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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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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 poskytuje starostlivosť v troch samostatných skupinách a v dvoch 
profesionálnych rodinách.  V r. 2009 sa  v Samostatnej skupine Potôčik v Moštenici 
v Samostatnej skupine Studnička v obci Jesenské okr. Rimavská Sobota  a v Diagnostickej 
skupine Pramienok v Slovenskej Ľupči a v profesionálnych rodinách poskytovala spolu 
starostlivosť 47 deťom. Profesionálne rodiny pracovali  Pohronskej Polhore, v  Jasení, 
Lieskovci, Banskej Bystrici, Lovinobani, v Poltári a v Ožďanoch. K 31. 12. 2009 bolo 
v detskom domove umiestnených spolu 35 detí. 
 
 
 

 

 
 
 
 



Detský domov Potôčik, Moštenica 74, 976 13 Slovenská Ľupča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Preh ľad 
 

o vykonávaných činnostiach za r. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

Vzdelanie :    Stredná ekonomická školy, 

              PF Nitra – 2 ro čný odbor - Vychovávate ľstvo 

              pre domovy mládeže – závere čné skúšky, 

              VŠ TF UK u čite ľka všeobecno-vzdelávacích 

                 predmetov etika, náboženstvo, 

                 VŠ PF UK – vychovávate ľstvo, špecializácia 

                 pedagogika emocionálne a sociálne narušených. 

 

Ďalšie vzdelanie: Program PRIDE - trénerka            

                  Supervízny výcvik – supervízorka 

     Terpia pevným objatím  

                  Ji řiny Prekopovej -  prebieha   

 

Sociálna pracovní čka: Mgr. Martina Dendišová 

Vzdelanie:  Pedagogická fakulta UMB – sociálna pedagogika 

 

Lie čebný pedagóg:  PaedDr. Kamila Brániková  

Vzdelanie: Stredná pedagogická škola Levice 

           VŠ PF UK – lie čebná pedagogika 

           VŠ PF UK – rigorózne konanie 

 

Ďalšie vzdelanie: Program PRIDE – trénerka 

                  Supervízny výcvik –  supervízorka 

 



Vedúci výchovy: Jaroslav Sova  

Vzdelanie: stredná pedagogická škola 

      Špeciálna pedagogika - prebieha 

 

Ďalšie vzdelanie: Program PRIDE - absolvent 

 

     V Detskom domove Potô čik v Moštenici bola v tomto roku 

starostlivos ť organizovaná v troch samostatných skupinách 

a v 7 profesionálnych rodinách. V samostatnej skupi ne 

v Moštenici bývalo od 8 - 10 detí, v Samostatnej sk upine 

Studni čka 9 do 10 detí.  Priemerne 12 de ťom bola poskytovaná 

starostlivos ť v PR. Vekový priemer detí sa pohyboval od 

narodenia do 18 rokov. U dvoch detí  bola ústavná 

starostlivos ť ukon čená z dôvodu plnoletosti. Jednému z 

chlapcov na ďalej poskytujeme finan čnú pomoc, nako ľko ešte 

študuje.  Pä ť detí bolo osvojených, jedno die ťa odišlo do 

pestúnskej starostlivosti, do NOS k starým matkám i šli 2 

deti. Za čali sa interakcie medzi dvomi sestrami a budúcou 

pestúnkou. Po čas roka sme sa rozlú čili s 3 de ťmi, kde súd 

zrušil ústavnú starostlivos ť a deti sa vrátili k svojej 

biologickej matke. Pracovali sme na sanácii tejto r odiny 

pred umiestnením detí do rodiny. Podarilo sa nám sp oji ť do 

Studni čky 7 súrodencov, ktorí dovtedy žili niektorí u nás 

a iní  krízovom stredisku v Lu čenci. Rozlú čili sme sa v r. 

2009 s dvomi mladými dospelými. Jeden odišiel po vy učení za 

cukrára pracova ť do Švédska, druhý ešte študuje na 

Konzervatóriu a finan čne ho podporujeme. 

 

  Tabu ľka odchodu detí zo zariadenia za r. 2009 

Odchody 

detí 

Naspäť do 

biologickej  

rodiny 

NOS Osvojené  Pestúnstvo  Osamostatnenie  

Počet 3 2 5 1 2 
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1
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2
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3
3,5

4
4,5

5

Rok 2009

Biol.rod.

