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„Je zrejmé, že všetky deti potrebujú poznať svoje 
schopnosti, aby si vybudovali sebadôveru. Každé dieťa však 
zároveň potrebuje vedieť, že o jeho osobnosť niekto stojí bez 

ohľadu na jeho schopnosti. Úspešné výkony budujú pocit 
vlastnej ceny, záujem o osobnosť človeka podporuje pocit, 
že sme milovaní. Každé dieťa potrebuje mať pocit, že je 

milované a docenené. Lásku pritom nemožno spájať 
s hodnotnými výkonmi. Avšak čím viac sa dieťa cíti milované, 

tým je pravdepodobnejšie, že bude podávať uspokojivé výkony, 
pretože má rado samé seba.“   

(D.C. Briggsová) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                                        Dať deťom pocit istoty, ocenenie a lásku je naším 
                                        každodenným poslaním. 
 
 
               
                                                 
 
                                                                   VÝROČNÁ  SPRÁVA   2001 
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1. Prehľad 
                   
 

o vykonávaných činnostiach za r. 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Moštenici 10.1.2002                                                 Sr. Monika-Mgr. Katarína Hrdá 
Vypracovala: Hrdá                                                                   riaditeľka domova 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1. Základné informácie 
 
 
     V Detskom domove Potôčik v Moštenici poskytujeme istotu, bezpečie starosltivosť a 

výchovu 12 deťom  od 2 do 21 rokov.  Jedenásť detí žije priamo v domove, jedno 

dievčatko je umiestnené v profesionánej náhradnej rodine. V domove žije 7 chlapcov a 4 

dievčatá.  Počas kalendárneho roka odišlo jedno dieťa do profesionálnej náhradnej rodiny 

a prijali sme dievčatko vo veku 1,9 roka.  

     Súdom nariadenú ústavnú výchovu má 10 detí, jedno dieťa sa v tomto čase pojednáva 

a jedno dieťa žije v domove na základe zmluvy. V domove žijú dve súrodenecké 

skupiny. Dve deti navštevujú Materskú školu v Slovenskej Ľupči, sedem detí chodí do 

Základnej školy v Slovenskej Ľupči,  najstarší chlapec na nadstavbové štúdium do 

Banskej Bystrice a jedno dieťa je doma. 

 

 

1.2. Sociálna činnosť 

 

     Detský domov Potôčik spolupracuje s príslušnými okresnými úradmi, s okresnými 

súdmi a aj samotnými biologickými rodinami detí, tam, kde je to možné. Dvakrát do roka 

informujeme okresné úrady o deťoch, akútne záležitosti vybavujeme telefonicky, alebo 

osobne. Sociálna pracovníčka DeD eviduje všetky dôležité informácie a údaje o deťoch, 

udržiava kontakt s biologickými rodičmi, eviduje platby výživného od rodičov. 

     Spolupráca s biologickými rodičmi je na rôznej úrovni. Spolupráca s rodičmi piatich 

detí prebieha   osobne, písomne  aj telefonicky. Títo rodičia prejavujú o deti primeraný 

záujem, avšak nie sú schopní, zatiaľ ani s našou pomocou usporiadať si rodinné 

prostredie tak, aby mohol byť zabezpečný návrat detí do biologickej rodiny. U 

niektorých z nich je problém zdravotný, u väčšiny, však neschopnosť zbaviť sa starých 

návykov a starého spôsobu života. Rodičia štyroch detí nejavia o deti nijaký záujem, 

dokonca sa nevieme s nimi ani písomne skontaktovať, lebo je neznáme ich prechodné 

bydlisko. Rodičia ďalších troch detí prejavujú záujem iba platením výživného. 

     V tomto roku sa nám podarilo súdnou cestou stanoviť výživné  pre ďalších 5 detí. 

Takže v tomto čase na 8 detí prispievajú biologický rodičia, aspoň symbolickým 

výživným. 



