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2 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 

 

Názov CDR : Centrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany 

 

Adresa : Kpt. Nálepku 45/22, 082 22 Šarišské Michaľany 

 

Počet zamestnancov : 48 

 

Počet detí : 66 

 

Meno riaditeľa : PhDr. Danka Onuferová 

 

Kontakt : 0918 539 648 

 

Priestorové usporiadanie :  

 

Kmeňová budova v Šarišských Michaľanoch - v budove sa v roku 2018 nachádzala jedna 

samostatná skupina, odborný tím a THP zamestnanci.   

Rodinný dom Družstevná ul. Prešov – v budove sa nachádzala jedna samostatná skupina. 

Rodinný dom Kvetná ul. Prešov - v budove sa nachádzala jedna samostatná skupina. 

Rodinný dom Jesenského ul. Sabinov- v budove sa nachádzala jedna samostatná skupina. 

Rodinný dom Štúrova ul. Lipany - rodinný dom sa nachádza v Lipanoch, na Štúrovej ulici. Je 

dvojposchodový, podpivničený. Keďže v roku 2018 prebiehali rekonštrukčné práce, tak nebol 

ani našimi deťmi  obývaný. 

Rekreačná chata – centrum pre deti a rodiny vlastní aj rekreačnú chatu v Nižnej Polianke, v 

katastri obce Mikulášová, okres Bardejov.  
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3 STRATÉGIA 

 ku každému dieťaťu a  mladému dospelému pristupovať s maximálnym 

rešpektovaním jeho individuality, životnej histórie a rodinných väzieb, 

 v rámci  starostlivosti sa zameriavať na osobnostný rozvoj so zreteľom na 

rešpektovanie individuálnych osobitostí dieťaťa a jeho potrieb, prípadne uplatňovaním 

špeciálno-výchovných a špeciálno-vzdelávacích prístupov a metód,    

• rozvíjať  vlastných zamestnancov,  

• zapájať  rodiny,   

• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť, 

• vytvárať rodinné podmienky pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť. 

4 CIELE 

 Čo najväčšiemu počtu detí zabezpečiť poskytovanie starostlivosti v rodine, či už 

vlastnej alebo náhradnej. Najdôležitejšou potrebou pre dieťa je zakotvenosť. Niekam 

patriť, mať svoju rodinu, svoj domov. Preto sa deťom usilujeme v prvom rade o 

kontinuálne pokračovanie a navrstvovanie kontaktov s biologickou rodinou a 

príbuznými.  

 Zapájanie detí do spolurozhodovania o živote v zariadení.  

 Individuálna práca s mladými dospelými pri ich osamostatňovaní sa. 

 Zapájanie čo najväčšieho počtu rodín do práce s dieťaťom a sanácie rodinného 

prostredia. 

 Rozvíjanie vlastných zamestnancov. 

 Vo výchovnom procese sa zameriavame na osobnostný rozvoj so zreteľom na 

rešpektovanie individuálnych osobitostí dieťaťa a jeho potrieb, prípadne uplatňovaním 

špeciálno-výchovných a špeciálno-vzdelávacích prístupov a metód.    

 

5 PERSONÁLNE OBSADENIE – ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 

Riaditeľ : 1 

Vedúci úseku starostlivosti, Projekt individuálneho bývania : 1 

Vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku, ekonóm : 1 

Sociálni pracovníci : 3 
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Psychológovia: 2 

Špeciálny pedagóg : 1 

Vychovávatelia: 12 

Pomocní vychovávatelia : 8 

Pomocní vychovávatelia s EA : 4 

Profesionálni rodičia : 10 

Ekonomickí zamestnanci : 3 

Prevádzkoví zamestnanci : 2 

Spolu  :        48 

 

6  SOCIÁLNA OBLASŤ 

   Hlavné ciele činnosti : 

 Vytváranie vhodných podmienok pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktoré 

sú v ich prospech, v prospech harmonického rozvoja detskej osobnosti a zdravého 

vývoja dieťaťa. 

 Hľadanie možností a poskytnutie príležitosti vyrastať v náhradnom rodinnom prostredí 

– pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, adopcia, medzištátne 

osvojenie. 

 Zintenzívnenie a skvalitnenie práce s pôvodnou biologickou rodinou dieťaťa, 

vytváranie podmienok na stretávanie sa dieťaťa s rodinou. 

Metódy na dosiahnutie cieľov : 

 Návštevy biologických rodín. 

 Návšteva rodičov či príbuzných dieťaťa v zariadení. 

 Krátkodobé a dlhodobejšie pobyty dieťaťa v biologickej rodine ( príp. pobyty rodičov 

v zariadení). 

 Individuálna práca s dieťaťom a plánovanie. 

 Spolupráca s orgánmi SPO, akreditovanými subjektami, školami a pod. 

 Prípadové konferencie. 

 

Schválená kapacita    – 66 miest    

            v samostatných skupinách    -  40 miest 

            v profesionálnych rodinách  – 20 miest 

            v skupine mladých dospelých – 6 miest pre mladých dospelých  
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Rozdelenie skupín počas roka 2018: 

 1 samostatná skupina  v Šarišských Michaľanoch, ul. Kpt. Nálepku 45/22, kapacita 10 

detí, o ktoré sa starajú traja denní vychovávatelia, dve pomocné vychovávateľky a jedna 

pomocná vychovávateľka s EA 

 1 samostatná skupina v Prešove, ul. Družstevná č. 2111/1, Prešov-Nižná Šebastová 

kapacita 10 detí, o ktoré sa starajú traja denní vychovávatelia, dve pomocné vychovávateľky 

a jedna pomocná vychovávateľka s EA 

 1 samostatná skupina v Prešove, Kvetná 6, kapacita 10 detí, o ktoré sa starajú traja 

denní vychovávatelia, dve pomocné vychovávateľky a jedna pomocná vychovávateľka s EA 

 1 samostatná skupina v Sabinove, Jesenského 29, kapacita 10 detí, o ktoré sa starajú 

traja denní vychovávatelia, dve pomocné vychovávateľky a jedna pomocná vychovávateľka 

s EA 

 Priestor pre mladých dospelých v kmeňovej budove Šarišské Michaľany, ul. Kpt. 

