešaním bielizne. Starajú sa o čistotu 

priestorov, v ktorých žijú a pomáhajú zveľaďovať okolie CDR. 

Vychovávatelia rozvíjajú u detí  sociálne zručnosti a  finančnú  gramotnosť. 

V spolupráci so špeciálnym pedagógom a psychológom pomáhajú deťom 

s prípravou na vyučovanie, vypracovaním školských projektov, podporujú 

deti pri zvládaní požiadaviek školy. 

Zároveň dbajú o vhodný výber študijného alebo učebného odboru podľa 

záujmu a schopností dieťaťa. 

Prenajať  byt pre 

MD. 

2016-

2020 

Túto úlohu sme splnili a od septembra 2016 dvaja mladí dospelí bývali 

samostatne v 2 izbovom byte v Piešťanoch. V novembri 2017 sme kúpou 

získali dvojizbový byt pre MD do osobného vlastníctva CDR Piešťany. 

Podporovať MD pri 

osamostatňovaní sa. 

2016-

2020 

Všetci vychovávatelia v spolupráci s údržbárom zapájajú mladých dospelých 

do pracovných činností, kde nadobúdajú manuálne zručnosti a pracovné 

návyky. Počas roka vypomáhali pri záhradných prácach a udržiavaní poriadku 

v areáli centra a jeho okolí /kosenie trávnika, zametanie chodníkov, 

odpratávanie snehu, drobné opravárske práce/. Pri všetkých pracovných 

činnostiach prihliadajú na ich fyzické schopnosti a možnosti a učia ich dbať 

na ochranu zdravia pri práci. 

Sociálni pracovníci rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, spisujú spolu s 

mladými dospelými,  vychovávateľkou a psychologičkou plán osamostatnenia 

sa, kde sú vytýčené oblasti, ktorým sa nasledujúci rok chceme prioritne 

venovať. Ide najmä o prípravu na budúce povolanie a rozvoj zručností na 

samostatný život. Mladí dospelí počas roka brigádovali na rôznych pozíciách. 

Ak už má mladý dospelý ukončenú prípravu na budúce povolanie, venujeme 

sa hľadaniu vhodného pracovného miesta, ubytovania, evidencii na ÚPSVaR 

a pod.  

Sprevádzať MD po 

osamostatnení sa 

/2 roky/. 

Po 

odchode 

MD z 

centra 

Sociálni pracovníci (SP) udržiavajú kontakt s MD po odchode z CDR, 

poskytujú im pomoc, poradenstvo, v prípade potreby pomáhajú riešiť 

vzniknuté problémy v rámci svojich možností. V roku 2019  SP boli 

v kontakte a sprevádzali  2 mladých  dospelých, ktorí ukončil pobyt v CDR. 
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• DC3. Zlepšiť a stabilizovať zdravotný stav a osobnostný rozvoj detí s ŤZP. 

 

Úloha Termín Vyhodnotenie splnenia 

Vybudovať 

multisenzorickú 

miestnosť s prvkami 

snoezelen. 

2016 -

2017 

Úloha bola splnená v plnej miere. Špeciálny pedagóg (ŠP) vyhľadal výzvy na 

predkladanie projektov, z ktorých bolo možné získať finančné prostriedky na 

zakúpenie pomôcok do snoezelen miestnosti (multisenzorickej miestnosti). 

Následne napísal projekt na ich získanie a tiež zabezpečil nákup a inštaláciu 

zakúpených pomôcok. V roku 2016 boli podané 3 projekty na žiadosť 

o udelenie grantu, z ktorých nám jeden (z Nadácie Slovenskej sporiteľne, a.s.) 

bol pridelený.  

Koncom novembra 2016 bol projekt ukončený a do konca decembra 2016 

bola terapeutická miestnosť vybavená základnými snoezelen prvkami. 

V októbri 2016 špeciálny pedagóg spolu s hlavnou sestrou špecializovaných 

skupín  vykonali exkurziu do DeD Zlatovce za účelom získania vhľadu do 

problematiky budovania terapeutickej miestnosti so snoezelen prvkami. 

 Vo februári 2017 bola multisenzorickú miestnosť s prvkami snoezelen plne 

sprevádzkovaná. Bola dovybavená vodnou posteľou, premietačkou a ďalšími 

pomôckami získanými cez sponzorov.  Ešte je potrebné zabezpečiť miestnosť 

bielymi uzamykateľnými skrinkami a ďalšími drobnými pomôckami, 

potrebnými pre prácu s deťmi v tejto miestnosti (plán do ďalšieho obdobia).  

Vyškoliť 

zamestnancov pre 

prácu 

v multisenzorickej 

miestnosti. 

