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             Základné identifikačné údaje 
 

 

 

Názov zariadenia :  Detský domov Bratislava 

Sídlo : Učiteľská 42, 821 06 Bratislava 

Kraj :  Bratislavský  

IČO : 31746659 

DIČ:  2020951559 

Štatutárny zástupca :  PaedDr. Slavka Oroszová 

Kontakt :  0918 903 834 

E-mail / webová stránka :  ddomovbratislava@stonline.sk / : 

riaditel.bratislava@ded.gov.sk, 

riaditel@detskydomovbratislava.sk 

www.detskydomovbratislava.sk 

Schválená kapacita celkom : 50 

Počet zamestnancov: 39 

 

Priestorové usporiadanie: 

 

Kmeňová budova 

 

•  Detský domov Bratislava  disponuje kmeňovou budovou o výmere 2 268m2 v lokalite 

Podunajské Biskupice, pričom pozemok, na ktorom sa táto budova nachádza, je vo 

vlastníctve Magistrátu hl. mesta Bratislavy. Detský domov za nájom pozemku neplatí, 

nakoľko sme v zmysle všeobecnozáväzného nariadenia oslobodení od platenia 

prenájmu pozemku a dane z nehnuteľnosti. 

•  K budove prináleží rozsiahly areál, na starostlivosti ktorého sa podieľajú deti v rámci 

ergoterapie (pestovanie kvetov, zeleniny a ovocia, záhradnícke práce). Jeho súčasťou 

je multifunkčné ihrisko (volejbal/basketbal/futbal) a in-line dráha, pričom tieto 

outdoorové aktivity v nezastupiteľnej miere prispievajú k rozvíjaniu osobnosti detí 

a umožňujú im aktívne tráviť voľný čas. 

 

mailto:ddomovbratislava@stonline.sk
mailto:riaditel.bratislava@ded.gov.sk
mailto:riaditel@detskydomovbratislava.sk
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Dlhodobé ciele- stratégia Detského domova Bratislava                                                              

                                                                 

•  individuálny prístup k dieťaťu - ponuka vzťahových osôb a bezpečného vzorca 

vzťahovej väzby ako protektívneho faktora vo vývine dieťaťa, ktorá koriguje poruchy 

vzťahovej väzby medzi dieťaťom a rodičom a je teda pre dieťa korektívnou 

skúsenosťou, 

-podpora dieťaťa pri rozhodovaní sa v pre neho dôležitých situáciách a otázkach 

(výber  strednej školy, profesijné smerovanie, návštevné pobyty v rodine, rovesnícke 

vzťahy), 

•  komunitný systém fungovania – každý byt funguje samostatne vo všetkých 

oblastiach – má svoje rituály, tradície, sám si vytvára program cez víkend, samostatne 

hospodári, pripravuje stravu, nakupuje, uplatňuje vlastný výchovný štýl, individuálne 

zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, pripravuje sa na vyučovanie, komunikuje so 

školou a rieši výchovné situácie. DeD zabezpečuje iba odborné služby , komunikáciu 

s inými inštitúciami, poradenstvo, 

 

•  stabilita, profesionalita zamestnancov – stabilita pracovných tímov, poskytovanie 

systému  vzdelávania, supervízie, udržanie kvality  práce odborných a pedagogických 

zamestnancov,  kvalita poskytovaných služieb, realizovať prieskum spokojnosti 

zamestnancov,  

 

•  spoluúčasť biologických rodičov na starostlivosti o dieťa – rodič sa spolupodieľa 

na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, riešení výchovných problémov a 

školských výsledkov dieťaťa, usilujeme sa o vytváranie vzťahu založenom na dôvere 

a akceptácii medzi rodičom a  pracovníkmi DeD, 

 

•  skvalitniť proces osamostatňovania  sa mladých dospelých- úspešné začlenenie 

mladých dospelých do spoločnosti, 

 

• Zvýšiť počet zamestnancov, zvyšovať autonómnosť a samostatnosť na  

samostatných skupinách- model 2+4, zmena organizačnej štruktúry 

• Pripravovať priestorovú transformáciu DeD 
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Organizačná štruktúra rok 2018 
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Rozvoj vlastných zamestnancov 

 
 

Z celkového počtu zamestnancov 39 bolo 8 pedagogických, 3 odborní, 2 sociálni 

zamestnanci, 14 pomocných vychovávateliek,  5 profesionálnych rodičov, 3 ekonomickí 

zamestnanci a 1,5 prevádzkový zamestnanec, z ktorých   bolo v roku 2018 zaradených do: 

• plánu vzdelávania 18 zamestnancov,  

• plánu kontinuálneho vzdelávania 10 zamestnancov 

• supervízie 32 zamestnancov. 

