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1 Identifikácia organizácie 

Názov:   Centrum pre deti a rodiny Kolíňany (ďalej len „centrum“)  

Adresa:  Hlavná ul. 499, 951 78, Kolíňany  

Riaditeľka:  PhDr. Emília Schwarzová, PhD. 

Kontakt:   tel.: 037/243 3011-4  

mobil: +421 908 088 098 

mail: riaditel.kolinany@ded.gov.sk 

IČO:   00513865 

DIČ:   2021103040 

Webové sídlo:  www.dedkolinany.sk 

 

1.1 Adresa miesta vykonávania opatrení v centre 

1. Hlavná ul. 499, 951 78 Kolíňany  

2. Čerešňová ul. 97, 951 78 Kolíňany 

3. Bytové priestory profesionálnych náhradných rodičov 

4. Ambulancia Nitra, Coboriho 9, 949 01 Nitra 

5. Ambulancia Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 

 

2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

2.1 Dlhodobé ciele 

 Základným východiskovým dokumentom pre činnosť zariadenia je Koncepcia zabezpečovania 

vykonávania opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK") na 

roky 2021-2025, ktorá predstavuje základný koncepčný a plánovací dokument Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVaR“) a rozpracováva strategické rozvojové zámery Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti SPODaSK, osobitne v oblasti náhradnej starostlivosti. 

Koncepcia je zároveň konkrétnym plánovacím dokumentom na naplnenie Stratégie deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. 

 

 Vychádzajúc z tohto základného dokumentu je stratégiou centra: 

- vytvárať podmienky na poskytovanie včasnej odbornej intervencie dieťaťu a jeho rodine realizáciou opatrení 

SPODaSK ambulantnou a terénnou formou so zámerom zabrániť prehlbovaniu vzniknutých rodinných 

problémov a tak predchádzať vyňatiu detí z prostredia biologickej rodiny, 

- uprednostniť preventívnu odbornú pomoc a podporu na princípe dobrovoľnosti vytvorením podmienok pre 

realizáciu pobytových opatrení SPODaSK na základe dohody pre rodičov/plnoleté fyzické osoby s deťmi, 

- zvyšovať kvalitu a efektivitu vykonávaných opatrení SPODaSK v centre a profesionalizovať výkon sociálnej 

práce, psychologickej činnosti a inej odbornej pomoci klientovi, 

- výkonom opatrení SPODaSK v centre a intenzívnou spoluprácou s ostatnými zaintereso vanými subjektmi v 
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oblasti SPODaSK znížiť priemernú dĺžku pobytu klienta v zariadení,  

- vzdelávaním a rozvojom vlastných zamestnancov vytvárať podmienky pre starostlivosť o  dieťa a rodinu 

s dôrazom na zabezpečenie individuálneho prístupu k  dieťaťu s rešpektom k jeho životnej histórii a rodinným 

väzbám, 

- zlepšovať podmienky na zapájanie detí a mladých dospelých do vecí, ktoré sa ich týkajú a podporovať 

dospievajúce deti a mladých dospelých pri osamostatňovaní sa,  

- zabezpečiť bezpečnú, čo najintenzívnejšiu integráciu detí a mladých dospelých do spoločnosti. 

 

2.2 Krátkodobé ciele a odpočet splnených úloh za rok 2020  

 Za účelom dosiahnutia strategických zámerov centra bolo v uplynulom roku jedným z  jeho cieľov 

priebežne, na základe špecifických potrieb zariadenia a jeho súčasných klientov, aktualizovať Program centra 

v oblasti výkonu opatrení pobytovou, ambulantnou a terénnou formou. Centrum počas roku 2020 pôvodný 

dokument revidovalo s ohľadom na námety a pripomienky odborných pracovníkov reflektujúc aktuálne 

a reálne výzvy vychádzajúce z činnosti zamestnancov zariadenia a meniacich sa potrieb jeho klientov. 

Aktuálna verzia dokumentu je dostupná na webovom sídle centra.  

