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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.                                                  
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     1. PRÍHOVOR 

 
     Drahí priatelia, 

 

      Detský domov Potôčik je cirkevný katolícky detský domov. Zriadilo ho 1.3.1998 
Spoločenstvo Svätej rodiny v Moštenici.  
      Detský domov Potôčik je zariadenie sociálno-právnej ochrany, má právnu 
subjektivitu a poskytuje ústavnú starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou 
starostlivosťou vo veku od 0 do 25 rokov. 
      Detský domov poskytoval v r. 2008  starostlivosť v dvoch samostatných 
skupinách, jednej diagnostickej skupine a   v dvoch profesionálnych rodinách. V roku 
2008  sme poskytli starostlivosť  spolu 32 deťom. 
  V r. 2008 sa v Samostatnej skupine Potôčik v Moštenici poskytovala starostlivosť 10 
deťom vo veku od 2 do 18 rokov – 6 chlapcom a 4 dievčatám. V Samostatnej 
skupine Studnička v obci Jesenské okr. Rimavská Sobota 10 deťom vo veku od 2 do 
17 rokov – 4 chlapcom a 6 dievčatám. V Diagnostickej skupine Pramienok 
v Slovenskej Ľupči 7 deťom vo veku od 0 do 3 rokov. Jedna profesionálna rodina 
v Banskej Bystrici poskytovala starostlivosť  2 deťom. Druhá PR s dvomi 
profesionálnymi rodičmi v Lovinobani – 3 deťom. 

 
 

 

Samostatná 
skupina Studnička 

Jesenské 
10 detí 

2 Profesionálne 
rodiny  
5 detí 

Diagnostická 
skupina 

Slovenská Ľupča 
7 detí 

Samostatná 
skupina Potôčik 

v Moštenici 
10 detí 



 
2. O našej organizácií :  
 
 
 
   Názov :     

Spoločenstvo Svätej rodiny, Detský domov Potôčik, Moštenica 

 

   Adresa :     

Moštenica 74, 976 13  Slovenská Ľupča 

 

IČO: 

31906931 

 

   Tel.:       

 048/4196278 

  

 

   E-mail :     

   info.potocik@mail.t-com.sk 

   ekonom.potocik@mail.t-com.sk 

   riaditel.potocik@mail.t-com.sk 

 

     Spoločenstvo Svätej rodiny, Detský domov Potôčik, vykonáva svoju činnosť 

na základe Rozhodnutia č. 13493/2006-I/21 AK Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 
 
 Cieľ: 

  Výkon rozhodnutí súdu. Poskytovanie starostlivosti deťom so súdne 

nariadenou ústavnou výchovou. Poskytovanie poradenstva biologickým 

rodinám, profesionálnym rodinám, žiadateľom o náhradnú starostlivosť 

a mladým dospelým.  



 
 

  Miesto:  
     Detský domov Potôčik má sídlo v Moštenici, číslo 74, budova patrí rímsko-

katolíckej cirkvi a je prenajatá na 99 rokov. Sídlo Samostatnej skupiny 

Studnička je v Jesenskom, budova je prenajatá od fyzickej osoby do r. 2027, 

Diagnostická skupina Pramienok má sídlo na Lichardovej ulici č. 1 

v Slovenskej Ľupči. Budova je prenajatá od rímsko-katolíckej cirkvi na 30 

rokov. Profesionálne rodiny sídlia v Banskej Bystrici a v Lovinobani. 

 
Cieľová skupina:  

• Deti – od 0 do 25 rokov, ktorých výchova je vážne ohrozená, ktorých 

práva sú ohrozené, maloletí z dysfunkčných rodín, deti, ktoré sú vystavené 

zanedbávaniu, poškodzovaniu, alebo týraniu zo strany blízkej osoby, mladí 

dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti, ktorí študujú, prípadne pracujú. 

