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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: 51 

Kapacita zariadenia: 

Priemerný počet detí  za rok 2021: 

46 detí 

38 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. 
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b) plnoletú fyzickú osobu podľa § 44a, ods.1 

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

 

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. 

 

Z  Koncepcie zabezpečovania vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately na roky 2021 – 2025 / Plán deinštitucionalizácie/, nám vyplynuli úlohy: 

 

1. Rekonštrukcia rodinného domu na Mierovej 5 v zmysle debarierizácie priestorov  

špecializovaných samostatne usporiadaných skupín. 

  

V roku 2021 bol vypracovaný a  predložený Ústrediu PSVaR plán debarierizácie  

s rozpisom realizácie.  

 

2. Vytvorenie tretej špecializovanej samostatne usporiadanej skupiny so zameraním na 

opatrovateľskú starostlivosť pre potreby umiestňovania detí z Trnavského kraja 

formou získania jedného rodinného domu v okrese Piešťany a následná 

rekonštrukcia priestorov. 

 

V  roku 2021 sme priebežne vyhľadávali vhodné objekty  na vytvorenie tretej 

špecializovanej samostatne usporiadanej skupiny. Riaditeľom CDR boli oslovení viacerí 

vlastníci neobývaných nehnuteľností v meste Piešťany i blízkom okolí. 

 

3. Navýšenie počtu profesionálnych náhradných rodičov.  

 

V roku 2021 sme prijali na pozíciu profesionálneho náhradného rodiča jedného 

zamestnanca. 

 

 

V uvedenom období naďalej pokračujeme v plnení dlhodobých a krátkodobých cieľov, ktoré sme si 

stanovili 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 

2025, skvalitnením práce s biologickou rodinou a umiestnením detí do NRS. Za posledný rok sa nám 

priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v našom CDR znížila z o 0,25 roka, z 4,75 na 4,5 roka. 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. 

Skvalitnením práce s biologickou rodinou sa nám v roku  2021 podarilo 4 deťom zabezpečiť 

náhradnú rodinnú starostlivosť, u 3 detí prebehol úspešne proces sanácie s vrátili sa do prirodzeného 

rodinného prostredia.  Traja  mladí dospelí odišli z centra, z toho 2 na základe žiadosti o ukončenie 

poskytovania pobytového opatrenia a 1 mladý dospelý s ŤZP bol premiestnený do zariadenia DSS. 

Naďalej 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, ale predovšetkým práca 

s rodinou ambulantnou a terénnou formou, čím chceme predchádzať  pobytu detí v zariadení. V prípade 

nutnosti v rámci pomoci rodine umiestnenie dieťaťa do zariadenia na dobrovoľný pobyt na základe 

dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa stará o dieťa. 

Zároveň informuje verejnosť  ako i rodinných príslušníkov  detí v našom zariadení, u ktorých nie 

je možný z rôznych príčin návrat do biologickej rodiny o možnosti umiestnenia týchto detí do ich 

starostlivosti formou NRS / NOS, PS, osvojenie/. Tak isto verejnosť na našich stránkach informujeme 

o možnostiach náhradnej rodinnej starostlivosti. 

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. 

Mladí dospelí, ktorí sa pripravujú na povolanie, prípadne už pracujú, ale nemajú zatiaľ zabezpečené 

podmienky pre samostatný život, majú od septembra 2016  zabezpečené samostatné bývanie v 2 izbovom 

byte v Piešťanoch, ktorý je v osobnom vlastníctve CDR Piešťany.   

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. 



 

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 

 

 

7  

Sociálni pracovníci (SP)sprevádzajú mladých dospelých a udržiavajú s nimi kontakt i po odchode z CDR, 

poskytujú im pomoc, poradenstvo, v prípade potreby pomáhajú riešiť vzniknuté problémy v rámci svojich 

možností. V roku 2021 SP boli v kontakte a sprevádzali  2 mladých  dospelých, ktorí ukončil pobyt 

v CDR. 

 

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 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. Terapeutická miestnosť bola vybavená snoezelen prvkami, vodnou 

posteľou, premietačkou a ďalšími pomôckami a bola plne sprevádzkovaná ešte v roku 2017. Postupne 

každý rok je dopĺňaná o ďalšie pomôcky a nábytok.  

ŠP a psychológ samoštúdiom získali prvotné informácie o práci v multisenzorickom prostredí. Vzhľad 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 mesiaci november 2020 bol vyškolený na prácu s deťmi v multisenzorickej miestnosti 

liečebný pedagóg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Krátkodobé úlohy na rok 2021 

 

1. Doplniť nástroje psychológov, liečebného pedagóga a špeciálneho pedagóga na odbornú prácu 

s deťmi      a klientmi v kmeňovej budove a ambulancii. 

Počas roka 2021 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 k testu Wisc – 

wechslerova inteligenčná škála pre deti i test  - I-S-T 200R - test štruktúry inteligencie. Boli zakúpené 

i psychoterapeutické karty. Pracovňa špeciálneho pedagóga bola vybavená novým nábytkom a 

didaktickým materiálom.  