 Ďalšou z úloh bola výstavba oddychovej zóny v exteriéri zariadenia za účelom realizácie 

voľnočasových aktivít a športových činností pre deti z centra. Za pomoci finančných príspevkov Občianskeho 

združenia Domov Kolíňany a Slovenskej sporiteľne, a.s. bola v areáli zariadenia vybudovaná detská lezecká 

stena, ktorá ponúka možnosť zmysluplnej zábavy a pohybovej aktivity pre deti. Revitalizáciou oddychovej zóny 

v exteriéri zariadenia vznikol príjemný priestor na aktívny oddych a regeneráciu klientov zariadenia. 

 V oblasti zvyšovania odbornej kvalifikácie a rozvoja zamestnancov zariadenie zabezpečilo v rámci 

spracovaného Plánu profesijného rozvoja interné a externé vzdelávanie pre pracovníkov centra. Zamestnanci 

sa rozvíjali prostredníctvom školení, metodických i pracovných stretnutí. Vzdelávanie sa realizovalo na 

základe analýzy potrieb a požiadaviek zamestnancov, v súlade so stratégiou zariadenia.  

 V roku 2020 centrum vypracovalo Program prípravy pre profesionálnych náhradných rodičov  (ďalej len 

„PNR“), prostredníctvom ktorého má záujem realizovať prípravu budúcich záujemcov o danú pracovnú pozíciu 

a napomôcť tým zvýšeniu kvality starostlivosti o deti v centrách.  

  

3 Koncepčná činnosť 

3.1 Organizačná štruktúra 

 V roku 2020 prešlo centrum niekoľkými organizačnými zmenami, schválenými zriaďovateľom, 

Ústredím PSVaR.  

 S účinnosťou od 01.05.2020 sa zmenou organizačnej štruktúry vytvorila  3. samostatne usporiadaná 

skupina s kapacitou 10 miest. Celková kapacita pre klientov centra vzrástla na 46 miest. V  rámci 

zabezpečovania výkonu opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou bol 6-členný odborný tím 

posilnený o pracovnú pozíciu 1 sociálneho pracovníka.  

 Celkový počet zamestnancov k 31.12.2020 bol 45. 
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Tabuľka č. 1  Schéma organizačnej štruktúry Centra pre deti a rodiny Kolíňany  

 

3.2 Priestorové podmienky 

 V roku 2020 malo centrum v správe kmeňovú budovu a rodinný dom, obidve nehnuteľnosti v 

katastrálnom území obce Kolíňany. V priestoroch kmeňovej budovy boli zriadené dve samostatne usporiadané 

skupiny, v rodinnom dome v obci boli vytvorené priestorové podmienky pre tretiu samostatne usporiadanú 

skupinu. V každej samostatne usporiadanej skupine boli vytvore né priestory s kapacitou 10 detí. Výkon 

pobytových opatrení SPODaSK sa realizoval aj v  8 vlastných bytových priestoroch profesionálnych 

náhradných rodičov.  

 Pri kmeňovej budove boli vytvorené priestorové podmienky pre výkon práce zamestnancov 

ekonomicko-prevádzkového úseku, odborný tím centra a riaditeľa zariadenia. 

 Centrum Kolíňany v roku 2020 na účely vykonávania opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou 

formou prenajímalo 4 kancelárske priestory. Z toho v  Nitre dve kancelárie, dispozične blízko autobusovej a 

železničnej stanice. Ďalšie 2 kancelárie boli prenajaté v  meste Zlaté Moravce, dispozične umiestnené v centre 

mesta a tým ľahko dostupné pre klientov.  
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4 Koordinačná a riadiaca činnosť 

4.1 Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, supervízia  

 V roku 2020 bol profesijný rozvoj zamestnancov v  podmienkach centra zabezpečený prostredníctvom 

schváleného Ročného plánu vzdelávania, ktorého súčasťou boli: 

- Program aktualizačného vzdelávania, 

- Plán vzdelávania zamestnancov pomáhajúcich profesií,  

- Plán vzdelávania pre profesionálnych náhradných rodičov. 

S cieľom zvýšiť profesionalitu práce v zariadení sa v centre uskutočňoval program supervízie. 

 

 Realizácia jednotlivých vzdelávacích aktivít zamestnancov centra v  roku 2020 je bližšie uvedená 

v tabuľkách č. 2-4. 

