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„Je zrejmé, že všetky deti potrebujú pozna ť svoje 
schopnosti, aby si vybudovali sebadôveru. Každé die ťa však 

zárove ň potrebuje vedie ť, že o jeho osobnos ť niekto stojí bez 
ohľadu na jeho schopnosti. Úspešné výkony budujú pocit  

vlastnej ceny, záujem o osobnos ť človeka podporuje pocit, 
že sme milovaní. Každé die ťa potrebuje ma ť pocit, že je 

milované a docenené. Lásku pritom nemožno spája ť 
s hodnotnými výkonmi. Avšak čím viac sa die ťa cíti milované, 
tým je pravdepodobnejšie, že bude podáva ť uspokojivé výkony, 

pretože má rado samé seba.“   
(D.C. Briggsová) 

 
 
 
 
                   
 
            
 
             Da ť de ťom pocit istoty, ocenenie a lásku je naším 
             každodenným poslaním. 
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Základné informácie 
 
 

Názov:        Spolo čenstvo Svätej rodiny, Moštenica 74,  
               
              976 13 Slovenská Ľupča 
 
Právna forma: 721 cirkevná organizácia 
 
OKEČ:         činnosti cirkevných organizácií 
 
Moderátorka :  Mgr. Renáta Knapcová 
 

 
 
     Spolo čenstvo Svätej rodiny bolo  zriadené v júni 1997, ako 
cirkevná organizácia so štatútom verejného združeni a 
veriacich. Zakladate ľom je banskobystrický biskup Rudolf 
Baláž. 
     Cie ľom spolo čenstva je vnútorná a vonkajšia poklona Bohu 
a úlohou spolo čenstva je poskytova ť poradenstvo a podporu 
rodinám s de ťmi v kríze, motivácia a príprava profesionálnych 
rodín, pomoc pri vyh ľadávaní náhradných rodín a výkon súdneho 
rozhodnutia v detskom domove. 
 
Činnosti spolo čenstva 

1.  Získavanie finan čných prostriedkov na svoje činnosti 
2.  Terénna sociálna práca, poradenstvo, konzulta čné služby 
3.  Vyhľadávanie a práca s rizikovými rodinami 

a jednotlivcami 
4.  Napomáhať ochrane detí a mládeže 
5.  Realizácia výkonu súdnych rozhodnutí 
6.  Odborná podpora osobám z rizikových cie ľových skupín 
7.  Psychologická diagnostika a poradenstvo 
8.  Lie čebno-pedagogické a špeciálno-pedagogické poradenstv o 
9.  Spolupráca pri vyh ľadávaní záujemcov o náhradné 

rodi čovstvo 
10.Motivácia ľudí k výkonu profesionálneho rodi čovstva a ich   
   príprava 

  11.Zria ďovanie samostatných a špecializovaných samostatných   
     skupín v rámci DeD 
  12.De ťom v samostatných skupinách vytvára ť prostredie blízke  
     rodinnému po čas nevyhnutného pobytu 
  13.Poskytova ť príbytok matkám, ktoré svoj plod nezni čia 
  14.Poskytova ť príbytok a poradenstvo osamelým rodi čom  
     v kríze s cie ľom čo najskoršej opätovnej integrácie do  
     bežného života  
  15.Organizovanie výchovných a relaxa čných pobytov pre deti a  
     mládež 
  16.Pomoc de ťom a mladým dospelým, ktorí ukon čili pobyt  
     v domove, pri osamostat ňovaní   



   17.Propagácia spolo čenstva pastora čnou formou 
   18.Spolupráca so širším tímom odborníkov –  
      lekári, psychológovia, sociálni pracovníci, š peciálni  
      a lie čební pedagógovia, u čitelia, k ňazi 
   19.Vedenie dokumentácie Spolo čenstva Svätej rodiny 
 
 
 

Miesto výkonu činností : 
 
 
 