 

2. Zrekonštruovať a vybaviť potrebnými pomôckami pracovňu liečebného pedagóga. 

Pracovňa liečebného pedagóga na Mierovej ulici bola vybavená zrekonštruovaným nábytkom. Pri 

rekonštrukcii nábytku pomáhali v rámci svojich možností aj deti, ktoré dosky šmirgľovali a natierali 

farbou. Miestnosť bola dovybavená stimulačnými predmetmi a terapeutickými pomôckami. 

 

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

väzby. 

   Vychovávatelia a členovia odborného samostatne usporiadaných skupín sa pravidelne mesačne 

vzdelávali v oblasti vzťahovej väzby formou videí od Mgr. Zuzany Zimovej. V rámci odborných porád 

témy medzi sebou konzultovali, zadávali si jednotlivé ciele pri práci s deťmi, ktoré počas roka aplikovali 

do praxe. V roku 2021 sa psychologička zariadenia zúčastnila výcviku zameraného na vzťahovú väzbu.  

 

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

v samostatných skupinách. 

V našom zariadení pribúdajú deti, ktoré si vyžadujú špeciálno-pedagogickú alebo liečebno-

pedagogickú starostlivosť. Pri napĺňaní ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb /dyslexia, 

dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia, či nedostatočnosť v čiastkových funkciách ako sú myslenie, 

pamäť, pozornosť, poruchy správania a emocionality/ sa priebežne vzdelávajú. Deti sú po odbornej 

diagnostike v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vzdelávané v bežných 

školách formou integrácie a s prípravou na vyučovanie v CDR im pomáha špeciálny pedagóg. Pozícia 

špeciálneho pedagóga bola v našom zariadení vytvorená od 01.01.2015. Špeciálny pedagóg  pracuje 

s deťmi individuálne podľa stanoveného plánu a odporúčaní CPPPaP. Rekonštrukcia miestnosti 

špeciálneho pedagóga bola ukončená v  januári 2021. Špeciálno-pedagogickú prácu si vyžadujú aj deti 

v špecializovaných skupinách. Na skvalitnenie odbornej práce s deťmi sme od septembra 2021 vytvorili 

miesto pre druhého špeciálneho pedagóga.  

Špeciálny pedagóg sa v intenzívnej spolupráci s liečebným pedagógom, psychológom 

a vychovávateľmi starajú o komplexný rozvoj osobnosti detí. 

 

5. Realizovať liečebno-pedagogickú odbornú prácu s deťmi a mladými dospelými. 

 Pozícia liečebno-výchovného odborného zamestnanca bola v našom zariadení vytvorená v januári 

2020. Od februára 2020 bol v rámci NPDEI NS III prijatý zamestnanec na pozíciu liečebný pedagóg, 

ktorý odborne pracuje s deťmi na oboch pracoviskách, Sasinkova 11 aj Mierová 5. Liečebný pedagóg  

uplatňuje v práci s deťmi a mladými dospelými liečebno-pedagogické postupy a metódy individuálnou aj 

skupinovou formou.  
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6. Doplniť a v praxi realizovať program pre prácu s deťmi s ŤZP – DMO. 

Vzhľadom na dvojročnú náročnú pandemickú situáciu, kedy bolo nutné flexibilne reagovať 

predovšetkým na zabezpečenie nepretržitého chodu zariadenia, výchovu a vzdelávanie detí, sme 

dokončenie práce na programe presunuli na neurčito.   

 

7. Doplniť zásobník terapeutických a didaktických pomôcok v multisenzorickej miestnosti 

s prvkami snoezelen.  

V roku 2021 bola multisenzorická miestnosť s prvkami snoezelen vybavená garnižami a 

zatemňovacími závesmi.  Bolo zakúpené stropné svietidlo s hudbou a reproduktormi. V pláne ostáva 

vybaviť miestnosť bielymi skrinkami na odkladanie terapeutických pomôcok. 

 

8. Zvyšovať úroveň odborných znalostí a zručností vybraného personálu na prácu v snoezelen 

miestnosti. 

Dvaja zamestnanci zo špecializovaných skupín absolvovali školenia pre odbornú prácu 

v multisenzorickej miestnosti na tému: Úvod do tematiky Snoezelen, Snoezelen s osobami s mentálnym a 

viacnásobným postihnutím. V mesiaci november 2020 bol vyškolený na prácu s deťmi v multisenzorickej 

miestnosti liečebný pedagóg. Ďalšie vzdelávanie plánujeme na rok 2022. 

 

9. Získať alebo vypracovať Program na osamostatňovanie mladých dospelých. 

Program na osamostatňovanie mladých dospelých sa nám nepodarilo získať. Úloha sa presúva do roku 

2022. 

 

10. Podľa možností zapájať rodinných príslušníkov do spolupráce pri výchove ich detí (spoluúčasť 

pri príprave na vyučovanie, komunikácia so školou a vypĺňanie voľného času dieťaťu). 