     Za veľký prínos pre naše dieti považujeme zriadenie profesionálnej náhradnej rodiny 

v obci Čierny Balog, kde bolo od 1.7.2001 umiestnené trojročné dievčatko.  Náhradní 

rodičia uvažujú o jeho adopcii a o tom, že si do profesionálnej náhradnej rodiny vezmú 

ešte jedno dieťa z nášho domova. 

     Samostatnú skupinu v obci Jesenské sme plánovali otvoriť od 1.7.2001, toto sa nám 

však nepodarilo z technických dôvodov. Otvorenie samostatnej skupiny je predbežne 

naplánované na začiatok marca 2002.  Dom, v ktorom budú deti žiť sa toho času maľuje 

a prebieha poslednými úpravami. 

 

 

1.3. Zdravotná starostlivosť 

 

     Zdravotná starostlivosť o deti je zabezpečovaná  obvodným pediatrom v Zdravotnom 

stredisku v Slovenskej Ľupči. Okrem toho osem detí navštevuje ešte špeciálnych 

odborných lekárov v Banskej Bystrici. Pravidelne im je poskytovaná starostlivosť u 

logopéda, psychológa, pedopsychiatra, nefrológa, neurológa, očného lekára, 

endokrinológa v Banskej Bystrici. Okrem toho sa zdravotná starostlivosť poskytuje aj 

v samotnom domove. Jedno dieťa má diabetes melitus a jemu 4x denne podávaný inzulín 

a monitorovaná hladina cukru v krvi a v moči, jedno dieťa má juvenilnú reumu 

chronického charakteru a dvakrát denne sú mu podávané očné kvapky a masť, jedno 

dieťa má poruchu funkcie obličiek a užíva trikrát denne Scholov roztok.  Okrem toho má 

jedno dieťa poruchy správania ako dôsledok ADHD.  Vzhľadom na dosť závažné 

diagnózy detí vykonávame pri deťoch aj nočné služby, v ktorých zamestnanci povinne 

bdejú. 

 

 

1.4. Výchovná činnosť 

 

     Výchovná činnosť v r. 2001 prebiehala podľa ročného a čiastkových výchovných 

plánov.  Celý výchovný systém sa viedol v duchu tvorivo-humanistického systému 

KEMSAK na rozvíjanie nonkognitívnych funkcií osobnosti, s prihliadaním na školské 

výkony detí. Pri spoločných aktivitách sme sa aj  v tomto roku zamerali na rozvíjanie 

kognitívnych funkcií – vnímanie, pozornosť, pamäť, postreh, syntéza, analýza, 

zovšeobecňovanie, logické a matematické myslenie, jemná, hrubá motorika, koordinácia 



celého tela. Pri individuálnych aktivitách sme sa zameriavali na tie funkcie,  ktoré boli 

diagnostikovaním detí stanovené ako nedostatočne, alebo vôbec nerozvitnuté.  

     Výchovná činnosť je vopred naplánovaná na predpísaných hárkoch, ktoré toho času 

modifikujeme. Pravidelne denne sú jej výsledky monitorované a vyhodnocované. So 

spomínaným výchovným systémom máme veľmi dobré skúsenosti, tak s jeho 

zavádzaním do praxe, ako aj so samotnými výsledkami, ktoré pomocou neho 

dosahujeme.  Viditeľné výsledky sú v lepšej komunikácií detí, v stabilnejších sociálnych 

vzťahoch a zručnostiach,  v pracovných zručnostiach. Deti sú citovo rozvinutejšie,  

spoluvytvárajú domácnosť a rodinné prostredie. 

     O výchovu detí sa starajú 3  ženy a jeden muž.   Pracujú denne v pároch, snažíme sa, 

aby výchovné pôsobenie muža bolo zastúpené v čo najväčšej miere. 