Detský domov Potô čik, Moštenica 74, 976 13  Slovenská Ľupča 
 
Samostatná skupina Studni čka, Družstevná 65, Jesenské 
 
Profesionálna rodina Kneslová, ul. Moskovská, Banská Bystrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Detský domov Potô čik, 976 13  Moštenica 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Preh ľad 
 

o vykonávaných činnostiach za r. 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Moštenici 2007-05-10                 Mgr. Katarín a Hrdá 
Predkladá: Brániková                   riadite ľka domova 

 
 



 
1.1.  Základné informácie 
 
Názov:        Detský domov Potô čik, Moštenica 74, 976 13   
              Slovenská Ľupča 
 
Právna forma: 721 cirkevná organizácia 
 
OKEČ:         85310 sociálne činnosti s ubytovaním 
 
Riadite ľka :   Mgr. Katarína Hrdá 
 
     V detskom domove Potô čik v Moštenici bola v tomto roku 

starostlivos ť organizovaná v dvoch samostatných skupinách 

a v jednej profesionálnej rodine. V samostatnej sku pine 

v Moštenici bývalo 12 detí, v Samostatnej skupine S tudni čka  

10 detí. Jedno die ťa žije v profesionálnej rodine v Banskej 

Bystrici. Vekové rozpätie umiestnených  detí sa poh ybovalo 

od 3 roka do 22 rokov. Ústavná výchova bola ukon čená u 2 

mladých dospelých, jedno diev ča odišlo k matke a jedno 

diev ča ukon čilo stredoškolské vzdelanie s maturitou 

a v septembri 2006 sa vydalo. U jedného chlapca bol a taktiež 

ústavná výchova ukon čená, ale nako ľko sa pripravuje na 

povolanie, žije v domove na základe Zmluvy o poskyt ovaní 

starostlivosti. V domove sa po čas roku 2006 poskytovala 

starostlivos ť 12 chlapcom a 12 diev čatám. Súrodeneckých 

skupín bolo v domove 8. Všetky deti majú súdom nari adenú 

ústavnú výchovu. Po čas roka sme sa rozlú čili s dvomi 

diev čatami a prijali sme dve sestry a jedno diev čatko, ktoré 

má u nás už dlhšiu dobu súrodenca.  

     Deti z Potô čika navštevujú Základnú školu v Slovenskej 

Ľupči a Materskú školu  v Lu čatíne do júna 2006 od septembra 

2006 MŠ v Hiadli. Jedno diev ča v tomto roku  maturovalo 

na Strednom odbornom farmaceutickom u čilišti v Slovenskej 

Ľupči – odbor kozmetika. Zmaturovala na jednotky a dvoj ky. 

Jeden chlapec pokra čuje v 2. ro čníku na Strednom odbornom 

učilišti elektrotechnickom v Banskej Bystrici – odbor  

mechanik po číta čových sietí. Jeden chlapec za čal navštevova ť 



Združenú školu v Ružomberku – odbor cukrár. Dve det i 

navštevujú  Základnú umeleckú školu v Slovenskej Ľupči – 

klavír, v Jesenskom 5 detí – 2 klavír a spev a 3 – výtvarná 

výchova. 

Deti zo samostatnej skupiny Studni čka v Jesenskom navštevujú 

Základnú školu v Jesenskom, Materskú školu v Jesens kom a 

Špeciálnu základnú školu v Rimavskej Sobote.  

 

 

1.2.      Stravovanie 
 

     V roku 2006 sa  okrem detí navštevujúcich MŠ, detí,  

navštevujúcich špeciálnu základnú školu a dvoch det í, 

navštevujúcich 1. ro čník základnej školy, ktoré sa chceli 

stravova ť v jedálni,  všetky ostatné deti sa stravovali doma . 

Strava sa pripravuje pod ľa školských noriem, vo výnimo čných 

prípadoch, hlavne v nede ľu aj z iných kuchárskych kníh. 

