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1 Identifikácia organizácie 

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

Adresa:  Hlavná č. 499, 951 78, Kolíňany 

Riaditeľka:  PhDr. Emília Schwarzová, PhD. 

Kontakt:  tel.: 037/243 3011-4,  

mobil: 0908 088 098 

mail: riaditel.kolinany@ded.gov.sk 

IČO:   00513865 

DIČ:   2021103040 

Webové sídlo: dedkolinany.sk 

 

1.1 Adresa miesta vykonávania opatrení v centre 

1. Samostatne usporiadaná skupina, Hlavná 499, 951 78 Kolíňany 

2. Samostatne usporiadaná skupina, Čerešňová 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 

 Základným východiskovým dokumentom pre činnosť zariadenia je Koncepcia 

zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately (SPODaSK) na rok 2016-2020, ktorá rozpracováva strategické rozvojové zámery 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 Na základe tohto plánovacieho dokumentu bolo stratégiou centra, rozvojom vlastných 

zamestnancov, vytvárať podmienky pre starostlivosť o dieťa a rodinu tak, aby bol zabezpečený 

individuálny prístup k dieťaťu s rešpektom k jeho životnej histórii a rodinným väzbám. Podporovať 

biologickú rodinu v aktívnom zapájaní sa do procesu starostlivosti o dieťa počas jeho umiestnenia 

v centre s cieľom skrátenia dĺžky pobytu dieťaťa v zariadení. Zároveň prizývať k spolupráci širokú 

odbornú verejnosť s cieľom zabezpečiť bezpečnú, čo najintenzívnejšiu integráciu detí a mladých 

dospelých do spoločnosti. 

 Súčasne vykonávaním opatrení ambulantnou a terénnou formou poskytovať efektívnu 

a systematickú pomoc rodinám v závislosti od posúdenia ich životnej situácie so zámerom 

predchádzať vynímaniu detí z prostredia biologickej rodiny.  

Zároveň realizáciou pobytových opatrení pre dieťa a jeho rodinu na základe dohody rozvíjať 

zručnosti rodičov, ktoré sú nevyhnutné pre dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu 

a všestranný vývin maloletého dieťaťa, s cieľom zachovať pôvodnú rodinu. 
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2.1 Krátkodobé ciele a ich plnenie za rok 2019 

Za účelom dosiahnutia strategických zámerov centra bolo jeho cieľom rozšíriť tím 

odborných pracovníkov pre prácu s rodinou a dieťaťom v rámci terénnej a ambulantnej formy a 

zabezpečiť vhodné priestory na výkon ich práce. Centrum v úvode roka 2019 vytvorilo 6 

pracovných pozícii pre výkon ambulantnej a terénnej práce. V rámci národného projektu NP DEI 

NS III boli prijatí štyria sociálni pracovníci a dvaja psychológovia. Zároveň zariadenie zabezpečilo 

prenájom a vybavenie dvoch kancelárskych priestorov v meste Nitra a jedného kancelárskeho 

priestoru v meste Zlaté Moravce.  

 Ďalšou z úloh centra bolo k 1.1.2019 vytvoriť program a zverejniť ho na webovom sídle 

organizácie. Centrum program v termíne vypracovalo a zároveň ho počas roka priebežne podľa 

potrieb zariadenia a jeho klientov aktualizovalo. Aktuálna verzia dokumentu je dostupná na 

webovom sídle centra.   

Následne centrum v rámci svojich strategických zámerov vytvorilo priestor pre vznik  

samostatne usporiadanej skupiny pre dieťa a jeho rodiča, alebo osobu, ktorá sa o dieťa osobne stará. 

Do zariadenia boli klienti prijatí po predchádzajúcom odporúčaní orgánu SPODaSK a podpísaní 

dohody. Vytvorený priestor s kapacitou 10 miest sa nachádza v kmeňovej budove zariadenia. 

Z dôvodu realizácie pobytových opatrení pre dieťa a jeho rodinu sa centrum personálne posilnilo o 

štyri pracovné pozície – 1 asistenta sociálnej práce, 1 vychovávateľa a dvoch pomocných 

vychovávateľov.  

