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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 zainteresovanými 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 2021 

 Jednou z úloh v roku 2021 bolo poskytovanie podpory a pomoci v úzkej súčinnosti s príslušným 

UPSVaR a inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti SPODaSK rodinám umiestnených detí s cieľom znížiť ich 

priemernú dĺžku pobytu v zariadení. Táto úloha bola naplnená a podarilo sa nám úspešne sanovať  rodiny 

pričom 10 detí sa vrátilo do prirodzeného rodinného prostredia. Centrum bude naďalej pokračovať v zadanej 

úlohe.  

 Ďalšou z úloh bolo 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. Takýmto spôsobom sa zamestnancom centra 

podarilo úspešne pracovať s celkom 96 mal. deťmi.  

 Na systematické celoživotné vzdelávanie zamestnancov centra s cieľom skvalitniť ich výkon práce s 

klientmi, bolo vyčlenených v roku 2021 celkom 1460 EUR. Centrum bude naďalej podporovať vzdelávanie 

a sebarozvoj zamestnancov.  

 Úlohu realizovať prípravu budúcich profesionálnych náhradných rodičov sa nám v roku 2021 nepodarilo 

naplniť aj z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia covid-19. Úloha bude prioritou na ďalšie obdobie 

v roku 2022.  

 

3 Koncepčná činnosť 

3.1 Organizačná štruktúra 

 V roku 2021 CDR Kolíňany neprešlo žiadnymi organizačnými zmenami. Organizačná schéma je platná 

od 1.9.2020. Celková kapacita klientov centra je 46 miest a schválený počet zamestnancov bol 45.  

 Celkový počet zamestnancov k 31.12.2021 bolo 44, jedno voľné miesto je na pozíciu PNR.  
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Tabuľka č. 1  Schéma organizačnej štruktúry Centra pre deti a rodiny Kolíňany 

 

3.2 Priestorové podmienky 

 V roku 2021 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 vytvorené 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 2021 na účely vykonávania opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou 

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

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

mesta a tým ľahko dostupné pre klientov.  

  



7 

 

4 Koordinačná a riadiaca činnosť 

4.1 Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, supervízia 

 V roku 2021 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 2021 je bližšie uvedená 

v tabuľkách č. 2-4. 

Tabuľka č.2  Vzdelávacie aktivity v zmysle Programu aktualizačného vzdelávania 

Téma Termín Organizátor/ Lektor 
Cieľová 
skupina 

Dĺžka 
trvania 

Špecifiká vývinu detí a adolescentov umiestnených 
v zariadení SPODaSK 

Jún 2021 ProLiberi o.z. 
Pedagogickí 
zamestnanci 

4 hodiny 

Teoretické východiská a legislatívny rámec 
osamostatňovania sa detí a mladých dospelých 
v zariadeniach SPODaSK  

September 2021 Soc. pracovníci 
Pedagogickí 
zamestnanci 

2 hodiny 

Príprava dieťaťa a mladého dospelého na 
osamostatnenie sa – spolupráca pedagogických 
a odborných zamestnancov zariadení SPODaSK 
na tvorbe plánov 

September 2021 ProLiberi o.z. 
Pedagogickí 
zamestnanci 

4 hodiny 

Aplikácia poznatkov do praxe pod supervíznym 
vedením 

 November 2021 Mgr. Hudeková 
Pedagogickí 
zamestnanci 

4 hodiny 

Novela zákona č. 138/2019 Z.z a novela zákona č. 
245/2008 Z.z., Metodické výstupy a závery za rok 
2021 

    

 

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

Téma Termín Organizátor/ Lektor 
Cieľová 
skupina 

Dĺžka 
trvania 

Prínosy a riziká stretnutia detí umiestnených 
v CDR s biologickou rodinou 

Apríl 2021 Mgr. Hudeková 
Sociálni 

pracovníci 
3 hodiny 

Špecifické vývinové poruchy správania Máj 2021 Mgr. Hudeková 
Pomocní 

vychovávatelia 
3,5 hodiny 

Vzťahová väzba dieťaťa umiestneného v CDR Jún 2021 Mgr. Zimová 

Sociálni 
pracovníci, 
Pomocní 

vychovávatelia 

3,5 hodiny 

Zmeny v novele zákona č.305/2005 Z.z., IPROD Júl 2021 Ústredie PSVaR 
Sociálni 

pracovníci 
2 hodiny  

Výklad IN 24/2021 Júl 2021 Ústredie PSVaR 
Sociálni 

pracovníci 
2 hodiny  

Vývin empatie u detí November 2021 Mgr. Hudeková 
Pomocní 

vychovávatelia 
3 hodiny 

 