2016 -

2017 

ŠP a psychológ samoštúdiom získali prvotné informácie o práci 

v multisenzorickom prostredí. Vhľad do problematiky získali preštudovaním 

knihy od Renaty Filatovej: Snoezelen – MSE, ISBN 978-80-905419-3-1 

a skripta pre akreditovaný základný kurz Snoezelen – MSE od Bc. Renáty 

Filatovej. V roku 2017 absolvovali dvaja zamestnanci zo špecializovaných 

skupín školenia pre odbornú prácu v multisenzorickej miestnosti na tému: 

Úvod do tematiky Snoezelen, Snoezelen s osobami s mentálnym a 

viacnásobným postihnutím. V ďalšom odbobí plánujeme vyškoliť na prácu 

s deťmi v multisenzorickej miestnosti liečebného pedagóga. 

Vypracovať program 

pre prácu s deťmi 

s ŤZP-DMO. 

2016-

2017 

ŠP a vychovávatelia zo špecializovaných samostatne usporiadaných skupín sa 

v priebehu roka venovali štúdiu odbornej literatúry a kazuistík, čím získavali 

hlbší teoretický vhľad do problematiky práce s deťmi s ŤZP – DMO.  

V roku 2018 sme začali vypracovávať Program pre prácu s deťmi s ŤZP-

DMO, ktorý sa z organizačno-prevádzkového dôvodu nepodarilo v tom roku 

dokončiť. Jeho dokončenie plánujeme na rok 2020.  

Zabezpečiť pozíciu 

fyzioterapeuta v ŠSUS 

pre deti s ŤZP 

2016 V roku 2019 sa nám na základe zmeny legislatívy podarilo v našom zariadení 

obnoviť pozíciu fyzioterapeuta v ŠSUS. Fyzioterapeut poskytuje starostlivosť 

i deťom zo SUS.  

 

 

 

 

 

http://3lobit.sk/vzdelavanie/skolenie-uvod-do-tematiky-snoezelen/
http://3lobit.sk/vzdelavanie/skolenie-snoezelen-mentalne-viacnasobne-postihnutie/
http://3lobit.sk/vzdelavanie/skolenie-snoezelen-mentalne-viacnasobne-postihnutie/
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 Úsek terénnej a ambulantnej práce 

 

Cieľom práce tohto úseku je zmierňovanie a predchádzanie sociálne patologických javov v rodinách a 

tým zamedzenie vyňatia dieťaťa z prirodzeného rodinného prostredia. 

Personálne zabezpečenie: na úseku pracujú: 3 sociálne pracovníčky a 2 psychologičky  

Pracovisko: samostatné priestory  v areáli kmeňovej budovy CDR, Sasinkova 11, Piešťany. 

 

Práca s klientmi: 

 

V roku 2019 sme prijali 13 odporúčaní z ÚPSVaR  Piešťany  a ÚPSVaR  Piešťany, pracovisko Hlohovec  

Celkove sa na úseku pracovalo s 12 rodinami, 1 rodina nepodpísala Dohodu o spolupráci. 

V týchto rodinách  sa pracovalo s 20 deťmi a 17 dospelými. 

- v 3 rodinách sme riešili rodičovský/partnerský konflikt a prispôsobenie sa novej situácii po 

rozvode/rozchode ambulantnou i terénnou formou 

- v 6 rodinách sme riešili výchovné problémy detí, ambulantnou formou u 11 detí a terénnou u 4 detí 

- v 3 rodinách sme riešili rozvoj rodičovských zručností  ambulantnou i terénnou formou.  

 

V priebehu roka sme ukončili vykonávanie opatrení v 9 rodinách, s ostatnými naďalej pracujeme. 

 

Počas roka sme uskutočnili 22 prípadových konferencií v spolupráci s ÚPSVaR  Piešťany a Hlohovec. 

Boli zamerané na oboznámenie rodičov o forme a obsahu vykonávania opatrení terénnou a ambulantnou 

formou, podpísanie Dohody, motiváciu rodičov k spolupráci, ukončenie spolupráce a vykonávania 

opatrení. 

Pracovníčky odborných tímov sa v priebehu roka zúčastnili vzdelávaní a odborných seminárov na tému: 

- Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a rodinou, 

- Syndróm CAN – identifikácia domáceho násilia, 

- FAS – násilie a poruchy fetálneho alkoholového syndrómu, 

- Prínos konferenčného modulu práce s rodinou, 

- ADHD – móda alebo fakt, 

- Práca s rodinou v prirodzenom prostredí 

- Rodičia a rozvod, 

- supervízií 
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Koncepčná činnosť   

 

a) organizačná štruktúra CDR 

 

V centre k 31.12.2019 pracovalo 46 zamestnancov. 1 miesto PNR neobsadené. Riaditeľ viedol 

činnosť zamestnancov v dvoch úsekoch: úsek starostlivosti o dieťa a ekonomicko-prevádzkový úsek. 

