
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

                                                                                                        

                                                                                                                        

OBSAH

1



1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII 3

1.1 Identifikačné a kontaktné údaje 3

1.2 Organizačná štruktúra 3

1.2.1 Schéma organizačnej štruktúry3

1.2.2 Počet úväzkov 4

1.2.3 Počet detí 4

2 FILOZOFIA A STRATÉGIA DETSKÉHO DOMOVA 6

2.1 Teoretické východiská 6

2.2 Ciele a poslanie výchovy v detskom domove 6

2. 3 Hlavné zásady výchovy v našom detskom domove7

3 ROZVOJ ZAMESTNANCOV DETSKÉHO DOMOVA 8

3.1 Supervízia 8

3.2 Vzdelávanie8

4 ZAPÁJANIE RODÍN 10

4.1 Pobyty a návštevy detí v rodine 10

4.1.1 Krátkodobé pobyty dieťaťa v rodine 10

4.1.2 Návšteva rodičov v detskom domove10

4.1.3 Pohľadávky voči rodičom 10

4.2 Odchod detí z detského domova11

5 SPOLUPRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU 11

5.1 Organizované aktivity v DeD a mimo DeD11

5.2 Ocenenia a úspechy12

5.3 Sponzorstvo 12

6 VYTVÁRANIE RODINNÝCH PODMIENOK PRE ROZVOJ 
A SAMOSTATNOSŤ DIEŤAŤA 12

6.1 Návšteva školských zariadení12

6.2 Záujmová činnosť 13

6.3 Tábory a výlety13

7 ROZPOČET ORGANIZÁCIE 13

2



• • • • ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII

• • • • Identifika čné a kontaktné údaje

Názov organizácie a sídlo organizácie Detský domov Štúrovo
Námestie slobody č. 13
943 01 Štúrovo

IČO 00181641
DIČ 2021073967
Kontaktné údaje tel. č. 036/7511110

e-mail: dedsturovo@stonline.sk
Priestorové usporiadanie KB – 2 samostatné výchovné skupiny, 

samostatná budova v areáli DeD – 1 
samostatná výchovná skupina

Právna forma Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ ÚPSVaR Bratislava

• • • • Organizačná štruktúra

Údaje o vedúcich zamestnancoch
Riaditeľ Ing. Klaudia Jónásová

• • • • Schéma organizačnej štruktúry

riaditeľ

1.SVS
vychovávateľ
pomocný vychovávateľ
pomocný vychovávateľ s EA

sociálny pracovník

účtovník

3



psychológ

hospodár

2. SVS
vychovávateľ
pomocný vychovávateľ
pomocný vychovávateľ s EA

profesionálny rodič

ekonóm

3. SVS

vychovávateľ

pomocný vychovávateľ

pomocný vychovávateľ s EA

údržbár, kuri č, vodič

• • • • Počet úväzkov

celkový počet 29
riaditeľ 1
sociálny pracovník 2
psychológ 1
profesionálny rodič 4
vychovávateľ 9
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pomocný vychovávateľ 6
pomocný vychovávateľ s EA (ekonomická agenda) 2
ekonomickí zamestnanci 3
prevádzkoví zamestnanci 1
zamestnanci priameho kontaktu s dieťaťom 17

• • • • Počet detí

celkový počet k 31.12.2017 41
schválená kapacita 35
dočasne navýšená kapacita od 08.12.2017 41
• samostatná výchovná skupina 11
• samostatná výchovná skupina 14
• samostatná výchovná skupina 11
počet detí v PR 5

• • • • Rozdelenie detí z hľadiska pohlavia

Graf 1: rozdelenie detí podľa pohlavia

• • • • Rozdelenie detí z hľadiska veku

Graf 2: rozdelenie detí podľa veku
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• • • • FILOZOFIA A STRATÉGIA DETSKÉHO DOMOVA

Detský domov Štúrovo poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým vo 
veku od  0 do 25 rokov, podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o Sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele. O deti sa staráme v troch samostatných výchovných 
skupinách a štyroch profesionálnych rodinách.

