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I.

Základná charakteristika zariadenia
Názov: Detský domov – centrum detí Holíč
Sídlo: Rodinné domky 1, 908 51 Holíč
IČO: 18 19 51
Zriaďovateľ: ÚPSVaR Bratislava
Riaditeľ: Mgr. Denisa Grúberová
S účinnosťou od 1. januára 2004 zriaďovateľom Detského domova Holíč bol
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave.
S účinnosťou od 1. júla 2011 bol náš detský domov ( ďalej len DeD)
delimitovaný pod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
Náš detský domov poskytuje starostlivosť v rozsahu zákona č. 305/2005 Z. z o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
DeD Holíč je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a
uložení výchovného opatrenia. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné
prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
Podľa § 51 ods. 3 písm. b) zákona č. č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov bol Detský domov Holíč zriadený ako centrum detí s
účinnosťou od 01.01.2009.
V rokov 2002 – 2003 bol detský domov pretransformovaný na rodinný typ. K
01.01.2016 bola schválená kapacita v počte 44 detí.
Štruktúru kapacity tvorí:
•
samostatné skupiny (ďalej len SVS):
4
•
samostatná skupina mladých dospelých (ďalej len MD):
1
•
profesionálny rodičia:
2
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II.

História a vývoj zariadenia

Dňa 11. 6. 1946 Okresný úrad Skalica vydal stavebné povolenie na stavbu
Okresného sociálneho domu v Holíči, autorom projektu budovy bol architekt Michal
Harminc. Stavebné práce začali 24. 3. 1947.
Dňa 28. 10. 1949 bola budova slávnostne odovzdaná do užívania. Takto vznikol
Okresný detský domov, ktorého zriaďovateľom bolo Slovenské ústredie starostlivosti
o mládež Bratislava. Kapacita domova bola v tom čase 60 detí, ktoré boli hlavne
povojnovými sirotami vo veku 11 – 15 rokov. Tento stav trval do roku 1955, kedy
skončila koedukácia a v domove boli umiestnení len chlapci vo veku 10 – 18 rokov.
Po zrušení detského domova v Trnave, boli do domova v Holíči premiestnené aj deti
z tohto domova, a tak sa kapacita domova zvýšila na 110 detí. V roku 1967 sa k nim
pridali aj chlapci zo zrušeného domova v Cerovej – Lieskovom.
V roku 1972, na základe nových organizačných smerníc pre detské domovy,
sa kapacita znížila na 60 detí. V domove umiestnení iba chlapci vo veku 6 – 18
rokov. V roku 1976 sa domov stáva opäť koedukačno-heterogénnym a kapacita sa
navýšila na 75 detí. V tomto čase prebieha aj prestavba domova z internátnokasárenského typu s poschodovými posteľami a s veľkými spálňami, na skupinový
typ so spoločnou kuchyňou, jedálňou, práčovňou, krajčírskou dielňou, čím vzniká 5
samostatných skupín. Každá skupina mala zvlášť chlapčenské a dievčenské
spálne, oddelené hygienické zariadenia, obývačku a učebňu. V roku 1977 bola
kapacita domova opäť znížená na 60 detí. Deti boli na skupiny umiestňované aj zo
svojimi súrodencami, detský domov sa snažil o spájanie súrodencov a tým vlastne
o udržanie rodinných väzieb.
V čase projektovania a výstavby domova sa počítalo aj so záhonmi a
záhradkami, a však pre nevhodnú pôdu sa od toho upustilo. Preto na dvore vznikol
športový areál.
V roku 1997 bolo v domove prerobené kúrenie na ekologické plynové. O rok
neskôr sa z prázdnej uhliarne vybudovala sušiareň a zrekonštruovala sa práčovňa
a sprcháreň.
Pre deti bol vždy dôležitý styk s okolím, preto domov privítal aktivity
zamestnancov autoprevádzky ČST Bratislava.
Jeden so zakladateľov tejto
spolupráce p. Anton Valentín bol vychovaný v domove v Holíči. Vyučil sa za
automechanika a v roku 1963 opustil domov. Na jednom predvianočnom kultúrnom
podujatí zorganizovanom v kultúrnom dome v Holíči bol položení základ vianočného
koncertu Úsmev ako dar aj rovnomenného združenia. A preto až do roku 1981 boli
vianočné koncerty Úsmev ako dar organizované v Holíči.
Počas existencie prešiel domov rôznymi zmenami. V roku 1997 prešiel domov
zo správy Ministerstva školstva SR pod správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR. A v roku 2011 sa zriaďovateľom domova stáva Ústredie práce sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky.
V roku 2002 začala rekonštrukcia budovy, a tým sa začala transformácie
domova z internátneho typu na rodinný typ, v roku 2003 bola transformácia
4

ukončená. V roku 2008 bola v domove vytvorená špecializovaná samostatná skupina
pre deti s poruchami správania, o rok neskôr skupina mladých dospelých.
S detským domovom v Holíči, za dobu jeho existencie, spojilo svoje životné
osudy už viac ako 1 000 detí.
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III.