 

 Štruktúra zamestnancov 

 

Celkový počet zamestnancov:  46 toho ženy 42 

Riaditeľ 1 0 

Vedúca úseku starostlivosti o dieťa a špeciálny pedagóg 1 1 

Sociálni pracovníci 5 5 

Psychológovia  4 4 

Denní vychovávatelia 8 7 

Pomocní vychovávatelia 8 7 

Fyzioterapeut  1 1 

Zdravotné sestry 7 7 

Opatrovateľky 3 3 

Ekonomicko–hospodárski zamestnanci  4 4 

Prevádzkový zamestnanec 1 0 

Profesionálni náhradní rodičia 3 3 

 

 

 

 1. Úsek starostlivosti o dieťa pozostával z dvoch samostatne usporiadaných skupín, dvoch 

špecializovaných  samostatne usporiadaných skupín,  ambulantnej a terénnej  práce s dieťaťom a jeho 

rodinou, 4 profesionálnych rodín, 2 pracovníkov odborného tímu , 2 sociálnych pracovníkov a pracovníka 

vykonávajúceho fyzioterapiu. 

V každej samostatne usporiadanej  skupine so samostatným hospodárením, s kapacitou 9 detí, pracovali 

traja pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia a traja nepedagogickí zamestnanci – pomocní 

vychovávatelia, ktorí zabezpečovali bežný chod domácnosti.  

V každej špecializovanej samostatne usporiadanej skupine s kapacitou 7 detí na jednu ŠSUS pracovalo 14 

zamestnancov. Činnosť v ŠSUS riadi hlavná sestra. V ŠSUS, v ktorej deti vyžadujú ošetrovateľskú 

starostlivosť, je zamestnaných šesť zdravotných sestier a vychovávateľ. V ŠSUS  s opatrovateľskou 

starostlivosťou pracuje jeden pedagogický zamestnanec – vychovávateľ, 3 opatrovateľky, 2 pomocné 

vychovávateľky, hlavná sestra. 

Výchovu úplne malých detí (0-6 r.) a súrodeneckých skupín  v prostredí vlastnej rodiny zabezpečovali 

dvaja profesionálni náhradní rodičia. 1 PNR je dlhodobo PN. Ku dňu 31.12.2019 boli v starostlivosti PNR 

3 deti (všetky predškolského veku). 

Odborný tím CDR v tomto roku tvoril jeden špeciálny pedagóg, dvaja psychológovia a dvaja sociálni 

pracovníci. 

Ambulantnú a terénnu prácu vykonávali 3 sociálni pracovníci a dvaja psychológovia. 

2. Ekonomicko-prevádzkový úsek tvorili ekonóm, účtovník, personalista, hospodár a vodič/údržbár.  

 



 

Centrum pre deti a rodiny Piešťany, 

Sasinkova 11, 921 59 Piešťany 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IČO : 00351636                           Riaditeľ: 033/2433011                                                                          e-mail: riaditel@ddpiestany.sk 

DIČ: 2020531051  Ekonomický úsek: 033/2433014, +421 905913726     ekonom.piestany@ded.gov.sk 

                                                      Personálne odd.: 033/2433013,+421 905913726                                               pam.piestany@ded.gov.sk 
                                                                        sociálne odd.: 033/2433012,   +421 905063603                                                 socialne@ddpiestany.sk 

 

 

13  

b) priestorové podmienky  

 

Kmeňová budova centra sa nachádza na Sasinkovej ulici s kapacitou 18 detí. Má dve bytové jednotky, 

návštevnú miestnosť, technické a administratívne priestory. Nachádzajú sa tam tiež samostatné priestory  

pre ambulantnú a terénnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou. 

 Súčasťou CDR je elokované pracovisko na Mierovej ulici s kapacitou 14 detí s ťažkým zdravotným 

postihnutím v dvoch špecializovaných samostatne usporiadaných skupinách. 

Pre mladých dospelých máme od novembra 2017 zakúpený dvojizbový byt, kde sú priestory pre 4 

mladých dospelých. 

Profesionálne náhradné rodiny vychovávajú deti vo vlastných bytových priestoroch. 

V kmeňovej budove na Sasinkovej ulici je v každom byte  pre 9 detí k dispozícii obývacia miestnosť, 

kuchyňa, špajza, jedáleň, 4 spálne pre deti, kúpeľňa, sociálne zariadenia, šatňa a miestnosť pre 

vychovávateľov. Každý byt má samostatný vchod. 

 

V CDR na Mierovej ulici boli vybudované dva samostatné byty pre deti s ŤZP a samostatné priestory 

pre maloletú matku s dieťaťom. 

Priestory v byte na prízemí sú bezbariérové. V byte sa nachádza obývačka, 3 spálne pre deti, 

miestnosť na výchovnú a tvorivú prácu s deťmi, rehabilitačná miestnosť (telocvičňa), miestnosť pre 

vychovávateľov a sestry, kúpeľňa a sociálne zariadenia.  

Súčasťou bytu je i kuchyňa s jedálňou. Miestnosť na výchovnú a tvorivú prácu s deťmi bola ku 

koncu roka 2018 postupne prebudovávaná na multisenzorickú miestnosť s prvkami snoezelen. 

Byt na poschodí má samostatný vchod, je v ňom takisto obývačka, jedáleň s kuchynským kútom, 

4 spálne pre deti, miestnosť pre vychovávateľov, kúpeľňa a sociálne zariadenia. Súčasťou oboch bytov sú 

malé terasy. 

Na poschodí sa nachádza i miestnosť pre matku s dieťaťom so samostatným sociálnym zariadením 

a kuchynským kútom. 