 
Tabuľka č.2  Vzdelávacie akt ivity v zmysle Programu aktualizačného vzdelávania  

Téma  Termín  Organizátor/ Lektor 
Cieľová 
skupina 

Dĺžka 
trvania 

Ako zadávať hranice s akcentom na špecifiká 
osobnosti dieťaťa  

September 2020 Mgr. Hudeková  
Pedagogickí 
zamestnanci 

4 hodiny 

Význam tímovej spolupráce pri vytváraní 
a dodržiavaní hraníc 

Október 2020  ProLiberi o.z.  
Pedagogickí 
zamestnanci 

4 hodiny 

 

Tabuľka č.3  Vzdelávacie akt ivity v zmysle Plánu vzdelávania zamestnancov pomáhajúcich profesií  

Téma  Termín  Organizátor/ Lektor 
Cieľová 
skupina 

Dĺžka 
trvania 

Vypracovanie a vedenie spisovej dokumentácie 
v CDR 

Február 2020 Odborný tím centra  
Sociálni 

pracovníci 
2 hodiny 

Príprava mladých dospelých na osamostatnenie sa  Apríl 2020  Odborný tím centra  
Sociálni 

pracovníci 
2 hodiny 

Konferencia sociálnych pracovníkov  August 2020 Ústredie PSVaR  
Sociálni 

pracovníci 
4 hodiny 

 

Tabuľka č.4  Vzdelávacie aktivity v zmysle Plánu vzdelávania pre profesionálnych náhradných rodičov  

Téma  Termín  Organizátor/ Lektor 
Cieľová 

skupina 

Dĺžka 

trvania 

Práca s dokumentáciou dieťaťa  Február 2020 Odborný tím centra  PNR 3,5 hodiny 

Deprivácia u detí žijúcich v ústavných zariadeniach  September 2020 Psychológovia centra  PNR 3,5 hodiny 

Špecifiká práce s agresívnym klientom September 2020 ProLiberi o.z.  PNR  2 hodiny 

Predškolské vývinové obdobie a jeho špecifiká  Október 2020  Psychológovia centra  PNR 3,5 hodiny 

Obdobie vzdoru December 2020 Psychológovia centra  PNR 3,5 hodiny 

 

Celková výška vyčlenená na vzdelávacie aktivity zamestnancov predstavovala sumu 461,60 EUR. 

 Psychológovia NP DEI NS III. sa v mesiaci september 2020 zúčastnili vzdelávacej aktivity  v rozsahu 3 

dní (20,5 hodín) na tému Dieťa a rozvod/rozchod, ktorá bola realizovaná a finančne zabezpečená Ústredím 

PSVaR.  
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 Okrem uvedených vzdelávacích aktivít sa 39 zamestnancov zapojilo do programu supervízie. 

Zrealizovaných bolo spolu 62 hodín skupinových stretnutí a 37 hodín individuálnych stretnutí. Celková výška 

finančných prostriedkov vyčlenená na supervíznu činnosť predstavovala 1.986 EUR.  

 

 Tabuľka č.5  Supervízia zamestnancov centra  

Supervízia zamestnancov centra 

Pracovná pozícia  
počet stretnutí / hodín  

Individuálna  Skupinová 

Riaditeľka  2/2 0/0 

Vychovávateľ 1/1 12/24 

Profesionálny náhradný 
rodič 

1/1 4/8 

Psychológ  9/20 0/0 

Psychológ  

NP DEI NS III.  
0/0 5/15 

Sociálny pracovník  6/12 0/0 

Sociálny pracovník  
NP DEI NS III.  

1/1 5/15 

Zdroj: Program supervízie a výkazníctvo 

 

4.2 Hodnotenie zamestnancov 

 Hodnotenie zamestnancov centra bolo v roku 2020 realizované v súlade s aktuálne platným 

Pracovným poriadkom a Plánom profesijného rozvoj zamestnancov . Hodnotenie bolo zamerané na oblasti:  

- schopnosti a kompetencie, 

- profesionálne správanie a výkonnosť, 

- odborné vedomosti, 

- sebarozvoj. 
 

 Cieľom hodnotenia bolo získať spravodlivý, efektívny a pravdivý obraz o výsledkoch a perspektívach 

posudzovaného zamestnanca, ukázať ako pracuje, upozorniť na jeho chyby a nedostatky a poskytnúť mu 

reálnu perspektívu ďalšieho pôsobenia v rámci centra.  