Poslanie, vízia, stratégia a cieľa Detského domova v Holíči

Poslaním Detského domova je:
• vytváranie optimálnych podmienok pre všestranný rozvoj zverených detí,
• pripravovanie detí na samostatný život po odchode z DeD,
• zaistenie všestrannej starostlivosti detí v stabilnom a podnetnom,
prostredí s cieľom dočasne nahradiť nefunkčnú biologickú rodinu,
• vychovávanie detí vo všestranne a harmonicky rozvinuté osobnosti,
• rešpektovanie individuálnych požiadaviek detí,
• využívanie osvedčených, ale aj nových metód, foriem a prostriedkov výchovy,
prispôsobiť ich veku a schopnostiam detí,
• integrácia detí do širšieho sociálneho prostredia – zapojenie detí do
spoločenského diania a činností aj mimo DeD.
Vízia Detského domova v Holíči:
Chceme byť šancou pre deti a
mladých dospelých vedúcou k čo
najplnohodnotnejšiemu životu. Byť tou najlepšou alternatívou pre život dieťaťa a
mladého dospelého vyrastajúceho bez priamej starostlivosti rodičov.
Našu víziu plánujeme dosiahnuť nasledovnou stratégiou:
 rozvíjať zamestnancov domova,
 zapájať rodiny do chodu domova a prizývať k spolupráci odbornú verejnosť
tak, aby vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho
rozvoj a samostatnosť.
 ku každému dieťaťu a mladému dospelému pristupovať s maximálnym
rešpektovaním jeho individuality, životnej histórie a rodinných väzieb,
 každému dieťaťu a mladému dospelému umožniť, resp. zabezpečiť
maximálnu integráciu do spoločnosti rovesníkov, v miestnej, ako aj širšej
komunity.
Našim spoločným cieľom je:

čo najväčšiemu počtu detí zabezpečiť poskytovanie starostlivosti v rodine, či
už vlastnej alebo náhradnej,

odstránenie prvkov inštitucionalizmu v samostatných skupinách,

pri práci s dieťaťom prihliadať na jeho najlepší záujem, ktorý sa nedá
zovšeobecniť, je dôležité opierať sa o psychologické aspekty ako sú vzťahová
väzba a súrodenecké väzby.
Dlhodobé ciele
V súlade s Koncepciou
zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v
zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 –
2020, plánujeme prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu
(ďalej len IROP) výstavbu dvoch rodinných domov a získanie jedného rodinného
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domu formou zámeny. Okrem toho plánujeme aj zakúpenie dvoch bytov, tiež
prostredníctvom IROP, pre mladých dospelých. V súčasnej dobe máme v kmeňovej
budove štyri samostatné skupiny a jednu skupinu pre mladých dospelých.
Krátkodobé ciele
V roku 2017 sme si dali jeden veľký cieľ a to opätovné zorganizovanie krajského
kola Športových hier detí z detských domovou. A zapojenie sa do súťaže Nadácie
Volkswagen Slovakia o auto budúcnosti. Otvorenie dverí detského domova
zástupcom škôl a mesta Holíč.
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IV.

Odpočet splnených úloh

➢ hodnotenie odpočtu úloh z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych
rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020
k 31.12.2017
Úloha
Úloha č.3.1.9 :
Utvoriť podmienky na vykonávanie odborných metód
práce s dieťaťom a jeho rodinou
Úloha č. 3.2.1:
Priebežne sledovať a vyhodnocovať utváranie
podmienok na zabezpečenie výkonu rozhodnutia súdu
v PR
Úloha č. 3.4.1:
Analyzovať organizačné usporiadanie odborného
zabezpečenia výkonu rozhodnutí súdu v SS a ŠSS
DeD a následne navrhnúť a zrealizovať organizačné
zmeny znižovania ich počtu a špecializácie zamerania
poskytovanej starostlivosti v súlade s integračným
prístupom
Úloha č. 3.4.3:
Vypracovať a zaviesť programy zamerané na podporu
ml. dosp. pri ich osamostatňovaní sa, príprave na
budúce povolanie, uplatnení na trhu práce, bývaní,
narábaní s fin. prostr., príprave k zodp. rodičovstvu
a partnerským vzťahom a ďalším aspektom ich
úspešného začleňovania sa do spoločnosti
Úloha č. 3.5.1:
Utvoriť podmienky na odborné vzdelávanie
zamestnancov DeD
Úloha č. 3.5.2:
Vypracovať a zaviesť do praxe špecial. moduly
vzdelávania zamestnancov DeD zamerané na
multikulturálny prístup pri práci s deťmi
Úloha č. 3.6.1:
Utvoriť podmienky na vyjadrov. názoru detí k otázkam,
kt. sa ich týkajú a zapojenia detí do procesu
rozhodovania o aktivitách DeD
Úloha č. 3.6.2:
Utvoriť vhodné podmienky na zisťovanie názoru
dieťaťa orgánom OSPOD a SK
Úloha č.3.1.9 :
Utvoriť podmienky na vykonávanie odborných metód
práce s dieťaťom a jeho rodinou

Termín

Vyhodnotenie
splnenia

Priebežne

ÁNO

Priebežne

ÁNO

12/2012 a
naďalej

Úloha sa plní
priebežne

2012-2014
a naďalej

Úloha sa plní
priebežne podľa
potrieb
dospievajúcich
a ml. dosp.