 
 

Detský domov vykonáva: 

1. sociálnu prácu 

2. odbornú diagnostiku 

3. pomoc pri zvládaní krízy 

4. výchovu 

5. pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

6. liečebno-výchovnú starostlivosť 

7. psychologickú starostlivosť 

8. špeciálno-pedagogickú starostlivosť 

9. rekreačnú starostlivosť 

10. rehabilitačnú starostlivosť 

 

Utvára podmienky pre: 

1. prípravu stravy 

2. záujmovú činnosť 

3. kultúru činnosť 

4. pracovné uplatnenie 

5. úschovu cenných vecí 

 



 

Zabezpečuje: 

1. psychoterapiu 

2. stravovanie 

3. zdravotnú starostlivosť 

4. vzdelávanie a prípravu na povolanie 

5. psychologickú starostlivosť 

 

Poskytuje: 

1. bývanie 

2. stravovanie 

3. obslužné činnosti 

4. osobné vybavenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zabezpečenie finan čných prostriedkov na prevádzku 

 
     V roku 2008  si ÚPSVaR objednal v našom zariadení 28 miest. Počas roka sme 
na žiadosť ÚPSVaR prijali viac detí, ako bolo objednaných miest. Úrad na deti, ktoré 
boli nad rámec zmluvne dohodnutých 28 miest neposkytol nijaké finančné 
prostriedky. 
    Aktivity v rámci Spoločenstva Svätej rodiny – Detský domov Potôčik boli 
financované v roku 2008 z nasledovných zdrojov. (podrobnejšie viď Súvaha 
a Výsledovka). 
 
Príjmy organizácie: 

 
- Príspevk  z UPSVaR   7 658 280,-    Sk 

- príspevok BBSK         83 000,-    Sk  

- zriaďovateľ        211 104,8   Sk  

- sponzorské dary fyzické osoby                  163 065,-    Sk 

- sponzorské dary právnické osoby                67 575,-    Sk 

- výživné                                                         16 491,-    Sk 

- 2% z daní                                                    126 940,-   Sk 

- Ocenenie MPSVaR                                      25 000,-    Sk 

- Stravné a ubytovné                                     113 168,50 Sk  

- Prijaté úroky      102,99 Sk 

- Iné tržby            1 049,60 Sk  

- Príspevok UPSVaR na absolv.prax              37 128,-  Sk                                   

 

Záväzky organizácie: 

Úver      525 000,-      Sk 

Leasing     252  136,50  Sk 

 

 

Pohľadávky organizácie: 

     Organizácia nemá nijaké pohľadávky. 

 
 
 
 
 

 

 



 

3. Personálne otázky 

 

Šruktúra a po čet zamestnancov 

 

Celkový počet zamestnancov:                    20 

 

   Vedenie:        Riaditeľ 

             Sociálny pracovník/liečebný pedagóg 

             Vedúci výchovy 

             Ekonómka 

 

      1. samostatná skupina         – 3 vychovávateľky  

                                              - 1 ďalší prevádzkový zamestnanec 

 

2. samostatná skupina         – 4 vychovávatelia  

 

Diagnostická skupina         - 3 vychovávatelia 

                                              - 1 zdravotná sestra 

                                              - 1 ďalší prevádzkový zamestnanec 

         

      Profesionálni rodi čia - 2 ženy a 1 muž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

4. Aktivity v roku 2008 

 

 4.1. Výchova 

     

     Každé dieťa v našom zariadení má vypracovaný Individuálny plán rozvoja 

osobnosti dieťaťa (IPROD), ktorý vypracovávame spoločne s príslušnými 

úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a s obecnými, či mestskými úradmi kde 

majú deti trvalé bydlisko. 

    Súčasťou IPROD je aj individuálny výchovný plán dieťaťa. Deti, ktoré prišli do 

nášho zariadenia v r. 2008 absolvovali vstupnú diagnostiku a každému z nich 

bol vypracovaný individuálny výchovný plán podľa jeho potrieb.  

V Moštenici uplatňujeme vo výchove systém humanistickej výchovy KEMSAK  

profesora Zelinu, na rozvíjanie nonkognitívnych funkcií, ktorý sa nám po iné 

roky osvedčil pri výchovnej práci s deťmi.  Tento plán mesačne vyhodnocujeme. 

V Jesenskom sa individuálne výchovné plány  vypracovávajú podľa systému 

PRIDE a taktiež sa vyhodnocujú mesačne. 

V Diagnostickej skupine v Slovenskej Ľupči, kde sú umiestnené deti do 3 rokov, 

z toho niektoré bábätká sa pri individuálnom plánovaní uplatňujú doporučenia 

liečebného pedagóga a lekárov. 

Na vypracovávaní individuálnych výchovných plánov a ich hodnotení sa 

podieľajú všetci vychovávatelia, vedúci výchovy, liečebný pedagóg, externý 

psychológ, riaditeľka domova, sociálni pracovník a aj deti primerane svojmu 

veku.  