 V rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie zariadenie zabezpečilo vzdelávanie pre 

zamestnancov ambulantnej a terénnej formy práce a pre zamestnancov samostatne usporiadanej 

skupiny pre dieťa a rodiča na základe dohody. Počas celého roka 2019 sa podľa spracovaného Plánu 

vzdelávania realizovali externé a interné vzdelávania zamestnancov centra. Zároveň mali 

zamestnanci pravidelne zabezpečenú individuálnu a skupinovú  supervíziu. 

 

 

3 Koncepčná činnosť 

3.1 Organizačná štruktúra 

V roku 2019 prešlo Centrum pre deti a rodiny Kolíňany niekoľkými organizačnými 

zmenami, schválenými Ústredím PSVaR. V priebehu roka bola zriadená skupina pre deti a rodičov 

s kapacitou 10 osôb, čím stúpla celková kapacita pre klientov centra na 46 miest. Zriadením 

uvedenej skupiny pribudli do organizačnej štruktúry 4 pracovné úväzky – pozícia 1 asistenta 

sociálnej práce, 1 vychovávateľa a dvoch pomocných vychovávateľov. 

V rámci poskytovania ambulantnej a terénnej formy opatrení vzniklo 6 nových pracovných 

pozícií. Boli prijatí 2 psychológovia a 4 sociálni pracovníci.  

 Súčasne bol posilnený Ekonomicko-prevádzkový úsek o 1 úväzok hospodára. Centrum 

zamestnávalo k 31.12.2019 celkovo 42 zamestnancov. 
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Tabuľka č. 1  Schéma organizačnej štruktúry Centra pre deti a rodiny Kolíňany 

 

3.2 Priestorové podmienky 

Centrum pre deti a rodiny disponuje kmeňovou budovou a rodinným domom. Kmeňová 

budova sa nachádza v katastri obce Kolíňany. V jej priestoroch bolo vytvorené miesto pre dve 

samostatne usporiadané skupiny. Každá skupina pozostáva z detských izieb, obývacej miestnosti 

spojenej s kuchyňou, kancelárskych priestorov a sociálnych zariadení. Pri kmeňovej budove bol 

v priebehu roka 2019 rekonštrukciou vytvorený priestor, v ktorom vznikli kancelárie pre 

zamestnancov ekonomicko-prevádzkového úseku, sociálnych pracovníkov a riaditeľa zariadenia. 

V rodinnom dome v obci Kolíňany, ktorý má zariadenie taktiež v svojej správe, je zriadená 

tretia samostatne usporiadaná skupina. Budova má dve poschodia, z ktorých horné pozostáva z 

detských izieb, sociálneho zariadenia a dolná časť je tvorená kuchyňou, obývacou miestnosťou, 

kancelárskymi priestormi a sociálnymi zariadeniami.  

Výkon pobytových opatrení sa realizoval aj v 8 vlastných bytových priestoroch 

profesionálnych náhradných rodičov.  

Centrum Kolíňany v roku 2019 na účely vykonávania ambulantnej a terénnej formy práce 

prenajalo 3 kancelárske priestory. Z toho v Nitre, dispozične blízko autobusovej a železničnej 

stanice, sa nachádzajú dve kancelárie. Jedna z kancelárii je na prízemí budovy a druhá na druhom 

poschodí. Obe kancelárie majú k dispozícii v spoločných priestoroch  kuchynku a sociálne 
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zariadenie. Ďalšia kancelária sa nachádza v meste Zlaté Moravce. Kancelária je dispozične 

umiestnená v centre mesta a je tak ľahko dostupná pre klientov. 

 

4 Rozvoj zamestnancov 

 Rozvoj zamestnancov prostredníctvom vzdelávania a supervízií bol v podmienkach centra 

realizovaný prostredníctvom plánov vzdelávania: 

- plánu kontinuálneho vzdelávania, 

- vzdelávacieho programu profesionálnych náhradných rodičov, 

- programu supervízie. 

  

V rámci plánu kontinuálneho vzdelávania prebiehalo adaptačné vzdelávanie 5 zamestnancov 

zariadenia. Pedagogickí zamestnanci v počte 3 absolvovali 20 hodín vzdelávania/osoba. Odborní 

zamestnanci absolvovali 25 hodín adaptačného vzdelávania, z ktorých jeden absolvoval 15 a druhý 

10 hodín. 