NOS

Osvojenie

Pestúnstvo

Osamost.

Priestorový st ĺpcový 6

 

     Deti z Potô čika navštevujú Základnú školu v Slovenskej 

Ľupči a v Podkoniciach. Materskú školu  v obci Hiade ľ. Jeden 

chlapec ukon čil strednú školu výu čným listom ako cukrár. 

     Deti zo Studni čky navštevujú ZŠ v Jesenskom, ŠZŠ 

v Rimavskej Sobote, MŠ v Jesenskom a jeden chlapec chodil na 

Konzervatórium do Banskej Bystrice.  

     Deti z Pramienka sú doma. 

 

 

1.2.      Stravovanie 
 

     V roku 2009 sa deti stravovali doma aj v školských 

jedál ňach.  Minimálne 3-4 x sa ako hlavné jedlo na obed p odáva 

mäso. Čistý bezmäsový de ň je v našom zariadení v piatok, kedy 

sa mäso nahradí rybou, prípadne iným, mú čnym, alebo 

zeleninovým jedlom. Na príprave stravy majú podiel aj samotné 

deti. Deti nad 15 rokov sa u čia vari ť. Deti sa podie ľajú  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 vychovávate ľka.  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,  v Mošte nici 



a v Slovenskej Ľupči, majú Osved čenie o spôsobilosti pracova ť 

v epidemiologicky rizikovom  prostredí.  

 

 

1.3.  Bývanie 

 

     Podmienky bývania v Moštenici a v Jesenskom sa  opr oti 

predchádzajúcim nezmenili. V Moštenici aj v Jesensk om sme 

opravili oplotenie okolo areálu domov. Vo všetkých troch 

domoch sme vyma ľovali vnútorné priestory a budovu v Slovenskej 

Ľupči, v ktorej pracuje diagnostická skupina a sú v nej  aj 

poradenské a administratívne priestory sme zateplil i a nanovo 

omietli. 

 

 

1.4.  Zaopatrenie 

 

     Všetky deti, o ktoré sa staráme majú svoje vla stné 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. Domácno sť 

v detskom domove vedú zamestnanci spolu s de ťmi. Deti 

sa starajú o svoje veci, o poriadok v skriniach, st olíkoch,  

vo svojich izbách o vysávanie kobercov, vždy primer ane veku. 

Deti nad 12 rokov sa u čia pra ť si svoje osobné veci aj žehli ť 

samé. Okrem svojich vecí sa deti 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 automatickej prá čke. Menším de ťom perú 

a žehlia vychovávatelia.   

 

 



 

 

1.5.  Výchova 

 

     Výchova v našom Detskom domove Potô čik pokra čuje pod ľa 

systému KEMSAK a individuálneho plánovania. Tvorivo -

humanistický výchovný systém KEMSAK rozvíja nonkogn itívne 

funkcie osobnosti a to : 

– kognitivizáciu 

– emocionalizáciu 

– motiváciu 

– socializáciu 

– axiologizáciu a autoreguláciu 

– kreativizáciu 

U každého  die ťaťa sa najskôr stanoví na základe vnútornej 

diagnostiky a taktiež psychologickej diagnostiky, v  ktorej 

oblasti má die ťa najvä čšie potreby a pod ľa toho sa zostaví 

individuálny plán rozvoja osobnosti die ťaťa, ktorý obsahuje 

aktivity na stimuláciu. Aktivity sú rôzneho charakt eru od 

hrových, cez pracovné, pohybové, hudobné s využitím  prvkov 

arteterapie, ergoterapie, pohybovej terapie aj dram atoterapie. 

Každé die ťa má svoj Individuálny plán rozvoja osobnosti 

die ťaťa, ktorého sú časťou je pod ľa Zákona 27/2009 Z.z. plán 

práce s biologickou rodinou die ťaťa a plán výchovnej práce 

s die ťaťom. Každý vychovávate ľ má v osobitnej starostlivosti 

2-3 deti. Vychovávatelia v oboch samostatných skupi nách píšu 

každý de ň denník die ťaťa. Vychovávatelia v Pramienku vyp ĺňajú 

záznamové hárky detí s podrobným monitoringom spánk u, jedenia, 

vyprázd ňovania, zdravotného stavu a podnecujúcich aktivít. 