 

5 Metodická činnosť 

 5.1 Práca s dieťaťom, mladým dospelým a jeho rodinou 

 Opatrenia a formy práce s dieťaťom a jeho rodinou boli podrobne spracované v  Programe centra,  

ktorý je verejne dostupný na webovom sídle zariadenia. Program centra je východiskovým dokumentom pre 

realizáciu práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý sa počas roka pravidelne aktualizoval a dopĺňal o nové 

poznatky a špecifikácie v závislosti od potrieb klientov a pripomienok odborných zamestnancov zariadenia.  

 V roku 2020 bola v samostatne usporiadaných skupinách a profesionálnych náhradných rodinách 

realizovaná komplexná starostlivosť o  umiestnené deti, ktorým bolo poskytované odborné poradenstvo 

odborným tímom centra, ako aj externými odborníkmi z  oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a 

psychiatrie. Kľúčovým prvkom výchovného procesu bol individuálny prístup, názornosť, systematickosť, 

pozitívny príklad a reálny zážitok zo životných skúseností, ako aj praktických zručností rodinného života. 

Výchovná činnosť v centre bola upravená Plánom výchovnej činnosti, ktorý sa plánoval a vypracovával pre 

každú samostatne usporiadanú skupinu na obdobie 1 roka. Materiálne a vecné potreby detí boli 

zabezpečované prostredníctvom samostatného hospodárenia.  
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 Po prijatí dieťaťa do centra sociálny pracovník v  spolupráci so zástupcom orgánu SPODaSK 

najneskôr do 1 mesiaca vypracoval Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa. Súčasne v tomto časovom 

období, za účelom riešenia nepriaznivej životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny, centrum zrealizovalo prípadovú 

konferenciu so zástupcami príslušných ÚPSVaR, obcí a inými zainteresovanými subjektmi, rodičmi a ďalšími 

príbuznými detí. Zámerom týchto stretnutí bolo prioritne hľadať riešenie nepriaznivej životnej situácie rodiny a 

na základe navrhnutých riešení vypracovať Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou.  

 V roku 2020 centrum z dôvodu zavedených opatrení na prevenciu šírenia ochorenia COVID-19 so 

zástupcami ÚPSVaR, obcí a iných subjektov pri riešení situácie dieťaťa a jeho rodiny intenzívnejšie využívalo 

elektronickú a telefonickú formu komunikácie. Celkovo bolo zrealizovaných 5 prípadových konferencií 

v priestoroch centra a 4 prípadové konferencie v priestoroch ÚPSVaR. 

 Mladí dospelí boli pripravovaní na odchod zo zariadenia prostredníctvom napĺňania Plánu prípravy 

mladých dospelých na osamostatnenie. Príprava na osamostatnenie sa realizuje od 16. roku veku dieťaťa, 

najneskôr rok pred dovŕšením plnoletosti. V roku 2020 bola realizovaná príprava na osamostatnenie sa štyrom 

deťom v samostatne usporiadanej skupine a dvom deťom v profesionálnej náhradnej rodinne.  

 Centrum za účelom posilnenia vzťahov medzi dieťaťom a jeho blízkymi vytvorilo priestor pre rôzne 

formy kontaktov. Z dôvodu zavedených opatrení na prevenciu šírenia ochorenia COVID-19, centrum v roku 

2020 podporovalo najmä telefonický a elektronický kontakt dieťaťa s jeho blízkymi osobami, prípadne osobný 

kontakt v areáli zariadenia za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. Ak to bolo vhodné a bezpečné, 

centrum umožnilo dieťaťu krátkodobý pobyt v starostlivosti rodičov, príp. iných blízkych osôb. V roku 2020 sa 

týmto spôsobom zrealizovalo 36 návštev v areáli zariadenia a 56 krátkodobých pobytov detí v starostlivosti 

biologických rodičov alebo iných blízkych osôb. V roku 2020 navštívilo rodinu, príp. iné dieťaťu blízke osoby 17 

detí a na tento účel bol rodinám poskytnutý príspevok na stravu v celkovej výške 2.686,08 EUR.  

 V priebehu roka centrum pracovalo so 17 rodinami s cieľom navrátiť dieťa do pôvodného prostredia. V 

prípade 4 detí sa podarilo stanovený cieľ dosiahnuť, v ostatných prípadoch proces stále prebieha.  