Víziou detského domova je vytvoriť zariadenie pre dočasné umiestnenie detí, 
ktorých psychický, fyzický a sociálny vývin je ohrozený alebo narušený v ich 
primárnom prostredí. Detský domov pritom dbá na to, aby sa dieťa ocitlo v ústavnej 
starostlivosti na čo najkratší čas. Našou víziou je posilniť terénnu prácu s rodinou 
dieťaťa a to najmä prostredníctvom odborného poradenstva, edukáciou, priamou 
činnosťou a praktickým vedením rodičov našimi zamestnancami. Detský domov 
umožňuje deťom prejaviť a rozvíjať ich individuálny potenciál a je im nápomocný pri 
dosiahnutí čo najvyšších akademických úspechov a životných kvalít, ktoré potom 
uľahčia mladým dospelým vstup do samostatného života.

• • • • Teoretické východiská 

Detský domov sa, okrem, iného, opiera o národné vízie, programové vyhlásenia 
vlády, národné koncepcie a stratégie ústavnej starostlivosti. Zamestnanci sú 
oboznámení so Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb 
a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (MPSVaR SR, november 2011).

„Špecifickým cieľom transformácie a deinštitucionalizácie v oblasti náhradnej 
starostlivosti je zníženie počtu detí umiestnených v inštitúciách na základe 
rozhodnutia súdu o. i. utvorením podmienok na zavedenie a previazanie 
preventívnych opatrení na predchádzanie nariadeniu ústavnej starostlivosti 
s opatreniami na zníženie negatívnych vplyvov inštitucionalizácie na vývoj dieťaťa.“
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• • • • Ciele a poslanie výchovy v detskom domove

Detský domov Štúrovo (ďalej len DeD),  zabezpečuje starostlivosť a výchovu 
detí na základe rozhodnutia súdu celoročne a nepretržite, v období, kým rodina 
dieťaťa nie je schopná, alebo sa nemôže postarať o dieťa, alebo nie je možné 
zabezpečiť inú rodinnú formu výchovy dieťaťa – v súlade so zákonom č. 36/2005 Z.z. 
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonomč. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Na základe hore uvedených východísk a rozvojového programu môžeme 
stanoviť nasledovné ciele pre detský domov:

• Poskytovať kvalitné sociálne služby deťom a ich rodinám na základe etického 
a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd 
tak, aby v budúcnosti boli schopní samostatne žiť a boli začlenení do bežnej 
spoločnosti.

• Vhodným preventívnym programom, odborným praktickým vedením a 
poradenstvom eliminovať, alebo aspoň zmierniť problémy v rodine, a 
predchádzať vyňatiu detí z rodiny.  Zefektívniť potrebnú intervenciu 
smerovanú na túto skupinu detí a ich okolie. 

• Predchádzať nežiaducim dôsledkom a smerovať k čo najskoršiemu započatiu 
odbornej diagnostiky a terapeutického pôsobenia zameraného na zvládnutie 
problémov alebo krízy rodiny. Je potrebné podporovať aj ranú starostlivosť 
od narodenia dieťaťa. 

• • • • Rozvíjať osobnosť zverených detí smerom ku korektnej vzájomnej 
komunikácii, akceptácii, spolupráci, zodpovednosti za vlastné konanie, 
získavaniu reálneho sebaobrazu a kladeniu si reálnych cieľov, ale zároveň aj 
saturovať poznávacie, pohybové a umelecké potreby detí.

2. 3 Hlavné zásady výchovy v našom detskom domove

• Zásada jasných vymedzení pravidiel
Pravidlá správania sú jasne oznámené, vysvetlené a prediskutované s deťmi. Jasné sú 
i prípadné sankcie pri ich nedodržaní.

• Zásada primeranosti k veku a k schopnostiam

Požiadavky a povinnosti detí sú stanovené s prihliadnutím na vek a  individuálne 
schopnosti a možnosti jednotlivých detí v rámci skupiny.
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• Zásada vlastného výberu a dôsledkov

Dieťa má mať pocit, že si samo vyberá spôsob svojej komunikácie, prístupu 
a správania, ale s vedomím, že za prekročenie stanovených pravidiel bude akceptovať 
dôsledky týchto prekročení. Zároveň má byť zrejmé, že akceptácia pravidiel v jeho 
činnosti je odmenená príjemnou atmosférou, veselými deťmi a dospelými, možnosťou 
realizovať obľúbené činnosti a pod.