Okrem plánovaných vzdelávacích aktivít bolo zamestnancom počas roka 2019 umožnené 

zvyšovať si kvalifikáciu prostredníctvom rôznych seminárov, školení, konferencií. Ich využiteľnosť 

v praxi bola vopred konzultovaná s riaditeľkou centra. Po ich absolvovaní boli výstupy zo 

vzdelávacích aktivít prezentované ostatným zamestnancom a následne boli aplikované do praxe. 

 

Tabuľka č.2  Vzdelávacie aktivity zamestnancov centra  

Vzdelávanie 

Pracovná pozícia 
Odborná 

prednáška 

Odborný 

seminár 
Konferencia Školenie 

Metodické 

stretnutie 

Iné 

vzdelávanie 

Riaditeľka  2 - 1 - 3 - 

Vychovávateľ 1 1 3 5 3 - 

Pomocný vychovávateľ - 1 - 2 - - 

Profesionálny náhradný rodič - - - 1 1 1 

Psychológ 2 - 4 1 6 - 

Psychológ  

NP DEI NS III. 
- - - - 4 1 

Sociálny pracovník 2 6 6 3 8 2 

Sociálny pracovník  

NP DEI NS III. 
- - - - 4 - 

Zamestnanec EPÚ 5 1 - 2 1 2 

 

 

Celková výška vyčlenená na vzdelávacie aktivity zamestnancov predstavovala sumu 

2.197,30 EUR. 

Okrem uvedených vzdelávacích aktivít realizovalo Centrum pre deti a rodiny Kolíňany 

supervízne stretnutia, do ktorých bolo v roku 2019 zaradených 34 zamestnancov. Zrealizovaných 

bolo spolu 39 hodín skupinových stretnutí a 45 hodín individuálnych stretnutí. Celková výška 

finančných prostriedkov vyčlenená na supervíznu činnosť predstavovala 2.082 EUR.  

 

 



8 

 

Tabuľka č.3  Supervízia zamestnancov centra  

Supervízia zamestnancov centra 

Pracovná pozícia 
počet stretnutí / hodín 

Individuálna Skupinová 

Riaditeľka  2/2 0/0 

Vychovávateľ 2/2 8/16 

Profesionálny náhradný rodič 0/0 4/8 

Psychológ 10/20 0/0 

Psychológ  

NP DEI NS III. 
4/8 4/15 

Sociálny pracovník 9/9 0/0 

Sociálny pracovník  

NP DEI NS III. 
4/4 4/15 

Zdroj: Program supervízie a výkazníctvo 

 

 

5 Metodická činnosť 

 5.1 Práca s dieťaťom, mladým dospelým a jeho rodinou 

 Centrum pre deti a rodiny Kolíňany k 1.1.2019  vytvorilo a zverejnilo na svojom webovom 

sídle Program centra, ktorý je verejne dostupný a zahŕňa všetky opatrenia a formy práce s dieťaťom 

a jeho rodinou, ktoré centrum poskytuje. Program centra je východiskový dokument pre realizáciu 

práce s dieťaťom, ktorý sa počas roka pravidelne aktualizoval v závislosti od potreby doplnenia 

nových poznatkov a špecifikácií.  

V samostatne usporiadaných skupinách a profesionálnych náhradných rodinách bola v roku 

2019 zabezpečovaná komplexná starostlivosť o umiestnené deti, ktorým bolo poskytované odborné 

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

pedagogiky, psychiatrie. Materiálne a vecné potreby detí boli zabezpečované prostredníctvom 

samostatného hospodárenia.  

Deti a mladí dospelí boli pripravovaní na odchod z centra v rámci Programu prípravy detí 

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

dieťaťa. V roku 2019 bola realizovaná príprava na osamostatnenie sa trom deťom v samostatne 

usporiadanej skupine a jednému dieťaťu v profesionálnej náhradnej rodinne.    

