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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. 1998 Detský domov Potôčik 

s jednou samostatnou skupinou v Moštenici, v r. 2002 v obci Jesenské v rodinnom dome 

druhú samostatnú skupinu Studnička, ktorá bola zrušená v r. 2011 a deti boli umiestnené 

v profesionálnych rodinách a niektoré sa vrátili do biologických rodín. V r. 2007 ďalšiu 

samostatnú skupinu Pramienok v Slovenskej Ľupči, pre deti od 0-3 rokov, ktorá bola po 

zmene zákona zmenená na Diagnostickú skupinu. V r. 2009  spoločenstvo zriadilo Krízové 

stredisko, so sídlom v Moštenici.  

Detský domov Potôčik je zariadenie sociálno-právnej ochrany, má právnu 

subjektivitu a je zariadením na výkon rozhodnutia súdu. Poskytuje ústavnú starostlivosť 

deťom vo veku od 0 do 25 rokov na základe Akreditácie MPSVaR SR  č.s. 25496/2011-

I/25 AK. 

      Detský domov poskytoval v r. 2014 starostlivosť v dvoch samostatných skupinách 

v Moštenici a v Slovenskej Ľupči a v profesionálnych rodinách. V r. 2014 sa v detskom 

domove poskytovala starostlivosť  spolu 43 deťom. Detský domov poskytoval starostlivosť 

29 deťom v profesionálnych. K 31. 12. 2014 bolo v detskom domove umiestnených spolu 38 

detí. Z toho 21 dievčat. Súrodeneckých skupín bolo  10 – 1 s 2 súrodencami, 5 

súrodeneckých skupín s 3 súrodencami a 4 skupiny so 4 súrodencami. V r. 2014 sa nám 

podarilo prenajať rodinný dom vo Zvolene, kde realizujeme projekt „Cesta k samostatnosti“. 

V rámci projektu si deti nad 16 rokov trénuje prípravu na osamostatnenie pod dohľadom 

sociálneho pracovníka, špeciálneho pedagóga a koordinátora výchovnej činnosti.  

 

 



Detský domov Potôčik, Moštenica 74, 976 13 Slovenská Ľupča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Preh ľad 
 

o vykonávaných činnostiach za r. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1.1.  Základné informácie 
 
 
Názov:        Detský domov Potô čik, 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 Detského domova: 

         Spolo čenstvo Svätej rodiny, verejné združenie  

              veriacich 

 

OKEČ:         87900 Ostatná starostlivos ť v pobytových  

              z ariadeniach 

              721 Činnosti cirkevných organizácií  

 

Riadite ľka :   Mgr. et Mgr. Bc. 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 jednoodborová psychológia  

      

 

Ďalšie vzdelanie: Program PRIDE  - trénerka            

                  Supervízny výcvik – akreditovaný  



                  supervízor 

             Terapia pevným objatím Ji řiny Prekopovej  –  

                  osved čenie 

 

Asistent sociálnej práce: Mgr. Jana Na ňová,  

Vzdelanie:  Pedagogická fakulta UMB – sociálna práca – I.st. 

Pedagogická fakulta UMB – sociálna pedagogika 

 

Asistent sociálnej práce :  Soňa Kecskemétyová , 

Vzdelanie:  Vyššie nadstavbové vzdelanie – „Sociálnoprávana     

            akadémia. 

Ústav rómskych európskych štúdii Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislava – sociálna práca so     zameraním 

na rómske etnikum – štúdium prebieha 

 

   Sociálna pracovní čka:      Mgr. Zlatica Lepiešová 

   Vzdelanie: Vysoká škola Sládkovi čovo – odbor sociálna práca 

 

   Sociálny pracovník:        Mgr. Tomáš Šimo 

   Vzdelanie:  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce  

sv. Alžbety v Bratislave – odbor sociálna práca. 

  

              

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. 

         

Koordinátor výchovnej činnosti: Jaroslav Sova, DiS 

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 

 

     V roku 2015 bolo ukon čené poskytovanie starostlivosti 

v zariadení 5 de ťom. Do biologickej rodiny sa vrátili 4 deti 

po viacro čnej sanácii rodinného prostredia. V r. 2011 sa 

vrátili 3 deti z tejto súrodeneckej skupiny. V r. 2 014 

v máji 2 deti a 2 deti v októbri 2014. S rodinou má me stále 

kontakt a po návrate domov sme boli v kontakte, pos kytli sme 

poradenstvo a taktiež sme motivovali deti k navštev ovaniu 

školy. 

 Do pestúnskej starostlivosti odišlo v r. 2014 jedn o die ťa 

vo veku 3 roky. 