Minimálne 3-4 x sa ako hlavné jedlo na obed podáva mäso. Čistý 

bezmäsový de ň je v našom zariadení v piatok, kedy sa mäso 

nahradí rybou, prípadne mú čnym jedlom. Na príprave stravy majú 

podiel aj samotné deti. Deti nad 14 rokov si ra ňajky a desiatu 

pripravujú samé. Deti nad 15 rokov sa každú sobotu učia vari ť 

a  pripravujú sobotné jedlá pre celý dom. Pri prípr ave stravy 

dodržiavame stanovené predpisy hygieny a pou čené sú o nich aj  

deti, na ktoré  dohliadame. Deti sa podie ľajú taktiež na 

zostavovaní jedálneho lístku a každé tak má možnos ť vybra ť si 

to, čo má rado. Aby sa jedlá často neopakovali, koriguje 

zostavovanie jedálneho lístka vedúci výchovy.  Ke ď sú deti pri 

stole všetky, podáva sa jedlo v jedálni. Ak prichád zajú 

postupne zo školy a je ich menej ako 4, tak sa jedl o podáva 

v kuchyni. Všetci zamestnanci v Jesenskom a v Mošte nici okrem 

jedného, majú Osved čenie o spôsobilosti pracova ť 

v epidemiologicky rizikovom  prostredí. Zamestnanec  

z Moštenice musí ešte toto osved čenie získa ť. 

 



 

 

 

 

 



1.3.  Bývanie 

 

     Podmienky bývania sa  oproti predchádzajúcim nezmen ili. 

Obidva domy postupne zútul ňujeme a vybavujeme zariadením,  

ktoré je ešte potrebné. Zakúpili sme tiež nové kame ry - jednu 

do Jesenského a jednu do Moštenice - na zaznamenáva nie 

situácií zo života detí, okrem toho sme zakúpili di gitálny 

fotoaparát do Jesenského. Vymenili sme niektoré vá ľandy v 

Moštenici, dokúpili skrinky do Jesenského. Do Mošte nice sme 

pod altánok zakúpili záhradné stoly a lavice ktoré už mali 8-9 

rokov a boli poškodené. Zakúpili sme v rámci projek tu s NDS 

bioptrónovú lampu, ktorú využívame pri terapii s de ťmi. 

V Jesenskom sme museli vymeni ť bojler, ktorý sa pokazil už 

mimo záruky a chybu mal na vnútornom plášti, čo nebolo možné 

opravi ť. 

 

 

 

 



1.4.  Zaopatrenie 

 

     Všetky deti, o ktoré sa staráme, majú svoje vl astné veci 

– ako oble čenie, obuv, knihy, hra čky a iné veci osobnej 

potreby. Okrem toho užívajú aj spolo čné veci. De ťom sa 

potrebné veci dokupujú každému pod ľa potreby. Staršie deti nad 

10 rokov si napr. papu če, školské potreby a pod. kupujú samé. 

Deti sú vedené k tomu, aby sa o svoje veci starali.  Ak deti 

poškodia svoju, alebo spolo čnú vec, podie ľajú sa na  náhrade 

škody. Domácnos ť v detskom domove vedú zamestnanci spolu 

s de ťmi. Deti sa starajú o svoje veci, o poriadok v skri niach, 

stolíkoch,  vo svojich izbách o vysávanie kobercov,  vo vhodnom 

veku aj o umývanie okien. Deti nad 14 rokov si svoj e osobné 

veci perú aj žehlia samé. Okrem svojich vecí sa det i podie ľajú 

aj na udržiavaní poriadku v spolo čných priestoroch, kde si 

vždy prácu spolu s vychovávate ľmi rozdelia.  Deti majú svoju 

poste ľnú bielize ň, ktorú perieme v automatických prá čkach. 

Menším de ťom perú a žehlia vychovávatelia. 

   



1.5.  Výchova 

 

     Výchova v našom Detskom domove Potô čik pokra čuje pod ľa 

systému KEMSAK. Tento tvorivo-humanistický výchovný  systém 

rozvíja nonkognitívne funkcie osobnosti a to : 

– kognitivizáciu 

– emocionalizáciu 

– motiváciu 

– socializáciu 

– axiologizáciu a autoreguláciu 

– kreativizáciu 

 

     Každé die ťa má svoj plán individuálny program výchovy, 

ktorý sa po mesiaci vyhodnocuje a dop ĺňa a je sú časťou 

Individuálneho plánu rozvoja osobnosti die ťaťa. Die ťaťu sa 

najskôr zistí a stanoví na základe vnútornej diagno stiky 

a taktiež psychologickej diagnostiky,  oblas ť v ktorej má 

die ťa najvä čšie potreby a pod ľa toho lie čebný pedagóg zostaví 

východiská pre plánovanie a riadite ľka domova s vedúcim 

výchovy pripravujú mesa čné individuálne plány pre každé die ťa. 