 

 

Koordinačná a riadiaca: rozvoj a hodnotenie zamestnancov, personálne veci 
 

Vedúci ekonomického úseku pravidelne kontroloval mesačnú činnosť zamestnancov na jeho 

úseku. 

 Vedúca úseku starostlivosti o deti v samostatne usporiadaných skupinách a profesionálnych 

náhradných rodinách kontrolovala činnosť a písomnú dokumentáciu pedagogických aj nepedagogických 

zamestnancov a vypracovala hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s § 52 

zákona č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a pracovným poriadkom. Zamestnanci absolvovali vzdelávanie podľa interného plánu 

vzdelávania. 

 

 

Metodická:  

 

Chod skupín nepretržite zabezpečujú zamestnanci v jednotlivých skupinách CDR. Každému dieťaťu 

a mladému dospelému (MD) v spolupráci s príslušným ÚPSVaR a obcou, odkiaľ dieťa a MD pochádzajú, 

je vypracovaný Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa (IPROD) na jeden rok, v ktorom sú 

zohľadnené všetky potreby a ďalšie smerovanie dieťa. IPROD  obsahuje: 
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a) plán sociálnej práce,  

b) plán výchovnej práce s dieťaťom, 

c) hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra, 

d) plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ak si to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje. 

Súčasťou IPRODu mladého dospelého je plán osamostatnenia sa. Zamestnanci  CDR postupujú podľa 

týchto plánov a pravidelne ich vyhodnocujú.  

Vychovávatelia v spolupráci so sociálnymi a odbornými pracovníkmi robia s deťmi a MD rôzne 

preventívne programy (protidrogové prednášky a aktivity, sexuálna výchova a pod.), p. finančnej 

gramotnosti ako aj programy rozvoja osobnosti detí a MD.  

Zamestnanci v CDR a profesionálni náhradní rodičia (PNR) priebežne počas roka absolvovali 

rôzne formy vzdelávania, prednášok a supervízií, ktoré im pomáhajú pri skvalitňovaní ich práce. Odborní 

pracovníci v priebehu roka absolvovali metodické stretnutia zo svojej odbornej oblasti.  

 

Aktívne spolupracujeme s tými biologickými rodinami detí, s ktorými je to čo i len trochu možné. 

Počas roka sa uskutočnilo 17 prípadových konferencií, kde sa zišli zástupcovia Úradu, obce, CDR 

a rodinných príslušníkov dieťaťa. Spoločne dohodli ďalšie efektívne kroky a postupy pri sanácii rodín a 

riešení súčasných situácií detí so zreteľom na minimalizáciu času ich pobytov v CDR 

 

Interní sociálni pracovníci navštevovali, spolu s deťmi aj samostatne, biologické rodiny detí 

minimálne 2x do roka. V roku 2019  navštevovalo svojich príbuzných 25 detí. Okrem rodičov sa 

stretávali aj so svojou širšou rodinou -  strýko, teta, krstnými a starými rodičmi. Na stravné v rodine sme 

vyplatili 3 279,80 €.  

 Všetky deti majú zabezpečené  vzdelávanie, navštevujú materské, základné a špeciálne školy 

v Piešťanoch a v mieste umiestnenia v PNR. V prípade stredných a vysokých škôl v závislosti od 

konkrétnych študijných odborov. 

 

MŠ E.F. Scherera Piešťany 5 

MŠ Šulekovo 1 

MŠ Trnava 1 

4.ZŠ Holubyho v Piešťanoch 9 

Spojená škola Piešťany 12 

SOŠ automobilová Trnava 1 

Hotelová akadémia Piešťany 1 

OUI Hlohovec 2  

PF Univerzity Komenského 1 

 

Z počtu 12 detí, ktorí sú žiakmi Spojenej školy v Piešťanoch  2 žiaci sa vzdelávajú vo variante A 

(deti s ľahkým mentálnym postihnutím), 3 vo variante B (deti so stredne ťažkým mentálnym postihnutím) 

a 7 detí vo variante C (deti s ťažkým mentálnym postihnutím, s kombinovaným telesným a mentálnym 

postihnutím a s autizmom). Tri z detí vzdelávaných vo variante C sú pre závažnosť svojho zdravotného 

stavu vzdelávané individuálnou formou v prostredí CDR.   

 Dvaja chlapci OUI Hlohovec študujú odbor príprava jedál. Jedna chovankyňa CDR navštevuje 

Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v študijnom programe Sociálna pedagogika 

a vychovávateľstvo, magisterské štúdium. 
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  Deti počas školského roku navštevovali záujmové krúžky  v Piešťanoch: počítačový krúžok,  

keramický krúžok, atletika, dopravný, brušné tance, tanečný, jazykový. 

Záujmová činnosť je hradená formou vzdelávacích poukazov alebo z prostriedkov nášho občianskeho 

združenia. 