Nálepku 45/22, kapacita 6 mladých dospelých 

 10 profesionálni rodičia 

 

Stav a rozdelenie detí k 31.12.2018 podľa skupín 

1. samostatná skupina  –  Prešov, ul. Družstevná 2111/1 ................................................11 detí 

2.  samostatná skupina  –  Prešov, ul. Kvetná č. 6.........................................................   11 detí 

3. samostatná skupina  –  Sabinov, ul. Jesenského č. 29...................................................12 detí  

4.  samostatná skupina – Šarišské Michaľany, ul. Kpt. Nálepku 45/22 ............................11 detí  

5. skupina mladí dospelí - Šarišské Michaľany, ul. Kpt. Nálepku 45/22 ..........................  2 

MD 

 

1.  profesionálna rodina – Rokytov, okr. Bardejov ................................................ 2 deti 

2.  profesionálna rodina –  Červená Voda, okr. Sabinov ........................................... 2 deti 

3. profesionálna rodina –   Gregorovce, okr. Sabinov ............................................... 2 deti 

4. profesionálna rodina –  Orkucany, okr. Sabinov .................................................. 2 deti 

5. profesionálna rodina –  Jakubovany, okr. Sabinov ...............................................          2 deti  

6.profesionálna rodina –   Orkucany, okr. Sabinov .................................................           2 deti 

7. profesionálna rodina –  Orkucany, okr. Sabinov................................................             2 deti 

8. profesionálna rodina –  Sabinov.........................................................................             2 deti 

9. profesionálna rodina -   Sabinov ........................................................................            2 deti 
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10. profesionálna rodina – Hertník, okr. Bardejov.................................................            2 deti 

Spolu                                                                                                                                67 detí 

                                                                                                                                                                                      

K 31.12.2018 umiestnených 67 detí  z toho 30 dievčat 

 

Obojstranne osirelé – 0 

Jednostranne osirelé – 3, z toho 1 dievča 

 

 

Rozdelenie detí podľa veku k 31.12.2018 

 

vek počet detí a MD z toho dievčatá 

0 - 1 rokov 4 3 

2 - 3 6 3 

4 - 6 11 4 

7 -8 8 4 

9 – 10 9 5 

11 – 15 20 7 

16 – 17 7 2 

18 - 24 2 2 

 

 

Počet súrodeneckých skupín k 31.12.2018 

 

  dvaja traja štyria piati šiesti ôsmi 

Počet 

súrodeneckých 

skupín 

12 6 2 1 1 1 1 

Počet 

súrodencov 
41 12 6 4 5 6 8 

 

 

Zloženie detí podľa krajov a okresov k 31.12.2018 

 

Prešovský kraj 

Prešov ..........................................30 detí 

Sabinov........................................ 16  detí 

Bardejov ...................................... 1 dieťa 

Poprad.......................................... 4 detí 

Kežmarok ....................................16 detí   
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PR – návštevy v rodinách 

 1. PR – 9 návštev v rodine, 21 telefonické a osobné konzultácie 

 2. PR – 11 návštev v rodine, 18 telefonické a osobné konzultácie 

 3. PR – 10 návštev v rodine, 23 telefonické a osobné konzultácie 

 4. PR - 12 návštev v rodine, 24 telefonické a osobné konzultácie 

 5. PR - 9 návštev v rodine, 21 telefonické a osobné konzultácie 

 6. PR  -14 návštev v rodine, 30 telefonické a osobné konzultácie 

 7. PR  - 10 návštev v rodine, 19 telefonické a osobné konzultácie 

 8. PR - 12 návštev v rodine, 21 telefonické a osobné konzultácie 

 9. PR – 10 návštev v rodine, 20 telefonické a osobné konzultácie  

 10 PR - 9 návštev v rodine, 12 telefonické a osobné konzultácie (zamestnaná od 

19.3.2018) 

 

Vzdelávanie detí: 

Materská škola – 7 detí 

Základná škola –  24 detí 

Špeciálna základná škola – 16 detí 

Stredné odborné školy bez maturity – 3 detí 

Stredné odborné školy s maturitou – 2 detí 

Odborné učilištia internátne – 2 detí 

 

Názvy škôl, ktoré deti  a mladí dospelí navštevujú: 

Materská škola, 9. mája, 083 01 Sabinov 

Základná škola s materskou školou, Rokytov 4, 086 01 Rokytov 

Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1, 085 83 Bardejov 

Základná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany 

Materská škola, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice 

Základná škola Komenského 13, Sabinov 

Základná škola 17. Novembra 31, 083 01 Sabinov 

Spojená škola (ŠZŠ), SNP 15, 083 01 Sabinov 

Základná škola, Bajkalská 29. 080 01 Prešov 

Základná škola, Strážnická 26, 080 06 Ľubotice 

Základná škola, Prostějovská 38, 080 01 Prešov 



9 
 

Spojená škola (ŠZŠ), Matice slovenskej 11, Prešov 

Spojená škola internátna, Levočská 22, 064 01 Stará Ľubovňa, študijné odbory: služby 

a domáce práce, murár, cukrár 

Stredná odborná škola v Lipanoch, Komenského 16, 082 71 Lipany,  odbor: cukrár 

Stredná odborná škola technická, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 01 Prešov 

 

Pohyb detí počas roka 2018: 

Do zariadenia bolo umiestnených: 23 detí 

Ústavná starostlivosť bola zrušená a zo zariadenia odišlo : 7 detí 

Ústavná starostlivosť zrušená z dôvodu dovŕšenia 18 rokov veku : 4 mladých dospelých 

Výška vyplateného príspevku zákon č. 305/2005, §64 ods.1, písm.b (stravné) : 5.065,40 € 

 