 

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. Desa ť deti navštevovalo v tomto roku 

pedopsychiatra.  Šes ť detí potrebovalo logopedickú 

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

rehabilitáciu. Dve deti majú poruchy správania, u j edného 

die ťaťa tieto poruchy hrani čia až s duševnou poruchou. Musíme 

skonštatova ť, že deti ktoré k nám prišli v r. 2009 boli vo 

veľmi zlom zdravotnom stave a preto ve ľmi často navštevujeme 

rôznych odborných špeciálnych lekárov a po čas roka nie je 

týžde ň, kedy by sme nechodili na vyšetrenia s de ťmi 

a kontroly. 

  

  

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, b iologickým 

rodi čom, profesionálnym rodi čom a žiadate ľom o náhradnú 

rodinné starostlivos ť. Poradenská činnos ť pre deti sa odvíja 

od potrieb detí.  

 

 

 

1.8 Záujmová činnos ť 

 

Jedno die ťa navštevovalo krúžok experimentálny. Jedno chodilo  

na karate a tenis. Jedno die ťa výtvarný krúžok. Jedno die ťa 

ZUŠ – hra na keybord. Jedno die ťa chodilo do tane čného krúžku 

do Rimavskej Soboty na hip-hop. Staršie deti si svo j vo ľný čas 

po konzultáciách s vychovávate ľmi organizujú samé. Radi 

športujú, chodia do prírody, bicyklujú sa. Chlapec,  ktorý sa 

učí za cukrára rád varil a piekol zákusky. 

 

  



 

 

1.9. Kultúrna činnos ť a vyššie duchovné činnosti 

 

     Deti navštevujú v rámci školy a materskej školy rôz ne 

kultúrne podujatia,  exkurzie a koncerty.  Spolu s nami boli 2 

x v kine v OC Európa v Banskej Bystrici na detských  filmoch. 

Malým de ťom čítame každý druhý ve čer rozprávku a v de ň ke ď sa 

rozprávka ne číta, tak pozerajú ve černí ček. 

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

katolíckeho kostola.  Chlapci, ktorí chcú miništruj ú.  Deti sú 

vedené nenásilným spôsobom k praktickému kres ťanskému životu. 

Náboženskú výchovu absolvujú v škole. Jedno diev ča 

navštevovalo etickú výchovu. 

 

 

1.10. Rekrea čná činnos ť 

 

    Jarné prázdniny niektoré deti strávili u svojic h 

biologických príbuzných, alebo pri aktivitách organ izovaných 

v domove.  

      Po čas letných prázdnin. V júli boli niektoré deti 

u príbuzných, niektoré u žiadate ľov o NRS. Niektoré deti 

z Moštenice aj z Jesenského boli v letnom tábore v Krokave. 

Deti z Moštenice a z Pramienka boli  v Ková čovských vrchoch 

pri Štúrove. Tu sme denne dochádzali do Štúrova vzd ialeného 12 

km na termálne kúpalisko. Deti z Jesenského boli na  chate v 

Kováčovej. 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.  

 

 

 

 



  

1.11.     Po ďakovanie tým, ktorí na nás tento rok mysleli  

          a pomáhali nám 

 

 

      V závere I. časti by sme sa chceli z celého srdca 

poďakova ť tým, ktorí nám v tomto roku pomáhali morálne, 

materiálne aj finan čne, ktorí pri nás stáli ke ď sme to 

potrebovali. V mene detí a zamestnancov naša v ďaka patrí 

zvláš ť: 

 

Jednotlivcom: 

 

Otcovi biskupovi Rudolfovi Balážovi,  Ing. Pavlovi Benia čovi 
s rodinou, Magduške Benia čovej, ThDr. Stankovi Vargovi, 
Igorovi Bariakovi, Vladovi Pacherovi, JUDr. Pavlínk e 
Pacherovej, Rodine Sovovej, Rodine Knapcovej, rodin e Hrdej, 
Marošovi Majerovi, Mgr. Ivane Ladomerskej, Mgr. Kri stiánovi 
a Katke Kovácsovcom, Mgr. Janke Kostanjevcovej,  Jo žkovi 
Poliakovi s rodinou, Pe ťovi Šimkovi s rodinou, Agneške 
a Pe ťovi Va ňovcom, Pe ťovi a Zuzke Briedovcom, Ing. Jožkovi 
Valašíkovi, Máriovi Fotopulosovi, Mgr. Pe ťovi Hudecovi, Ing. 
Paľkovi Polá čkovi a jeho manželke Editke. Ďakujeme taktiež 
všetkým neznámym darcom, ktorí nám venovali 2% podi elu 
z odvedených daní, prípadne šatstvo. Taktiež ďakujeme všetkým 
naším zamestnancom, ktorí sa už viac rokov s láskou  starajú 
o deti a sú ochotní v prípade potreby by ť kedyko ľvek 
k dispozícií. 
 