 

Počas letných a vianočných prázdnin deti navštívili 7 táborov: 

 

P.č. Názov tábora dátum Počet detí 

1. OZ Nádej do života  – RZ  Výtoky 01.07. 2019 - 12.07.2019 10 detí 

2. Detský tábor  s DC Ružomberok 01.07. 2019 -14.07.2019   9 detí 

3. OZ  Bublina na Dubníku v Starej Turej 04.08. 2019 - 15.08.2019 11 detí 

4. Tik-Tak v Radave 03.08. 2019 -11.08.2019   8 detí 

5. CK BestCamp  tábor v Železnom 18.08.2019 - 31.08.2019 15 detí 

6. Letný tábor v Liptovskom Jáne 05.08.2019 - 10.08.2019 8 detí zo ŠSÚS 

7. Zimný tábor s OZ Bublina v Kľačne 28.12.2019-04.01.2020 9 detí 

 

Počas roka sa deti zúčastňovali i  víkendových  pobytov/Turisticko-náučný výlet – Jaskyňa 

Macocha, Bojnice - návšteva  Chodníka korunami stromov , splav Malého Dunaja, / 

 

Zo štátneho rozpočtu bolo na letné tábory, zimný tábor a víkendové pobyty pre deti vyčlenených  

 8 737,22 € a z darovacieho účtu  8 291,74 €.  
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Vzdelávanie, supervízie 

 

Všetkých zamestnancov CDR podľa spracovaného plánu vzdelávania, no predovšetkým  

zamestnancov priameho kontaktu s deťmi podporujeme  vo vzdelávaní internou alebo externou formou v 

oblastiach, ktoré pomôžu pri skvalitňovaní poskytovanej starostlivosti a  služieb našim deťom. 

 

Vzdelanie  zamestnancov 

 

Vzdelanie: Počet: 

SOU s maturitou 23 

VŠ 1. stupeň 4 

VŠ 2. stupeň 19 

 

1. vzdelávanie 

V roku 2019 boli do plánu kontinuálneho vzdelávania zaradení 2 pedagogickí zamestnanci a 1 

vedúci odborný zamestnanec.  

Dvaja pedagogickí zamestnanci  ukončili 1. atestáciu. Vedúci odborný zamestnanec pokračoval vo 

vzdelávacom programe MPC Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho 

odborného zamestnanca, ktorého ukončenie je plánované na rok 2020.  

 

Pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci samostatných skupín a profesionálni náhradní rodičia 

sa zúčastňovali väčšiny metodických a vzdelávacích stretnutí, ktoré organizovalo  Ústredia práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovoch SR, 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a  ďalšie organizácie na témy:  

• Sexuálna výchova 

• Korne agresivity 

• Metodické stretnutie pomocných vychovávateľov 

• Odborná konferencia pre vychovávateľov a OP 

• Korene agresivity v rannom detstve 

• Konferencia vychovávateľov v Chorvátsku 

• Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

Špeciálny pedagóg sa zúčastnil  metodických stretnutí pre špeciálnych a liečebných pedagógov / 

Piešťany, Trenčianske Teplice, Trnava/ a nasledovných vzdelávaní a konferencií: 

• Práca s deťmi s poruchami správania 

• Komentovaný diktát 

Špeciálny pedagóg je zároveň aj zástupcom CDR pre oblasť výchovy, v rámci čoho sa zúčastňoval 

viacerých vzdelávacích podujatí organizovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej 

ÚPSVaR) v spolupráci s ďalšími organizáciami. 

  

 

Sociálni pracovníci sa zúčastnili: 

 

• Program Buddy- zhodnotenie a vízia do budúcnosti 

• Prínos konferenčného modelu práce s rodinou 

• Násilie a poruchy fetálneho alkoholového spektra 
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• Medzinárodná konferencia Križovatky  XI.: ADHD móda alebo fakt? 

• Práca s rodinou v prirodzenom prostredí 

• Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.   

• Metodické stretnutia sociálnych pracovníkov usporiadané ÚPSVaR 

• Stretnutia k práci s profesionálnymi rodinami usporiadané mentorom 

Psychológovia  okrem pravidelných metodických stretnutí psychológov organizovaných ÚPSVaR 

absolvoval: 

• Letná škola forenznej psychológie 

• Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti 

• Syndróm vyhorenia  

• Využitie SRK pri práci s dieťaťom, mladým človekom, jeho rodinou a komunitou 

• Medzinárodná konferencia Križovatky  XI.: ADHD móda alebo fakt? 

• Sexuálna výchova 

• Spirituálna výchova detí 

• Práca s deťmi s poruchami správania 

• Ako sa spriateliť s konfliktami 

• Komunikačný kompas.: rozvoj komunikačných zručností 

• Prínos konferenčného modelu práce s rodinou 

• Nové poznatky a využitie väzby v centre 

• Syndróm CAN – identifikácia domáceho násilia 

• Rodičia a rozvod 

• Práca s rodinou v prirodzenom prostredí 

• Výcvik v Kognitívne behaviorálnej terapii  

• Jóga s fyziologickým zameraním, 

 

Zdravotné sestry zo špecializovaných skupín absolvovali rôzne odborné semináre so zdravotníckou 

tematikou a kontinuálne získavajú kredity prostredníctvom aktivít sústavného vzdelávania, 

organizovaných Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Zúčastnili sa:  

• Ošetrovateľská starostlivosť v ortopédii 

 

Zamestnanci ekonomického úseku sa zúčastnili rôznych seminárov a školení potrebných k výkonu ich 

práce. Boli to tieto školenia:  

• Správa registratúry 

• Účtovanie pohľadávok  

• Nová verzia štátnej pokladnice 

• Účtovanie, rozpočty – Častá Papiernička 

• autoprevádzka 

• Zákonník práce, 

 

Všetci zamestnanci CDR sa zúčastnili školenia  prvej pomoci. 