• Zásada dobrovoľnosti a povinnosti

Činnosti detí sú koncipované tak, aby sa dieťa učilo rozhodovať o sebe v rámci 
dobrovoľných/ alternatívnych aktivít, ale zároveň aby získavalo zodpovednosť pre 
plnenie povinných činností a úloh.

• Zásada aktivity

DeD ponúka v každodennej činnosti dostatok pestrých možností na aktívne trávenie 
poobedňajšieho času.

• Zásada spolupráce a zdieľania

Oceňuje sa kamarátsky vzťah k deťom, pomoc, spolupráca, zdieľanie a akceptácia.

• Zásada bezpečnosti

Dieťa má byť v bezpečí nielen z hľadiska ochrany zdravia, ale aj 
z psychohygienického hľadiska – nikto sa nesmie cítiť utláčaný, vyčlenený 
kolektívom. Čas strávený v DeD má byť pre dieťa príjemnou a radostnou časťou dňa.

• Zásada relaxácie

Nevyhnutnou súčasťou činnosti DeD je aj odpočinková a relaxačná zložka.

• • • •  ROZVOJ ZAMESTNANCOV DETSKÉHO DOMOVA

Zamestnanci detského domova sa v roku 2017 zúčastnili interných i externých 
vzdelávacích aktivít,  metodických stretnutí, školení, vzdelávacích seminárov 
a konferencii. V DeD sa konali pracovné stretnutia s profesionálnymi rodičmi, za 
účelom prediskutovania tém podľa aktuálnej potreby.

Počet zaradených zamestnancov
Plán kontinuálneho vzdelávania 5
Plán supervízie 25
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• • • • Supervízia 

V rámci zariadenia sa v priebehu roka 2017 realizovala supervízia pod vedením 
supervízorky Mgr. Andrei Hudekovej. Zamestnanci sa zúčastnili individuálnych 
a skupinových supervízií, podľa vypracovaného plánu supervízie na rok 2017 a podľa 
aktuálnej potreby každého zamestnanca. Supervízie sa zúčastnili všetci pedagogickí 
a odborní zamestnanci DeD, vrátane riaditeľa a profesionálnych rodičov.

Pridelená výška finančných prostriedkov: 1249, 80 €

Forma supervízie Počet hodín Počet zamestnancov
individuálna 17,76 hod. 4
skupinová 19 hod. 21

• • • • Vzdelávanie

Zamestnanci DeD sa  zúčastnili interného a externého vzdelávania podľa plánu na rok 
2017. Interné vzdelávanie bolo realizované psychológom a sociálnym pracovníkom 
DeD v piatich stretnutiach. Interné vzdelávanie absolvovali profesionálni rodičia 
a vychovávatelia. 

Externé vzdelávacie aktivity

Názov vzdelávacej aktivity Počet zúčastnených Úsek zamestnancov 

Pracovné stretnutie soc. 
pracovníkov a ekonomicko-
hospodárskych pracovníkov 

2 ekonomický úsek
sociálne oddelenie

Zákazka s nízkou hodnotou 
podľa § 117 ZVO – postup 
verejného obstarávania...

1 ekonomický úsek

Aktuálne povinnosti pri 
správe dokumentov

1 ekonomický úsek

Mosty v sociálno právnej 
ochrane

1 riaditeľ

Metodické stretnutie PR 2 profesionálny rodič
Možnosti rozvíjania 
efektívnej komunikácie 
medzi PR a školou...

1 profesionálny rodič
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Individuálna práca ako jedna 
z najúčinnejších foriem práce 
s dieťaťom a rodinou

3 výchova

Pracovné stretnutie 
vychovávateľov detských 
domovov

2 výchova

Postup pri medzištátnych 
osvojeniach do zmluvných 
štátov...