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

ostatnou rodinou), takmer všetky deti. Kontakty sa uskutočňujú telefonicky, emailami, videohovormi, 

alebo osobne návštevou rodiny v CDR. V domácom prostredí rodiny sa kontakt dieťaťa uskutočňuje 

formou návštev a krátkodobých (víkendových alebo prázdninových) pobytov detí.  

Počas roka sme  sanovali  niekoľko rodín. Sanácii predchádzali prípadové konferencie, na ktorých 

si jednotliví účastníci  vytvorili plán sanácie rodiny, rozdelili úlohy a určili ciele. Potom nasledovalo 

aktívne plnenie Plánu sanácie rodiny. V rámci jeho napĺňania sme aktívne poskytovali jednotlivým 

členom  rodiny pomoc a podporu k zachovaniu rodiny ako celku, udržiavali sme kontakty a zapájali  ich  

pod vedením odborných zamestnancov a vychovávateľov do aktivít k upevňovaniu rodičovských 

zručností a kompetencií aj na pôde CDR. Hlavnými cieľmi sanácie rodiny je stabilizácia vzťahov v rámci 

rodiny a vyriešenie najzávažnejších existenčných problémov, vďaka čomu by sa urýchlil návrat detí 

naspäť do rodiny. 

V roku 2021 sa do biologickej rodiny vrátili 3 deti a 4 deti odišli do náhradnej osobnej 

starostlivosti k blízkej rodine. 

 

11. Dopĺňať odborné poznatky zamestnancov pre prácu s deťmi v odpore, s deťmi s agresívnym 

správaním, v oblasti zadávania hraníc vo výchove a uplatňovania vhodných výchovných postupov 

pri ich prekročení. 

Vychovávatelia a odborní zamestnanci si dopĺňali odborné poznatky prostredníctvom vzdelávania 

na témy Vplyv ranného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa, Dieťa v odpore. Vzdelávanie sa 

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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uskutočnilo v obmedzenom režime formou online a zabezpečovala ho ProLiberi, s.r.o. Ostatné témy sa 

presúvajú na rok 2022. 

  

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

 Na zlepšovaní školských vyučovacích výsledkov detí sme pracovali formou plnenia čiastkových 

cieľov: 

- Skvalitnenie komunikácie v pracovnom kolektíve, zlepšenie systému odovzdávania si informácií 

o vyučovacích výsledkoch detí a spôsobe práce s nimi počas prípravy na vyučovanie. 

- Skvalitnenie práce vychovávateľov v Egupage. 

- Špeciálno-pedagogická intervencia. 

- Kontrola systematickej a každodennej prípravy dieťaťa na vyučovanie. 

- Skvalitňovanie procesu socializácie dieťaťa v rámci školského kolektívu, spolupráca so školou, 

- Zmysluplné využívanie voľného času, didaktické aktivity.  

- Posilňovanie sebahodnoty a sebahodnotenia u detí. 

- Spolupráca s CPPPaP. 

- Uplatňovaním metódy supervízie u vychovávateľov za účelom pracovať na riešení aktuálnych 

výchovno-vzdelávacích problémov u detí. 

 

 

Krátkodobé úlohy na rok 2022 

 

1. Doplniť nástroje liečebného pedagóga na odbornú prácu s deťmi. 

 

2. Vybaviť snoezelen miestnosť bielymi odkladacími skrinkami. 

 

3. Pokračovať vo zvyšovaní kvality práce vychovávateľov a odborných zamestnancov 

prostredníctvom vzdelávacích aktivít a supervízií. 

 

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

v samostatných skupinách. 

 

5. Realizovať liečebno-pedagogickú odbornú prácu s deťmi a mladými dospelými. 

 

6. Zvyšovať úroveň odborných znalostí a zručností vybraného personálu na prácu v 

snoezelen miestnosti. 

 

7. Získať alebo vypracovať Program na osamostatňovanie mladých dospelých. 

 

8. Zvyšovať úroveň školských vyučovacích výsledkov detí. 
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Úsek terénnej a ambulantnej práce 

 

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. 

   

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 1 psychologička /1 miesto 

neobsadené od novembra 2020/ 

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

 

Práca s klientmi: 

 

V roku 2021 sme prijali 23 odporúčaní z ÚPSVaR  Piešťany  a ÚPSVaR  Piešťany, pracovisko Hlohovec. 

Výchovné opatrenie bolo nariadené zo súdu Trnava v počte: 1 

Celkove sa na úseku pracovalo s 24 rodinami, 2 rodiny nepodpísali Dohodu o spolupráci. 

V týchto rodinách  sa pracovalo s 42 deťmi a 45 dospelými. 

- v 1 rodine sme riešili výchovné problémy na základe nariadenia OS Trnava  

rozvode/rozchode ambulantnou i terénnou formou 

- v 15 rodinách sme riešili výchovné problémy detí, ambulantnou formou u 11 detí a terénnou u 4 detí 

- v 8 rodinách sme riešili rozvoj rodičovských zručností  ambulantnou i terénnou formou. 

