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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, 

 

  Spoločenstvo Svätej rodiny, je katolícke verejné združenie veriacich, ktoré založil 

banskobystrický diecézny biskup + Mons. Rudolf Baláž. Medzi hlavné činnosti 

spoločenstva patrí starostlivosť o deti, rodinu, prevencia pred zlyhaním rodiny a terénna 

sociálna práca. Spoločenstvo Svätej rodiny zriadilo  v r. 2009 zriadilo Krízové stredisko, so 

sídlom v Moštenici. Za 5 rokov pôsobenia sme v Krízovom stredisku poskytli starostlivosť 

21 deťom. Z uvedeného počtu detí išlo 3 deti do náhradnej rodinnej starostlivosti, tri deti do 

NOS a pätnásť detí išlo do ústavnej starostlivosti. 

Krízové stredisko  vykonáva svoju činnosť na základe Rozhodnutia o Akreditácii č. 

1611/2009,3I/25AK je zariadenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.       

K 31. 12. 2014 boli v Krízovom stredisku spolu 4 deti. Z toho boli dve dievčatá a dvaja 

chlapci. Deti boli vo veku od 4 do 8 rokov.  Jedno dieťa žilo žili v skupine, a tri deti boli v 

profesionálnych rodinách. 

  

                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krízové stredisko, Moštenica 74, 976 13 Slovenská Ľupča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Preh ľad 
 

o vykonávaných činnostiach za r. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1.  Základné informácie 
 
 
Názov:        Krízové stredisko, Moštenica 74, 976 13   

              Slovenská Ľupča 

 

Právna forma: 721 cirkevná organizácia 

 

Zria ďovate ľ Spolo čenstva Svätej rodiny:  

             Rímsko-katolícky biskup Rudolf Baláž v  r. 1997 

 

Zria ďovate ľ Krízového strediska: 

         Spolo čenstvo Svätej rodiny, verejné združenie  

              veriacich 

 

OKEČ:         87900 Ostatná starostlivos ť v pobytových  

              zariadeniach 

              721 Činnosti cirkevných organizácií  

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Knapcová 

Vzdelanie:    Stredná po ľnohospodárska škola 

VŠ TF UK Bratislava, odbor u čite ľka všeobecno-    

                 vzdelávacích predmetov etika-nábož enstvo 

         Špecializa čné kvalifika čné štúdium špeciálnej  

                 Pedagogiky 

                 Certifikát o absolvovaní výcvikové ho programu  

                 PRIDE 

                 Certifikát výtvarná výchova netrad i čne 

                 Osved čenie o absolvovaní vzdelávacieho  

       seminára „Zlepšenie kvality života detí  

       a podpora náhradnej rodinnej starostlivosti.  

       Osved čenie „Terapeutické techniky v sociálnej    

       práci – modul Činnostná terapia a základy  

       ergoterapie a modul arteterapia“ 

 



Riadite ľka :   Mgr. Katarína Hrdá 

 

Vzdelanie :    Stredná ekonomická škola, 

              PF Nitra – 2 ro čný odbor - Vychovávate ľstvo 

              pre domovy mládeže – závere čné skúšky, 

              VŠ TF UK Bratislava, odbor u čite ľka všeobecno- 

              Vzdelávacích predmetov etika, nábožen stvo, 

                VŠ PF UK Bratislava– vychovávate ľstvo,  

                špecializácia pedagogika emocionáln e  

                a sociálne narušených 

                TU FF Trnava – odbor psychológia - prebieha  

      

 

Ďalšie vzdelanie: Program PRIDE  - trénerka            

                  Supervízny výcvik – akreditovaný  

                  supervízor 

             Terapia pevným objatím Ji řiny Prekopovej  –  

                  osved čenie 

 

Sociálna pracovní čka: Mgr. Jana Na ňová,  

Vzdelanie:  Pedagogická fakulta UMB – sociálna pedagogika 

Sociálna asistentka  :  Soňa Kecskemétyová , 

Vzdelanie:  Vyššie nadstavbové vzdelanie – „Sociálnoprávana     

            Akadémia, VŠ Sv. Alžbety – odbor sociál ny  

            pracovník – prebieha. 