    Po prijatí dieťaťa centrum najneskôr do mesiaca realizovalo pracovné stretnutie s 

príslušným ÚPSVaR a prípadovú konferenciu so zástupcami príslušných ÚPSVaR, obcí a inými 

zainteresovanými subjektami, rodičmi a ďalšími príbuznými detí za účelom riešenia nepriaznivej 

životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny. Cieľom týchto stretnutí bolo prioritne vypracovať Plán 

sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. V roku 2019 centrum zrealizovalo celkovo 36 

pracovných stretnutí a 29 prípadových konferencií.  

Po prijatí dieťaťa do centra odborný tím vypracoval Plán výchovnej činnosti, kde boli 

špecifikované jednotlivé oblasti a konkrétne odporúčania pre prácu s dieťaťom a odporúčania pre 

jeho rozvoj vo výchovno-vzdelávacom procese. Plán sa aktualizoval na základe aktuálnych potrieb 

dieťaťa. Priebežne sa vyhodnocoval každý mesiac a jeho komplexné zhodnotenie prebiehalo 

minimálne dva krát do roka. 

Za účelom úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičmi, centrum podporovalo kontakty 
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dieťaťa s rodičmi a inými blízkymi osobami rôznymi formami, primárne telefonickým a osobným 

kontaktom. Osobný kontakt rodičov s dieťaťom bol umožnený v priestoroch centra, ak to bolo 

vhodné centrum umožňovalo dieťaťu krátkodobý pobyt v starostlivosti rodičov. V roku 2019 sa 

týmto spôsobom zrealizovalo 56 návštev v priestoroch zariadenia a 83 krátkodobých pobytov detí v 

starostlivosti biologických rodičov alebo blízkych osôb, kedy bol rodičom sprostredkovaný Plán 

činnosti pre rodinu a dieťa, ktorý rodičia pri návrate dieťaťa do centra spolu s výchovným 

pracovníkom a dieťaťom vyhodnocovali. V roku 2019 navštevovalo rodinu 16 detí a na tento účel 

bol rodinám poskytnutý príspevok na stravu v celkovej výške 2.461,50 EUR.  

V priebehu roka centrum pracovalo s 10 rodinami s cieľom návratu dieťaťa do pôvodného 

prostredia. V 1 prípade sa podarilo stanovený cieľ dosiahnuť, v 9 prípadoch proces stále prebieha.  

Počas roka 2019 zariadenie spolupracovalo s 8 ÚPSVaR, 13 mestami a obcami, 10 

školami, 3 poradňami CPPPaP, CŠPP, 13 lekármi a 2 akreditovanými subjektmi (Úsmev ako dar 

o.z. a Slniečko n.o.). 

 V roku 2019 centrum v rámci ambulantnej a terénnej formy opatrení spolupracovalo s 44 

klientmi a vykonalo 250 hodín priamej práce. Zároveň realizovalo pobytové opatrenia pre 2 rodičov 

a 3 deti, s cieľom rozvíjať zručnosti rodičov, a tým predísť vynímaniu detí z biologickej rodiny.  

 

6 Kontrolná činnosť 

 V Centre pre deti a rodiny Kolíňany neboli v roku 2019 vykonané žiadne kontroly 

prostredníctvom kontrolných orgánov v zmysle platnej legislatívy. Interná kontrolná činnosť sa 

realizovala v zmysle schváleného Plánu vnútorných kontrol (viď Tabuľka č. 4). V prípade zistenia 

nedostatkov, boli následne prijaté opatrenia za účelom ich odstránenia. 

 

Tabuľka č.4 Plán kontrolnej činnosti na rok 2019 

Činnosť Časový interval Kontrolu vykonal 

1. realizácia a vyhodnocovanie IPROD – plán 

výchovnej práce s dieťaťom  
2-krát ročne Sociálni pracovníci 

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

3. evidencia 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. hotovosť peňažných prostriedkov v pokladni 

centra 
2-krát ročne Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

7. evidencia a vymáhanie pohľadávok 2-krát ročne Účtovníčka centra 

8. kontrola výdavkových pokladničných 

dokladov 
1-krát ročne Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

9. hospodárenie a účelné využitie finančných 

prostriedkov v PR 
mesačne Sociálny pracovník 

10. evidencia majetku 2-krát ročne Účtovníčka centra 

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

12. kontrola spisovej dokumentácie  1-krát ročne Riaditeľka centra 

Zdroj: IN 2/2019 Plán vnútornej kontroly Centra pre deti a rodiny Kolíňany 
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7 Štatistické ukazovatele 