Plány sa mesa čne vyhodnocujú. Aktivity sú rôzneho charakteru 

od hrových, cez pracovné, pohybové, hudobné s využi tím prvkov 

arteterapie, ergoterapie, pohybovej terapie aj dram atoterapie. 

Príprava na aktivitu s die ťaťom je podrobná, obsahuje meno 

die ťaťa, vek, dátum, meno vychovávate ľa, názov aktivity, cie ľ, 

použité pedagogické prostriedky, krátky popis, krit éria 

hodnotenia, vyhodnotenie, závery a poznámky. Deti m ajú 

aktivity ve ľmi radi a dožadujú sa ich. S týmto systémom máme 

veľmi dobré výsledky a preto ho uplat ňujeme už 6 rok. Deti 

majú dobré vz ťahy v rámci obce Moštenica, sú slušné vo či 

rovesníkom aj vo či starším ľuďom. V Jesenskom uplat ňujeme 

prvky programu PRIDE. V oboch domoch sú vytvorené v  takej 

podobe, ako je to možné a efektívne vzh ľadom na h ĺbku osobných 



vz ťahov medzi de ťmi a vychovávate ľmi. Každý vychovávate ľ 

v Jesenskom má v bližšej starostlivosti 2-3 deti. 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.  Lie čebno-výchovná  a zdravotná starostlivos ť 

 

     Okrem výchovnej činnosti v domove mnohé z detí potrebujú 

špecializovanú odbornú zdravotnú, alebo lie čebnú 

starostlivos ť. Štyri deti navštevovali v tomto roku 

pedopsychiatra. Dve deti potrebovali logopedickú 

starostlivos ť. Šes ť detí navštevuje o čného lekára. Dve deti 

rehabilitáciu. Štyri deti majú alergiu. V rámci dom ova po čas 

roku 2006 poskytovala lie čebno-pedagogickú starostlivos ť 

zvláš ť de ťom od 14 rokov vyššie PaedDr. Brániková – lie čebná 

pedagogi čka. 

  

 

1.7.  Poradenstvo 

 

     Poradenskú činnos ť poskytujeme v rámci domova našim 

starším de ťom, ktoré sa rozhodujú a volia si profesiu, de ťom, 

ktoré sú už samostatné, ale sú s nami v kontakte a biologickým 

rodi čom. Poradenskú činnos ť biologickým rodi čom poskytujeme 

v mieste bydliska, naj častejšie v ich domácnosti. Poradenská 

činnos ť pre deti sa odvíja od potrieb detí. Okrem toho 

poskytujeme v rámci Spolo čenstva poradenstvo rodinám v kríze 

v našom okolí. 

 

 

1.8.  Výchovná starostlivos ť rodinám, z ktorých boli deti  

          vy ňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny 

 

     Spolupráca s biologickou rodinou, alebo so širším 

príbuzenstvom je závislá viac od našich aktivít, ak o od 

aktivity rodi čov. Ako dobrú – tam, kde mohli ís ť deti na 

krátkodobý pobyt domov hodnotíme spoluprácu so 4 ro dinami. 

Podarilo sa nám s 3 súrodencami navštívi ť ich menšieho brata, 

ktorý je umiestnený v DSS a ktorého dovtedy nikdy n evideli. 



Taktiež sa nám podarilo nadviaza ť dobrú spoluprácu s matkou 3 

detí, ktorá má záujem o zrušenie ústavnej výchovy, pokia ľ jej 

pomôžeme vybavi ť vä čší by ť. Viano čný pobyt strávilo 

u príbuzných spolu 7 detí. U vä čšiny rodi čov je záujem venova ť 

sa de ťom iba krátkodobý, z dôvodu, že niektorí sú bezdomo vci, 

niektorí vo výkone trestu a všetci sú nezamestnaní,  čiže majú 

veľmi nízky, alebo nijaký príjem. Vä čšina z nich stráca aj 

rodi čovské zru čnosti.  