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

Téma Termín Organizátor/ Lektor 
Cieľová 
skupina 

Dĺžka 
trvania 
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Štýl výchovy a jej vplyv na vznik úzkosti u dieťaťa  Február 2021 Psychologičky centra PNR 3 hodiny 

Prínosy a riziká stretnutia detí umiestnených v CDR 
s biologickou rodinou 

Apríl 2021 Mgr. Hudeková PNR 3 hodiny 

Špecifické vývinové poruchy správania Máj 2021 Mgr. Hudeková PNR  3,5 hodiny 

Vzťahová väzba dieťaťa umiestneného v CDR Jún 2021 Mgr. Zimová PNR 3,5 hodiny 

Vývin empatie u detí November 2021 Mgr. Hudeková PNR 3 hodiny 

 

Individuálne školenie pre pedagogického zamestnanca na tému: Úvod do diagnostiky FAS/FASD v rozsahu 4 

hodiny a Praktický nácvik práce s dieťaťom pri FAS, príp. pri podozrení na FAS v rozsahu 4 hodiny. 

Poskytovateľom školenia bol Úsmev ako dar SPDDD ÚaD. 

Celková výška vyčlenená na vzdelávacie aktivity zamestnancov predstavovala sumu 2525 EUR. 

 Psychológovia NP DEI NS III. sa v mesiaci október 2021 zúčastnili vzdelávacej aktivity v rozsahu 2 

hodín na tému: Riešenie krízových situácií, ktorá bola realizovaná a finančne zabezpečená Ústredím PSVaR.  

 

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

Zrealizovaných bolo spolu 62 hodín skupinových stretnutí a 31 hodín individuálnych stretnutí. Celková výška 

finančných prostriedkov vyčlenená na supervíznu činnosť predstavovala 1.866 EUR.  

 

 Tabuľka č.5  Supervízia zamestnancov centra  

Supervízia zamestnancov centra 

Pracovná pozícia 
počet stretnutí / hodín 

Individuálna Skupinová 

Riaditeľka  2/2 0/0 

Vychovávateľ 2/2 12/24 

Profesionálny náhradný 
rodič 

0/0 4/8 

Psychológ 10/20 0/0 

Psychológ  
NP DEI NS III. 

0/0 5/15 

Sociálny pracovník 7/7 0/0 

Sociálny pracovník  
NP DEI NS III. 

0/0 5/15 

Zdroj: Program supervízie a výkazníctvo 

 

4.2 Hodnotenie zamestnancov 

 Hodnotenie zamestnancov centra bolo v roku 2021 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.  
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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 2021 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.  

 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 2021 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 8 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 2021 bola realizovaná príprava na osamostatnenie sa štyrom 

deťom v samostatne usporiadanej skupine a dvom deťom v profesionálnej náhradnej rodinne. Z toho v roku 

2021 pribudli v centre traja mladí dospelí, dvaja sú na samostatne usporiadanej skupine a jeden je 

v profesionálnej náhradnej rodine.  

 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 2021 

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 2021 sa týmto 

spôsobom zrealizovalo 59 návštev v areáli zariadenia a 68 krátkodobých pobytov detí v starostlivosti 

biologických rodičov alebo iných blízkych osôb. V roku 2021 navštívilo rodinu, príp. iné dieťaťu blízke osoby 23 

detí a na tento účel bol rodinám poskytnutý príspevok na stravu v celkovej výške 4222,24 EUR.  

 V priebehu roka centrum pracovalo so 25 rodinami s cieľom navrátiť dieťa do pôvodného prostredia. V 

prípade 10 detí sa podarilo stanovený cieľ dosiahnuť, v ostatných prípadoch proces stále prebieha.  

V roku 2021 centrum prijalo jednu maloletú matku s jedným dieťaťom, okrem starostlivosti o mal. deti 

centrum poskytuje pre mal. matku aj nácvik rodičovských zručností. 
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 V priebehu roka 2021 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 2021 pri výkone ambulantnej a terénnej 

formy opatrení spolupracovalo s 173 klientmi a vykonalo spolu 593 hodín priamej práce s rodinou.  