Priebežne

Úloha sa plní
priebežne

Priebežne

Úloha sa plní
priebežne

Trvale

Úloha sa plní
priebežne podľa
aktuálnej potreby

Trvale

Úloha sa plní
priebežne podľa
aktuálnej potreby
ÁNO

Priebežne
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➢ Dňa 27. apríla 2017 sme si zorganizovali taký malý deň otvorených dverí. Deti
vyrobili pozvánky a pozvali svojich učiteľov na návštevu. Zástupcovia holíčsky
škôl tak mohli vidieť ako žijú deti v detskom domove. Okrem zástupcov škôl
nás boli navštíviť aj zástupcovia mesta Holíč. O našej akcii bol článok aj
v miestnych novinách a aj krátka video správa v regionálnej televízii Wyvar.
https://www.youtube.com/watch?v=EEd8ol4CC34

➢ Aj v roku 2017 sme zorganizovali Krajské kolo športových hier detí z detských
domovov, kde sme úspešne reprezentovali náš domov. Okrem domovov
trnavského kraja sa zúčastnila aj domovy z kraja bratislavského. Výsledky
nás nominovali na účasť aj na celoslovenských hrách. Tie sa konali
v Čilistove. Z celoslovenských hier postúpilo jedno dieť na medzinárodné
športové hry, a to vo vrhu guľou. Krátky zostri o našich športových hrách
priniesla aj televízia Wyvar v Holíči.
https://www.youtube.com/watch?v=9JXiRaWGZO4
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➢ Tento rok sme sa zapojili do vyhlásenej súťaže Nadácie Volkswagen Slovakia
o auto budúcnosti. Deti vytvorili, za pomoci vy chovateliek, medovníkové auto.
Získali sme finančné prostriedky za ktoré si plánujeme zakúpiť na skupiny
tablety.
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V.

Zamestnanci – organizačná
vzdelávanie zamestnancov

štruktúra,

vzdelanostná

štruktúra,

Počet úväzkov pre zamestnancov domova k 1.1.2017 bol 35.
Počet úväzkov:
35, z toho
riaditeľ
1
ekonomickí zamestnanci
3
prevádzkoví zamestnanci
1
profesionálny rodič
2
sociálny pracovník
2
psychológ
2
vedúci úseku starostlivosti o deti - vychovávateľ
1
zamestnanci priameho kontaktu:
23, z toho
- vychovávateľ
12
- pomocný vychovávateľ
7
- pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou ( ďalej len EA)
4
Schéma organizačnej štruktúry od 1.9.2017
riaditeľ

ekonóm

Úsek starostlivosti o deti
vedúci úseku - vychovávateľ

1

mzdár,
personalista

hospodár,
správca
pohľadávok

údržbár,kurič,
vodič

1

1

1

sociálny
pracovník

psychológ

2

2

1

profesionálny
2
rodič

1

1. samostatná
skupina

3.
samostatná
skupina

vychovávateľ 3
pomocný
2
vychovávateľ
pomocný
vychovávateľ 1
s EA

vychovávateľ
pomocný
vychovávateľ
pomocný
vychovávateľ
s EA

2. samostatná
skupina

4.
Samostatná
skupina

vychovávateľ 3
pomocný
2
vychovávateľ
pomocný
vychovávateľ 1
s EA

vychovávateľ
pomocný
vychovávateľ
pomocný
vychovávateľ
s EA

3
1
1

3
2
1

Samostatná skupina pre
mladých dospelých
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
počet

vzdelanie
SOU a SO bez maturity

4

USO s maturitou

13

VŠ 1. stupeň

2

VŠ 2. stupeň
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Vzdelávanie zamestnancov v roku 2017:
Detský domov podporuje zamestnancov vo vzdelávaní v oblastiach, ktoré pomôžu
pri skvalitňovaní poskytovaných služieb pre klientov formou externých a interných
školení v rámci domova. Okrem toho traja zamestnanci si zvyšujú kvalifikáciu
štúdiom na vysokej škole.
Prehľad vzdelávacích aktivít a počet ich účastníkov za rok 2017 :
P.č. Školiteľ
Názov
1.
PhDr. Pavol Lorenc

Tréning pre zamestnancov –
zodpovednosť, asertivita

2.
Portál Slovakia
Úsmev ako dar, Bratislava

PhDr. Svoboda - Agresivita detí
Efektívna komunikácia
s adolescentmi

PhDr. Pavol Lorenc

Manažérske zručnosti

Inštitút psychoterapie Blava
Úsmev ako dar, Bratislava

Seminár psychoterapie dieťaťa
Tímové stretnutie zamestnanci DeD
a ÚPSVaR .

OZ Nervuška-ARTE

Art terapia

DC Záhorská Bystrica

Križovatky IX.