 

 

1.9.  Záujmová činnos ť 

 

Dve deti navštevovali ZUŠ v Slovenskej Ľupči – hru na klavír. 

Päť detí v Jesenskom – 2 hru na klavír, 3 výtvarnú výc hovu. 

Jedno diev čatko chodí do tane čnej a jedno do súboru  

mažoretiek. Staršie deti sa u čia svoj vo ľný čas organizova ť 

samé, po konzultáciách s vychovávate ľmi. Radi športujú, chodia 

do prírody, bicyklujú sa. Staršie detí dokážu praco vať na 

internete. Dokážu spracováva ť získané informácie, triedi ť 

a vyh ľadať si to, čo potrebujú do školy na vyu čovanie, alebo 

pre získanie nových poznatkov v rámci svojich zá ľub. 

 

 

1.10. Kultúrna činnos ť a vyššie duchovné činnosti 

 

     Deti navštevujú v rámci školy a materskej školy rôz ne 

kultúrne podujatia,  exkurzie a koncerty.  Chodia d o kina. 

Čítajú knihy. Malým de ťom čítame každý druhý ve čer rozprávku. 

V iné dni pozerajú ve černí ček. Vä čšie deti si volia samé 

kultúrny program, ktorý by chceli vidie ť.  

     Deti chodia dobrovo ľne  dvakrát v týždni na sv. omšu do 

katolíckeho kostola. Chlapci, ktorí chcú, miništruj ú v 

kostole.  Deti sú vedené prirodzeným spôsobom k pra ktickému 

kres ťanskému životu. Náboženskú výchovu absolvujú v škol e.  



 

 

1.11. Rekrea čná činnos ť a iné radosti 

 

 

    Jarné prázdniny niektoré deti strávili u svojic h 

biologických príbuzných, alebo pri aktivitách organ izovaných 

v domove.  

     V mesiaci jún sme sa stretli všetci z Moštenic e aj 

z Jesenského a oslávili sme spolo čne „De ň detí“. De ň detí nám 

pomohli organizova ť a finan čne zabezpe či ť naši priatelia – 

majitelia Rekrea čného zariadenia – Chata Slovenka – manželia 

Poliakovci a ich známi. I čko (Štefan)  sa postaral o sú ťaženie 

v rôznych disciplínach, deti sa snažili a získali p ekné ceny.  

      Po čas letných prázdnin, v júli boli niektoré deti 

u biologických rodi čov, sedem detí bolo v letnom tábore 

v Hornom S ŕní. Osem detí z Jesenského bolo spolu 

s vychovávate ľmi na rekrea čnom pobyte v Ková čovej. Desa ť detí 

bolo v letnom tábore v Rajeckej lesnej a v Bojnicia ch. Okrem 

toho boli deti  z Moštenice spolu s vychovávate ľmi na 

rekreácii v Štúrove – 2 týždne. Deti z Jesenského b oli týžde ň 

vo Ve ľkom Mederi. Zvyšnú časť leta sme strávili výletmi do 

prírody, prácou okolo domu. Chodili sme si opeka ť, vari ť 

guláš, deti sa hrávali spolo čne s de ťmi z obce na detskom 

ihrisku. Posledný týžde ň sa deti pripravovali do školy, 

čistili si tašky, chystali obaly, zošity, všetky pot rebné 

pomôcky. Vä čšie deti si chýbajúce pomôcky zakúpili samé.  

     16. septembra bol pre nás všetkých, ale hlavne  pre našu 

„Marišku“ ve ľmi významný de ň. Vydávala sa. Samozrejme svadbou 

sme sa zaoberali už od mája, skúšali sme šaty, kupo vali 

topánky, šili šaty na polno čné prezle čenie. Pani Eliška 

z Priechodu nám šila krásne šaty pre naše diev čatká, ktoré 

boli druži čky. Naši priatelia z Chaty Slovenka, nám ako vždy 

zabezpe čili príjemné prostredie. Bolo veselo, hodovalo sa 



a tancovalo až do rána. No a na druhý de ň už Mariška nebola 

naša, bola Tomášova a pomaly sa s ťahovala. Ale neodišla nám 

navždy. Prihlásila sa do školy a pracuje u nás. Ist e nie je 

ľahké, ke ď sa z „die ťaťa“ stane vychovávate ľka, ale všetci – 

dospelí aj staršie deti - sa jej snažíme pomáha ť. Ur čite si 

zvykne na svoje nové životné úlohy. 