 

 

Psychológ: RNDr. Mgr. Ivana Ladomerská  

Vzdelanie: PF UPJŠ Košice – biológia,  

           FF Prešovská univerzita v Prešove – Psychológia, 

  Ďalšie vzdelanie: Modulárna škola duchovného poradenstva,  

    Psychoterapeutický výcvik KBT,  

                    Dvojsemestrálny postgraduálny k urz  

                    pastorálnej psychológie, rigoró zna skúška 



        Certifikát certifikovanej činnosti  

                    psychoterapia. 

    Zru čnosti poradenskej práce s de ťmi a  

                    adolescentmi. 

         

Vedúci výchovy: Jaroslav Sova  

Vzdelanie:    stredná pedagogická škola –  vychovávate ľstvo,   

              ošetrovate ľstvo 

         Špeciálna pedagogika  

 

Ďalšie vzdelanie: Program PRIDE  – absolvent 

     Terapeutické techniky v sociálnej práci –  

                  modul činnostná terapia  –  certifikát. 

 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Renáta Knapcová 

      Stredná po ľnohospodárska škola 

      VŠ TF UK Bratislava – u čite ľka etiky a  

                   náboženstva 

                   PF UK Bratislava – 2 ro čné špeciálno- 

                   pedagogické štúdium 

Ďalšie vzdelanie:  Program PRIDE 

      Certifikovaný kurz činnostnej terapie 

 

1.2.      Stravovanie 
 

     V roku 2014 sa 8 deti stravovalo doma aj v školskýc h 

jedál ňach a jedno die ťa doma a v materskej škôlke.  Minimálne 

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

deň je v našom zariadení v piatok, kedy sa mäso nahrad í rybou, 

prípadne iným, mú čnym, alebo zeleninovým jedlom. Na príprave 

stravy majú podiel aj samotné deti. Deti nad 15 rok ov 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 lí stka 

vychovávate ľka, alebo profesionálny rodi č. 



1.3.  Bývanie  

 

     Podmienky bývania v KS v Moštenici sa oproti 

predchádzajúcim rokom nezmenili. Profesionálne rodi ny sa 

starali o deti vo svojich rodinných domoch v obci N emecká 

a Pohronská Polhora, Čerín a Jesenské. 

 

 

1.4.  Zaopatrenie 

 

     Deti KS, o ktoré sa staráme majú svoje vlastné  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. Deti sú vedené k tomu, aby sa 

o svoje veci starali. Domácnos ť v KS vedú zamestnanci spolu 

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

stolíkoch,  vo svojich izbách o vysávanie kobercov,  vždy 

primerane veku. Deti nad 12 rokov sa u čia pra ť si svoje osobné 

veci v prá čke 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 a profesionálni 

rodi čia. Deti sú vedené k tomu, aby si svoje vlastné vec i, ale 

aj spolo čné vážili.  

 

1.5.  Výchova 

 

      Výchovná činnos ť v krízovom stredisku je organizovaná 

ako sú časť Individuálnych plánov na zvládnutie krízy. V prvom  

rade je realizovaná diagnostika, vedú sa s de ťmi rozhovory, 

aby sme zistili, ktoré oblasti je potrebné u detí p osilni ť 

a ktoré eliminova ť. Individuálne plány na zvládnutie krízy sa 

vyhotovujú v spolupráci s úradmi práce sociálnych v ecí 



a rodiny a s obcou, vyhodnocuje sa raz za pol roka.  Plány 

výchovnej práce robia vychovávatelia a profesionáln i rodi čia v 

spolupráci s odbornými zamestnancami a s de ťmi a vyhodnocujeme 

ich raz za mesiac. Po príchode do zariadenia sa v m inulom roku 

u detí rozvíjali a upev ňovali v prvom rade hygienické návyky  

pracovné zru čnosti, podporili sme záujmovú činnos ť detí, jedno 

die ťa sa u čilo hra ť na flaute v základnej umeleckej škole, 

chlapec chodil na futbal, usilovali sme sa pomôc ť de ťom pri 

vzdelávaní a dobehnú ť školské u čivo, ktoré mali zanedbané.  

 

 

1.6.  Lie čebno-výchovná  a zdravotná starostlivos ť 

 

     Okrem výchovnej činnosti v KS deti potrebovali 

špecializovanú odbornú zdravotnú, alebo lie čebnú 

starostlivos ť. Deti KS navštevovali lekárov špecialistov : 

kožného, o čného, kardiológia, neurológa, gastroenterológa 

a ortopéda. Jedno die ťa denne cvi čilo cviky od ortopéda. 