Súčasne centrum realizovalo 1 pobytové opatrenie na základe dohody pre matku s  dieťaťom 

zamerané na nácvik rodičovských zručností s cieľom predísť vyňatiu dieťaťa z biologickej rodiny. 

 V priebehu roka 2020 centrum v rámci zachovania pôvodných rodinných väzieb prostredníctvom 

ambulantnej a terénnej formy opatrení pomáhalo rodinám v  úprave rodinného prostredia a v rozvoji 

rodičovských zručností tak, aby rodina dokázala napĺňať potreby dieťaťa a aby sa zlepšením rodinnej situácie 

predchádzalo vyňatiu detí z rodinného prostredia. Sociálni pracovníci a psychológovia sa v rámci výkonu 

ambulantných a terénnych opatrení okrem problematiky sanácie rodinného prostredia a rozvíjania 

rodičovských zručností venovali aj téme rozvodu, riešenia rodičovského konfliktu, riešenia výchovných a 

sociálnych problémov a podpore medziľudských vzťahov. Centrum celkovo v  roku 2020 pri výkone 

ambulantnej a terénnej formy opatrení spolupracovalo s  211 klientmi a vykonalo spolu 811 hodín priamej 

práce s rodinou.  

 

6 Kontrolná činnosť 

 Kontrolná činnosť v centre bola v roku 2020 realizovaná v zmysle schváleného Plánu vnútorných 

kontrol (viď Tabuľka č. 4). V prípade zistenia nedostatkov, boli následne prijaté opatrenia za účelom ich 

odstránenia. 
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Tabuľka č.6  Plán kontrolnej činnosti na rok 2020  

Činnosť Časový interval Kontrolu vykonal 

1. kontrola realizácie a vyhodnocovania IPROD – plánu 

výchovnej práce s dieťaťom  
2-krát ročne  Sociálni pracovníci 

2. kontrola evidencie šatstva a obuvi 1-krát ročne  Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku  

3. kontrola evidencie vyplácania vreckového a vecných darov 2-krát ročne  Sociálni pracovníci 

4. kontrola vkladných knižiek  1-krát ročne  Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku  

5. kontrola hygieny SS a sanity mesačne  Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku  

6. kontrola hotovosti peňažných prostriedkov v  pokladni centra  2-krát ročne  Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku  

7. kontrola evidencie a vymáhania pohľadávok 2-krát ročne  Účtovníčka centra  

8. kontrola výdavkov pokladničných dokladov  1-krát ročne  Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku  

9. kontrola hospodárenia a účelného využitia finančných 

prostriedkov v PNR 
2-krát ročne  Sociálni pracovníci 

10. kontrola výkazníctva 2-krát ročne  Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku  

11. kontrola spisovej dokumentácie  1-krát ročne  Riaditeľka centra  

Zdroj: IN 2/2020 Plán vnútornej kontroly Centra pre deti a rodiny Kolíňany  
 

7 Štatistická činnosť 

Vývoj vybraných štatistických ukazovateľov v centre za rok 2020: 

Kapacita centra  46 

Sku točný stav v centre k 31.12.2020 46 

Počet detí prijatých v  danom roku 17 

Počet celkovo odídených detí z centra 10 

Počet odídených mladých dospelých  1 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu  0 

Počet detí odídených z dôvodu sanácie  4 

Počet detí odídených do NRS  5 

Priemerná dĺžka poby tu dieťaťa v  centre uvedená v rokoch  2,58 

Počet detí umiestnených na SUS  30 

Počet detí umiestnených v PNR 16 

Počet mladých dospelých v centre  0 

Počet maloletých matiek s deťmi v centre  0 

Počet detí / PFO na dobrovoľných poby toch  2/1 

Priemerná dĺžka poby tu dieťaťa na dohodu v centre uvedená v rokoch  0,25 

Ambulantná a terénna forma opatrení centra Počet klientov/hodín Z toho detí/hodín 

Ambulantná a terénna forma opatrení za rok 2020  211/811 115/122 

Tabuľka č.7  Štatistické ukazovatele za rok 2020; zdroj: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v centre pre deti 
a rodiny za rok 2020  

 