Vývoj vybraných štatistických ukazovateľov v centre za rok 2019: 

Štatistika centra  Stav k 31.12.2019 Z toho dievčatá 

Kapacita centra 46 - 

Skutočný stav v centra  39 17 

Počet detí prijatých v priebehu roka 2019 16 5 

Počet celkovo odídených detí z centra 7 4 

Počet odídených mladých dospelých  1 0 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu  3 0 

Počet detí odídených z dôvodu sanácie 3 3 

Počet detí odídených do NRS  1 1 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v centre za rok 2019 2,51 - 

Počet detí umiestnených na SUS 23 10 

Počet detí umiestnených v PNR 16 7 

Počet mladých dospelých v centre 0 0 

Počet maloletých matiek s deťmi v centre 0 0 

Počet detí a PFO na dobrovoľných pobytoch  0 0 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa na dohodu v centre za rok 2019 0,25 - 

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

Ambulantná a terénna forma opatrení za rok 2019 44/250 21/51 

Tabuľka č.5 Štatistické ukazovatele za rok 2019 

 

 

8 Rozpočet organizácie 
 

Finančné zabezpečenie činnosti centra v roku 2019: 

Rozpočet 
Schválený rozpočet na rok 2019 598 141 EUR 

Rozpočet upravený k 31.12.2019 878 648,92 EUR 

Príjmy centra 

Celkový príjem 4 699,23 EUR 

Príjem z predpisov úhrad 3 888,51 EUR 

Príjem z vratiek 890,72 EUR 

Príjem z grantov 600 EUR 

 

Centrum eviduje pohľadávky voči dlžníkom, ktorým vznikol dlh na úhrade za poskytovanú 

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

k 31.12.2019: 
 

Tabuľka č. 6 Prehľad o rozpočte a jeho čerpaní v roku 2019 

Výdavky centra 

Celkové výdavky centra 878 648,92 EUR 

Výdavky čerpané zo štátneho 

rozpočtu 
728 717,09 EUR 

Poskytnuté kapitálové výdavky 81 165,09 EUR 

Výdavky čerpané 

z mimorozpočtových zdrojov 
1 786 EUR 

Výdavky čerpané z Európskeho 

sociálneho fondu 
90 059,70 EUR 

Pohľadávky 

Celková výška pohľadávok 160 207,22 EUR 

Celkový počet dlžníkov  77 

Celková výška upustených pohľadávok 11 561,48 EUR 

Počet pohľadávok upustených na základe uznesenia OS o 

nemajetnosti dlžníka  

12 

Celková výška odpusteného dlhu 193,96 EUR   

Počet odpustených dlhov z dôvodu nehospodárnosti 

vymáhania pohľadávky  

1 

Pohľadávky vymáhané súdnym exekútorom  71dlžníkov 

Pohľadávky splácané v pravidelných mesačných 

intervaloch 

6 dlžníkov 
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9 Iné aktivity centra 

9.1  Edukačná činnosť a voľnočasové aktivity 

V rámci vzdelávania centrum v roku 2019 spolupracovalo s 8 výchovno-vzdelávacími 

inštitúciami a vzdelávanie v  systéme školstva bolo zabezpečené 27 deťom.  
 

                                          Tabuľka č. 7 Edukačná činnosť 

 

 

 

 

 

 
                                            

V centre boli podporované voľnočasové aktivity detí, ktoré zohrávajú nezastupiteľnú úlohu 

pri ich socializácii a sebarealizácii, súčasne predstavujú prvok v prevencii sociálno-patologických 

javov a nežiaducich foriem správania. V roku 2019 sa 8 detí zapojilo do mimoškolských 

záujmových činností, 2 deti hrali za obecný futbalový klub a 6 detí sa zapojilo do činnosti 

miestneho tanečného krúžku.  

 

V roku 2019 centrum v spolupráci s organizátormi zabezpečilo viaceré pobytové tábory a 

rekreačné pobyty. Ich finančné krytie bolo realizované prevažne z mimorozpočtových zdrojov. 