Viacero detí absolvovalo odborné zdravotné vyšetrenia na očnom, kardiológii, 

neurológii, nefrológii, u zubného lekára, na rehabilitácii, logopédii, 

pedopsychiatrii. 

     Môžeme konštatovať, že sa nám v tomto roku podarilo pravidelným denným, 

cieleným výchovným pôsobením dosiahnuť u niektorých detí významný pokrok, 

napr. dieťa, ktoré sa narodilo predčasne a jeho vývin bol značne zaostalý začalo 

chodiť, iné dieťa, ktoré má zdravotné aj mentálne postihnutie taktiež malo 

problém s hrubou motorikou dnes už samé chodí, u niektorých detí sa nám 

podarilo odstrániť denné a nočné enurézy, rozvinúť rečovú zložku, emócie 



a viesť deti k hodnotám. Staršie deti sú stále zručnejšie v domácich prácach ako 

je pranie, žehlienie, varenie, pečenie. Chlapci, ktorí chodia na strednú školu sa 

pripravovali na osamostatnenie.  

    V rámci rekreačnej činnosti chodili deti na turistiku do blízkej prírody. Varili si 

v prírode guláš, opekali špekačky. Dvakrát boli v kine v Europe-Biznis centre na 

detských predstaveniach.  Staršie deti boli v mesiaci júl v letnom tábore 

v Klenovci. Okrem toho boli deti na letnom pobyte v Kováčovej na chate, kde 

chodievali na termálne kúpalisko, taktiež boli v Štúrove na termálnom kúpalisku. 

 

 

4.2. Sociálna práca 

 

     Aktivity v rámci sociálnej práce boli uskutočňované jednak na pôde detského 

domova ako aj v teréne tzn. na pôde jednotlivých klientov.  V rámci sociálnej 

práce bolo vykonaných priamych interakcii spolu približne 250. V tomto počte 

nie sú zaznamenané telefonické interakcie a písomné. 

    V roku 2008 sme získali Ocenenie z detského domova do rodiny od  

MPSVaR SR. 

 

Profesionálna rodina 

 

     V roku 2008 sme intenzívne spolupracovali s našimi dvomi profesionálnymi 

rodinami, kde sme poskytovali poradenstvo. Z poradenských metód sme 

využívali hlavne kvalifikovanú informáciu, povzbudenie klienta, ventiláciu klienta, 

sprevádzanie a persuáziu klienta, modelovanie životných situácií. Okrem toho 

sme rodinám poskytli liečebno-pedagogické a špeciálno-pedagogické 

poradenstvo. Okrem toho sme poskytli poradenstvo a konzultácie žiadateľke 

o PR, na domácej pôde aj v teréne. Táto klientka sa nestala profesionálnou 

matkou nakoľko mala komplikované svoje vlastné rodinné prostredie. 

     Počas roka žili v profesionálnych rodinách štyri deti. Koncom decembra 2008 

bolo do profesionálnej rodiny umiestnené jedno dieťa. Ku koncu roku 2008 žilo 

v PR 5 detí. 

 

 



 

Sanácia rodinného prostredia 

 

     V rámci sanácie rodinného prostredia sme počas roka pracovali so 7-mimi 

rodinami. V rámci jednej rodiny sme boli úspešný s návratom dieťaťa 

k biologickej matke. Intenzívna spolupráca bola medzi neštátnou migračnou 

organizáciou z Bratislavy, matkou a nami. Matka v našom prostredí strávila 

s dieťaťom dva víkendy. Matka bola málo zručná v starostlivosti o dieťa. Bola 

sprevádzaná pri získavaní zručnosti vo varení základných jedál, v starostlivosti 

o dieťa v získavaní vedomostí o režime dieťaťa. Pre dobrú spoluprácu všetkých 

zúčastnených sa v septembri 2008 podaril návrat dieťaťa k matke. Taktiež sa 

nám podaril pri dobrej spolupráci s príslušným úradom a starou matkou návrat 

dieťaťa k starej matke, ktorá je poručníkom dieťaťa. Dieťa išlo k starej matke 

v decembri 2008. Pri jednej rodine sa nám podarilo nadviazať kontakty medzi 

dieťaťom a rodičmi. Rodina bude mať v r. 2009 pridelený sociálny byt, takže je 

predpoklad návratu dieťaťa do biologickej rodiny. V troch prípadoch, aj napriek 

intervenciám, poradenstvu a aj materiálnej pomoci sa nám nepodarilo rodinu 

sanovať, nakoľko rodičia nemajú stabilné bývanie a príjem. V jednom prípade 

po nadviazaní kontaktu s matkou, intervenciám, poradenstvu a materiálnej 

pomoci si matka čiastočne upravila svoje podmienky a rozhodla sa požiadať 

súd o zrušenie ústavnej starostlivosti nad jej tromi deťmi.  