V NRS máme nahlásených 19 detí 

- Počet FO, ktorým bolo poskytnuté informačné poradenstvo – 21 

- Počet príspevkov poskytnutých na stravu §64 ods.1, písm.b – 126 

- Počet detí, ktorých sa poskytnutie príspevkov týkalo – 36 

- Počet mladých dospelých, ktorým bol poskytnutý príspevok na osamostatnenie sa 

podľa § 69 – 4 

- Spolupráca s príslušným orgánom SPOD a SK - 67 

- Spolupráca s akreditovaným subjektom, ktorý vykonáva opatrenia SPOD a SK podľa 

zákona č. 305/2005 Z.z. – 15 

- Spolupráca s rodičmi alebo iným zákonným zástupcom dieťaťa – 78 

- Spolupráca so širšou rodinou dieťaťa alebo blízkymi osobami – 48 

- Spolupráca s reedukačným centrom – 2 

- Spolupráca s centrom špeciálno – pedagogického poradenstva – 6 

- Spolupráca s obcou – 67 

- Pomoc  pri hľadaní zamestnania – 1 

- Pomoc  v súvislosti zo zabezpečovaním bývanie – 1 
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Práca s deťmi na samostatných skupinách a v profesionálnych rodinách sa vykonáva v súlade 

s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa a v súlade s plánom sociálnej práce 

s rodinou dieťaťa. Každé dieťa (podľa svojich psychických a fyzických možností) a mladý 

dospelý participuje na vytváraní IPRODu v zmysle spolurozhodovania o svojom živote 

a budúcnosti. Spolurozhodovanie a podiel na organizácii života v samostatnej skupine deti 

a mladí realizujú prostredníctvom komunít, ktoré sa uskutočňujú v samostatnej skupine raz za 

týždeň. 

 Zariadenie poskytovalo počas uplynulého obdobia informačné poradenstvo pre všetky blízke 

osoby, ktoré mali záujem sa stretávať s dieťaťom, prípadne mali záujem na tom, aby sa dieťa 

so súhlasom detského domova zúčastnilo krátkodobého pobytu u týchto osôb (súrodenci, 

rodičia, prarodičia, iné blízke osoby). 

 Zariadenie  utváralo podmienky na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi. Dieťaťu a jeho 

rodičom poskytlo zariadenie  pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich 

vzájomných vzťahov a na úpravu rodinných pomerov dieťaťa. Prípadne utváral podmienky na 

pobyt rodičov v zariadení. 

 

7  PSYCHOLOGICKÁ  STAROSTLIVOSŤ 

   Psychologická starostlivosť v tomto období bola zameraná na plnenie plánu starostlivosti 

o klientov. Konkrétne: vstupné psychodiagnostické a rediagnostické vyšetrenia detí, 

vypracovanie výchovných odporúčaní na základe výsledkov vyšetrení a podľa aktuálnych 

potrieb detí, sprevádzanie detí na odborných vyšetreniach a u externých odborníkov (len 

v prípade potreby osobnej konzultácie). Konzultácie a poradenstvo s výchovnými 

pracovníkmi, konzultácie a poradenstvo s odborným tímom, učiteľmi detí, profesionálnymi 

rodičmi, poradenské a terapeutické sedenia s deťmi, realizácia prevencie podľa plánu, 

skupinové činnosti s deťmi, spolupráca a riešenie ťažkostí v profesionálnych rodinách, 

vedenie spisovej dokumentácie NRS, aktualizácia prípravy detí na NRS, organizovanie a 

účasť na interakciách detí so žiadateľmi o NRS, vypracovávanie ďalšej potrebnej 

dokumentácie, účasť na supervíziách, konferenciách, ďalšom vzdelávaní. Spolupráca s 

prípravou mladých dospelých na osamostatnenie sa. Zúčastňovanie sa na pravidelných 

poradách v zariadení, realizácia náhodných kontrol a taktiež ohlásených návštev v 



11 
 

profesionálnych rodinách. Sprevádzanie adaptačným procesom nových detí a jeho 

zhodnotenie. Krízové intervencie a riešenie aktuálnych problémov. 

   Vstupné psychodiagnostické vyšetrenie bolo realizované 22 deťom a okrem toho bolo 16 

detí v starostlivosti príslušného CPPPaP. 

   5 detí v terapeutickej starostlivosti – psychocentrum klinickej psychologičky. 

   Psychiatrické ambulancie navštevovali 4 deti - spolupráca psychologičiek s psychiatričkou. 

   Všeobecná príprava na NRS  bola realizovaná 16 deťom - správy boli aktualizované 1x 

ročne, kedy sa s deťmi realizovala aj daná príprava. 

   Príprava na osamostatnenie prebiehala u 9 detí - opakovanými stretnutiami, individuálne 

rozhovory, poradenstvo, spolupráca s vychovávateľmi na skupine, 4 mladí dospelí opustili 

domov, pred odchodom im bola venovaná intenzívna starostlivosť. 

   Pracovalo sa podľa plánu psychologickej starostlivosti a činnosti : individuálne i skupinové 

stretnutia. 

 

8 ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÁ  STAROSTLIVOSŤ  

    Činnosť špeciálnej pedagogičky bola zameraná najmä na deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, na priamu prácu s nimi podľa ich aktuálnych a  individuálnych 

potrieb a na činnosti z nich vyplývajúce. 

      Potrebné špeciálno-pedagogické vyšetrenia prebiehali v špecializovaných zariadeniach. 

Najčastejšie sme spolupracovali s CPPPaP, SNP 15, Sabinov CŠPP, Tehelná 23, Lipany 

CPPPaP, Levočská 7, Prešov SCŠPP, Átriová 5, Prešov CŠPP, Levočská 22, Stará Ľubovňa 

SCŠPP, Tročany 22, Raslavice. V priebehu roka 2018 bolo uskutočnených 6 špeciálno-

pedagogických vyšetrení, ostatné deti mali alebo už boli do zariadenia prijaté s ešte platnými 

diagnostickými správami. 