 

Tabuľka č.8  Prehľad pobytových táborov a rekreačných pobytov detí 

Organizátor Termín Popis 

Bublina o.z. 04.08.2019 - 15.08.2019 Pobytový tábor pri vodnej nádrží Dubník vzdialenej 

2 km od Starej Turej. 

Letná Akadémia n.o. 15.08.2019 - 30.8.2019 Tábor v rekreačnom zariadení Výtoky, 

umiestnenom uprostred lesov Považského Inovca, 

10 km od kúpeľného mesta Piešťany. 

SPDDD Úsmev ako dar, 

o.z. 

07.07.2019 - 11.07.2019  

08.08.2019 - 13.08.2019 

Letný rozvojový tábor v Štiavnických Baniach. 

Minister PSVaR v 

spolupráci s Ústredím 

PSVaR a Fórom riaditeľov 

a zamestnancov centier 

11.08.2019 - 16.08.2019 Letný tábor v Račkovej doline. 

 

Tabuľka č.8  Prehľad voľnočasových aktivít detí centra 

Miesto aktivity Aktivita 

Aktivity v rámci 

centra 

Detský karneval v centre, zábavno-spoločenská akcia 
Divadelné predstavenie Mrázik v Zlatých Moravciach 
Voľnočasové aktivity s vychovávateľmi vo forme peších vychádzok do blízkeho okolia za účelom 

aktívneho relaxu a podpory zdravého životného štýlu  
Krúžkové činnosti, najmä futbalový krúžok a tanečný krúžok 
Účasť na divadelných, filmových predstaveniach a hudobných koncertoch s cieľom obohatiť 

výchovné pôsobenie o umelecký zážitok 
Organizovanie hudobných vystúpení v centre - hudobní hostia Bekim, Majself a Momo  
Návšteva Mikuláša v centre na samostatných usporiadaných skupinách  
Dvojdňové podujatie s názvom Deň s vojakmi organizované centrom v spolupráci s MO SR -   

prezentácia zbraní, topografia v teréne, kurz prvej pomoci, športové aktivity s vojakmi, rozhovory 

s pracovníkmi z regrutačnej skupiny 
Socializácia detí cez jarné prázdniny počas, ktorých navštívili výstavy, cukrárne, obchody, 

nákupné centra a iné verejné priestranstvá 

Vzdelávanie detí Počet detí 

Materská škola 3 

Základná škola 19 

Špeciálna základná škola 1 

Stredná odborná škola 3 

Odborné učilište internátne 1 
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Pravidelné prednášky na tému drogová prevencia, sexuálna prevencia, hrozby online priestoru 

a nebezpečenstvo kyberšikany  

Aktivity mimo 

centra 

Jasličková pobožnosť v miestnom kultúrnom dome organizovaná v spolupráci s obcou a ZŠ 

Kolíňany 
Karneval v miestnom kultúrnom dome organizovaný v spolupráci s obcou a farou 
Účasť detí na rekreačných aktivitách počas letných prázdnin - táborové pobyty 
Mikuláš organizovaný v obci Kolíňany 

Účasť na prvom ročníku stavania mája v obci Kolíňany  
Účasť vo varení gulášu v obci Kolíňany s názvom Kastrolfest a športová súťaž s názvom Kolón 

Race -  junior  
Halloweenske vyrezávanie tekvíc a účasť na tvorivých dielňach v Centra pre deti a rodiny Dedina 

Mládeže 
Mikuláš v Prezidentskom paláci - návšteva pani prezidentky a výstava výtvarnej súťaže farebný 

svet 
Celodenný poznávací výlet v meste Nitra, návšteva Topoľčianok a putovanie za históriou v obci 

Drážovce 
Účasť na Vianočných tvorivých dielňach organizovaných Fakultou sociálnych vied 

a zdravotníctva UKF 
Spolupráca zariadenia s miestnym katolíckym kňazom - účelom spoločných aktivít 

organizovaných kňazom miestnej katolíckej farnosti je obohatenie života detí o duchovný rozmer- 

1sv. prijímanie 
Podujatie - premietanie filmu v Cinemax Nitra pod záštitou mesta Nitra 