       

            

1.7.  Poradenstvo 

 

     Poradenskú činnos ť sme poskytovali v rámci krízového 

strediska biologickým rodi čom detí, príbuzným detí. Podarilo 

sa nám nadviaza ť kontakt so všetkými rodi čmi detí aj so 

starými rodi čmi a s niektorými príbuznými.  Navštívili sme 

spolu s de ťmi jedného rodi ča vo výkone trestu. Poradenstvo sme 

poskytovali aj starším de ťom a profesionálnym rodi čom, ktorí 

sa o deti krízového strediska starajú. Okrem toho p oskytujeme 

poradenskú a terapeutickú starostlivos ť jednotlivcom 

a rodinám, ktoré sa na nás obrátia o pomoc pri rieš ení 

krízových životných situácií. 

 Individuálne poradenstvo sme poskytovali: starým r odi čom, 

biologickým rodi čom 9 detí a tiež širšiemu príbuzenstvu. 



Motivovali a viedli sme príbuzných, aby si upravili  pomery 

a usilovali sa o návrat detí domov. Poskytli sme po radenstvo 

žiadate ľom o náhradnú osobnú starostlivos ť a tiež finan čnú 

výpomoc. Motivovali sme deti, rodi čov, starých rodi čov 

a širšie príbuzenstvo k aktívnemu podie ľaniu sa na riešení ich 

krízovej životnej situácie a pomáhali de ťom spracováva ť 

dočasné odlú čenie od rodiny. Realizovali sme stretnutia detí 

s rodi čmi aj širšou rodinou na domácej pôde, ale aj v bydl isku 

biologickej rodiny. 

 

         

1.8 Záujmová činnos ť 

 

Jedno die ťa navštevovalo v základnej umeleckej škole flautu 

a chlapec futbalový krúžok. Každý mesiac sme organi zovali 

tématické stretnutie „teenegerov“, pre deti z detsk ého domova 

spolu s de ťmi v krízovom stredisku. Tématické stretnutia boli 

pre deti obohacujúce jednak pre obsah stretnutí zam eraný na 

potreby vekovej skupiny od 12-18 rokov, ako aj z dô vodu, že sa 

deťmi mohli stretnú ť s rovesníkmi. Deti v rámci týchto 

stretnutí navštívili fitnescentrum, plaváre ň, hrali futbal, 

mali stretnutie s lekárom a zdravotnou sestrou, die včatá mali 

stretnutia a rozhovory s externým psychológom.   

                 

 

     

 

 



1.9. Kultúrna činnos ť a vyššie duchovné činnosti 

 

     Deti navštevovali v rámci školy rôzne kultúrne podu jatia,  

exkurzie a koncerty. 

     Deti chodia  dvakrát v týždni na sv. omšu do k atolíckeho 

kostola.  Chlapci, ktorí chcú miništrujú.  Deti sú vedené 

prirodzeným spôsobom k praktickému kres ťanskému životu. 

Náboženskú výchovu absolvujú v škole.  

 

 

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 dve deti u rodi čov 

a tri deti u starej matky. V mesiaci júl 2014 sme o rganizovali 

letný tábor pre deti z profesionálnych rodín spolu s de ťmi zo 

skupín domova a pre deti z krízového strediska, aby  si PR 

mohli čerpa ť dovolenku.    

                 

 

 

 

 



Spolupráca 

 

     V roku 2014 sme spolupracovali s príslušnými ú radmi práce 

sociálnych vecí a rodiny a s obcami, odkia ľ prišli deti do 

krízového strediska. Spolupracovali sme taktiež s o rgánmi 

činnými v trestnom konaní ako je polícia a ústavy na  výkon 

trestu. Spolupracovali sme s jednotlivými školskými  

zariadeniami, ktoré navštevujú naše deti aj s pedia trami 

a ďalšími lekármi špecialistami. Okrem toho sme spolup racovali 

s diagnostickým centrom v Ružomberku a v Záhorskej Bystrici.  