2 sociálne oddelenie
psychológ

Prenatálne dieťa 2 výchova
Trendy vo výchove detí 3 výchova
Interné normy majet. opatrení 
zabez. výkonu súd. 
rozhodnutí

2 sociálne oddelenie

Pssst? Výchova detí 
v náhradnej starostlivosti 
v otázkach sexuality

1 psychológ

10 rokov centier pomoci 
deťom a rodinám – ako 
ďalej?

2 sociálne oddelenie
psychológ

Tímová spolupráca pre dobro 
dieťaťa

5 riaditeľ
sociálne oddelenie
psychológ
výchova
profesionálny rodič

Návrat pedagogiky do 
detských domovov

2 výchova

Seminár o mládeži 2 výchova

Pridelená výška finančných prostriedkov: 725 €

• • • • ZAPÁJANIE RODÍN

4.1 Pobyty a návštevy detí v rodine
• • • • Krátkodobé pobyty dieťaťa v rodine

Súčasťou sanácie rodiny a zároveň spolupráce s rodinou je realizácia krátkodobých 
pobytov dieťaťa v jeho biologickej rodine, alebo u jeho známych. Krátkodobé pobyty 
uskutočňujeme počas víkendov a prázdnin. Zámerom týchto pobytov je predovšetkým 
udržať rodinnú spolupatričnosť, ponúknuť dieťaťu stretnúť sa so svojou širšou 
rodinou, priateľmi. Sociálne pracovníčky sú v pravidelnom kontakte s rodinou, 
s ktorou spolupracujú. Krátkodobé pobyty sa uskutočňujú po dôkladnom prešetrení 
sociálnych podmienok a atmosféry v rodine. Pri vyhodnotení  sociálnych podmienok 
ako nevyhovujúce, zabezpečujeme krátke návštevy detí v ich biologickej rodine 
v sprievode sociálnych pracovníčok. 
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• • • • Návšteva rodičov v detskom domove

Návštevy rodičov uskutočňujeme v návštevnej miestnosti, alebo priamo v skupine, 
v ktorej sa dieťa nachádza. Najdôležitejšie je zabezpečiť ochranu dieťaťa. Ak je to 
potrebné, návštevy sú uskutočňované v prítomnosti sociálnej pracovníčky. Návštevy 
sú vítaným spôsobom udržiavania záujmu rodičov o dieťa. Snažíme sa rodičov 
zapojiť aj do bežných činností spojených so starostlivosťou o dieťa, ako je návšteva 
lekára, školy, rôznych vystúpení a pod., ktoré sú pre dieťa viditeľným prejavom 
záujmu o neho, čo v ňom posilňuje pocit istoty.

Počet detí navštevujúcich rodinu: 19
Výška finančného príspevku na stravné 
v rodine za rok 2017:

2 146,35

• • • • Pohľadávky voči rodi čom

Detský domov Štúrovo vykazuje k 31.12.2017 pohľadávky na úhrade za starostlivosť 
poskytovanú dieťaťu v detskom domove v súhrnnej sume 95 132,06 EUR (58 
rodičov).

• • • • Odchod detí z detského domova

Analýza odchodu detí z DeD
sanácia rodinného prostredia 0
NRS, NOS, PS 0
dospelosť k biol. rodine 3

dom na polceste 0
k partnerovi 1
iné 0

Spolu: 4
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa MD: 3630,40 €

• • • • SPOLUPRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU

• • • • Organizované aktivity v DeD a mimo DeD

          Okrem bežného plnenia výchovných plánov, sa deti z nášho domova zapojili do  
nasledovných akcií a podujatí:

• organizovanými detským domovom

• ozdravovací pobyt Železnô (február 2017), ktorého sa zúčastnilo 10 
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detí;

• stolnotenisový turnaj v obci Mužla (22. apríl 2017),

• deň detí,

• letný tábor Kováčová,

• návšteva termálneho kúpaliska Vadaš,

• výmenný letný tábor sCseppkő Gyermekotthon v Budapešti;

• halloweensky karneval,

• mikulášska besiedka;

• jedličková slávnosť.