 

Riaditeľ nášho centra je členom výboru Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov. V rámci 

tejto funkcie sa zúčastňoval na rôznych pracovných stretnutiach, školeniach a tvorbe metodík. Riaditeľ 
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centra je členom rôznych pracovných skupín pri tvorbe legislatívy, pripomienok a rozporových konaní.   

Zúčastnil sa školení: 

• Cloud terminály, 

• Mosty k rodine 

Riaditeľ nášho centra sa venuje intenzívne športovým aktivitám, hlavne futbalu. V rámci  Trnavského 

kraja spolupracuje pri  organizácii futbalu detí z CDR. Je trénerom výberu Trnavského kraja detí z CDR 

a vyhral s nimi 3 ročníky súťaže  o Pohár Karola Poláka. Taktiež sa zúčastnil s deťmi Európskeho pohára  

vo futbale v Maďarsku a Majstrovstiev sveta vo futbale v Poľsku.  

Na vzdelávanie zamestnancov sa v roku 2019 minulo 2 999,70 €. Financie  boli použité 

na vzdelávacie podujatia organizované ÚPSVaR a Fórom riaditeľov detských domovov, prípadne inými 

organizáciami, ak boli nevyhnutné pre výkon povolania zamestnancov. 

 

3. supervízia 

 

Supervízia sa v našom centre realizovala podľa ročného plánu supervízie. Do plánu supervízie boli 

zaradení všetci zamestnanci, pracujúci v priamom kontakte s deťmi (8 vychovávateľov, 8 pomocných 

vychovávateľov, 6 zdravotných sestier, 3 opatrovateľky, hlavná sestra, 1 psychológ, špeciálny pedagóg, 2 

sociálni pracovníci a 3 profesionálni rodičia), spolu 33 zamestnancov. Supervízie boli zamerané na okruh 

tém: 

 

• Spolupráca a komunikácia v tíme, 

• kazuistiky detí, 

• riešenie krízovej intervencie v teréne 

• riešenie výchovných situácií 

• citovo zranené dieťa, špecifiká jeho správania a vhodné výchovné prístupy 

• psychohygiena a zvládanie náročných výchovných situácií 

• aktuálnych problémov v práci s deťmi, 

Individuálnej supervízie sa zúčastnili: PNR, 3 vychovávatelia, psychológ, špeciálna pedagogička 2 

sociálne pracovníčky. 

Okrem supervízií sme sa v mesačných intervaloch stretávali na pracovných poradách v jednotlivých 

skupinách, kde prebiehalo i vzdelávanie zamestnancov na témy, týkajúce sa daného problému alebo 

aktualizácie legislatívnych zmien. 

 

Na supervíziu bolo vyčlenených 706,92 €. 

 

 

• Kontrolná:  
 

 V roku 2019  boli v CDR   Piešťany uskutočnené nasledovné  kontroly: 

 

V roku 2019 externú kontrolu vykonali: 

Okresný prokurátor  - 2 

Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky, nebolo potrebné vykonávať osobitné zápisnice. 
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• Štatistická: (údaje viazané na deti) 

 

•  K 31.12.2019 bola stanovená kapacita CDR Piešťany na 44 detí. V skutočnosti sme mali 

k tomuto dňu stav 40 detí. 

•  Z toho  na samostatných skupinách  20 detí, v špecializovaných skupinách 15 detí 

a v profesionálnych rodinách 3 detí. V byte pre MD, 2 mladí dospelí. 

• V roku 2019 naše zariadenie prijalo 8 detí:  do samostatne usporiadaných skupín 3 deti, do 

špecializovaných samostatne usporiadaných skupín 3 deti a do profesionálnych náhradných rodín 

2 deti.  

• CDR opustilo 6 detí: 2 MD z dôvodu plnoletosti. Jeden MD zostal v CDR aj po dovŕšení 

plnoletosti z dôvodu prípravy na povolanie  

• 3 deti sa vrátili do biologickej rodiny, 

• 1 dieťa bolo umiestnené do predosvojiteľskej starostlivosti,  

     Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v našom centre je k 31.12.2019   je 4 roky. 

Finančné prostriedky vynaložené na krátkodobé a dlhodobé pobyty detí biologických rodinách a v 

rodinách blízkych osôb, boli v celkovej sume 2430, 41 €. 
 