   Okrem špeciálno-pedagogických vyšetrení, špeciálna pedagogička doprevádzala deti na 

logopedické vyšetrenia a sedenia. V školskom roku 2017/2018 sa 4 deťom venoval logopéd 

Mgr. Ľuboš Lukáč – CPPPaP, SNP 15, Sabinov. V školskom roku 2018/2019 sme nadviazali 

spoluprácu aj s PhDr. Nadeždou Cvengrošovou – Logoklinik, Čapajevova 27, Prešov, ktorá 
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má v starostlivosti 5 detí. Potrebné logopedické cvičenia boli s deťmi precvičované aj 

v samostatných skupinách pod vedením špeciálnej pedagogičky alebo vychovávateliek. 

    Špeciálna pedagogička pracovala s deťmi podľa ich individuálnych potrieb a na základe 

odporúčaní z diagnostických správ. 

    Pravidelné konzultácie (prostredníctvom telefónu alebo osobne) s pedagogickými 

zamestnancami školských zariadení, ktoré deti navštevovali sa vykonávali z iniciatívy oboch 

strán. Žiakom, ktorí sa v danom období správali v školskom zariadení problematicky, boli 

navrhnuté a následne prijaté výchovné opatrenia. Najčastejšie sme spolupracovali so ZŠ, Pod 

lesíkom 19, Šar. Michaľany ZŠ, Prostějovská 38, Prešov ZŠ, Bajkalská 29, Prešov ZŠ, 

Strážnická 26, Prešov – Ľubotice SŠ, Matice slovenskej 11, Prešov ZŠ, Komenského 13, 

Sabinov SŠ, SNP 15, Sabinov SOŠ Komenského 16, Lipany SŠ internátna, Levočská 22, 

Stará Ľubovňa ZŠ, Pod Papierňou 1, Bardejov MŠ, Pod lesíkom 19, Šar. Michaľany MŠ, 

17. novembra 42, Sabinov. 

    Konzultácie s odborným tímom a vychovávateľmi sa uskutočňovali podľa aktuálnych 

potrieb a pravidelné návštevy v profesionálnych rodinách boli vykonávané podľa plánu 

návštev, každý mesiac. Pozornosť špeciálnej pedagogičky bola zameraná najmä na rodiny, 

kde sú umiestnené deti v predškolskom a školskom veku. 

    Súčasťou pracovných povinností špeciálnej pedagogičky bola účasť na metodických 

stretnutiach a odborných konferenciách organizovaných v rámci Prešovského aj Košického 

kraja. Aktívne sa zúčastňovala na prípravách spoločných akcií pre deti, vrátane detí 

umiestnených v profesionálnych rodinách.  

 

9  VZDELÁVACIE AKTIVITY A ROZVOJ ZAMESTNANCOV 

        

   Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú odborných  školení, supervízie, vzdelávania, 

vymieňajú si skúsenosti počas pracovných a metodických stretnutí, zúčastňujú sa odborných 

seminárov, vzdelávacích aktivít a  workshopov.   Aktivity smerujú  k  zvládaniu  záťažových  

situácií  pre vychovávateľov a PR, ku schopnosti riešiť problémové  správanie  detí, najmä  

dospievajúcej mládeže,  ku    konkrétnym  postupom  pri   riešení   problémového  

(agresívneho)  správania, sledovanie  aktuálnych  zmien   v   legislatíve,  vzdelávanie  

zamestnancov  v oblasti výkladu právnych noriem.  
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Riaditeľka  

 Pracovné stretnutie riaditeľov DeD – január, Svidník 

 Pracovné stretnutie riaditeľov DeD – január Drieňok Teplý vrch 

 Pracovné stretnutie k legislatívnym zmenám v oblasti SPOD a SK – február, Košice 

 Význam raného detstva pre duševné zdravie – február – Prešov 

 Pracovné stretnutie riaditeľov DeD – marec – Svit 

 Regionálne pracovné stretnutie – apríl  Vysoké Tatry 

 Pracovné stretnutie k programu centra v zmysle novelizácie zákonov – máj Prešov 

 Pracovné stretnutie  v zmysle novelizovanej legislatívy – jún Prešov 

 Pracovné stretnutie k programu centra v zmysle novelizácie zákonov – jún  Prešov 

 Regionálne pracovné stretnutie – september Bratislava 

 Mosty: Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú – september Košice 

 Porada riaditeľov a  FRaZ DeD – október – Spišská Belá 

 Porada riaditeľov a  FRaZ DeD – október – Prešov 

 Mosty v sociálno-právnej ochrane – november, Častá Papiernička 

 

Vedúci úseku starostlivosti 

 Význam raného detstva pre duševné zdravie  – február, Prešov 

 Ako viesť deti k odpusteniu – marec, Liptovský Mikuláš 

 Pracovné stretnutie  – jún, Prešov 

 Mosty: Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú – september Košice 

 Križovatky – Úskalia náhradnej výchovy – október, Záhorská Bystrica 

 

Sociálni pracovníci 

 eGovernmente, elektronická schránka –január, Poprad 

 Pracovné stretnutie k legislatívnym zmenám v oblasti SPOD a SK – február, Košice 

 Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov – marec, Sabinov 

 Práca s rodinou v prirodzenom prostredí v súvislosti s novelou zákona – marec, 

Košice 

 Regionálne pracovné stretnutie – apríl  Vysoké Tatry 
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 Konferencia sociálnych pracovníkov – apríl, Svit 