 

 

Náhradná starostlivos ť 

 

   Počas roka sme poskytli poradenstvo 9-tim záujemcom o náhradnú rodinnú 

starostlivosť. Boli to rodiny zo Šálkovej, Bratislavy, Banskej Bystrice, Jalnej, 

Revúcej, Handlovej, Trnavy a Novej Bašty. 

  V roku 2008  bolo do náhradných rodín umiestnených spolu 6 detí.  Jedno 

dieťa bolo umiestnené do náhradnej osobnej starostlivosti bývalých 

profesionálnych rodičov. Dve deti umiestnené do pestúnskej starostlivosti 

a jedno do predpestúnskej. Dve deti do predosvojiteľskej starostlivosti. Medzi 

jedným dieťaťom a budúcimi osvojiteľmi začali prebiehať interakcie od októbra 



2008 a manželia požiadali o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. 

Interakcie naďalej prebiehajú. 

 

Dospelí jednotlivci            

 

   V roku 2008 sme poskytli individuálne poradenstvo 7 osobám. Poradenstvo   

bolo poskytnuté  5-tim bývalým klientom detského domova, ktorí majú založené          

svoje rodiny a majú deti a jednému  manželskému páru. Pri jednej klientke išlo 

o poradenstvo v rámci vedenia domácnosti a starostlivosti o novonarodené 

dieťa.  Pri ďalšom išlo o poradenstvo v rámci výchovy vlastného dieťaťa. 

Manželskému páru   s sme poskytli poradenstvo v rámci hľadania zamestnania, 

kde sa nám v súčinnosti s miestnou samosprávou podarilo nájsť obom 

manželom prácu. 

 

 

Rekonštrukcia krízového strediska 

 

     V rámci rozšírenia činnosti, ktorú plánujeme začať v r. 2009 sa nám v roku 

2008 podarilo odizolovať budovu budúceho krízového strediska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      6.Spolupracovníci 

 

     V roku 2008 sme spolupracovali, s príslušnými ÚPSVaR a určeným úradom 

v Banskej Bystrici, s MPSVaR so Slovenskou biblickou spoločnosťou v Banskej 

Bystrici, s Obecnými úradmi odkiaľ pochádzajú deti, s OÚ v Trnavej Hore, 

s Univerzitou umeleckého dizajnu a médií v Sunderlande v Anglicku. 

 

 

      7.  Poďakovanie  

 

Za finančnú, materiálnu, morálnu a duchovnú pomoc ďakujeme: 

Otcovi biskupovi Rudolfovi Balážovi, Ing. Pavlovi Beniačovi s rodinou z Varína, 

Ing. Jurajovi Babálovi s rodinou z Bratislavy, rodine Pacherovej z Bratislavy,  

ThDr. Stankovi Vargovi z Trnavy, rodine Poláčekovej z Trnavy, Danke 

Bartekovej z Trnavy,  Marošovi Majerovi z Moštenice, rodine Poliakovej 

z Moštenice, PhDr.ThDr. Majke Homolovej z Priechodu, Mgr. Ivane 

Ladomerskej z Banskej Bystrice, Mgr. Kristiánovi Kovácsovi z Bratislavy, Mgr. 

Janke Kostanjevcovej z Bratislavy,  rodine Brezovanovej a Šimkovej z 

Moštenice,  Ale Kvasnovej z Moštenice, Renáte a Mirkovi Klimentovcom zo 

Šálkovej, Danke Kollárikovej zo Sebedražia, rodine Vaňovej z Badína, Mgr. 

Peťovi Hudecovi zo Sučian pri Martine, pánovi Cipsovi zo Zvolena, Milke zo 

Zvolena, Katke a Riškovi Rischerovcom z Bratislavy, Melánii a Jonathanovi zo 

Sunderlandu,  Jožkovi Markotánovi z Jesenského, Katke Janurovej z Poluvsia, 

pani Pánisovej z Rúbane. 