Registratúra Nováky

Archivácia a registratúra

Úsmev ako dar, Bratislava

Mosty v sociálnoprávnej ochrane

Mgr. Barbora Kuchárová

Výchova a sexualita

LET.IS SYSTEM

Program DISS

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Okrem toho bola zamestnancom domova poskytnutá aj supervízia.
P.č. Školiteľ

Názov

Dátum

individuálna
supervízia

21.2.2017,28.2.2017,
22.3.2017, 8.6.2017,
27.6.2017, 7.8.2017,
20.7.2017, 5.9.2017,
28.11.2017,7.11.2017,
3.10.2017

skupinová supervízia

28.2.2017
16.5.2017
22.3.2017
5.9.2017

1.
Mgr. Andrea Hudeková

2.
Mgr. Andrea Hudeková

Profesionálni rodičia:
- zabezpečenie supervízie pre celú rodinu profesionálnej matky – rodinná
supervízia, kde sa zúčastnil aj manžel spolu s ich mal. deťmi.
V domove sa uskutočnilo aj niekoľko interných metodických stretnutí.
P.č.

MS viedol

téma

1.

Ing. Lenártová

Efektívna komunikácia s adolescentami, mladí dospelí
a osamostatnenie sa. Komunikácia so psychiatrom.

2.

Ing. Lenártová

IPRODY - správna skladba.

3.

Ing. Lenártová

Psychoterapia , socioterapia a dieťa.
Individuálna práca s dieťaťom.

4.

Ing. Lenártová

Práca s kazuistikami skupín

5.

Ing. Lenártová

Polročné hodnotenie ročných plánov
výchovnovzdelávacej činnosti detí – dopisy deťom.

6.

Ing. Lenártová

Vzťahová väzba

7.

Ing. Lenártová

Práca s kazuistikou – ako riešiť problémy dieťaťa.
Finančná gramotnosť – ukážky hier pre deti

Dňa 22.5.2017 sa v našom domove uskutočnilo stretnutie zástupcov detských
domovov pre oblasť výchovy Trnavského kraja. Počas stretnutia sa vychovávatelia
nášho a ostatných domovou zaoberali témami:
Práca s dieťaťom s poruchou správania v podmienkach detského domova.
Zvýšená výchovná starostlivosť ako jedna z možností riešenia problémových situácií.
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Preventívne programy adolescentov a postup pri podozrení na užívanie návykových
látok.
Práca s mladými dospelými.
Prípadová konferencia.
Využitie netradičných metód v terapii.
Praktické cvičenia na zvládanie záťaže (stresu) v práci.
Zásobník jednoduchých hier pre vychovávateľa.
Každý zamestnanec si ku koncu roka vyhodnocuje plán osobnostného rozvoja
za príslušný kalendárny rok, zároveň si vypracúva aj nový plán na nový rok. Tento
plán je vypracovaný v súlade z hodnotením, a je zameraný na rozvoj zamestnanca.
V roku 2017 by sme si vyskúšali hodnotenie odborného tímu podľa
kompetenčného modelu. Takéto hodnotenie by sme radi v ďalších rokoch zaviedli aj
u ostatných zamestnancov.
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VI. Priestorové podmienky

Detský domov v Holíči ako centrum detí pozostáva z jednej trojposchodovej
kmeňovej budovy. V suteréne budovy sa nachádza kotolňa, dielňa údržbára, bývalá
práčovňa a sprcháreň, ako aj sklady a byt bývalého domovníka, v súčasnej dobe
prerobený na telocvičňu. Na zvýšenom prízemí sa nachádza administratíva domova,
kancelárie ekonomickoprevádzkového úseku, sociálnych pracovníčok, vedúcej úseku
starostlivosti a psychologičiek, kancelária riaditeľa DeD a spoločenská miestnosť, ale
aj kuchyňa. V budove sa nachádzajú štyri samostatné skupiny a to na prvom a
druhom poschodí. Na treťom poschodí sú priestory určené pre mladých dospelých.
Okrem nich tam majú svoje pracoviská aj psychologičky, kde vykonávajú individuálnu
prácu s dieťaťom. Na tomto poschodí sme si v roku 2016 vybudovali aj počítačovú
miestnosť.
V areáli domova je aj vybudovaná garáž pre osobné auto, kde ja vytvorený aj
priestor pre náradie na úpravu areálu.
Kmeňová budova domova má 1851,61m2 ( suterén 390,62 m2; prízemie
363,84m2; 1.posch. 369,44m2; 2.posch. 371,32m2; podkrovie 356,39), areál má
celkovo 12 554,- m2.
Detský domov Holíč spravuje aj nehnuteľnosť v katastri obce Chvojnica, kde
časť pozemku, ktorá bola charakterizovaná ako trávnaté plochy, a v roku 2016 už t
boli tieto pozemky delimitáciou prevedené na Slovenský pozemkový fond. Pokiaľ
ide o zastavanú plochu, a polorozpadnutú budovu, tú by sme požiadali o uznanie
ako prebytočný majetok.
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VII. Činnosť skupín
Hlavné úlohy a ciele práce s deťmi boli splnené aj vďaka spoločným aktivitám
detí z DeD :
Január
Oslavy narodenín detí.
Spoločné korčuľovanie na zámku i na zimnom štadióne v Skalici.
Black and White disco
Prechádzky po meste.
Prechádzky do prírody.
Návšteva kina.
Výroba zimných motívov – snehuliaci, vločky.
Kreslenie, maľovanie – zimná nástenka.
Svet zimných rozprávok – divadlo v Senici.