 

V priebehu roka sme ukončili vykonávanie opatrení v 14 rodinách, s ostatnými naďalej pracujeme. 

 

Počas roka sme uskutočnili 35 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: 

- Dieťa v odpore  

- Rodinná mediácia – akreditovaný kurz  

- Práca s párom v konflikte  (inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby) 

- Dieťa a rozvod/rozchod  
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- Obchodovanie s ľuďmi 

- supervízií 

- jedna pracovníčka študuje DPŠ  

 

 

Dobrovoľné pobyty: 

 

V roku 2021 do nášho zariadenia na dobrovoľný pobyt neboli prijaté žiadne deti. 

 

 

 

Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti 

 

Naše CDR v mesiaci apríl  2021 ukončilo prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo, 

ktoré prebiehalo od novembra 2020.  

Stretnutia prebiehali vzhľadom na epidemiologickú situáciu v čase, kedy bolo možné stretnutie 

uskutočniť, z toho dôvodu trvala príprava dlhšiu dobu.   

Príprava prebiehala v zmysle zaslaného usmernenia k príprave. Na príprave sa podieľal trojčlenný tím 

centra zložený zo sociálneho pracovníka centra a 2 psychológov CDR.  

Pred začatím prípravy sme evidovali 5 záujemcov, ktorí prípravu tiež začali, ale nakoniec prípravu 

ukončili 3 záujemcovia.  

Obsahovo sme sa držali programu prípravy navykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti pre 

každé stretnutie, čo sme dopĺňali  vlastnými skúsenosťami, poznatkami a príkladmi z praxe. Hodnotenie 

prípravy zo strany záujemcov bolo pozitívne, čo sa týkalo teoretickej i praktickej časti prípravy.  

Druhá príprava, ktorá mala začať v našom zariadení v mesiaci október sa neuskutočnila z dôvodu 

neobdržania žiadostí záujemcov o o prípravu. 
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Koncepčná činnosť   

 

a) organizačná štruktúra CDR 

 

V centre k 31.12.2021 pracovalo 50 zamestnancov, 1 miesto psychológa v rámci NPDEI NS III 

bolo neobsadené .Riaditeľ viedol činnosť zamestnancov v dvoch úsekoch: úsek starostlivosti o dieťa 

a ekonomicko-prevádzkový úsek. 

 

 Štruktúra zamestnancov 

 

Celkový počet zamestnancov:  50 toho ženy 44 

Riaditeľ 1 0 

Vedúca úseku starostlivosti o dieťa a špeciálny pedagóg 1 1 

Špeciálny pedagóg 1 1 

Sociálni pracovníci 5 5 

Psychológovia  3 3 

Denní vychovávatelia 8 7 

Pomocní vychovávatelia 9 8 

Fyzioterapeut  1 1 

Zdravotné sestry 7 7 

Opatrovateľky 3 3 

Ekonomicko–hospodárski zamestnanci  4 4 

Prevádzkový zamestnanec 1 0 

Profesionálni náhradní rodičia 5 4 

Liečebný pedagóg 1 1 

 

 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, 5 profesionálnych rodín, 3 pracovníkov odborného tímu , 2 sociálnych pracovníkov , liečebného 

pedagóga 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 17 

zamestnancov. Činnosť v ŠSUS riadi poverený zamestnanec. V ŠSUS, v ktorej deti 

vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, je zamestnaných šesť zdravotných sestier, jeden pomocný 

vychovávateľ a pedagogický zamestnanec. V ŠSUS  s opatrovateľskou starostlivosťou pracuje jeden 

pedagogický zamestnanec – vychovávateľ, 3 opatrovateľky, 2 pomocné vychovávateľky, 1 zdravotná 

sestra. 

Výchovu úplne malých detí (0-6 r.) a súrodeneckých skupín  v prostredí vlastnej rodiny zabezpečovali 5 

profesionálni náhradní rodičia. Ku dňu 31.12.2020 bolo v starostlivosti PNR 7 detí (5 detí predškolského 

veku a 1 ŤZP dieťa). 

Odborný tím CDR v tomto roku tvorili dvaja špeciálny pedagógovia, jeden liečebný pedagóg, dvaja 

psychológovia a dvaja sociálni pracovníci. 

Ambulantnú a terénnu prácu vykonávali 3 sociálni pracovníci a 1 psychológ. 
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2. Ekonomicko-prevádzkový úsek tvorili ekonóm, účtovník, personalista, hospodár a vodič/údržbár.  

 

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

zohľadnené všetky potreby a ďalšie smerovanie dieťa. IPROD  obsahuje: 

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 10 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 podľa 

možností vzhľadom na epidemiologickú situáciu. V roku 2021  navštevovalo svojich príbuzných24 detí. 