 

 

 



     Deti zo Samostatnej skupiny Potô čik navštevovali v r. 

2014 Základnú školu v Slovenskej Ľupči. Jedno die ťa 

navštevovalo Strednú odborná škola hotelových služi eb a 

obchodu – odbor kuchárka, jedno die ťa Strednú odbornú školu 

gastronómie a cestovného ruchu v Nitre, jeden chlap ec 

navštevoval Spojenú školu v Banskej Bystrici – odbo r 

stavebná výroba, dve deti navštevovali Odborné u čilište 

internátne Nová Ves nad Žitavou, odbor obchodná pre vádzka – 

pomocný kuchár. Jedno diev ča študuje na Pedagogickej fakulty 

UMB – odbor sociálna práca v Banskej Bystrici. 

     Deti z Pramienka navštevovali Základnú školu 

v Slovenskej Ľupči .  

 

 

1.2.      Stravovanie 
 

     V roku 2014 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. V rámci projektu „Cesta k samostatnosti“  si tri 

diev čatá pripravovali celodennú stravu samé na základe 

vy členených finan čných prostriedkov pod ľa veku. Ich úlohou 

bolo zvládnu ť zostavenie predpokladaného jedálneho lístka, 

vypísanie potrebných potravín, nákup potravín a zár ove ň 

dodržanie finan čného limitu.  

 

 



1.3.  Bývanie 

 

     Podmienky bývania v Moštenici a v Slovenskej Ľupči  sa 

oproti predchádzajúcim rokom nezmenili. V Slovenske j Ľupči 

aktívne využívame prednáškovú miestnos ť na vzdelávanie 

zamestnancov, porady, na stretnutia s profesionálny mi rodi čmi, 

na súrodenecké stretnutia a na prácu špeciálneho pe dagóga 

s de ťmi. Prenajatý dom vo Zvolene v rámci projektu „Cest a 

k samostatnosti“ sme zariadili potrebným zariadením , ktoré 

v dome chýbalo ako chladni čka, sporák, digestor, prá čka, dve 

dvojvá ľandy. 

 

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 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, 

v prípade potreby sušíme v suši čke. Menším de ťom perú a žehlia 

vychovávatelia a profesionálni rodi čia. Deti sú vedené k tomu, 

aby si svoje vlastné veci, ale aj spolo čné vážili. 

U niektorých sa darí vybudova ť správny postoj k hodnotám, 

u iných je axiologizácia dlhodobým procesom. 

 



1.5.  Výchova 

 

      Výchova v našom Detskom domove Potô čik je organizovaná 

na základe Individuálnych plánov rozvoja osobnosti die ťaťa, 

ktorý má dve časti a to plán sociálnej práce s die ťaťom a jeho 

rodinou a výchovný plán. V pláne sú dlhodobé aj krá tkodobé 

ciele. Plán sociálnej práce s rodinou die ťaťa sa robí 

v spolupráci s úradmi práce sociálnych vecí a rodin y 

a s obcou, vyhodnocuje sa raz za pol roka. Plán výc hovnej 

práce robia vychovávatelia s odbornými zamestnancam i a s de ťmi 

a vyhodnocuje sa raz za mesiac. Vo výchove na ďalej používame 

prvky systému KEMSAK a vedieme deti k vyšším duchov ným 

hodnotám. V rámci projektu „Cesta k samostatnosti“ vedieme 

mládež hlavne k zvládaniu samostatného vedenia domá cnosti, 

organizovania si svojho času, samostatnej príprave na 

vyu čovania a k rozvíjaniu sebaregulácie. 

U každého  die ťaťa sa najskôr stanoví na základe pozorovania a 

psychologickej diagnostiky, v ktorej oblasti má die ťa 

najvä čšie potreby a pod ľa toho sa zostaví individuálny plán 

rozvoja osobnosti die ťaťa, a hlavne jeho výchovná zložka, 

ktorá obsahuje aktivity na stimuláciu jednotlivých oblastí, 

prípadne na elimináciu nedostatkov. Aktivity sú rôz neho 

charakteru od hrových, cez pracovné, pohybové, hudo bné 

s využitím prvkov arteterapie, ergoterapie, pohybov ej terapie 

aj dramatoterapie. Každý vychovávate ľ má v osobitnej 

starostlivosti 2-3 deti. Vychovávatelia v oboch sam ostatných 

skupinách píšu každý de ň denník die ťaťa. Plán výchovnej práce 

s die ťaťom zostavuje vždy vychovávate ľ po konzultácií 

s odborným personálom pre tie deti, ktoré má v užše j 

starostlivosti. V rámci individuálneho plánu rozvoj a osobnosti 

die ťaťa podporuje vzájomné stretávanie sa súrodencov, kto rí 

nie sú umiestnení spolu. Stretávajú sa raz mesa čne bu ď 

v jednotlivých profesionálnych rodinách, alebo v mi estnosti na 

to ur čenej Slovenskej Ľupči. S vytipovanými de ťmi v skupine aj 



v profesionálnych rodinách pracuje osobitne aj špec iálny 

pedagóg priamo v profesionálnej rodine, alebo na sk upine. 