 Pracovné stretnutie mentorov a mentorovaných – máj, Prešov 

 Pracovné stretnutie k programu centra v zmysle novelizácie zákonov – máj Prešov 

 Regionálne pracovné stretnutie – máj,  Vysoké Tatry 

 Pracovné stretnutie  v zmysle novelizovanej legislatívy – jún Prešov 

 Pracovné stretnutie k programu centra v zmysle novelizácie zákonov – jún  Prešov 

 Tímová spolupráca orgánov SPODaSK a zariadení SPODaSK – október, Piešťany 

 Pracovné stretnutie mentorov a mentorovaných – október, Prešov 

 Konferencia sociálnych pracovníkov – november, Tatranské Matliare 

Psychológovia  

 Dieťa s problémovým správaním v profesionálnej rodine – január, Prešov 

 Práca s rodinou v prirodzenom prostredí v súvislosti s novelou zákona – marec, 

Košice 

 Kurz Filipko – máj, Košice 

 Pracovné stretnutie mentorov a mentorovaných – máj, Prešov 

 Pracovné stretnutie k programu centra v zmysle novelizácie zákonov – máj Prešov 

 Metodické stretnutie – jún, Prešov 

 Pracovné stretnutie mentorov a mentorovaných – október, Prešov 

 Tímová spolupráca orgánov SPODaSK a zariadení SPODaSK – október, Piešťany 

 Metodické stretnutie – december, Poprad 

 Pracovné stretnutie k programu centra – december, Košice 

Špeciálny pedagóg 

 Pracovné stretnutie predsedov sekcie vychovávateľov – február Poprad 

 Metodické stretnutie – máj, Poprad 

 Pracovné stretnutie predsedov sekcie vychovávateľov – jún,  Poprad 

 Pracovné stretnutie predsedov sekcie vychovávateľov – november,  Prešov 

 Metodické stretnutie – november, Poprad 

Výchovní pracovníci a profesionálni rodičia 

 Dieťa s problémovým správaním v profesionálnej rodine – január, Prešov 

 Regionálne metodické stretnutie – marec, Prešov 

 Emocionálne zranenie dieťaťa – máj, Košice 



15 
 

 Pracovnoprávna ochrana vychovávateľov v DeD na Slovensku – máj, Košice 

 Krajské metodické stretnutie - máj, Poprad 

 Pracovné stretnutie – jún, Prešov 

 Odborný seminár Dieťa a rodina – jún, Liptovský Mikuláš 

Ekonomickí a hospodárski pracovníci 

 Seminár k ročnej mzdovej uzávierke – Softip – január, Prešov 

 RZD r. 2017, zmeny od 1.1.2018 – január, Košice 

 eGovernmente, elektronická schránka –január, Poprad 

 štátna pokladnica – apríl, Bratislava 

 personálne činnosti a odmeňovanie v org. rezorte školstva – apríl, Prešov 

 ochrana osobných údajov – jún, Levoča 

 zmeny v informačnom systéme štátnej pokladnice – júl, Košice 

 Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach NP, 

financovanie, účtovanie – september, Bratislava 

 Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách – september, Prešov  

 Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov – október, Predná Hora 

 Inventúra – október, Košice 

 Školenie Softip Profit moduly – november, Levoča 

 Konsolidačná uzávierka – november, Košice 

Výška finančného príspevku na vzdelávanie zamestnancov : 1.028,04,- € 

 

9. 1 SUPERVÍZIA 

   Supervíziu sme v hodnotenom období chápali ako konzultačný a poradenský proces, 

v ktorom supervízor pomáha tomu, koho superviduje s riešením pracovného problému alebo 

pomáha odstrániť prekážky, ktoré mu bránia pri práci. Cieľom supervízie bolo zvyšovanie 

profesionálnych kompetencií odborných zamestnancov, vychovávateľov i THP 

zamestnancov. Vykonávala sa ako skupinová, tak aj individuálna supervízia. 

   Priniesla emocionálnu ventiláciu, minimalizovala neistoty, profesionálnu podporu, 

prevenciu syndrómu vyhorenia, snažila sa riešiť pracovné problémy i vzťahy na pracovisku. 
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   Skupinová supervízia bola zameraná na zamestnancov v jednotlivých samostatných 

skupinách – denných aj pomocných vychovávateľov (štyri samostatné skupiny), skupina 

zamestnancov odborného tímu ( sociálny pracovník, špeciálny pedagóg, psychologičky ), 

skupina profesionálnych rodičov a skupina THP pracovníkov. 

Individuálnu supervíziu využilo 8 zamestnancov. 

Skupinovú supervíziu využilo 42 zamestnancov. 

Supervízorka : PhDr. Ingrid Dreisigová 

Počet hodín supervízie : 48 

Vynaložené finančné prostriedky : 1.330,- € 

   Hodnotenie supervízie bolo tak priebežné počas jej realizácie, ako aj záverečné.  

 

10  SPOLUPRÁCA SO ŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI 

SŠI Stará Ľubovňa:  Spolupráca pri prijímacom pohovore detí z DeD. Pravidelné konzultácie 

s triednymi učiteľmi a vychovávateľmi v školskom internáte. 

Základná škola s materskou školou, Šarišské  Michaľany: Spolupráca a pravidelné 

konzultácie s triednymi učiteľmi a výchovným poradcom.  

ZŠ Bajkalská, Prešov: Konzultácie s triednymi učiteľmi detí z profesionálnych rodín. 

ZŠ Komenského Sabinov : Konzultácie s triednymi učiteľmi detí z profesionálnych rodín. 

ZŠ s MŠ Rokytov: Konzultácie s triednymi učiteľmi detí z profesionálnych rodín. 

ZŠ s MŠ Bardejov: Konzultácie s triednymi učiteľmi detí z profesionálnych rodín. 

Základná škola Prešov Ľubotice: Spolupráca a pravidelné konzultácie triednymi učiteľmi 

a výchovným poradcom.  

Základná špeciálna škola Matice slovenskej, Prešov: Spolupráca a pravidelné 

konzultácie triednymi učiteľmi a výchovným poradcom.  

Základná špeciálna škola SNP, Sabinov: Spolupráca a pravidelné konzultácie triednymi 

učiteľmi a výchovným poradcom.  

SOŠ Dopravná, Prešov: Komunikácia s triednymi učiteľmi a majstrami OV. Spolupráca 

s vyučujúcimi a hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakmi, príp. zváženie ich ďalšieho 

štúdia. 