 
Firmám:  
 
PRIOR – Banská Bystrica, FERMAS Slovenská Ľupča, Farský úrad 
Jesenské, Kúpalisko Štúrovo, Kúpalisko Ková čová, Nadácia 
Esperance, Kancelária prezidenta. 
 
 
 
 
 

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



2. Rozpo čet organizácie 

 

2.1.  Výdavky a príjmy za rok 2009 

 

     Prevádzka Detského domova Potô čik v Moštenici a opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí boli financované z prí spevku 

UPSVaR v Banskej Bystrici na základe uzatvorenej zm luvy na r. 

2009. Z príspevku zria ďovate ľa. Taktiež z príspevku 

banskobystrického samosprávneho kraja na základe uz atvorenej 

zmluvy na r. 2009 na vykonávanie opatrení sociálnop rávnej 

ochrany a na predchádzanie vzniku krízových situáci í 

v rodinách. Z 2% z daní a z darov od fyzických a pr ávnických 

osôb. 

     Projekt z Eurofondov, ktorý sme podali bol síc e 

ohodnotený dobre, zaradený, ale nezvýšili na ň finan čné 

prostriedky, preto nebolo možné ho uskuto čni ť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Personálne otázky 

 

3.1.  Šruktúra a po čet zamestnancov 

 

Celkový po čet zamestnancov:                    26 

 

Vedenie:       Riadite ľ 

             Sociálny pracovník 

     Vedúci výchovy 

          Lie čebný pedagóg 

      Ekonómka 

  

1.  samostatná skupina – 3 vychovávatelia  

                      - 1 ďalší prevádzkový zamestnanec 

 

2.  samostatná skupina – 4 vychovávatelia 

                      - 1 ďalší prevádzkový zamestnanec 

 

3.  samostatná skupina – 4 vychovávatelia 

               - 1 ďalší prevádzkový zamestnanec   

 

   -  7 profesionálnych rodi čov 

 

 

 3.2.  Rozširovanie kvalifikácie  

 

     Šes ť našich zamestnancov študuje. Z toho 1 na VŠ UMB – 

odbor sociálna práca, magisterské štúdium, jedna uk ončila 

špeciálnu pedagogiku a dvaja stredoškolské pedagogi cké 

vzdelanie a za čali si dop ĺňať špeciálno-pedagogické vzdelanie. 

Jedna zamestnanky ňa je frekventantkou terapeutického výcviku 

Terapia pevným objatím Ji řiny Prekopovej. Profesionálny 

rodi čia a riadite ľka domova sa zú častnili vzdelávacích aktivít 



organizovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a ro diny 

v Bratislave v rámci Projektu z eurofondov. 

 

3.3. Supervízia 

 

     Supervízia sa v našej organizácii vykonáva raz  ro čne, 

v prípadne potreby aj častejšie na vyžiadanie zamestnancov.  

     Supervízorom našej organizácie je Mgr. Kristiá n Kovács, 

certifikovaný supervízor, ktorý vykonal v našom zar iadení v r. 

2009 skupinovú supervíziu pre zamestnancov každej s amostatnej 

skupiny zvláš ť, zvláš ť pre profesionálnych rodi čov, 

rozdelených na dve skupiny a individuálnu pre riadi te ľku 

domova a vedúceho výchovy. 

     Supervíziu vnímame ako výchovný a podnecujúci prvok a 

prínos pre každého zamestnanca. Pomáha nám skvalitn i ť našu 

prácu s de ťmi, motivuje nás k tvorivejšiemu prístupu vo 

výchovnej činnosti. Zlepšuje a skvalit ňuje vzájomné vz ťahy 

zamestnancov.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