Okrem rodičov sa stretávali aj so svojou širšou rodinou -  strýko, teta, krstnými a starými rodičmi. Na 

stravné v rodine sme vyplatili 2 051,02 €. 

 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 1 

MŠ Šulekovo 1 

MŠ Trnava 2 
MŠ Lúka 1 

SZŠ  Myjave 1 

ŠMŠ Piešťany 2 

4.ZŠ Holubyho v Piešťanoch 7 
ZŠ Lúka 2 

Spojená škola Piešťany 14 

ŠZŠI Trnava  1 

OUI Hlohovec 2  

SOŠ automobilová Trnava  1 

SOŠP blahoslavenej Laury Trnava 1 

SOŠ Bratislava 1 

SOŠ automobilová a podnikania v Senci  1 
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Z počtu 14 detí, ktorí sú žiakmi Spojenej školy v Piešťanoch  3 žiaci sa vzdelávajú vo variante A 

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

a 8 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.  

 Jedno dievča OUI Hlohovec študuje odbor praktickí škola a jedno dievča odbor cukrár. Jeden chlapec  sa 

vzdeláva v2. ročníku nadstavbového pomaturitného štúdia v odbore strojárstvo na SOŠ automobilovej 

Trnava, jedno dievča študuje odbor učiteľstvo v MŠ  na SOŠP v Trnave, jeden chlapec študuje 2.ročník 

na SOŠ automobilovej a podnikania  v Senci  a  jedno dievča   na SOŠ v Bratislave. 

 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 roka sa deti zúčastnili víkendových i viacdňových pobytov a počas letných  prázdnin 

navštívili 2 tábory: 

 
P.č. Názov tábora dátum Počet detí 

1. Víkendový splav pre deti – OZ Bublina 03.06.2021 -05.06.2021 15 detí 

2. Letný tábor  s DC Ružomberok- Slaná voda 15.07. 2021 -28.07.2021 14 detí 

3. Letný tábor s OZ  Bublina – Jelenec 02.08. 2021 - 13.08.2021 13 detí 

4. Chata Lubetha  - pobyt 06.08.2021 – 11.08.2021 5 detí s ŤZP 

5. Víkendový pobyt pre deti – OZ Bublina 27.10.2021 -29.10.2021 15 detí 

 

Počas roka sa deti zúčastňovali  výletov/Eko Park – Rybársky dvor, hrad Tematín,  Lodenica, 

turisticko-náučný výlet – Bojná, Topoľčiansky hrad, kúpanie v Hornej Strede a na Prúdoch/.  

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

8 503,59 € a z darovacieho účtu  1 500 €. 
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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. Vzhľadom 

na situáciu z dôvodu koronavírusu sa väčšina vzdelávaní neuskutočnila, alebo zamestnanci absolvovali 

vzdelávanie online. 

 

Vzdelanie  zamestnancov 

 

Vzdelanie: Počet: 

SOU s maturitou 25 

VŠ 1. stupeň 4 

VŠ 2. stupeň 21 

 

9. vzdelávanie 

 

V roku 2021 z dôvodu epidemiologických opatrení sa zamestnanci nášho zariadenia zúčastnili časti 

vzdelávaní osobne, no väčšina vzdelávaní prebiehala formou online. 

Do plánu kontinuálneho vzdelávania  boli zaradení 3 pedagogickí zamestnanci a 2 odborní 

zamestnanci. Pedagogickí zamestnanci absolvujú kvalifikačné vzdelávanie v odbore špeciálna 

pedagogika. Dvaja odborní zamestnanci boli zaradení do adaptačného vzdelávania. 

 Vedúci odborný zamestnanec absolvoval aktualizačné vzdelávanie zamerané na manažérske 

zručnosti.  

 

Zamestnanci sa zúčastnili vzdelávania na tieto témy: 

 

Názov témy Účastník vzdelávania 

Samoregulácia versus sebakontrola vychovávateľ 

Knižnica - mzdové účtovníctvo ekonóm 

Personalistika personalistka 

Manažérske vzdelávanie riaditeľ 

Vplyv ranného detstva na vývin mozgu a správanie dieťaťa   vychovávatelia 

Konflikty rodine terénny SP 

Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty vychovávatelia 

Špecifiká práce s agresívnym klientom psychológ, špec. ped., lieč. ped 

Dieťa v odpore psychológ, špec. ped., lieč. ped., 

terénny soc. prac 

Rodinná terapia liečebný pedagóg 

Rodinná mediácia   terénny soc. pracovník 

školenie vodičov všetci vodiči CDR 

kreatívny kurz vychovávatelia, pomocní vych. 

Zákazky s nízkou hodnotou hospodárka 

Reziliencia – kurz psychológ 

Dieťa a rozvod/rozchod  terénny psychológ 

Obchodovanie s ľuďmi terénny psychológ a SP 
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Práca s pár m v konflikte   terénny psychológ a SP 

Panvové dno zdravotná sestra 

Hospicová a paliatívna starostlivosť zdravotná sestra 

Poradenstvo pre páry v konflikte terénni SP a psychológovia 

Artefiletika psychológ 

Vzťahová väzba  – poradenský výcvik psychológ 

 

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

tejto funkcie sa zúčastňuje na rôznych pracovných stretnutiach, školeniach a tvorbe metodík.  