17 
 

SOŠ Ľ.Podjavorinskej, Prešov: Komunikácia s triednymi učiteľmi a majstrami OV. 

Spolupráca s vyučujúcimi a hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakmi, príp. zváženie ich 

ďalšieho štúdia. 

SOŠ  Lipany : Komunikácia s triednymi učiteľmi a majstrami OV. Spolupráca s vyučujúcimi 

hlavne s problémovejšími žiakmi. 

 

10.1 SPOLUPRÁCA  SO  ŠPECIALIZOVANÝMI  ZARIADENIAMI 

 

CŠPP Lipany: Konzultácie a poradenstvo  so špeciálnou pedagogičkou. Spolupráca pri 

špeciálno-pedagogickom vyšetrení detí s mentálnym postihnutím. 

CŠPP Pavla Sabadoša, Prešov: Spolupráca pri špeciálno-pedagogickom vyšetrení detí 

s narušenou komunikačnou schopnosťou a detí so sluchovým postihnutím. Spolupráca 

s logopédom. 

Psychosociálne centrum, s.r.o., Vajanského 21, Prešov – spolupráca pri diagnostikovaní 

záujemcov o pozíciu profesionálny rodič. 

 

11  PRÁCA  S  MLADÝMI  DOSPELÝMI A BÝVALÝMI DEŤMI  

Úlohou výchovných pracovníkov a odborného tímu bolo pomôcť mladým dospelým pri 

ukončovaní štúdia na stredných školách a odborných učilištiach (maturitné a záverečné 

skúšky), pri ukončovaní štúdia na vysokých školách a následná pomoc pri zaradení sa do 

života.                               V procese osamostatňovania im bolo poskytované poradenstvo  pri 

výbere zamestnania a pomoc pri  príprave na život po odchode z nášho zariadenia.  

Na účely prípravy mladých dospelých do zaradenia do samostatného života nám slúžil 

Projekt individuálneho bývania a samostatná skupina mladých dospelých v budove 

v Šarišských Michaľanoch. 

 V uplynulom roku sa organizovali stretnutia s mladými dospelými, ktorí sa po odchode 

z DeD uplatnili na trhu práce a vedú samostatný život. Prostredníctvom sociálnych sietí je 

odborný tím s nimi v kontakte a je priebežne informovaný o reálnych problémoch, ktoré 

spoločne konzultujú. V rámci  individuálnych a skupinových intervencií boli v spolupráci so 
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psychológmi organizované stretnutia zamerané na plnohodnotné trávenie voľného času, 

rozvoju finančnej gramotnosti, získavanie pracovných návykov a podobne. 

Udržiavame pravidelný kontakt s našimi bývalými deťmi. Mnoho z nich už aj keď sú dospelí, 

prichádzajú za nami po radu či pomoc, alebo len tak pochváliť sa svojimi úspechmi. Privedú 

nám predstaviť svoje deti, dokonca aj vnúčatá. Hlásia sa nám bývalí klienti, ktorí majú už 

viac ako 80 rokov a boli ešte pred druhou svetovou vojnou v našom detskom domove. Pre 

týchto starkých sme už niekoľkokrát usporiadali pobyt na našej chate v Mikulášovej. 

 

12 OCENENIA 

28. ročník športových hier prešovského kraja 16.5.2018 Kežmarok 

2. miesto – beh na 1500 m 

2. miesto – vrh guľou  

3. miesto – beh 100 m  

 

13 PREVENCIA  

Externí partneri  

V rámci plnenia Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-

2018 sme zrealizovali v roku 2018 tieto aktivity: 

 21.5.2018 sme pre všetky deti DeD zorganizovali skupinové stretnutie na tému: 

rizikové správanie, vandalizmus, sexuálne správanie, trestnoprávna zodpovednosť 

s mestským policajtom z Prešova p. Pavelkom. 

 Psychologičky DeD sa téme obchodovania s ľuďmi venovali v rámci Prevencie na 

septembrových komunitách s deťmi na všetkých skupinách v rámci programu 

jednotlivých komunít 

 

Interná  prevencia 

Január – Marec: Násilie a Kriminalita 

- násilie páchané na deťoch- všetky prejavy agresie od šikany na školách až po zneužívanie 

detí( napr. aj obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie...); možnosti ako predchádzať 
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rizikovým situáciám, ako reagovať a chrániť sa v krízových situáciách; vysvetliť pojmy 

páchateľ a obeť násilia 

- motivácia k páchaniu trestných činov, trestnoprávna zodpovednosť; zisťovanie postojov detí 

 

Apríl – Jún: Sebapoznávanie, Vzťah k sebe a k druhým 

- poznávanie seba samého, svojich silných a slabých stránok, byť si vedomý toho kto som a 

kam smerujem (životná perspektíva, ciele, sny a plány) 

- uvedomovať si vzťah k sebe samému  a k ostatným; hovoriť o svojom prežívaní; rozvíjať 

zdravú sebadôveru(vo vlastné schopnosti) a sebaúctu; posilňovať úctu k druhým ľuďom, 

empatiu a bontón; 

- pracovať na sebakontrole, diskutovať o adekványch spôsoboch vyjadrovania emócií, 

konfliktoch a ich riešení; rozlišovať rizikové správanie a rizikové skupiny(sekty, gangy) 

- Protidrogová prevencia – negatívne pôsobenie nevhodného prostredia; rôzne druhy 

látkových a nelátkových závislostí; dôsledky a možné riziká fajčenia či užívania 

psychoaktívnych látok. Vznik závislosti ; možnosti pomoci pri odvykaní; možnosti prevencie  

 

Júl – September: Dospievanie, sexualita, sexuálne zneužívanie, obchodovanie s ľuďmi 

- telesné a psychické zmeny chlapcov/ dievčat v období puberty, rozdiely medzi mužmi a 