8 Rozpočet organizácie 

Finančné zabezpečenie činnosti centra v roku 2020: 
 

Tabuľka č.8  Prehľad rozpočtu za rok 2020    Tabuľka č.9  Prehľad výdavkov za rok 2020  

zdroj: Rozpočtový informačný systém štátnej pokladnice SR

Rozpočet 
Schválený rozpočet na rok 2020  692 636 EUR  

Rozpočet upravený k 31.12.2020 1 054 385,38 EUR  

Príjmy centra 
Celkový príjem 6 886,90 EUR  

Príjem z predpisov úhrad  5 504,44 EUR  

Príjem z vratiek 0 EUR 

Príjem z dobropisov  1 382,46 EUR 

Výdavky centra 
Celkové výdavky centra  1 054 367,78 EUR  
Výdavky čerpané zo štátneho rozpočtu  938 955,80 EUR  
Posky tnuté kapitálové výdavky 0 EUR 
Výdavky čerpané z mimorozpočtových 

zdrojov 
0 EUR 

Výdavky čerpané z Európskeho 
sociálneho fondu  

115 411,98 EUR  
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 Centrum spravuje pohľadávky voči dlžníkom, ktorým vznikol dlh na úhrade za poskytovanie 

starostlivosti deťom umiestnených v centre na základe rozhodnutia súdu. Stav pohľadávok v centre 

k 31.12.2020: 

 

Tabuľka č. 10  Prehľad pohľadávok za rok 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Iné aktivity centra 

 V roku 2020 sa centru v spolupráci s organizátormi detskej letnej rekreácie aj napriek pandemickej 

situácii podarilo zabezpečiť pre deti účasť na pobytových táboroch. Ich finančné krytie bolo realizované z 

rozpočtu centra a tiež z mimorozpočtových zdrojov. 

 

Tabuľka č.11  Prehľad pobytových táborov a rekreačných pobytov detí  

Organizátor Termín  
Počet 

zúčastnených detí 
Popis 

Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar, o.z.  

13.07.2020-18.07.2020 4 
Letný rozvojový tábor v  Štiavnických 

Baniach.  
18.07.2020-24.07.2020 8 

07.08.2020-12.08.2020 6 

DEDLANDIA v spolupráci s Ústredím 
PSVaR a Fórom riaditeľov a 
zamestnancov centier 

23.08.2020-28.08.2020 5 Letný tábor v Račkovej doline.  

 

 Centrum v roku 2020 pokračovalo v úzkej spolupráci so svojím občianskym združením Domov 

Kolíňany v snahe skvalitniť život detí, ktoré žijú v zariadení. Ich spoločným cieľom bolo deťom sprostredkovať 

viac pozitívnych zážitkov, viesť ich k rozvíjaniu schopností a talentu, a tak budovať ich sebavedomie 

a sebaúctu. Prostredníctvom finančnej podpory od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 1 500 EUR a  za 

pomoci finančných prostriedkov občianskeho združenia Domov Kolíňany vo výške 400 EUR centrum 

vybudovalo lezeckú stenu pre deti v celkovej hodnote 1 900 EUR a upravilo oddychovú zónu v exteriéri 

zariadenia v hodnote 290 EUR.  

 Zariadenie podporili aj iní darcovia, ktorí poskytli dary vo forme napr. potravín, dizajnu web stránky, 

mikulášskych balíčkov a balíčkov ku dňu detí, ošatenia, hračiek a iné. 

 V zmysle zviditeľňovania svojej práce sa centrum zapojilo do viacerých projektov, realizovalo rôzne 

aktivity a podujatia. Účelom týchto podujatí a aktivít bolo odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov negatívneho 

vplyvu sociálne znevýhodneného prostredia na deti a ich opätovné včlenenie do intaktných spoločenských 

vzťahov. Zároveň zrealizované aktivity disponovali integračným a inkluzívnym charakterom a  ich cieľom bolo 

zapojiť deti aj do komunity a pripraviť ich na život po osamostatnení sa.  