Intenzívne sa venuje 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 4 

ročníky súťaže  o Pohár Karola Poláka. Taktiež sa zúčastnil v predchádzajúcom roku s deťmi Európskeho 

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

 

Na vzdelávanie zamestnancov sa v roku 2021 minulo 4 242,18€. 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, 9 pomocných 

vychovávateľov, 7 zdravotných sestier, 3 opatrovateľky, 2 psychológovia, špeciálny pedagóg, 2 sociálni 

pracovníci a 5 profesionálnych rodičov), spolu 37 zamestnancov.  

Z dôvodu pandemických opatrení sa supervízie uskutočnili len v mesiacoch júl a august. Boli 

zameraná na témy: Kazuistiky detí, Agresivita detí, Poruchy správania a emócii u detí. Individuálnej 

supervízie sa zúčastnili: vedúca úseku starostlivosti o dieťa a 2 koordinátori ŠSUS. 

 

Online supervízie sa zúčastnili terénni sociálni pracovníci a psychológ, ktorí rozoberali kazuistiky 

prípadov. 

Na supervíziu bolo použitých 588,50 €. 
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• Kontrolná: 
 

V roku 2021  boli v CDR   Piešťany uskutočnené nasledovné  kontroly: 

 

V roku 2021 externú kontrolu vykonali: 

Okresný prokurátor  - 1x 

Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, nebolo potrebné vykonávať osobitné zápisnice. 

 

 

• Štatistická:(údaje viazané na deti) 

 

•  K 31.12.2021 bola stanovená kapacita CDR Piešťany na 44 detí. V skutočnosti sme mali 

k tomuto dňu stav 38 detí. 

•  Z toho  na samostatných skupinách  16 detí, v špecializovaných skupinách 14 detí 

a v profesionálnych rodinách 7 detí. V byte pre MD, 1 mladý dospelý. 

• V roku 2021 naše zariadenie prijalo 13 detí:  do samostatne usporiadaných skupín 8 deti, do 

špecializovaných samostatne usporiadaných skupín 2 dieťa a do profesionálnych náhradných 

rodín 3 deti.  

• CDR opustilo 11 detí: 3 MD z dôvodu plnoletosti. / jeden MD s ŤZP do DSS/ 

• 3 deti sa vrátili do biologickej rodiny, 

• 4 deti boli umiestnené do NOS, 

• 1 dieťa  do iného CDR – /súrodenec/,  

     Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v našom centre je k 31.12.2021   je 4,5 roka. 

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

rodinách blízkych osôb, boli v celkovej sume 2 051, 02 €. 
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6. Rozpočet organizácie 

 

  rok 2021 

 

schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmenách čerpanie   

   mzdy        

 07C0502_610 544.423,00 665.627,00 665.627,00   

  1AC106G1S02_610 0 38.176,85 38.176,85   

 1AC206G1S02_610 0 2.649,01 2.649,01  
 3AC106G1S02_610 0 25.082,09 25.082,09  

 3AC206G1S02_610 0 8.514,32 8.514,31  

 1AY106G1S02_610 0 23.000,00 23.000,00  

   Spolu 610 544.423,00 763.049,27 763.049,27   

      
   Odvody na mzdy        

 07C0502_620 190.276,00 249.916,84 249.916,84   

  1AC106G1S02_620 0 15.174,87 15.174,87   

 1AC206G1S02_620 0 733,73 733,73  
 3AC106G1S02_620 0 7.621,70 7.621,70  

 3AC206G1S02_620 0 3.289,17 3.289,17  

 1AY106G1S02_620 0 7.863,75 7.863,75  

   Spolu 620 190.276,00 284.600,06 284.600,06   

      
   Bežné výdavky        

  0EK0H03_630 0 11.618,65 11.618,65   

 07C0502_630 140.533,00 195.100,53 195.097,75   

 1AC106G1S02_630 0 0 0  

 1AC206G1S02_630 0 0 0  
 3AC106G1S02_630 0 8.848,14 8.848,14  

 3AC206G1S02_630 0 1.561,44 1.561,44  

 1AY106G1S02_630 0 0 0  

 Spolu 630 140.533,00 217.128,76 217.125,98  
   transfery      

 07C0502_640 18.886,00 73.357,15 73.357,15   

 1AC106G1S02_640 0 242,35 242,35  

 1AC206G1S02_640 0 0 0  
 3AC106G1S02_640 0 0 0  

 3AC206G1S02_640 0 42,77 42,77  

 1AY106G1S02_640 0 0 0  

 Spolu 640 transfery 18.886,00 73.642,27 73.642,27  
  spolu 600 894.118,00 1.338.420,36 1.338.417,58   

      
   kapitálové      

  07C0502_710 0 2473,99 2473,99   

      
  SPOLU 894,118,00 1.340.894,35 1.340.891,57   
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Iné aktivity CDR (výlety, projekty, významné výsledky a pod.) 