• organizovanými inými subjektami

• športové aktivity Čilistov;

• vystúpenie v hudobnom programe na medzinárodnej sociálno-právnej 
konferencií v Ostrihome;

• beh mosta Márie Valérie;

• jarmok Šimona a Júdu 2017;

• vianočný večierok vo firme KabelSchlepp v Nových Zámkoch;

• vianočný koncert v Topoľčanoch;

• vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar v Bratislave;

12



• Mikulášske vystúpenia detí v obciach Lelá, Obid a Salka.

Deti umiestnené v profesionálnych rodinách sa zúčastnili kultúrnych  a iných 
spoločenských podujatí  v rámci miesta umiestnenia.

Zábavné podujatia, kreatívne práce, turistické výlety a športové hry sú 
pravidelnou súčasťou bežného života detí v DeD v rámci výchovnej práce s deťmi. 
V rámci výchovy k ekologickému a environmentálnemu vzdelávaniu sa v máji 2017 
uskutočnil sanitárny deň 2. mája 2017, počas ktorého mali deti možnosť si vyskúšať 
záhradnícke práce priamo v praxi. 

V našom zariadení podporujeme aj vzdelávanie náboženstva, čo nám tento rok 
umožnilo zorganizovať oslavu na počesť absolvovania 1. svätého prijímania Róberta 
Štercela, konaného dňa 14. mája 2017.

• • • • Ocenenia a úspechy

V stolnotenisovom turnaji, uskutočnenom v obci Mužla, sa na 1. mieste umiestnil 
Dušan Krištók a krásne 2. miesto obsadila Rozalína Krištóková.

5.3 Sponzorstvo

Detský domov Štúrovo má pravidelných ale i príležitostných sponzorov, ktorí 
prispievajú najmä ošatením pre deti, hračkami, športovými pomôckami, ale 
i finančnými darmi. Celková finančná čiastka od sponzorov v roku 2017 nadobudla 
hodnotu vo výške 2414€ (KabelSchlepp – 1114€, Mesto Štúrovo – 1100€, W.A.G. 
payment solutions, a.s - 200€)

• • • • VYTVÁRANIE RODINNÝCH PODMIENOK PRE ROZVOJ 
A SAMOSTATNOSŤ DIEŤAŤA

6.1 Návšteva školských zariadení

Detský domov zabezpečuje deťom pravidelnú školskú dochádzku a prípravu na 
povolanie.

Druh školského zariadenia: Počet detí:
Nezaškolení 4

Materská škola 5
Základná škola 7
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Špeciálna základná škola 17
Stredná škola /SOŠ, SOUI/ 3
Špeciálna stredná škola 4
Nadstavbové štúdium 0
Vysoká škola 1

Výška finančných príspevkov na stravné v školskej jedálni 5 837,49€.

6.2 Záujmová činnosť

Deti navštevujú záujmové činnosti a športové aktivity:

• vzpieranie;

• futbal;

• kajak;

• ZUŠ odbor výtvarný;

• CVČ hip-hop.

6.3 Tábory a výlety

Na začiatku júla sme zabezpečili letný týždenný tábor pre všetky deti 
v rekreačnej oblasti Kováčová v priestrannej chate. Deti si mali možnosť vychutnať 
kúpanie sa na kúpalisku, športové aktivity, turistické vychádzky v prírodnej rezervácií 
a dostatok klubových spoločných hier. 

Deti absolvovali výmenný pobyt, ktorý prebiehal medzi DeD Štúrovo a detským 
domovom Cseppkő v Budapešti, výmenného pobytu sa zúčastnilo 20 detí. Výmenný 
pobyt sa konal v dvoch časových turnusoch v mesiacoch júl – august.

Počas vianočných prázdnin v termíne 28. decembra 2017 sa uskutočnil 
jednodňový výlet do wellness centra v Patinciach, výlet bol financovaný zo 
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sponzorského finančného príspevku mesta Štúrovo.

• • • • ROZPOČET ORGANIZÁCIE

schválený 
rozpočet 

2017

upravený 
rozpočet 

2017

skutočnosť čerpanie v 
%

• príjmy
6 602, 00 2 698,95 3 703,23 137,21

• výdavky
Mzdy 241 103,00 282 780,00 282 780,00 100
Odvody 84 265,00 106 784,24 106 784,24 100
Tovary a 
služby

96 571,00 138 667,05 138 666,79 100
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