Krst rozprávkovej knihy v Nitre, kam nás pozvala spisovateľka pani Jana Šillerová 

Účasť detí na krajských pretekoch v atletike- Nové Zámky, zábavno-športové podujatie 
Návšteva dňa otvorených dverí  vojenského útvaru v Nitre- Krškany  
Celoslovenská súťaž v minifutbale v obci Hybe 
Futbalový turnaj s názvom pohár Karola Poláka organizovaný v meste Senec 
Hudobno-kultúrne vystúpenie v Nových Zámkoch organizované občianskym združením 

MAPENZI 

 

9.2 Spolupráca s odbornou, laickou verejnosťou a občianskymi združeniami 

Centrum v roku 2019 úzko spolupracovalo so svojím občianskym združením Domov 

Kolíňany v snahe skvalitniť život detí, ktoré žijú v zariadení. Spoločná spolupráca smerovala 

k snahe sprostredkovať deťom viac pozitívnych zážitkov, viesť ich k rozvíjaniu schopností a talentu 

a tak budovať sebavedomie a sebaúctu. V roku 2019 využilo zo zdrojov občianskeho združenia 

Domov Kolíňany finančné prostriedky na realizáciu pobytových táborov vo výške 2 171,60 EUR.  

Súčasne zariadenie spolupracovalo s Bublina o.z., Letná Akadémia n.o., SPDDD Úsmev 

ako dar, o.z. primárne pri zabezpečovaní pobytových táborov. 

V roku 2019 sa centru podarilo získať prostredníctvom sponzorských príspevkov hotovosť 

vo výške 600 EUR. Zariadenie podporili aj iní darcovia, ktorí tak prispeli k zvýšeniu kvality života 

detí. Poskytli dary vo forme napr. potravín, dizajnu web stránky, mikulášskych balíčkov a balíčkov 

ku dňu detí, ošatenia, hračiek a iné. 

 

9.3 Šírenie dobrého mena a PR 

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany zabezpečovalo informovanosť širokej laickej i odbornej 

verejnosti o svojej činnosti prostredníctvom zverejňovania príspevkov na webovom sídle zariadenia 

(dedkolinany.sk) a facebookovej stránke s názvom „Centrum pre deti a rodiny Kolíňany“. 

V zmysle zviditeľňovania svojej práce realizovalo centrum rôzne aktivity a podujatia, kam 

prizývalo zástupcov orgánov participujúcich na činnostiach v oblasti SPODaSK, ale aj občanov 
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alebo zástupcov verejnosti, ktorí majú záujem spoznať Centrum pre deti a rodiny Kolíňany a tiež 

podporiť jeho činnosti prostredníctvom prostriedkov finančného a nefinančného charakteru. 

Podujatia a aktivity, ktoré centrum zrealizovalo v roku 2019 disponovali integračným a 

inkluzívnym charakterom. Zároveň bolo cieľom týchto aktivít skvalitnenie vzťahu v rovine dieťa v 

náhradnej starostlivosti - sociálne prostredie. Poslaním týchto činností bolo okrem iného aj 

odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov negatívneho vplyvu sociálne znevýhodneného prostredia 

na deti a ich opätovné včlenenie do intaktných spoločenských vzťahov. 

 

 

10 Krátkodobé ciele centra na rok 2020 

V rámci aktívnej práce s rodinou a podpory rodiny je záujmom Centra pre deti a rodiny 

Kolíňany: 

1.Priebežne na základe špecifických potrieb zariadenia a jeho súčasných klientov aktualizovať 

Program centra v oblasti výkonu opatrení pobytovou, ambulantnou a terénnou formou. 

2.Výstavba oddychovej zóny v exteriéri zariadenia za účelom realizácie voľnočasových aktivít a 

športových činností pre deti z centra.  

3.Prostredníctvom vybraných vzdelávacích aktivít zabezpečiť rozvoj zamestnancov centra s 

cieľom zefektívniť prácu s dieťaťom a jeho rodinou.  

4.Vypracovanie plánu prípravy pre PNR a zaškolenie odborného tímu na samostatné vedenie 

a realizovanie príprav pre záujemcov o pozíciu PNR. 

 

 