 

Deti sa počas roka z dôvodu karantény zúčastnili  v obmedzenom počte niektorých 

športových, kultúrnych a spoločenských akcií. 
 

Január:   

- z dôvodu karanténnych opatrení vychádzky do prírody s menším počtom detí 

- kŕmenie labutí, čajok, kačiek a nutrií  v rámci vychádzok do prírody, 

- vychádzky do parku 

 

Február:  

- z dôvodu karanténnych opatrení vychádzky do prírody s menším počtom detí 

- kŕmenie labutí, čajok, kačiek a nutrií  v rámci vychádzok do prírody,              

- vychádzky do parku 

- maľovanie  a výroba kraslíc 

 

Marec: 

- cyklovýlety do prírody 

- výlet k rieke Váh, zbieranie prútikov, pletenie šibákov 

- výlety na korčuliach na Sĺňavu 

- pozeranie domáceho kina, film Bohemia Rapsody 

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

 

Apríl: 

- z dôvodu karanténnych opatrení vychádzky do prírody s menším počtom detí 

- cyklovýlety do prírody 

- hranie futbalu na školskom ihrisku 

 

Máj: 

      -  turistický výlet na Tematín 

      -  keramika so psychologičkami  

      - návšteva z OZ Myška - deti učili tanečnú zostavu, skladať krabice a pod. 

      -  buddy stretnutie – hromadná akcia buddy v parku 

 

Jún: 

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

- splav Malého Dunaja s OZ Bublina 

- Jumping maratón - Lodenica 

- 19.06.2021 Hravouka na lúke workshop v mestskej knižnici – spoznávanie bylín 

čuchom a zrakom, tvorba výkresov z kvetov, listov 

-  pizza v Mliečáku 

-  Požiarnicky deň – Banka 
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Júl a August:   

- Pobyty detí u rodičov alebo blízkych príbuzných 

- bicyklovanie – Lodenica, Siesta, Horná Streda 

- kúpanie, opekanie – Prúdy, Horná Streda 

- Obrazy plné ovocia – mestská knižnica,  tvorivé dielne 

- vychádzka spojená s odmenou za vysvedčenie v podobe zmrzlinového pohára 

- Eko Park – Rybársky dvor – deti navštívili kontaktnú zoo a detské ihrisko, k obedu 

dostali pizzu a palacinky 

- tvorivý workshop v knižnici Ako umelci vidia svet spojený s čítaním Hráme sa s Galé 

a Riou 

- letný tábor v RZ Slaná Voda (Detské centrum Slovensko) 

- letný tábor s členmi OZ Bublina v Jelenci 

- knižnica v CDR Piešťany – tvorivý workshop 

- výlet na Topoľčiansky hrad + Bojná 

- divadelné predstavenie v knižnici – život N Teslu 

- divadelné predstavenie Daj ma, Ema, do školy v Piešťanskom informačnom centre 

- divadielko – Janko Hraško v Piešťanskom informačnom centre 

- prehliadka športových áut; bowling s gymnazistami 

 

September: 

- Akcia Polícia deťom - simulované zásahy policajtov a práca psovodov na futbalovom 

štadióne v PN 

- prehliadka výstavy Victoria regia 

- zber gaštanov, výroba figúrok 

- Pobyt v jesennom parku, rozpoznávanie stromov podľa listov 

 

Október: 

- Návšteva Mestskej knižnice – čítanie, workshopy, výstavy 

- Víkendovka z OZ Bublina -Častá – halloween a dušičkový pobyt 

- Výroba jesenných tekvičiek 

- Cvičenie na odbúravanie stresu, správne dýchanie 

 

 

November: 

- Karanténa z dôvodu COVID 19- hry v interiéri 

 

December: 

- mikulášska besiedka a posedenie – deti si pripravili vystúpenie pre pána riaditeľa 

- vychádzky vianočným mestom 

- Pečenie vianočných koláčov 

 

Vianočné sviatky trávili niektoré deti zo samostatných skupín i PNR 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 2021 sme vypracovali 17 projektov, podporu a finančné prostriedky sme  získali     

zo 7 projektov. 

Projektom cez Nadáciu Volkswagen Slovakia sme obdržali financie vo výške 2 484 

€, za ktoré bola zakúpená do zariadenia pre deti s ŤZP na vybavenie inkluzívneho ihriska 

hojdačka vhodná pre deti so zdravotným postihnutím. 

Nadácia Volkswagen Slovakia tiež zafinancovala vodičský preukaz pre jednu našu 

chovanku.  