 

6 Kontrolná činnosť 

  

Kontrolná činnosť v centre bola v roku 2021 realizovaná v zmysle schváleného Plánu vnútorných kontrol 

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

Tabuľka č.6  Plán kontrolnej činnosti na rok 2021 

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 2021: 

Kapacita centra 46 

Skutočný stav v centre k 31.12.2021 44 

Počet detí prijatých v danom roku 15 

Počet celkovo odídených detí z centra 17 

Počet odídených mladých dospelých  0 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu  3 

Počet detí odídených z dôvodu sanácie 8 

Počet detí odídených do NRS  6 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v centre uvedená v rokoch 2,79 

Počet detí umiestnených na SUS 28 

Počet detí umiestnených v PNR 16 

Počet mladých dospelých v centre 3 

Počet maloletých matiek s deťmi v centre 1/1 

Počet detí / PFO na dobrovoľných pobytoch  0/0 
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Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa na dohodu v centre uvedená v rokoch 0 

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

Ambulantná a terénna forma opatrení za rok 2020 173/593 96/184 

Tabuľka č.7  Štatistické ukazovatele za rok 2021; zdroj: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v centre pre deti 
a rodiny za rok 2021  

 

8 Rozpočet organizácie 

Finančné zabezpečenie činnosti centra v roku 2021: 
 

Tabuľka č.8  Prehľad rozpočtu za rok 2021    Tabuľka č.9  Prehľad výdavkov za rok 2021 

zdroj: Rozpočtový informačný systém štátnej pokladnice SR

 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 31.12.2021: 

 

Tabuľka č. 10  Prehľad pohľadávok za rok 2021 
 

 

 

 

 

 

 

9 Iné aktivity centra 

 V roku 2021 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. 

14.07.2021-19.07.2021 10 
Letný rozvojový tábor v Štiavnických 

Baniach. 

Gemko cestovná kancelária 26.07.2021-07.08.2021 10 Zahraničný letný pobyt v Grécku  

OZ Bublina  02.08.2021- 13.08.2021 9 Letný tábor v Jelenci  

  

 Centrum podporili rôzny darcovia, ktorí poskytli dary vo forme napr. potravín,  mikulášskych balíčkov, 

vianočných darčekov a balíčkov ku dňu detí, ošatenia, hračiek, kníh 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 

Rozpočet 
Schválený rozpočet na rok 2021 748 511,00 EUR 

Rozpočet upravený k 31.12.2021 1 094 243,07 EUR 

Schválený rozpočet príjmový na 
rok 2021  

7892,00 EUR 

Rozpočet upravený k 31.12.2021 1130,03 EUR 

Príjmy centra 

Celkový príjem 1130,03 EUR 

Príjem z vratiek 41,45 EUR 

Z náhrad poistného plnenia 510,69 EUR 

Príjem z dobropisov 577,89 EUR 

Výdavky centra 
Celkové výdavky centra 1 094 243,06 EUR 
Výdavky čerpané zo štátneho rozpočtu 929 621,49 EUR 
Poskytnuté kapitálové výdavky 0 EUR 
Výdavky čerpané z mimorozpočtových 
zdrojov 

400 EUR 

Výdavky čerpané z Európskeho 
sociálneho fondu 

164 621,57 EUR 

Pohľadávky 

Celková výška pohľadávok 14,00 EUR 
Počet  3 
Upustené pohľadávky 114 

Celková výška upustených pohľadávok 153 644,81 EUR 
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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.  

 

 

„Výlety“ po obci Kolíňany, ku kostolíku 
v Kolíňanoch, do viníc, na kameňolom 
a na prírodný amfiteáter Bóroš 
 
Turistika po okolitých obciach (Žibrica) 
 
 
Tradičné oslavovanie Veľkej noci   
 
 
Deň detí  
 
 
Výlety v meste Nitra 
 
 
Rekreačný pobyt v Grécku 
 
 
Deň s vojakmi 

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 

 
turistický výlet s deťmi s cieľom spoznať okolité obce a vzbudiť u deti záujem o turistické 
aktivity, spoznávanie prírody 
 
priblížiť deťom slovenské zvyky a tradície, pečenie veľkonočný zákuskov, vyzdobovanie 
interiéru, veľkonočná oblievačka, šibačka, návšteva kostola 
 
športové aktivity pre deti, deti sa učili spolupracovať ako jeden tím, naučili sa vyhrávať ale 
aj prijať prehru, deň bol zakončený opekačkou  
 
s deťmi sme navštívili mestský park, previezli sme sa na mestskom vláčiku, navštívili sme 
kino, spoznávali sme historické pamiatky v meste Nitra (hrad) 
 
vybrané deti a zamestnanci navštívili zahraničnú destináciu – Grécko. Návšteva bola 
spojená s rôznymi výletmi, návštevou múzea a kúpaním v mori.  
 