Február
Výroba Valentínok, Valentínsky večierok
Korčuľovanie na zámku i na zimnom štadióne v Skalici.
Oslavy narodenín.
Sánkovanie, guľovanie, stavanie snehuliakov.
Vychádzky do prírody.
Návšteva kina v Skalici.
Výlet – Adamov, Kuchyňa, bobria hrádza, unínska rozhľadňa, pštrosia farma
Vystúpenie tanečnej skupiny LATINO SCOOL.
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Marec
Prechádzky prírodou, mestom.
Výroba jarných motívov a jarná výzdoba skupín.
Vytváranie veľkonočných výrobkov – ovečky, motýle, kvietky.
Plávanie na plavárni v Senici.
Upratovanie areálu
Návšteva školskej akcie – Deň vody.
Oslavy narodenín.
Apríl
-

Máj
-

ČSOB BRATISLAVA MARATON 2017.
Výroba darčekov pre vojakov v Afganistane – 1.SVS.
Spoločné prechádzky do prírody i mesta.
Narodeninové oslavy.
Výlet do Skalice.
Športovanie na ihrisku.
Účasť na školskej aktivite – Deň zeme, letectvo, kozmonautika.
Výroba veľkonočných výrobkov – venčeky, zajačiky.
Privítanie návštev zo škôl, mesta a kamarátov.
Predstavenie Cirque du Soleil – Carekai v Bratislave.
Účasť na stavaní mája v meste Holíč.
Účasť na Holíčskych folklórnych slávnostiach.

Účasť na 1.májovom programe mesta Holíč.
Prechádzky mestom, k zámku.
Športové aktivity – futbal, nácvik behu k športovým hrám.
Účasť na tanečnom workschope v Nitre.
Návšteva divadelného predstavenia O PRINCOVI A VEČERNICI v Senici.
Organizácia 27.ročníka športových hier detí z detských domovov Trnavského a
Bratislavského kraja.
Účasť na kvetinových dňoch v Kátove.
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-

Narodeninové oslavy.
Výlet do Skalice – Max, lezúni.
Opekačka na Povetrňáku.
Výlet vlakom – prvomájové Malacky.
Účasť na Rytierskych dňoch v Holíči.

Jún
-

MDD u predsedu vlády.
Rozprávkový pochod v Prietržke – MDD.
Bory Mall – MDD, kolotoče.
Ozdravovací pobyt v Chorvátsku
Účasť na medzinárodných športových hrách
Tereziánske dni pri zámku.
Kúpanie v Zlatníckej doline.
Účasť na koncerte pre útulok Skalica.
Prechádzky do prírody.
Oslava narodenín detí.
Návšteva Tereziánskych dní v meste Holíč
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Júl
-

Letný program, športové aktivity, kultúrne podujatia, turistika.
Prázdninové pobyty detí v rodinách, alebo v tábore– Očkolandia 14.7.2017 –
14.82017.
Návšteva kultúrneho podujatia v meste Holíč – Róm fest.

August
Letný program, športové aktivity, kultúrne podujatia, turistika.
Prázdninové pobyty detí v rodinách, alebo v táboroch.
Účasť na Dni otvorených kamiónov v Senici
Príprava na začiatok nového školského roka.

September
Opekačka na Povětrňáku.
Výlet do Trnavy na jarmok.
Zber gaštanov.
Výroba výrobkov z prírodných materiálov.
Prechádzky do prírody.
Maľovanie ročného obdobia na súťaž - Úsmev ako dar.
Holíčsky okruh – závody motoriek.
Návšteva detského ihriska na štadióne.
Zapojenie sa do súťaže nadácie Volkswagen Slovakia – Auto budúcnosti.
Filmový večer.
Účasť na futbalovom zápase slovenskej reprezentácie v Senici
Oslava narodenín detí.
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Október
Turnaj v stolnom tenise.
Žolíkový turnaj.
Strašidlá na Holíčskom zámku.
Výroba a púšťanie šarkanov.
Imatrikulácie prváčok v škole.
Halloweensky večierok.
Oslava narodenín detí.

November
Uctenie pamiatky zosnulých – návštevy cintorína.
Výroba darčekov na vianočný predaj.
Martinský jarmok, Holíč.
Príprava vianočných pozdravov.
Výroba pozvánok na Mikulášsky večierok.
Pečenie medovníkových stromčekov.
Nacvičovanie programu na Mikulášsky večierok.
Tanečná súťaž.
Oslavy narodenín.
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December
Návšteva žiakov zo základnej školy v Kútoch.
Mikuláš u pána prezidenta SR.
Vianočný benefičný koncert – Úsmev ako dar.
Prišiel k nám Mikuláš.
Výlet do Trnavy – vianočné trhy.
Vianočné trhy v Holíči – predaj výrobkov.
Zimný tábor – Očkolandia  22.12.2017 – 6.1.2018,
Best Camp  27.12.2017 – 6.1.2018.
Oslavy narodenín.