     V decembri 2006 sme opä ť zavítali na chatu Slovenka, lebo 

„Prišiel Mikuláš“. Kým sa ho deti do čkali, opä ť s I čkom 

súťažili, tancovali a tešili sa na to, čo dostanú. Ke ďže 

Mikuláš prišiel aj s „ čertom“, padla sem tam aj nejaká tá 

slzi čka, ktorú však naš ťastie vždy mal kto osuši ť. No a o dva 

týždne boli Vianoce. Všetci sme oslávili narodeniny  Toho, 

ktorý jediný má naozaj v rukách naše životy a ktorý  Jediný, 

nikdy, nikdy nesklame. So zvonením zvon čeka prišiel Ježiško.   

 

 

 

 



1.13.  Poďakovanie tým, ktorí na nás tento rok mysleli  

          a pomáhali nám 

 
Nie je na svete nič krajšie 

ao obdivuhodné priateľstvá, 
korým Boh dáva vznikať 
a ktoré sú odzrkadlením 

jeho nezištnej a veľkorysej lásky. 
(Jacques Maritain) 

 
 

Jednotlivcom: 

 

Otcovi biskupovi Rudolfovi Balážovi, Ing. Pa ľkovi Benia čovi 
s rodinou, Jožkovi a Janke Poliakovcom, Jozefovi Du govi čovi, 
Romanovi Švantnerovi,  Ing. Jurajovi Babálovi s rod inou, ThDr. 
Stankovi Vargovi, Tiborovi Ková čovi, Igorovi Bariakovi, 
Vladovi Pacherovi, JUDr. Pavlínke Pacherovej, Otcov i Bra ňovi 
Koppálovi, Rodine Sovovej, Rodine Knapcovej, rodine  Hrdej, 
Dušanovi Lampertovi, ,  Ujovi Nem čokovi, Ive Jurgovej, Evke 
Leckej, I čkovi, Ing. Ľubovi Brezovickému, Danke Kollárikovej,  
PhDr. Majke Homolovej, Riškovi a Katke Rischerovcom , Mgr. 
Ivane Ladomerskej, Mgr. Kristiánovi a Katke Kovácso vcom, Janke 
Kostanjevcovej, Ing. Ľubovi Hudecovi, Pe ťovi a Ľubke 
Šimkovcom, Alene Kvasnovej a Jolke Šimkovej, p. Csi psovi, 
Marošovi Majerovi, Julkovi Binderovi, Agneške a Pe ťovi 
Vaňovcom, Mikulášovi Gyetvenovi, MUDr. Haidy Herkovej,  MUDr. 
Soni Zatlukalovej, Ing. Danovi Krch ňavému s manželkou,  
veriacim z Podkoníc a veriacim zo Zvolena.  Ďakujeme taktiež 
všetkým neznámym darcom, ktorí nám venovali 2% podi elu 
z odvedených daní. 
 
 
Firmám:  
 
NDS – Shell,  PRIOR – Banská Bystrica, Základná ško la 
Jesenské, Farský úrad Jesenské, Kúpalisko Štúrovo, 
prezidentovi SR, Kauflandu Banská Bystrica, Harmane ckým 
papier ňam. 
 
 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa za nás modlia 
a morálne nás podporujú svojím 
priate ľstvom. 



2.  Rozpočet organizácie 

 

 

    Jednotlivé príspevky a príjmy organizácie boli použ ité 

v zmysle uzatvorených zmlúv s ÚPSVaR v Banskej Byst rici, 

v zmysle schválených projektov s NDS a to na prevád zku 

Detského domova Potô čik v Moštenici, taktiež na prevádzku 

Samostatnej skupiny Studni čka v Jesenskom, pre profesionálnu 

rodinu v Banskej Bystrici a na realizovanie schvále ných 

projektov „Pohybom k zdraviu“. 