 

 

1.5. Záujmová činnosť 

 

     Deti sa v rámci svojho voľného času venujú záľubám podľa svojho výberu a dosahujú 

aj v záujmovej činnosti dobré výsledky.  Štyri deti hrávajú aktívne stolný tenis, kde dve 

dievčatá sú majsterky kraja jedna v r. 1999 druhá v r. 2001. Jedno dieťa navštevuje ĽŠU 

v Banskej Bystrici – klavír, druhé ĽŠU v Slovenskej Ľupči – flauta a tretie výtvarnú 

výchovu.  Deti sú vedené k samostatnosti a preto na športové podujatia chodia s inými 

deťmi, pohybujú sa po celej SR, čo rozvíja ich sociálne zručnosti a podporuje sa ich 

integrácia . Deti do ĽŠU chodia taktiež samostatne.  Deti predškolského veku nemajú 

vyhranenú záujmovú činnosť, ale sú vedené k vytváraniu si pozitívneho vzťahu ku 

všetkému čo je dobré a pekné.  

 

 

 

1.6. Duchovný život 

 

     V domove žije 5 detí, ktoré sú pokrstené, ostatné deti sú nepokrstené, ale žijú 

praktickým duchovným životom. Deti sú k vytváraniu si vzťahu k vyšším hodnotám a 

k samotnému Bohu vedené prirodzene, nenásilne. Okrem piatich detí ďalšie tri deti 

prejavujú záujem prijať sviatosti.  Deti sa zúčastňujú, pokiaľ im to dovolí školské 



vyučovanie bohoslužieb v stredu a v nedeľu. Žiadne z detí náboženstvo, ani jeho 

praktizovanie neodmieta a nijaké dieťa nie je k nemu nútené. 

 

 

1.7. Rekreačná a prázdninová činnosť 

 

     Počas letných prázdnin v r. 2001 boli deti tri týždne na chalupe v obci Radava pri 

rekreačnom stredisku Podhájská. Kde trávili čas výletmi do prírody a hlavne kúpaním sa 

na termálnom kúpalisku. V auguste boli dva týždne na chate v Kováčovej, kde hlavná 

činnosť spočívala v navšteve kúpaliska a v prechádzkach do prírody. Na obidvoch 

dovolenkách si deti spolu s dospelými pripravovali stravu sami.  Okrem toho sme počas 

pekných víkendov trávili čas neďaleko našej dediny, kde máme na „gulášové“ ohnisko a 

tu si chodíme spolu s deťmi variť guláš a hrať sa rôzne loptové hry. V mesiaci júli sme sa 

spolu so 6-timi deťmi zúčastnili svadobného obradu nášho dlhoročného spolupracovníka 

a priateľ Mgr. Štutiku, ktorý nás pozval na svoju svadbu až do Belej nad Cirochou. Deti 

sa z tohto výletu veľmi tešili, lebo žiadne z nich ešte na svadobnej hostine nebolo. Ti sa 

do sýtosti deti vytancovali a aj si pochutnali na východniarskych špecialitkách. 

     Okrem týchto odychových chvíľ boli pre nás mesiace jún,  júl a august aj mesiacmi 

veľkého pracovného nasadenia, nakoľko nás Okresný úrad v Žiari nad Hronom požiadal 

o urýchlené umiestnenie 5 detí – sestier, ktoré žili vo veľmi rizikovom prostredí a bolo 

potrebné akútne riešiť vzniknutú situáciu. Prijali sme do domova na prechodnú dobu 

týchto 5 dievčatiek vo veku od 1,9 do 13 rokov, prenajali sme si  v blízkosti nášho 

domova rodinný dom a tu sme sa tri mesiaci o deti starali. Deti mali byť neskôr 

premiestnené do samostatnej skupiny v obci Jesenské. Koncom júla však súd nenariadil 

ústavnú výchovu a všetky deti sa vrátili späť do biologickej rodiny. Vyzerá to ako 

šťastný koniec, problém je však v tom, že s rodinou sa počas troch mesiacov nijako 

nepracovalo a deti sa vrátili do rovnakého prostredia ako predtým. Veľmi na nich 

myslíme a želáme ich všetko najlepšie. 
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2. 3. K o m e n t á r 

   

k zúčtovaniu finančných prostriedkov za rok 2001 

poskytnutých Krajským úradom v Banskej Bystrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Moštenici  10.1.2002                                           Sr.Monika-Mgr.Katarína Hrdá 

Vypracovala: Hrdá                                                          riaditeľka domova 



     V roku 2001 nám Krajský úrad v Banskej Bystrici poskytol finančný príspevok na 

sociálno-výchovnú činnosť v Detskom domove Potôčik vo výške 1.475.000,- z čoho 

38.000,- Sk bolo vyčlenených na profesionálnu náhradnú rodinu v Čiernom Balogu. 