 

 

 

 

  

 

 

• Rozpočet organizácie 
 

Rozpočet detského domova v roku 2019 bol nasledujúci (mena Euro, €): 

 

            

          

v € 

Kapacita 

Obsadenosť 

CDR 
Príjmy 

Výdavky Kapitálové Bežné z toho       

CDR 

CDR 

spolu 

z toho: 

PR spolu výdavky výdavky 610 620 630 640 

44 40 4 

4733,58 

€ 1017585,12  4950 1012635,12 

586 

019,61€, 213946,48 176200,96€. 36468,07€ 

 

 

 

K 31.12.2019 voči rodičom detí evidujeme pohľadávky vo výške 80 484,80 € od 42 osôb 
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Iné aktivity CDR (výlety, projekty, významné výsledky a pod.) 

 

 

Deti sa počas roka zúčastnili  množstva športových, kultúrnych a spoločenských akcií. 
 

Január:   

-  deti SUS na Sasinkovej ulici sa zúčastnili zimného tábora   

             s Bublinou  na Krahuliach. 

-  deti v ŠSUS na Mierovej ulici  pripravovali masky a mali karneval   

 

Február:  

- deti zo SUS – výlet v Trnave spojený s kúpaním v Relax centre 

- karneval v zariadení 

- deti v ŠSUS – karneval v zariadení 

 

Marec: 

- výroba veľkonočných dekorácií 

- vychádzky do prírody, pohybové hry v parku, na detskom ihrisku 

 

Apríl: 

- účasť na Veľkonočných trhoch vo firme Swiss Re v Bratislave – predaj výrobkov 

- spolupráca s OZ Myška – tvorivá práca 

- v spolupráci so študentkami VŠ z Trnavy – výroba veľkonočného maxi vajíčka, 

súťaže, odmeňovanie 

 

Máj: 

- výlet do Bojníc – návšteva  Chodníka korunami stromov - s OZ Bublina 

- účasť na Celoslovenských športových hrách v Galante 

- futbalový turnaj v Piešťanoch 

- účasť na prednáške Fauna a flóra Piešťan 

 

Jún: 

- V CDR oslava MDD spojená s grilovačkou a rôznymi súťažami. 

- Účasť v sprievode pri otvorení kúpeľnej sezóny 

- Prechádzka rozprávkovým parkom – účasť na akcii 

- Divadelné predstavenie v Mestskej knižnici – Mačacie kráľovstvo 

- Účasť na športových hrách detí z CDR v Čilistove 

- Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Indické bájky očami slovenských detí – Liptovský 

Mikuláš – deti obsadili  1.,2.,3., a 4. miesto 

- Preteky Dračích lodí, Dragon cup, 10. Ročník- účasť detí v súťaži 

- Kúpanie v hoteli Thermia 

- Účasť na festivale na Zelenej vode – org. Magna Famyli Day 
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Júli a August:   

-  Pobyty detí u rodičov alebo blízkych príbuzných 

-  Návšteva  termálneho kúpaliska Eva v Piešťanoch 

- absolvovanie cyklotúr do Ratnovskej zátoky 

- Letný tábor –RZ výtoky – staršie deti 

- Letný tábor  s s DC Ružomberok  – malé deti 

- Letný tábor  s Tik Tak v  Radave, Podhájska – malé deti 

- Letný tábor s OZ Bublina , Dubník, Stará Turá – staršie deti 

- Letný tábor  s Best Camp v Železnom – všetky deti 

 

September: 

- účasť na kvetinovom sprievode – Viktória Regia 

- tvorivé a zábavné popoludnia s OZ Myška 

- návšteva rugby zápasu v Piešťanoch 

- akcia – Polícia deťom-  živé ukážky so zásahu „ kukláčov“, prednáška na tému 

dopravná výchova 

 

Október: 

- Program OZ Myška pre deti pri OD Prior – súťaže 

- Návšteva muzikálu Peter Pan v Dome umenia v Piešťanoch  

- Účasť na futbalovom zápase v BA 

- Účasť na futbalovom zápase v Dunajskej Strede 

- Program OZ Myška pre deti pri OD Prior – halloween 

- Turisticko náučný výlet – Jaskyňa Macocha – s OZ Bublina 

 

November: 

- Návšteva filmového predstavenia „Frozen 2“ - v kine Fontána 

- Koncert Úsmev ako dar – účasť 

- Športový deň- Happy move v telocvični gymnázia v PN 

- Návšteva Vianočných trhov v Brne 

 

December:   

- Účasť na Mikulášskych akciách v meste, OD PRIOR 

- Masáže pre deti od VŠ fyzioterapie  

- Vystúpenie dievčat z krúžku brušných tancov / 3 deti navštevujú tento krúžok/ 

- Návšteva Atilu Végha, majstra MMA v CDR 

- Bábkové predstavenie v Mestskej knižnici- „O Smolíčkovi“, tvorivé dielne- výroba 

voňavých čertov  

- vianočné trhy pre spoločnosť Swiss Re, predaj vlastných výrobkov 

 

 

Vianočné sviatky trávili deti zo samostatných skupín prevažne v biologických rodinách 

a u príbuzných. Ostatné deti zažili Štedrý večer so všetkým, čo k tomu patrí v CDR.  
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Projekty a sponzorstvo  

 

V roku 2019 sme vypracovali  projekt na získanie finančných prostriedkov  cez 

Volkswagen projekt. Finančné prostriedky z projektu sa nám získať nepodarilo.  