Hlavnou témou sociálnopsychologických vzdelávaní bola sexuálna výchova a
obchodovanie s ľuďmi.
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VIII.

Sociálna práca s rodinou

Sociálna práca v Detskom domove v Holíči je zameraná na čo najkratší pobyt
dieťaťa v domove, samozrejme pokiaľ to možnosti rodiny umožňujú.
V roku 2017 sme zrealizovali 16 prípadových konferencii. Jedna s mamičiek
využila možnosť pobytovej formy v domove. Uskutočnili sme 67 návštev v rodinách
detí. Návštev v rodinách sa okrem sociálnych pracovníčok a psychologičiek,
zúčastňujú vychovávatelia spolu z deťmi. Počas letných prázdnin deti v rodinách
navštevujú vychovávatelia.
Priemerná dĺžka pobytu detí v domove 3,42 roka.

Kapacita domova

44

stav k 1.1.2016

40

stav k 31.12.2016

42

počet detí prijatých do domova

14

počet detí odídených z domova

12

Analýza odchodu detí z DeD

počet detí

sanácia

3

náhradná rodinná starostlivosť
(náhradná osobná starostlivosť,
pestúnska starostlivosť)
mladí dospelí - biologická
rodina
mladí dospelí - Dom na pol
ceste
mladí dospelí – partner

2

mladí dospelí - iné

x

Iné zariadenie

5

x
x
2
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IX.