 

 

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: 

 

Ing. Pavlovi Benia čovi s rodinou, Magduške Benia čovej, ThDr. 
Stankovi Vargovi,   JUDr. Pavlínke Pacherovej, Mgr.  
Kristiánovi a Katke Kovácsovcom, Mgr. Janke Kostanj evcovej,  
Jožkovi Poliakovi s rodinou,  Agneške a Pe ťovi Va ňovcom, Mgr. 
Peťovi Hudecovi, Ing. Petrovi Škodovi, MuDr. Budajovej , p. 
Csipsovi, Danke Bartekovej, Ing. Jurajovi Babálovi a Julkovi 
Hronovi.  
        Ďakujeme všetkým neznámym darcom, ktorí nám venovali  
2% podielu z odvedených daní, prípadne šatstvo. Tak tiež 
ďakujeme všetkým naším zamestnancom, ktorí sa už via c rokov 
s láskou starajú o deti a sú ochotní v prípade potr eby by ť 
kedyko ľvek k dispozícií. 
 
 
 



Firmám:  
 
Kúpalisko Štúrovo, Kaufland Banská Bystrica, Farský  úrad 
Slovenská Ľupča, Obecný úrad Slovenská Ľupča, Obecný úrad 
Moštenica.  
 
 
 

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 2014 

 

     Príjmy Krízového strediska v Moštenici sú tvor ené 

z nasledovných zdrojov: 

1.  Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

2.  Banskobystrický samosprávny kraj 

3.  Zria ďovate ľ Spolo čenstvo Svätej rodiny 

4.  Dotácie 

5.  Dary 

 

 

Spôsob využitia finan čných a naturálnych darov 

 

Finan čné aj naturálne dary sú používané na výdavky Krízov ého 

strediska a na predchádzanie vzniku krízových situá cií 

v rodinách. V rámci naturálnych darov dostávame z h ypermarketu 

Kaufland čistiace a hygienické prostriedky, ktoré boli 

rozde ľované aj do profesionálnych rodín. Finan čné prostriedky 

získané ako dary sú vedené na ú čte a v pokladni a podvojne 

zúčtované v rámci ú čtovníctva v našej organizácii. 

 

Stav a pohyb majetku 

 

Spolo čenstvo Svätej rodiny má dom, v ktorom je zriadené 

krízové stredisko v dlhodobom nájme „za korunu“ od 

Rímskokatolíckej cirkvi Slovenská Ľupča. Spolo čenstvo Svätej 

rodiny – Krízové stredisko má vo vlastníctve auto D acia Lodgy, 

ktoré bolo zakúpené v tomto roku z dotácie Minister stva práce 

sociálnych vecí a rodiny. 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





3. Personálne otázky 

 

3.1.  Štruktúra a po čet zamestnancov 

 

Celkový po čet zamestnancov:   12  

( čiasto čné úväzky a dohody)                      

 

Pracovné pozície.   Riadite ľ 

             Sociálny pracovník 

     Vedúci výchovy-koordinátor PR 

          Špeciálny pedagóg 

      Ekonómka 

      Údržbár 

          Profesionálny rodi č 

          Vychovávatelia    

                    

Obce:  Pohronská Polhora, Nemecká, Jesenské 

   - 3 profesionálni rodi čia 

 

 

 3.2.  Rozširovanie kvalifikácie  

 

     Jedna zamestnanky ňa študuje na strednej pedagogickej 

škole, jedna študuje v odbore psychológia na Trnavs kej 

univerzite a ďalšia na VŠ Sv. Alžbety v Banskej Bystrici. 

 

 

3.3. Supervízia 

 

      Supervízia bola v r. 2013 vykonaná skupinová aj 

individuálna. Externým supervízorom našej organizác ie je Mgr. 

Kristián Kovács, certifikovaný supervízor. Internú supervíziu 

máme v zariadeniach pod ľa aktuálnej potreby. 



 Supervíziu vnímame ako výchovný a podnecujúci prvo k a prínos 

pre každého zamestnanca. Pomáha nám skvalitni ť našu prácu 

s de ťmi a inými klientmi, motivuje nás k tvorivejšiemu 

prístupu vo výchovnej činnosti. Zlepšuje a skvalit ňuje 

vzájomné vz ťahy zamestnancov. Pomáha nám vidie ť našu činnos ť 

z iného uhla poh ľadu. 

 

 

4. Spôsob zverejnenia výro čnej správy 

 

     Výro čná správa bude zaslaná a odovzdaná do 15.5.2015 

BBSK, ÚPSVaR v Banskej Bystrici, Biskupskému úradu v Banskej 

Bystrici, bude uložená v Krízovom stredisku v Mošte nici 

k nahliadnutiu a zverejnená na našej webovej stránk e 

www.potocik.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