 

       

     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. Dvadsa ťjeden detí navštevovalo v tomto roku 

pedopsychiatra. Desa ť detí potrebovalo logopedickú 

starostlivos ť. Dvanás ť detí   navštevovalo o čného lekára. Jedno  

die ťa rehabilitáciu. Deti, ktoré k nám prichádzajú v po slednom 

období z terénu sú vekovo staršie a tým je aj ich p oškodenie, 

či už mentálne, sociálne, alebo zdravotné ove ľa 

komplikovanejšie a vyššia náro čnos ť pri rozvíjaní ich 

psychických funkcií a eliminovaní vývinových nedost atkov. 

Práca s de ťmi je ve ľmi náro čná. Náro čné je taktiež plánovanie 

budúcnosti, zvláš ť pri de ťoch so špeciálnymi potrebami. 

        

            

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 po ukon čení ústavnej starostlivosti, 

ale sú s nami v kontakte, biologickým rodi čom, profesionálnym 

rodi čom a žiadate ľom o náhradnú rodinnú starostlivos ť. 

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

toho poskytujeme poradenskú a terapeutickú starostl ivos ť 

jednotlivcom a rodinám, ktoré sa na nás obrátia o p omoc pri 

riešení krízových životných situácií. 

 

 

         



1.8 Záujmová činnos ť 

 

Jedno die ťa navštevovalo v základnej umeleckej škole flautu, 

piati chlapci futbalový krúžok a dvaja thajský box.  Deti 

taktiež navštevujú volejabalový krúžok, starší chod ia cvi či ť 

do fitnescentra, stolný tenis,  Každý mesiac sme or ganizovali 

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, ven ovala sa im 

kozmeti čka. Pozerali spolu filmy s tématikou primeranou ich  

veku s následnou diskusiou k filmu. Diev čatá mali stretnutia 

a rozhovory s externým psychológom, kde rozoberajú hlavne témy 

priate ľstva, lásky, vz ťahy medzi sebou a k biologickým 

rodi čom. 

                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



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. Jeden chlapec  chodí na 

miništrantské stretnutia. 

 

 

1.10. Rekrea čná činnos ť 

 

    Jarné prázdniny niektoré deti strávili u svojic h 

biologických príbuzných, alebo pri aktivitách organ izovaných 

v domove. Ako každý rok, tak aj tento deti oslávili  De ň detí 

spolu so zamestnancami, kde spolo čne pozerali film, menšie 

deti sú ťažili, dospelí varili guláš a grilovali.  

      Po čas letných prázdnin, boli deti v letnom tábore 

v Hrabi čove, ktorý organizujeme pravidelne každý rok pre na še 

deti z profesionálnych rodín a pre deti zo skupín. Vedúcimi sú 

tam naši vychovávatelia, odborní zamestnanci a brig ádnici. 

V rámci letného tábora majú deti možnos ť absolvova ť výlety na 

kúpalisko v Žarnovici, vo Vyhniach, absolvujú turis tické 

výlety. Majú možnos ť sú ťaži ť v športovej olympiáde, venujú sa 

kreatívnym ru čným, praktickým zru čnostiam. Vyrábajú si masky 

na karneval a tancujú na diskotéke. Tento letný pob yt slúži 

nielen na odrekreovanie detí, ale prináša nám viac informácii 

aj o vývine detí v profesionálnych rodinách, o ich návykoch, 

spôsobe správania a prežívania, ktorí sa dá za dva týždne 

odsledova ť. Následne je poskytnuté profesionálnym rodi čom 

poradenstvo, na ktoré oblasti vývinu je potrebné sa  u detí 

sústredi ť a venova ť im pozornos ť.  Okrem toho boli deti 

v tábore na Turci, organizovanom ob čianskym združením a na 



dvojtýžd ňovom pobyte v Ková čovských kopcoch pri Štúrove, kam 

každý rok chodíme na chatu.        

   

Spolupráca 

 

     V roku 2014 sme spolupracovali s príslušnými ú radmi práce 

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

detského domova. Spolupracovali sme taktiež s orgán mi činnými 

v trestnom konaní ako je polícia a ústavy na výkon trestu. 