Hospodárenie Detského domova

V zmysle ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je Detský domov Holíč rozpočtovou organizáciou.
Financovanie detských domovov sa uskutočňuje zákonom 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Od 1 januára 2014 máme utvorené Samostatne hospodáriace skupiny, (ďalej len
„SHS“), ktoré sú podľa § 52, ods.1, písm. b) zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov skupina pre určený počet detí, so
samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, zriadených v
samostatnom rodinnom dome, byte alebo vo vymedzenej časti detského domova;
starostlivosť o deti zabezpečujú vychovávatelia a ďalší zamestnanci detského
domova. Je bez právnej subjektivity, má pridelený vlastný rozpočet výdavkov na
realizáciu nákupu tovarov a služieb, zabezpečujúcich plnenie určených úloh v zmysle
§ 47 zákona č. 305/2005 Z. z.
Z pohľadu zákona NR SR č. 291/2002 Z. z o Štátnej pokladnici a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je nesplnomocnená vnútroorganizačná jednotka.
Detský domov v zmysle § 12 ods. 2 tohto zákona týmto vnútroorganizačným
jednotkám poskytuje preddavky v hotovosti.
V ročnom rozpočte SHS má vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu DeD na
zabezpečenie úhrady výdavkov pre deti a mladých dospelých (ďalej MD) na
stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách DeD.
Poskytuje sa im hotovostný preddavok na konkrétny jednorázový účel, na vopred
odsúhlasený konkrétny výdavok – napr. na služobnú cestu, nákup konkrétneho
tovaru alebo služby v hotovosti a pod. Zúčtováva sa zväčša do niekoľkých dní od
použitia.
Hotovostný preddavok = stály preddavok sa im vypláca na stále sa opakujúci
účel v určenej výške, zúčtováva sa v pravidelných intervaloch, najmenej 1 x
mesačne. Každý preddavok vyúčtuje koordinátor skupiny cez pokladnicu Detského
domova a slúži na realizáciu hotovostných platobných operácií v mene euro na
území Slovenskej republiky.
Detský domov pridelí z rozpočtu DeD ročný rozpočet pre každú SHS. Počet
SHS je stanovený v Organizačnej štruktúre DeD. Ročný rozpočet SHS je
predikovaný podľa
určenej kapacity detí a podľa realizovaných výdavkov
uskutočňovaných SHS.
Finančné prostriedky na správu detského domova
v roku 2017 boli
vynaložené iba na krytie nevyhnutných potrieb pri zachovaní podmienok maximálnej
efektívnosti a hospodárnosti, aby bol zabezpečený riadny chod domova.
V roku 2017 boli preplácané tuzemské cestovné výdavky na rôzne školenia,
pracovné stretnutia, sanácie ap. V roku 2017 bola uskutočnená služobná cesta do
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zahraničia. 32 detí sa zúčastnilo ozdravovacieho pobytu v Chorvátsku v čase od
02.06.-11.06.2017, kde im robili doprovod vychovávatelia.
Faktúry za energie uhrádzame na základe faktúr, ktorý nám vystavil MAGNA
ENERGIA, dodávateľ na základe Rámcovej dohody ÚPSVaR SR. V roku 2017 ž
bola ukončená zmluva na elektriku s firmou MAGNA, a to k 14.10.2017 a bola
uzatvorená Rámcová dohoda s firmou BFC s platnosťou od 15.10.2017 do
14.10.2018. Platby sú uhrádzané podľa skutočnej spotreby.
Vodné a stočné je fakturované mesačne podľa skutočnej spotreby.
Zakúpili sme aj licenciu od LET.IS SYSTÉM s platnosťou od 01.12.2017 do
30.11.2018 na informačný systém DDIS. Je to vlastne online aplikácia pre detské
domovy, ktorá slúži na evidenciu a správu detí, dokumentov, fotografií, evidencia
dochádzky zamestnancov, evidenciu jázd služobných vozidiel a taktiež umožňuje
vnútrofiremnú komunikáciu medzi zamestnancami.
Ku konca roka boli zakúpené na skupiny nové váľandy a vymenené za
poškodené, taktiež boli vymenené matrace na poschodových posteliach. Na dve
skupiny sa kúpili sedacie súpravy, na všetkých skupinách boli vymenené stoličky k
jedálenskym stolom. Pre deti do izieb boli zakúpené skrinky a komody, detské
koberčeky. Tiež bolo vymenené posteľné prádlo na každej skupine a doplnené boli aj
uteráky a osušky, paplony. Nakoľko pranie na skupinách je vo väčšom množstve, je
problém so sušením opraných vecí, preto boli zakúpené aj sušičky prádla.
Z dôvodu neustálych rôznych opráv bol nakúpený materiál na údržbu, napr.
kuchynské a kúpeľňové batérie, náhradné diely pre opravy WC, elektroinštalačný
materiál ap.
Taktiež boli zakúpené čistiace prostriedky pre upratovačku a údržbára,
kancelársky materiál ako xerografický papier, obaly, mapy na spisy, perá ap.
Na skupiny bola zakúpená 1 práčka a 2 sušičky na prádlo.
Potraviny boli hradené len pre deti na skupinách podľa schválených noriem,
spracovávané počítačovou formou.
Spotreba PHM bola oproti predchádzajúcemu roku väčšia, nakoľko sa nám
zvýšil počet automobilov a zvýšil sa aj počet návštev v rodinách.
V rámci opráv bola prevedená oprava strechy na garáži, ktorú poškodil silný
vietor. Nakoľko sa blížilo zimné obdobie, museli sme túto situáciu riešiť ihneď ako
havarijný stav, aby neprišlo k prevaleniu celej strechy. Ďalej boli len drobné opravy
strojov a platových okien, prečistenie kanalizácie z dôvodu prepadajúcej sa
kanalizácie v areáli domova.. Pri revízii plynovej kotolne bol zistený únik plynu,
závada na plynovom kotly bola odstránená.
Všeobecné služby – deratizácia, služby bezpečnostného technika a
zdravotná služba, služby výpočtového technika, kominárske práce, revízie, čistenie
zásobníka vody, služby k programu Kuchyňa a pod.
V rámci inzercie boli podané inzeráty na funkciu vychovávateľ, psychológ a
vedúci úseku starostlivosti, nakoľko je dosť ťažké zamestnať kvalifikovaných
zamestnancov.
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V súvislosti s prípravou projektu IROP-PO2-SC211-2017-17 v rámci
deinštitucionalizácie detských domovov, výstavba dvoch rodinných domov v areáli
detského domova, bolo nutné požiadať o pripojenie elektrického zariadenia.
Náhrady za pobyty v reedukačných zariadeniach, kde boli počas roka
umiestnené štyri deti (DC Bratislava, DC Ružomberok
a detská liečebňa
Ružomberok). V roku 2017 sa naše deti zúčastnili ozdravovacieho pobytu v
Chorvátsku, ktorý však bol hradený z MRP. Cez letné prázdniny bol zabezpečený
ešte jeden tábor v období od 16.07. do 13.08.2017 na hoteli Lesák v Tajove. Zimný
pobyt bol zabezpečený pre 12 detí od 22.12.2017 do 06.01.2018 v rekreačnom
stredisku Lesák v Tajove.
Cestovné náhrady – úhrada za stravovanie v školskej jedálni, ubytovanie na
internátoch a cestovné detí, školské exkurzie a výlety ap.
Poplatky za odvoz odpadu. Stravovanie zamestnancov formou stravovacích
poukážok pre všetkých zamestnancov v nominálnej hodnote 3,80 € za jedálenský
kupón. Tieto stravovacie poukážky sa vydávajú vopred na mesiac.
Prídel do sociálne fondu máme 1,25 % z vyúčtovania miezd.
Poistné hradené za poistenie budovy.
Poplatky zdravotníckym zariadeniam zahŕňajú poplatky za pohotovosť, u
zubného lekára.
v roku 2017 bola bezplatným prevodom majetku prevedená Chata Chvojnica
do vlastníctva MPSVaR.
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X.

Ciele a úlohy na rok 2017

V roku 2018 máme naplánované nasledovné aktivity
Január :
- Rozhovory s deťmi o vianočných prázdninách a zážitkoch.
- Stanovenie nových pravidiel na skupinách, alebo obnovenie zaužívaných.
- Novoročné predsavzatia.
- Korčuľovanie.
- Intenzívna príprava na vyučovanie – blíži sa polrok.
- Beseda o voľbe povolania.
- Prechádzky zimnou prírodou.
- Spoločná akcia – kvízový večer.
- Cvičenie v posilňovni.
- Oslavy narodenín detí.
Február :
- Príprava Valentíniek.
- Valentínsky večierok.
- Korčuľovanie.
- Prechádzky zimnou prírodou.
- Zhodnotenie vzdelávacích výsledkov prvého polroka a stanovenie si cieľov
do druhého polroka.
- Športové aktivity – stavanie snehuliakov, sánkovanie, lyžovanie.
- Cvičenie v posilňovni.
- Návšteva kultúrnych podujatí v meste.
- Oslavy narodenín.