 

Sponzori: 

 

Už tradične naše Centrum pre deti a rodiny sponzoruje OD Kaufland čistiacimi 

prostriedkami, hygienickými  potrebami a posezónnym tovarom. 

Dlhodobo sú našimi sponzormi:  SWISS RE, Comunity  Daysteam  ou the swiss  

ReFoundation Bratislava, Javys a.s., Distler – Engineering s.r.o., Bratislava, Inalfa 

RoofSystems Slovakia s.r.o. Krakovany, On Semiconductor Piešťany, Semikron Vrbové, ZF 

TRW Nové Mesto nad Váhom, GM GOODS s.r.o. Košice, Liberty Space, s.r.o. Bratislava, 

Arcidiecézna charita Piešťany, OD Prior Pešťany, Vacuuschmelze Horná Streda, AB Contact 

– reality (pani Marcela Bartovicová a kol.), OVB (riaditeľstvo pána Masarika), I.D.C. 

Holding a.s. Sereď, pán Jozef Kužma, p. Martin Vašina, MUDr. Polák, JUDr. Miroslav 

Holčík, JUDr. Jana Mancelová, Ing. Ignác Pňaček, rodina Siváková, Ing. Ivan Binder, p. 

Ladislav Lörinc, Ing. Marián Šimka, p. Daniela Vargová, Záhradné centrum Charvát, MUDr. 

Marek Salka, p. Edita Manáková, p. Sevim Kukuli,p. Ondrej Vangeľ, p. Dzibalová, r. 

Klementovičová, manželia Hargašoví. 

Máme veľké množstvo darcov spomedzi obyvateľov Piešťan, ktorí nechcú byť 

menovaní. Často pri našich dverách zazvonia s oblečením, hračkami, športovým náčiním, 

ovocím a sladkosťami.  
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Krátkodobé úlohy na rok 2020 

 

1. Vybaviť priestory ambulantnej a terénnej pomoci v budove na Sasinkovej ulici potrebnými 

pomôckami a odbornou literatúrou na vykonávanie  odborných metód práce s dieťaťom a jeho 

rodinou. 

 

2. Aktualizovať Program zameraný na prácu s rodinou dieťaťa počas pobytovej a ambulantnej 

pomoci. 

3.  Formou vzdelávacích aktivít a supervízií zabezpečiť rozvoj zamestnancov v oblasti 

ambulantnej a terénnej formy práce s dieťaťom a jeho rodinou . 

4. Pokračovať v odbornej práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v samostatných skupinách. 

5. Dopracovať a postupne zaviesť do praxe program pre prácu s deťmi s ŤZP – DMO. 

6. Doplniť zásobník terapeutických a didaktických pomôcok v multisenzorickej miestnosti 

s prvkami snoezelen.   Ďalej zvyšovať úroveň odborných znalostí a zručností personálu na 

prácu v tejto miestnosti. 

7. Získať alebo vypracovať Program na osamostatňovanie mladých dospelých. 

8. Podľa možností zapájať rodinných príslušníkov do spolupráce pri výchove ich detí 

(spoluúčasť pri príprave na vyučovanie, komunikácia so školou a vypĺňanie voľného času 

dieťaťu). 

9. Dopĺňať odborné poznatky zamestnancov pre prácu s deťmi s poruchami správania 

a emocionálneho prežívania, s poruchami učenia a pre prácu s deťmi s kombinovanými 

postihnutiami. 

10. Zlepšiť školské vyučovacie výsledky detí tak, aby boli v súlade s ich inteligenčnou 

úrovňou. 

Vychovávatelia sa budú priebežne vzdelávať v rámci aktualizačného a kontinuálneho 

vzdelávania v problematikách, ktoré úzko súvisia s úlohami transformačného plánu 

a zameraním zariadenia napr.:  

- skvalitnenie komunikácie v pracovnom kolektíve, s rodinnými príslušníkmi detí,  

- práca s deťmi s poruchami správania a emócií (práca s dieťaťom v amoku), 

- zmeny a problémy v procese dospievania u detí, 

- skvalitnenie procesu socializácie dieťaťa, 

- otázka zmysluplného využívania voľného času,  

- správna identifikácia sociálno-patologických javov /zneužívanie drog, nástrahy 

internetu, obchodovanie s ľuďmi a pod./, 

- posilňovanie sebahodnotenia detí, 
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- prostredníctvom supervízií pracovať na skvalitnení interpersonálnych vzťahov 

a riešení aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov u detí. 

 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým našim zamestnancom, sponzorom 

a sympatizantom za pomoc a podporu. Bez ich angažovanosti by nebolo možné všetky 

tieto výsledky dosiahnuť. 

 

 

   

 

 

                                                                   