V areáli CDR sa uskutočnila návšteva vojakov z Nitry. Mali pre deti prichystané rôzne 
športové aktivity, prezentáciu vozidiel, ukážky so psovodom a taktiež ukážky prvej 
pomoci.  
  

Športové dni  
vo VÚ 4405 Nitra Zobor  

akcia zameraná na predstavenie povolania vojak, rozvoj pohybových schopností, 
podporu socializácie, komunikácie, deťom navarili guláš a prichystali aj čokoládový závin 

  

Kastrolfest a Kolon Race Kolíňany  súťaž organizovaná centrom v spolupráci s Obecným úradom Kolíňany s cieľom 
socializácie detí, integrácie detí do komunity obce, rozvoj kooperácie a praktických 
zručností bola spojená so športovou súťažou organizovanou 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 

  

Beer fest na Boroši Aktivity boli realizované obcou Kolíňany, deti sa zúčastnili rôznych súťaži, namaľovali im 
na tvár rôzne zvieracie masky, zajazdili si na koni a pohostili sa s cukrovou vatou 
a palacinkami. Deťom vyčaril úsmev na tvári aj kúzelník, ktorý im vytvoril z balónov rôzne 
predmety.  

Halloweenska párty aktivita s cieľom sprostredkovať a naučiť deti nové informácie o tomto zahraničnom 
sviatku. Vyrezávali sme si tekvicu, namaľovali sme si na tváre rôzne masky a obliekli sme 
si kostýmy.  

 

Sviatok všetkých svätých Návšteva miestneho cintorína, uctenie si pamiatky zosnulých, zapálenie sviečok pri 
hlavnom kríži.  

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

  

Mikuláš akcia organizovaná v spolupráci s obcou zameraná na poznávanie a zachovávanie 
tradícií, podporu socializácie detí 
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Výzdoba interiéru a exteriéru  vytvorenie vianočnej atmosféry s cieľom rozvíjať tvorivosť a kreativitu u deti  

Pečenie vianočných koláčov Rozvíjať u deti zručnosť v oblasti pečenia a estetického zdobenia a taktiež s cieľom 
navodiť pravú vianočnú atmosféru 

„Výlety“ po obci Kolíňany, ku kostolíku 
v Kolíňanoch, do viníc, na kameňolom 
a na prírodný amfiteáter Bóroš 
 
Turistika po okolitých obciach (Žibrica) 
 
 
Tradičné oslavovanie Veľkej noci   
 
 
Deň detí  
 
 
Výlety v meste Nitra 
 
 
Rekreačný pobyt v Grécku 
 
 
Deň s vojakmi 

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 

 
turistický výlet s deťmi s cieľom spoznať okolité obce a vzbudiť u deti záujem o turistické 
aktivity, spoznávanie prírody 
 
priblížiť deťom slovenské zvyky a tradície, pečenie veľkonočný zákuskov, vyzdobovanie 
interiéru, veľkonočná oblievačka, šibačka, návšteva kostola 
 
športové aktivity pre deti, deti sa učili spolupracovať ako jeden tím, naučili sa vyhrávať ale 
aj prijať prehru, deň bol zakončený opekačkou  
 
s deťmi sme navštívili mestský park, previezli sme sa na mestskom vláčiku, navštívili sme 
kino, spoznávali sme historické pamiatky v meste Nitra (hrad) 
 
vybrané deti a zamestnanci navštívili zahraničnú destináciu – Grécko. Návšteva bola 
spojená s rôznymi výletmi, návštevou múzea a kúpaním v mori.  
 
V areáli CDR sa uskutočnila návšteva vojakov z Nitry. Mali pre deti prichystané rôzne 
športové aktivity, prezentáciu vozidiel, ukážky so psovodom a taktiež ukážky prvej 
pomoci.  
  

Športové dni  
vo VÚ 4405 Nitra Zobor  

akcia zameraná na predstavenie povolania vojak, rozvoj pohybových schopností, 
podporu socializácie, komunikácie, deťom navarili guláš a prichystali aj čokoládový závin 

 

10 Krátkodobé ciele centra na rok 2022 

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. 

 

 