 

Príloha č. 1 – Súvaha 

 

Príloha č. 2 - Výsledovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Personálne otázky 

3.1.  Šruktúra a po čet zamestnancov 

 

Celkový po čet zamestnancov:                    13 

Vedenie:      Riadite ľ 

     Sociálny pracovník – na MD 

     Lie čebný pedagóg/sociálny pracovník 

     Vedúci výchovy 

 

1.  samostatná skupina  – 3 vychovávate ľky + 1 vychovávate ľ 

                      

 

2.  samostatná skupina  – 3 vychovávate ľky 

                      - 1 ďalší prevádzkový zamestnanec 

 

3. profesionálna rodina  – 1 vychovávate ľka 

 

 

 3.2.  Rozširovanie kvalifikácie a supervízia 

 

     Zo samostatnej skupiny v Moštenici si dop ĺňajú vzdelanie 

6 zamestnanci – 3 maturitu v pedagogickom odbore na  

Pedagogickej a sociálnej akadémií bl. Laury v Trnav e, 1 

špeciálno-pedagogickú nadstavbu na Strednej pedagog ickej škole 

v Lu čenci, 1 – bakalárske štúdium na sociálnej práci – U MB 

Banská Bystrica, 1 – rigoróznu prácu zo sociálnej p ráce na 

Trnavskej univerzite. V samostatnej skupine v Jesen skom si 2 

pracovní čky dop ĺňajú špeciálno-pedagogickú nadstavbu na 

Strednej pedagogickej škole v Lu čenci. 

     Vnútornú supervíziu vykonáva PaedDr. Kamila Br ániková. 

Oslovili sme Asociáciu supervízorov a ako vonkajšie ho 

supervízora pozveme Mgr. Kristiána Kovácsa. 

 

 



4. Akreditácia 

     V júni 2006 sa nám po zložitých prípravách podarilo  

získa ť akreditáciu pre našu  činnos ť. Zodpovedná osoba za 

akreditované činnosti je Mgr. Katarína Hrdá. 

Príloha č. 3 

  

5. Ako ďalej 

 

    Ke ďže stále naliehavejšie vidíme potrebu umožni ť de ťom 

vyrasta ť v rodine, prípadne náhradnom rodinnom prostredí, 

chceme sa v blízkej budúcnosti zamera ť na vyh ľadávanie 

záujemcov o profesionálne rodi čovstvo v našej lokalite, ale 

hlavne na terénnu sociálnu prácu a sociálne poraden stvo, aby 

deti nemuseli ži ť v náhradnom prostredí, ale tam, kde patria.  

    Od 1.7.2007 plánujeme zriadi ť Špecializovanú samostatnú 

skupinu pre  šes ť detí vo veku od 0-3 rokov v Slovenskej 

Ľupči, ako sú časť Sociálneho centra Krá ľovnej rodiny. Sociálne 

centrum bude zah ŕňať Krízové stredisko, DoR-ku a poradenské 

služby. 

    Podarilo sa nám od rímsko-katolíckej cirkvi pre naja ť 

budovu, ktorá bude slúži ť na tento ú čel a v krátkom čase sa 

chystáme ju zrekonštruova ť. 

     Našim cie ľom nie je, aby deti dorastali v zariadení, ale 

práve naopak. Snaha urýchlene im nájs ť pomocou ÚPSVaR, alebo 

akreditovaného subjektu náhradnú rodinu, prípadne 

profesionálnu rodinu. Pri menšom po čte detí vidíme reálnejšiu 

úspešnos ť pri vyh ľadávaní náhradných, alebo profesionálnych 

rodín. Pokia ľ takáto potreba v rámci regiónu nebude, vytvoríme 

samostatnú skupinu pre mladých dospelých.  

     Naším ďalším cie ľom je získa ť akreditáciu na sociálne 

poradenstvo, krízové stredisko a zaregistrova ť sa na BBSK. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