ženami; formy sexuálneho zneužívania, asertívne správanie- vedieť povedať „NIE“,  

neprimerané sexuálne správanie (vek, trestnoprávna zodpovednosť, možnosť nákazy 

pohlavnými chorobami, incest, tehotenstvo),  

- obchodovanie s ľuďmi- zamerať sa predovšetkým na skupinu mladých dospelých; čo to je 

obchodovanie s ľuďmi, formy obchodovania s ľuďmi, informovať o rizikách práce v zahraničí 

 

Október – December: Zdravie a Psychohygiena 

-starostlivosť o svoje zdravie (psychické, fyzické)- prevencia chorôb; možnosti 

psychohygieny; zdôrazniť dôležitosť pohybu, zdravého stravovania a hygieny 

- diskusia o tom, čo zdraviu škodí, najmä fajčenie a rôzne druhy závislostí (látkové, 

nelátkové); príčiny a následky závislosti; možnosti liečby 

- zisťovanie názorov detí na danú tému a ich postoj k zdraviu vo svojom živote 
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14 ÚČASŤ NA PROJEKTOCH A KONFERENCIÁCH 

 Účasť na projekte – Projekt APVV – Príprava mladých ľudí v detských domovoch a 

reedukačných centrách – analýza a inovácia, Prevencia AD, Pezinok 

 Aktívna účasť na konferencii Transformácia sociálnych služieb II.  – cesta 

zlepšovania kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, apríl, Giraltovce 

 

15 KULTÚRNO – ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

Január 

Korčuľovanie na krytom štadióne v Sabinove 

Február 

Návšteva filmového predstavenia, Cinemax, Prešov, Sabinov 

Marec 

Karneval na ľade 

Apríl 

Návšteva interiérového ihriska Dráčik   

Máj 

Športové hry detí z DeD prešovského kraja – 28. ročník, 16.5. 2018 Kežmarok 

Návšteva krytej plavárne 

Jún 

Výlet na Šarišský hrad 

Návšteva jarmoku 

Júl 

Pobyt na chate detského domova 

Účasť v tábore Očkolandia 
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August 

Pobyt na chate detského domova 

Účasť v tábore pod záštitou ministra PSVaR SR 

Účasť v tábore Očkolandia 

September 

Športové hry medzi samostatnými skupinami v DeD, opekačka 

Návšteva planetária 

Október 

Tanečné predstavenie 

Návšteva interiérového ihriska Dráčik   

November 

Návšteva filmového predstavenia, Cinemax, Prešov, Sabinov 

Spomienkový koncert Sloníčat 

December 

Mikulášske vystúpenie a posedenie v DeD 

34. ročník Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar, 12.12.2018, Incheba Expo Aréna, 

Bratislava 

Vianočné trhy 

    

15.1 EXKURZIE 

Exkurzia, Milk Agro Sabinov 

Exkurzia, Technické múzeum, Košice  

Exkurzia mesta Bardejovské Kúpele, Košice 
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16 ZDRAVOTNÍCKA  STAROSTLIVOSŤ 

 

   Zdravotnícku starostlivosť zabezpečujeme v našom zariadení prostredníctvom  v rámci 

všeobecných a odborných ambulancií, na základe zdravotného poistenia. Veľká pozornosť sa 

venuje prevencii (prehliadky, očkovania) i akútnym a naplánovaným zdravotníckym úkonom. 

   Zamestnancom je táto činnosť koordinovaná zdravotníckou službou a BOZP. 

            Preventívne prehliadky detí 

 Stomatologická preventívna prehliadka ..........81 

 Pediatrická preventívna prehliadka .................14 

            Preventívne prehliadky zamestnanci - 9 

  Očkovanie detí  - 2 

  Hospitalizácie detí – 11 

  Kúpeľná liečba detí - 34                     

  Úrazy detí – 12 

  Dispenzarizácie detí – 72   

                                                           

Odborné vyšetrenia 

Stomatologické vyšetrenie (ošetrenie)                   37x 

RTG  - (zubné) vyšetrenie                                       5x 

Dentálna hygiena                                                    2x 

Inštruktáž úst. hygieny + fluoridácia                      4x 

Stomatochirurgické vyšetrenie                               1x 

Endokrinologické vyšetrenie                      13x 

Osteologické vyšetrenie (denzinometria)                2x 

Chirurgické vyšetrenie                               40x 

Traumatologické vyšetrenie                         8x 

RTG vyšetrenie                                 15x 

Pedopsychiatrické vyšetrenie                     41x  

Neurologické vyšetrenie                                         6x 
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EEG vyšetrenie                                                       2x 

Pľúcne vyšetrenie                                                   1x 

ORL vyšetrenie       21x  

Audiometria                                                             3x                    

Ortopedické vyšetrenie                                        2x  

Gastroenterologické vyšetrenie  7x 

Endoskopické vyšetrenie (rektoskopia) 1x 

Dermatovenerologické vyšetrenie           10x     

Kardiologické vyšetrenie                    6x  

EKG vyšetrenie                                       6x  

Nefrologické vyšetrenie                                         12x 

Očné vyšetrenie                            5x    

Gynekologické vyšetrenie             3x  

Gynekológia – tehotenská poradňa                         2x 

Pletyzmografické vyšetrenie  1x 

Genetické vyšetrenie                                                2x 

Neonatologické vyšetrenie                                       1x 

Poradňa pre deti od 0 – 6 rokov                               2x 

Rehabilitačné vyšetrenie                                          1x 

Rehabilitácia – cvičenie                                           2x 

LSPP – pediatria - ošetrenie                              8x 

LSPP – úrazová chirurgia – ošetrenie                      6x 

LSPP – chirurgia – ošetrenie                                    3x 

LSPP – psychiatria                                                   1x 

RZLP – ošetrenie + prevoz FNsP                             1x  

 

Spolu 283x 
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Endokrinologická ambulancia          7               

Pedopsychiatrická ambulancia               15 

Neurologická ambulancia                        9                                                                                                                                                                                      

Očná ambulancia                                    13 

Kardiologická ambulancia                       9 

Gastroenterologická ambulancia              6 

Ortopedická ambulancia                           6 

Nefrologická ambulancia                          2 

Dermatovenerologická ambulancia    2 

Gynekologická  ambulancia    1 

Urologická ambulancia                                              2 

 