Okrem toho sme z MPSVa R  z výťažku z lotérií prostredníctvom KÚ v Banskej Bystrici 

dostali 900.000,- Sk na ČOV, kotol na drevoplyn v DeD v Moštenici a na rekonštrukciu 

rodinného domu v obci Jesenské. 

     Čerpanie uvedených finančných prostriedkov predkladáme aj s komentárom 

k jednotlivým položkám. 

 

 

Náklady 

 

610   -   Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

                                                                                  S: 503.458,40 Sk 

 

     Na tomto účte je zúčtovaných celkovo 503.458,40 Sk ako hrubé mzdy za mesiac 

12/00 a 1-11/01, okrem toho sú tu zálohy za mesiac december 2001 vo výške 12.000,- 

Sk.  

Základné mzdy                                                              416.930,- Sk 

Príplatok za vedenie                                                         20.375,-  „ 

Mzda nadčas                                                                      4.562,-  „ 

Príplatok nadčas                                                                   828,-  „ 

Osobný príplatok                                                               1.363,- „ 

Osobitný príplatok                                                             2.113,- „ 

Príplatok za sviatok                                                              716,- „ 

Príplatok za SO+Ne                                                              957,- „ 

Príplatok za nočné                                                            11.977,- „ 

Príplatok za pohotovosť                                                   13.620,- „ 

Odmena                                                                               9.500,- „ 

Náhrada mzdy                                                                  15.431,- „ 

Za dovolenku                                                                      5.086,40 

SPOLU:                                                                         503.458,40 Sk 

     Priemerná mzda za rok 2001 činí 7.385,- Sk. Pri výpočte sme odrátali zálohy za 

december 2001. 



620     -   Poistné a príspevky zam. do poisťovní a FZ SR 

                                                                                  S:  176.230,- Sk 

 

     Na tomto účte je zúčtovaných 176.230,- Sk. Položka predstavuje odvody do poisťovní 

a do FZ SR za mesiace 12/00 a 1-11/01. 

 

631     -   Cestovné 

                                                                                  S:  57.688,20 Sk 

 

     Na účte cestovné je zúčtovaných spolu 57.688,20 Sk. Finančná čiastka predstavuje 

náklady spojené s dopravou detí do školy – mesačné lístky, s dopravou detí do škôlky, 

s návštevou odborných lekárov v Banskej Bystrici. Náklady na cestovné sú spojené aj 

s cestovaním na konzultačné dni do škôl, do ĽŠU a pod. V porovnaní s minulým rokom 

sú náklady cca o 10.000,- Sk vyššie. 

 

 

63201   -   Elektrická energia 

                                                                                  S:  112.308,47 Sk 

 

     Na tomto účte je zúčtovaných za spotrebu elektrickej energie 112.308,47 Sk. 

Elektrická energia je platená zálohovo mesačne s vyúčtovaním dvakrát ročne v apríli a 

v novembri. 

 

63203   -   Plyn 

                                                                                  S:   6.620,- Sk 

 

     Na tomto účte sú zúčtované náklady za nákup PB-fliaš, ktoré saj používajú pri varení 

v kuchyni. Čiastka predstavuje nákup 20 ks PB flias. 

 

63205   -   Palivá 

                                                                                  S:  52.848,10 Sk 

 

     Na tomto účte sú zúčtované náklady spojené s nákupom koksu v hodnote 33.759,-  Sk 

a dreva v hodnote 19.089,10 Sk., ktoré používame na vykurovanie domova. 