Aj touto cestou by sme chceli zo srdca poďakovať Nadácii Volkswagen za štedrý 

finančný príspevok.  
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Ďakujeme i Nadácii TESCO, ktorá nám tak isto prispela sumou 1 300 €  na 

zakúpenie balančnej lávky, ktorá je tiež súčasťou vybavenia inkluzívneho ihriska pre ŤZP 

deti. 
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Vďaka financiám, ktoré sme získali cez Nadáciu J. Korca deti strávili krásne leto 

 v lone oravskej prírody v RZ Slaná Voda. Deti si priniesli veľa zážitkov, krásnych 

spomienok a nové priateľstvá. 
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Prostredníctvom Javys projektu bol zakúpený nový nábytok pre deti na Sasinkovu, 

ktorý sa  vymenil za nefunkčný. Deťom sme zariadili priestory v ktorých bývajú, kde sa budú 

cítiť príjemne. basketbalového koša, 
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Nadácia VÚC nám poskytla finančný dar vo výške 1 700 € na vybudovanie 

vyvýšených záhonov. Vďaka podpore TTSK sme  vybudovali mini záhradky pre naše deti s 

viacnásobným postihnutím.  
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Nadácia SPP tiež prispela sumou 1000 € na nákup športových pomôcok a materiálu 

na voľnočasové vyžitie našich detí. 
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Odborná starostlivosť o deti 

 

Do nášho zariadenia prichádzajú deti s  rôznymi traumami, psychickými i zdravotnými 

problémami. Na liečbu psychických problémov nám  ZF  Slovakia Nové Mesto nad Váhom 

prispelo finančnou čiastkou, vďaka čomu sme mohli u týchto detí zabezpečiť psychoterapiu.  

V roku 2021 sme naďalej pokračovali rehabilitáciou ŤZP detí  Halliwickovú metódu 

plávania, ktorá  je zameraná na rozvoj osobnosti vo všetkých sférach života postihnutých a 

prispieva k ich zdraviu a kvalite života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracovali sme naďalej s Canisterapeutickým centrom BELA  v Canisterapii pre deti. 
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Veľké poďakovanie patrí Centru individuálnej a komplexnej rehabilitácie AXIS 

Medical Center za poskytnutie rôznych terapií i v roku 2021: biofeedback, kyslíková terapia, 

bioptron, bimeo, magnetoterapia, termo - kryokontrastná terapia, neurofyziologické cvičenia, 

spider, manuálna terapia a masáže pre naše  deti zo špecializovanej skupiny na Mierovej ulici 

bez nároku na honorár! Okrem nových zážitkov, tieto terapie priniesli našim deťom aj 

zlepšenie psychického a fyzického stavu. 
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Rekonštrukcia priestorov CDR 

 

 V roku 2021 prebiehali v našom zariadení na oboch pracoviskách rekonštrukčné práce. 

Na Sasinkovej ulici v bola za účelom odstránenie vlhkosti urobená hydroizolácia a 

rekuperácia stien a základov izby a kúpeľne v samostatne usporiadanej skupine. Z dôvodu 

nefunkčnosti boli vymenené vchodové dvere do budovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dôvodu nefunkčnosti boli vymenené vchodové dvere do budovy a dvere do dvora. 
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Z bývalej riaditeľne bol vytvorený a zariadený priestor pre špeciálneho pedagóga na prácu 

s deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú starostlivosť. 
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 Na Mierovej ulici sa pokračovalo s rekonštrukciou vonkajších priestorov, boli 

doplnené  nášľapné plochy  o protišmykovú dlažbu pri vstupoch do budovy, rekonštruované 

zábradlie pri vstupe do budovy a v areály zariadenia bola doplnená zámková dlažba 

a vykamienkované  ostatné voľné plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z financií z darov a grantov bol vybudovaný sklad na drobné náradie a bicykle. 
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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, ZF Slovakia 

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

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

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

Holding a.s. Sereď,  

Pražiareň kávy – Classiccoffee, 365 Gym, Plavecká škola, Porsche Horná Streda, M.K. 

Stolárstvo, APOLIN OZ, TOP ŠPORT Piešťany – p. Jankech, OZ BUBLINA, Pizzeria 

D.ART, STAVIAME a UPRATUJEME R.J., zamestnanci z distribučného skladu TESCO 

Beckov, Lekáreň MAX, HP Bratislava, TATRA BANKA, Ježiško. eu, OZ Robme radosť, 

Rexoma -oplatky, pán Jozef Kužma, p. Martin Vašina, MUDr. Polák Ladislav, p. Alica 

Kucharovič, 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, p. Nikola Ďurišová, p. 

Katka Kerteszová, p. Miška Ďuračková 

Máme veľké množstvo darcov spomedzi obyvateľov Piešťan, ktorí nechcú byť 

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

ovocím a sladkosťami.  

 

 

 

Zo srdca ďakujeme všetkým našim sponzorom 

a podporovateľom! 
 

 

 

 

 

... a ako si žijeme v Centre pre deti a rodiny Piešťany, môžete sledovať na našej 

facebookovej stránke.  

 

 

 

 

 