Spolupracovali sme s jednotlivými školskými zariade niami, 

ktoré navštevujú naše deti aj s pediatrami a ďalšími lekármi 

špecialistami. Okrem toho sme spolupracovali s diag nostickým 

centrom v Ružomberku a v Záhorskej Bystrici a s kli nickou 

psychologi čkou dr. Jánošíkovou. 

 

 

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,Thlic. 
PhDr. PaedDr. ThDr. Stankovi Vargovi,   JUDr. Pavlí nke 
Pacherovej, Mgr. Kristiánovi a Katke Kovácsovcom, M gr. Janke 
Kostanjevcovej,  Jožkovi Poliakovi s rodinou,  Agne ške 
a Pe ťovi Va ňovcom, Mgr. Pe ťovi Hudecovi, Ing. Petrovi Škodovi,  
Ing. Csipsovi, Danke Bartekovej, Ing. Jurajovi Babá lovi 
a Julkovi Hronovi, Robovi Brezovanovi s rodinou, MU Dr. 
Zatlukalovej, MUDr. Herkovej, Ľubke Ondrejkovej,  



        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 Cirkevného detského domova Potô čik v Moštenici sú 

tvorené z nasledovných zdrojov: 

1.  Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

2.  Zria ďovate ľ Spolo čenstvo Svätej rodiny 

3.  Dotácie 

4.  Dary 

 

 Prevádzka Detského domova Potô čik v Moštenici a opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí boli financované z prí spevku 

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

2014. Z 2% z daní a z darov od fyzických a právnick ých osôb 

a z príspevku zria ďovate ľa. 

 

 

2.2. Členenie príjmov pod ľa zdrojov: 

 

ÚPSVaR B. Bystrica zazmluvnených 40 miest DeD  434 847,52 € 

Príspevok z 2%        2 120,17 € 

Dary od fyzických osôb                           4 418,48 € 

Výživné                                             74,76 € 

 

2.3. Stav záväzkov 

 

Pôži čka od zamestnanca použitá pri rekonštrukcii Sociáln eho 

centra v Slovenskej Ľupči je splácaná na základe  Zmluvy o 

pôži čke vo výške 222,74 €  za mesiac do r. 2017.  

 

 

 

 



2.4. Spôsob využitia finan čných a naturálnych darov 

 

Finan čné aj naturálne dary sú používané na všetky prevádz ky 

Detského domova, Krízového strediska a na predchádz anie vzniku 

krízových situácií v rodinách. V rámci naturálnych darov 

dostávame z hypermarketu Kaufland čistiace a hygiencké 

prostriedky, ktoré boli rozde ľované do skupín a do 

profesionálnych rodín. V troch prípadoch sme ich po užili aj na 

pomoc sociálne odkázaným rodinám. Finan čné prostriedky získané 

ako dary sú vedené na ú čte a v pokladni a podvojne zú čtované 

v rámci ú čtovníctva v našej organizácii. 

 

2.5. Stav a pohyb majetku 

 

Spolo čenstvo Svätej rodiny a jeho zariadenia majú všetky 

budovy v ktorých vykonávali svoju činnos ť prenajaté. V dvoch 

prípadoch od katolíckej cirkvi, v jednom od fyzicke j osoby. 

V dvoch prípadoch je prenájom bezplatný, v jednom p rípade ešte 

5 rokov bez úhrady nájmu – forma úhrady rekonštrukc ia objektu. 

Od r. 2017 bude platený ro čný nájom vo výške 1700 € ro čne. 

Spolo čenstvo Svätej rodiny a jeho zariadenia majú vo 

vlastníctve 4 autá a to:  Nissan Note, rok výroby 2 006, 

zakúpené v r. 2006 formou leasingu, Fiat Seicento, zakúpené 

v r. 2012, Felicia combi – rok výroby 1995, prijaté  ako dar od 

OS v Banskej Bystrici v r. 2005 a jedno prenajaté v ozidlo 

Nissan Quashaj 

 

 

2.6. Výdavky (vi ď.príložená súvaha a výsledovka) 

 

 

 

 

 



3. Personálne otázky 

 

3.1.  Štruktúra a po čet zamestnancov 

 

Celkový po čet zamestnancov:    xz 

( 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 špeciálna pedagogika a ďalšia na 

VŠ Sv. Alžbety v Banskej Bystrici. 

 

 

3.3. Supervízia 

 

      Supervízia bola v r. 2014 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 bola zverejnená na našej webovej stránke 

www.potocik.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