Poisťovne 

Všeobecná zdravotná poisťovňa           36 

Union – zdravotná poisťovňa                 17 

Dôvera – zdravotná poisťovňa               24 

 

Zmena zdravotnej poisťovne 

Union  na Dôvera                                       6 

Dôvera na Union                                                        1 

        

   Spolupráca so špecializovanými zariadeniami :           

 Národný  ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec     

 Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Číž 

 Zlaté kúpele Turčianske Teplice 

 Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov 

 Detská nemocnica, Prešov  

 PN Michalovce 

 DPL Hraň     

 Protetika, a.s., Bardejov 
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17 ROZPOČET 

 

Výdavky 

 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpaný rozpočet 

610 - mzdy 462.594,- 523.409,- 523.409,- 

620 - odvody 161.677,- 190.810,54,- 190.810,54,- 

630 – bežné výdavky 153.933,- 403.895,52,- 403.895,15,- 

640 – bežné 

transféry 

  53.774,-   72.366,98,-   72.366,98 

700 - kapitály            0,-   128.254,64   128.254,64 

Celkom 831.978,- 1.318 736,68,- 1.318 736,31,- 

 
 

Príjmy 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpaný rozpočet 
210 - nájomné 12.000,-   5.892,49,-   5.892,49,- 

220 – výživné, strava 

výchova 

  4.075,-   1.226,81,-   1.226,81,- 

290 - dobropisy        0,-   463,5,-   463,5,- 

Celkom 16.075,-   7.582,80,-   7.582,80,- 

 

NP DEI NSvZ čerpanie k 31.12.2018 – 4 528,88 € 

Pohľadávky : 55 neplatiacich rodičov / 86 734,39  € 

 

 

18  KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

   Kontrolná činnosť sa v detskom domove vykonávala na úseku starostlivosti i na 

ekonomicko – hospodárskom úseku. Bol vypracovaný Plán kontrolnej činnosti, podľa 

ktorého sa postupovalo pri kontrolách. Na výkon kontroly boli poverení zodpovední 

pracovníci, ktorí z kontrol vyhotovovali písomné záznamy. Zároveň boli vykonávané aj 

náhodné kontroly. Boli zamerané na ekonomické hospodárenie, šetrenie s energiami, úplnosť 

a oprávnenosť účtovných operácií a dokladov, kontroly v PR, v samostatných skupinách,  

kontroly požívania alkoholu na pracovisku, kontrola dochádzky, dodržiavania liečebného 

režimu, kontrola šatstva na skupinách, kontrola hygieny v zariadení a podobne. Počas týchto 

kontrol neboli zistené také nedostatky, či porušenia právnych predpisov, ktoré by sa museli 

riešiť ako porušenie pracovnej disciplíny. Všetky zistené nedostatky boli buď na mieste, alebo 

postupne odstraňované. 
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19  SPOLUPRÁCA  S  INÝMI  ORGANIZÁCIAMI 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 

Zriaďovateľ – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava  

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislava 

Domov sociálnych služieb, Anima 

Most dom na polceste, Iňačovce 

Miesto pod slnkom, n.o., Prešov 

Kočovné divadlo Drak, n.o., Prešov 

Prevencia AD, Pezinok  

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 

Fakulta výrobných technológií, Prešov 

Park kultúry a oddychu, Prešov 

Prešovský samosprávny kraj 

Divadlo J. Záborského, Prešov 

Prešovský večerník   

Obec Šarišské Michaľany 

Mesto Prešov 

Mesto Sabinov 

Mesto Lipany 

Obec Smilno 

Orgány SPO 

 

20  SLOVO  NA  ZÁVER 

   Bránami nášho zariadenia prešli už stovky detí, ktoré potrebovali pomoc. Vždy sme týmto 

deťom vštepovali myšlienku, že rodina, mama, otec, sú to najdôležitejšie, čo v živote majú 

alebo mali. 

    Prostredníctvom MOTIVÁCIE sme ich učili a dodnes učíme ako sa vysporiadať 

s nástrahami, ktoré pre nich pripravil život.  
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     A v tejto neľahkej práci a nie vždy žičlivej dobe patrí naše poďakovanie všetkým 

zamestnancom detského domova a všetkým dobrým ľuďom, ktorým nie je ľahostajný osud 

ani jedného dieťaťa, ktoré potrebuje podať pomocnú ruku. 

    Rok 2018  bol rokom zmien, ktoré súviseli najmä so zmenou legislatívy, a to novelou 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorá je 

v platnosti od 01.04.2018 a niektoré ustanovenia nadobudli platnosť 01.01.2019.  

    Ďalšou veľkou zmenou bolo ukončenie dlhoročnej pracovnej kariéry pani Evy Džodlovej, 

ktorá sa starostlivosti a výchove detí venovala viac ako 50 rokov. Pod jej vedením zviditeľnila  

Detský domov „SLON“ Šarišské Michaľany, doma aj v zahraničí. Pani  riaditeľka 

zorganizovala symbolickú rozlúčku  SLONÍČAT dňa 29.11.2018 v Parku  kultúry  a oddychu 

v Prešove.   

    Bolo  to  veľmi  pekné a dojímavé  stretnutie. Zúčastnilo sa na ňom veľa  bývalých  

domovákov – SLONÍČAT, z ktorých mnohí  prišli  aj so  svojimi rodinami a zamestnancov 

súčasných aj  bývalých. Všetci spoločne  spomínali na  chvíle prežité  v detskom domove.  

   Mnohé z detí sa stali úspešnými. Šíria dobré meno detského domova na Slovensku aj 

v zahraničí, ale  najväčšou  odmenou a radosťou,  bolo ich  vidieť  z vlastnými  fungujúcimi  

rodinami.   

 

 

                                                                                                     PhDr. Danka Onuferová 

                                                                                    riaditeľka                           

CDR Šarišské Michaľany 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Sedlačková 