63207   -   Telefón 

                                                                                  S:  58.866,80 Sk 

 

Na tomto účte sú zúčtované náklady spojené s prevádzkou telefónu. Náklady na telefón 

predstavujú oproti minulému roku zvýšenie cca o 18.000,- Sk, s tým, že okrem toho 

používame ešte jednu štátnu linku na vybavovanie aj služobných hovorov a jeden 

mobilný telefón. Priemerná mesačná výška nákladov je cca 4900,- Sk. 

 

63210  -  Poštovné 

                                                                                  S:      775,50 Sk 

 

     Na tomto účte sú zúčtované náklady na poštovné vo výške 775,50 Sk. 

 

63301   -   Kancelárske potreby a materiál 

                                                                                  S:   6.873,- Sk 

 

     Zúčtovaných je tu 6.873,- Sk, čo predstavuje náklady spojené s nákupom papiera, 

pások do stroja, pier a iných kancelárskych potrieb. 

 

63302   -   Papier 

                                                                                  S:      361,-  Sk 

 

     Finančná suma 361,- Sk predstavuje náklady spojené s nákupom papiera do 

kopírovacieho stroja. 

 

63304   -   Čistiace, hyg. a dezinfekčné prostriedky 

                                                                                  S:  50.850,74 Sk 

 

     Finančná čiastka 50.850,74 Sk predstavuje náklady spojené s nákupom čistiacich 

prostriedkov, hygienických prostriedkov, a drogérie.  Jej zvýšenie oproti minulému roku 

nastalo hlavne z dôvodu, že sa nám minula paleta pracieho prachu, ktorú sme dostali do 

daru a používali sme tento prací prach cca 3 roky. Taktiež nákup plienok, ktorý sme u 4 

deťoch aspoň na dobu 1/2 roka potrebovali predstavoval navýšenie nákladu. 

 



 

63306   -   Knihy, časopisy, noviny 

                                                                                  S:  7.112,20  Sk 

 

     Na tomto účte sú zúčtované náklady spojené s nákupom kníh a časopisov. Pravidelne 

odoberáme časopis auto, internacionál a život.  

 

63307   -   Bielizeň, súčasti odevov, obuv 

                                                                                  S:  76.148,68 

 

     Na tomto účte je zúčtovaných spolu 76.148,68 Sk, na nákup odevov, textilu, 

návliečok a uterákov pre deti. Náklady boli vyššie ako v minulom roku, nakoľko  sme 

museli aspoň základné odevy a obuv nakúpiť pre 6 nových detí. 

 

63311  -  Učebné a kompenzačné pomôcky 

                                                                                  S:  9.886,90 Sk 

 

     Finančná čiastka 9.886,90 Sk predstavuje náklady spojené s nákupom školských 

potrieb pre deti a rámami na okuliare. 

 

63312   -   Materiál pre výchovu 

                                                                                  S:  32.823,50 Sk 

 

     Na tomto účte sú zúčtované vo výške 32.823,50 Sk, všetky výchovné pomôcky a 

prostriedky, hračky a vreckové. 

 

 

63313  -   Potraviny 

                                                                                 S: 317.131,51 Sk 

 

     Na tomto účte sú zúčtované potraviny vo výške 317.131,51 Sk, kde náklady spojené 

so stravným v MŠ predstavujú 2.452,- Sk.  

Normonáklady na I. polrok: 

668,-  Sk   x   151 (január-máj)                =                      100.868,- Sk 



925,-  Sk   x   30 (jún)                                   =                        27.750,- Sk 

1416,- Sk x 31 (júl + navýšenie prázdn.)      =                       43.895,- Skl 

1378,- Sk x 31 (august  - „ - )                        =                       42.732,- Sk 

829, Sk x  122 (sept.-decem.)                        =                     101.138,- Sk 

 

SPOLU:                                                                                 316.383,- Sk 

prilepšenie za sviatky                                                                1.815,- 

 

SPOLU:                                                                                318.198,- Sk     

 

 

     Rozdiel medzi normou a skutočnosťou je šetrenie 1.066,49 Sk. 