Marec :
- Mesiac knihy – spoločné čítanie vybranej knihy.
- Príprava na Veľkonočné sviatky, vyzdobenie skupín.
- Pečenie veľkonočných koláčov.
- Rozvíjanie vedomostí a zručností formou hier.
- Prechádzky jarnou prírodou.
- Výroba výrobkov s jarnou tematikou.
- Spoločná akcia – výzdoba detského domova.
- Starostlivosť o izbové rastliny – presádzanie, množenie.
- Návšteva kina v Skalici.
- Kreslenie na chodníku kriedou.
- Oslavy narodenín detí.
Apríl :
- Zapojenie sa do výtvarnej súťaže – Deň Zeme.
- Prechádzky do prírody.
- Exkurzia o koňoch Kobylany.
- Príprava veľkonočných jedál.
- Spoločná brigáda – upratovanie areálu DeD po zimnom období.
- Súťaž v stolnom tenise.
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-

Športové aktivity – futbal, posilňovňa, nácvik behu k športovým hrám.
Výroba suvenírov pre návštevy.
Spoločná akcia – deň otvorených dverí.
Hranie hier na dvore.
Oslavy narodenín detí.

Máj :
-

1.máj – stavanie mája.
Účasť na prvomájovom programe mesta Holíč.
Návšteva Kvetinových dní v Kátove.
Výroba darčekov ku dňu matiek.
Prechádzka do Zlatníckej doliny.
Spoločná akcia – účasť na športových hrách detí z detských domovov.
Nákup letného oblečenia v Skalici.
Oslavy narodenín detí.

Jún :
-

Medzinárodný deň detí – spoločná akcia.
Športové aktivity v areáli DeD.
Kúpanie – kúpalisko Skalica a Adamov.
Spoznávanie okolia Holíča.
Intenzívna príprava na vyučovanie.
Vychádzky do prírody.
Turistika do Skalických hôr.
Spoločná akcia – táborák celého domova.
Výlet do Senca, Senecké jazerá - kúpanie.

Júl :
-

Letný program : športové aktivity, kultúrne podujatia, turistika.
Prázdninové pobyty detí v rodinách, alebo v táboroch.
Skrášľovanie prostredia okolo seba.
Oslava narodenín detí.

August :
- Letný program : športové aktivity, kultúrne podujatia, turistika.
- Prázdninové pobyty detí v rodinách,alebo v táboroch.
- Príprava na začiatok školského roka.
- Oslava narodenín detí.

September :
- Jesenná výzdoba skupiny.
- Výroba šarkanov, práca s gaštanmi.
- Príprava detí na začiatok školského roka, nákup školských pomôcok,
jesenného ošatenia.
- Jesenné vychádzky do prírody.
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-

Účasť na akciách organizovaných Mestom Holíč.
Spoločná akcia – opekanie špekačiek.
Vychádzky do mesta.
Oslava narodenín detí.

Október :
- Usporiadanie diskotéky – spoločná akcia.
- Šarkaniáda – výroba a púčťanie šarkanov.
- Mesiac úcty k starším – návšteva domova dôchodcov.
- Opekanie v prírode.
- Spoločná akcia – upratovanie areálu DeD.
- Jesenná výzdoba detského domova.
- Vyrezávanie tekvíc, výtvarné techniky zamerané na témy jesene.
- Vychádzky do prírody, zbieranie prírodného materiálu na tvorbu.
- Výroba masiek, Halloween party.
- Oslavy narodenín detí.

November :
- Nácvik programu na Mikulášsky večierok.
- Návšteva cintorína.
- Výroba darčekov na vianočný predaj.
- Spoločná akcia – filmový večer, premietanie filmu podľa výberu.
- Príprava vianočných pozdravov.
- Oslavy narodenín detí.

December :
- Mikulášsky večierok.
- Vianočná výzdoba skupín i detského domova.
- Vianočné pečenie medovníkov.
- Výroba vianočných ozdôb.
- Návšteva vianočných trhov.
- Rozprávanie o vianočných tradíciách.
- Účasť na Vianočnom benefičnom koncerte v Bratislave.
- Zimný tábor detí podľa aktuálnej ponuky.
- Oslavy narodenín detí.
Okrem týchto skupinových aktivít máme naplánované aj návštevy v rodinách
deti, a zároveň aj prípadové konferencie.
V roku 2018 by mala začať výstavba domov, ktorá by mala byť financovaná
z IROP. domy budú postavené na pozemku detského domova, s vchodmi
s Budovateľskej a Gagarinovej ulici. Okrem toho by sme mali získať jeden rodinný
dom zámennou s MPSVaR SR.
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