Ďakujeme tiež všetkým neznámym darcom, ktorí nám venovali 2% podielu 

odvedených daní. 

 

Organizáciám: 

Prior Banská Bystrica, Kúpalisko Štúrovo a Kováčová, Fermas Slovenská 

Ľupča, Vimar Slovenská Ľupča, Slovenská Biblická spoločnosť, Klub Fajkárov, 

Gogi Banská Bystrica. 

 



 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

   
Otcovi biskupovi Rudolfovi Balážovi,  Ing. Pavlovi Benia čovi 
s rodinou, Ing. Jurajovi Babálovi s rodinou, ThDr. Stankovi 
Vargovi, Igorovi Bariakovi, Vladovi Pacherovi, JUDr . Pavlínke 
Pacherovej, Rodine Sovovej, Rodine Knapcovej, rodin e Hrdej,   
Ujovi Nem čokovi,  Marošovi Majerovi, Danke Kollárikovej,   
PhDr. Majke Homolovej, Mgr. Ivane Ladomerskej, Mgr.  
Kristiánovi a Katke Kovácsovcom, Mgr. Janke Kostanj evcovej,  
Jožkovi Poliakovi s rodinou, Mgr. Igorovi Mihá ľovi, Mgr. 
Romanovi Švantnerovi s rodinou, Pe ťovi Šimkovi s rodinou, 
Agneške a Pe ťovi Va ňovcom, pánovi Cipsovi, Katke a Riskovi 
Rischerovcom. Ďakujeme taktiež všetkým neznámym darcom, ktorí 
nám venovali 2% podielu z odvedených daní. 
 
 
 
 
Firmám:  
 
PRIOR – Banská Bystrica, Základná škola Jesenské, F arský úrad 
Jesenské, Kúpalisko Štúrovo, Kúpalisko Ková čová, Farský úrad 
Zvolen a Spolo čenstvo Svätej rodiny Moštenica. 
 
 
 
 

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



1.  Hospodárenie 
 
 
 
 
 
2.1.  Súvaha – vi ď. príloha 

2.2.  Výsledkov – vi ď príloha 

2.3.  Správa audítora z overenej ro čnej uzávierky 

 

 

 

Krátky komentár 

 

     Finan čné prostriedky na prevádzku zariadenia sme získali 

zo štátu prostredníctvom ÚPSVaR v Banskej Bystrici.  Získali 

sme taktiež finan čné prostriedky od zria ďovate ľa, finan čné 

prostriedky z grantu MPSVaR SR na činnos ť Sociálneho centra 

a Samostatnej skupiny Pramienok v Slovenskej Ľupči  Na 

poradenskú činnos ť sme získali príspevok od BBSK. Taktiež sme 

získali finan čné prostriedky z 2%. Presné členenie je 

vidite ľné vo výsledovke na analytických ú čtoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Personálne otázky 

 

3.1.  Šruktúra a po čet zamestnancov 

 

Celkový po čet zamestnancov:                    19 

 

   Vedenie:         Riadite ľ 

             Sociálny pracovník/lie čebný pedagóg 

             Vedúci výchovy 

             Ekonómka 

 

1.  samostatná skupina     – 3 vychovávate ľky  

                         - 1 ďalší prevádzkový zamestnanec 

 

2. samostatná skupina     – 4 vychovávatelia  

 

3. samostatná skupina    - 2 vychovávatelia 

                         -  1 zdravotná sestra 

        -  1 ďalší prevádzkový zamestnanec 

 

4. Profesionálni rodi čia  - 2 ženy a 1 muž 

 

 

 

3.2.  Supervízia 

 

    Supervíziu absolvovali všetci naši zamestnanci v d ňoch 10. 

až 11.12. 2007. Supervízia bola skupinová – 10.12.2 007 

v Samostatnej skupine Studni čka v dopolud ňajších hodinách 

všetci PR v Lovinobani v popolud ňajších hodinách a vedenie 

domova vo ve černých hodinách. 11.12.2007 – Samostatná skupina 

Potô čik a Pramienok v dopolud ňajších hodinách samostatne. 

Supervíziu vykonal Mgr. Kristián Kovács, akreditova ný 

supervízor. 