 

 

x   Ostatné 
                                                                                  S:  5.017,-  Sk 
 
Na tomto účte sú zúčtované drobné náklady za poplatky do ĽŠU, na exkurzie, školské 

výlety, fotografie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Moštenici 10.1.2001                                                   Mgr. Katarína Hrdá 
                                                                                        riaditeľka domova 
 
 
 
 



2.4.      Peňažné príjmy a výdavky v r. 2001 
 
 
 
Celkové príjmy                                                                    2.946.161,66 

-    bežné transfery                                                                1.475.000,--                     

-    kapitálové transfery                                                            900.000,- 

-    úhrady za starostlivosť, tržby                                               31.906,-  

-     sponzorské dary                                                                  539.255,66 
 
 
 

 

Celkové výdavky                                                                  2.781.100,44 

-  bežné výdavky                                                                    1.773.391,64 

- kapitálové výdavky                                                              1.007.708,80   

 

 

 

 

 

 

 

2.5.    Rekapitulácia 

 

Celkové príjmy                                                                       2.946.161,66 

Celkové výdavky                                                                   2.781,100,44 

 

SPOLU:                                                                                    165. 061,22 

===============================================================                                                         

 

 

 

 

 

 



 

2.6.     Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov 

 

 

 

KU   Banská Bystrica                                                             2.375.000,-     Sk 

Výživné  + sirotské                                                                      24.906,-     Sk 

Tržby                                                                                             7.000,-     Sk 

Zahraničné dary                                                                            20.000,-    Sk 

Príspevky od súkromníkov                                                           21.500,-    Sk 

Sponzorské                                                                                 497.755,66  Sk 

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

SPOLU:                                                                                  2.946.161,66   Sk 

 

 

3. Ako ďalej – vízia budúcnosti 

 

V najbližšej dobe nás čaká  otvorenie samostatnej skupiny v obci Jesenské, čo bude  

pre nás znamenať novú dimenziu našej činnosti a poskytovania tohto druhu služby pre 

deti.  V rodinnom dome bude žiť 8 detí, personál v domove bude zložený z dvoch žien a 

dvoch mužov, ktorí budú pracovať v pároch. Okrem toho naša profesionálna náhradná 

rodina má záujem v budúcnosti vziať si do starostlivosti ešte jedno dieťa a taktiež 

začíname spoluprácu s ďalšou rodinou, ktorá má záujem vychovávať deti 

v profesionálnej náhradnej starostlivosti.  

     Budúcnosť náhradnej výchovy je teda otvorená pre samostatné skupiny a náhradné 

rodiny, adoptívne, pestúnske, alebo profesionálne náhradné rodiny. V takomto duchu sa 

chceme starostlivosti o deti venovať aj my. Okrem toho máme záujem sústrediť väčšiu 

pozornosť na biologické rodiny  a tam, kde to bude možné vrátiť dieťa späť do 

biologickej rodiny. 

     Okrem toho nás čaká v tomto roku pokračovanie v rekonštrukcii nášho domova, kde 

zatiaľ nemáme zrekonštruované priestory  pre ubytovanie zamestnancov a iné 

hospodárske priestory. 
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Rekapitulácia  

finančných prostriedkov poskytnutých na kapitálové transfery z lotérií na rekonštrukciu 

rodinného domu v obci Jesenské, ktorý bude slúžiť ako domov pre samostatnú skupinu 

 

 

D 38    f.č. 118/01/37AF      bauMax  SR             dvere, obklad,dlažba        35.630,40  Sk 

D 42    f.č. 2001/090            Oskar Kókai            kurenársky materiál        100.000,--   Sk 

D 49    f.č. 2001097             Termomont              dodávka a montáž 

                                              Dolná Krupá           zdravotechniky                48.846,20  Sk 

D 50    f.č. 2001/105            Oskar Kókai            mont.kúr. zav.plynu         71.718,40  Sk 

D 61    f.č. 272001               TOPSTAV B.B.       elektroinštalácia 

                                                                               stavebné práce              143.805,-    Sk 
 
SPOLU:                                                                                                       400.000,--   Sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Moštenici 10.1.2001   
 
 
                                                                        Sr. Monika-Katarína Hrdá 
                                                                              riaditeľka domova 
 

 