 

Detský karneval organizovaný centrom v  spolupráci s Obecným úradom Kolíňany a so skautmi z obce 
s cieľom podpory socializácie detí, nadväzovania nových kontaktov a rozvoja 

komunikácie  

Pohľadávky 

Celková výška pohľadávok 153 644,81 EUR  
Dlhy spolu  126 
Prebiehajúce exekúcie  82 
Návrhy na zastavenie exekúcie  31 
Zaslané výzvy na úhradu  2 

Zaplatené pohľadávky  2 
Upustené pohľadávky 9 
Celková výška upustených pohľadávok 4 310,12 EUR  
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Canisterapia aktivita zrealizovaná v  centre ako pomocná psychoterapeutická metóda, ktorá využíva 

pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka  

„Výlety“ po obci Kolíňany, ku kostolíku 
v Kolíňanoch, na prírodný amfiteáter 

Bóroš 

organizované s cieľom spoznať dôkladne okolie centra, pozorovať meniacu sa prírodu 
v jednotlivých ročných obdobiach, vytvárať vzťah k ochrane životného prostredia 

(zberom odpadkov), využiť dary prírody (zber šípok), zrelaxovať, podporiť zdravý životný 
štýl 

Športové dni  
vo VÚ 4405 Nitra Zobor  

akcia zameraná na predstavenie povolania vojak, rozvoj pohybových schopností,  
podporu socializácie, komunikácie  

Spoznaj domáce zvieratká  návšteva hospodárskeho dvora v susedstve centra za účelom spoznávania 
hospodárskych zvierat  

Kastrolfest Kolíňany  súťaž organizovaná centrom v  spolupráci s Obecným úradom Kolíňany s cieľom 
socializácie detí,  integrácie detí do komunity obce, rozvoj kooperácie a  praktických 
zručností 

Kolon Race Kolíňany športová súťaž organizovaná centrom v  spolupráci s Obecným úradom Kolíňany 
s cieľom rozvoja pohybových a vytrvalostných schopností detí a  prekonávania vlastných 
hraníc, podpory socializácie, podpory zdravého sebavedomia/sebahodnoty, vytvárania 

nových rovesníckych kontaktov, podpora zdravej súťaživosti  

Bubnová show aktivita realizovaná v  spolupráci so skupinou Campana Batucada s cieľom rozv íjať 

hudobno-pohybové schopnosti detí, rozvíjanie socializácie a komunikácie detí 

Kamarátka energia  aktivita s cieľom sprostredkovať a naučiť deti nové informácie o možnostiach 

získavania, využívania a šetrenia energie  

Benefičný koncert „ôsmy div“ účasť na koncerte s cieľom sprostredkovať kultúrny zážitok, podpora socializácie  

Jeseň v tvorbe výroba jesenných dekorácií so zameraním na posilnenie vzťahu k domovu a prírode, 
rozvoj estetického cítenia  

Poskytnem domov vtáčkom pred 
zimou  

výroba vtáčích búdok s cieľom rozv íjať vzťah detí k prírode, starostlivosť o  vtáčiky, 
rozvoj motorických zručností detí 

Mikuláš akcia organizovaná v spolupráci s obcou zameraná na poznávanie a zachovávanie 
tradícií, podporu socializácie detí 

Betlehem vytvorenie programu s cieľom poznávania a upevňovania vianočných tradícií 

Sme zodpovední prednáška na tému drogová prevencia, sexuálna prevencia, hrozby online priestoru a 

nebezpečenstvo kyberšikany 

 

10 Krátkodobé ciele centra na rok 2021 

V zmysle napĺňania strategických zámerov centra je jeho cieľom v nasledujúcom období najmä:  

1. V úzkej súčinnosti s príslušným UPSVaR a inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti SPODaSK poskytovať 

rodinám umiestnených detí náležitú podporu a pomoc s cieľom znížiť ich priemernú dĺžku pobytu v 

zariadení, 

2. Prostredníctvom výkonu opatrení ambulantnou a terénnou formou podporovať a pomáhať rodinám v 

kríze s cieľom posilniť rodičovské zručnosti a kompetencie klientov tak, aby sa zlepšila ich rodinná situácia 

a predišlo sa vyňatiu detí z rodinného prostredia, 

3. Vytvárať podmienky pre systematické celoživotné vzdelávanie zamestnancov centra s cieľom skvalitniť 

ich výkon práce s klientmi, 

4. Realizovať prípravu budúcich profesionálnych náhradných rodičov. 

 

 