             

Vzdelávanie pre zamestnancov Detského domova Bratislava v roku 2018 

Január/2018 – školenie Softip (mzdový účtovník), 

 

Február/2018 – Seminár ,,Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi 

správania“ (psychológ), 

 

Apríl/2018 – interné vzdelávanie zamestnancov ,,Tímová kooperácia – princípy fungovania 

podporujúcich vzťahov v tíme“ (pedagogickí a odborní zamestnanci), 

 

Máj/2018 – Agresívne prejavy u detí (PhDr. J. Svoboda) – vzdelávanie v spolupráci s FRaZ 

DeD BA pre centrá v bratislavskom kraji (pedagogickí a odborní zamestnanci, profesionálni 

náhradní rodičia), 

 

November/2018 – seminár ,,Práca s dieťaťom v ústavnej starostlivosti“ (psychológ). 
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Štatistické údaje 
 

Analýza odchodu, príchodu  detí   DeD  v  r. 2018: 

Počet detí kapacita: 50 / skutočný stav: 48 

Počet prijatých detí v roku 2018: 12 

Počet odídených detí z DeD celkovo: 12 

Počet odídených mladých dospelých: 5 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 2  

Počet odídených detí z dôvodu sanácie: 2 

Počet detí do NRS: 3  

Priemerná dĺžka pobytu za DeD: 2,96 

 

 

Rozpočet organizácie 

 

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie 

Zo štátneho rozpočtu mal detský domov pridelené finančné prostriedky vo výške 630 664 €. 

Upravený rozpočet pridelených finančných prostriedkov k 31.12.2018 bol vo výške 

795 690,75 € a čerpanie bolo vo výške 795 690,75 €. Navýšenie výdavkov rozpočtu 

z mimorozpočtových zdrojov je vo výške 4 770 €. 

Celkové výdavky detského domova z rozpočtových ako aj mimorozpočtových finančných 

prostriedkov boli vo výške 800 460,75 €. 

Finančné prostriedky boli použité iba na účel, na ktorý boli určené, každý výdavok bol 

starostlivo zvážený. 

Schválené príjmy pre rok 2018 boli vo výške 8 226,00 €. Upravený rozpočet príjmov 

k 31.12.2018 bol  vo výške 6145,62 €. Plnenie príjmov z predpísaných platieb k 31.12.2018 

bolo vo výške 6145,62 € a z mimorozpočtových finančných prostriedkov vo výške  3700 €. 

Celková suma príjmov je vo výške 9845,62 €.  
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V oblasti výdavkov k 31.12.2018 bolo nasledovné čerpanie: 

EK Text Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

610 mzdy 345 626 € 409 493 € 409 493 € 

620 poistenie 120 796 € 151 625,82 € 151 625,82 € 

631 cestovné 1 100 € 873,30 € 873,30 € 

632 el. energia, plyn, 

poštovné 

34 806 € 28 011,39 € 28 011,39 € 

633 všeob. materiál 48 018 € 43 577,09 € 43 577,09 € 

634 dopravné 6 360 € 7 690,95 € 7 690,95 € 

635 údržba 2 330 € 7 873,57 € 7 873,57 € 

636 nájomné 0 € 180 € 180 € 

637 všeob. služby 44 461 € 69 558,88 € 69 558,88 € 

640 bežné transfery 27 167 € 68 912 € 68 912 € 

Bežné výdavky 

spolu: 

 630 664 € 787 796 € 787 796 € 

 

Výdavky na NP DEI NSvZ 

Kategória  610 mzdy     2883,53 € 

Kategória  620 poistenie    1 007,70 € 

Spolu      3 891,23 € 

 

Výdavky na OEKOH 3 

Kategória  632 el. energia, plyn, poštovné  71,28 € 

Kategória  633 všeobecný materiál   1 792,92 € 

Kategória  635 údržba    1 419,22 € 

Kategória  636 nájomné    720 € 

Spolu      4 003,42 € 



                                                                                                                                        Detský domov Bratislava 

                                                                                                                                         

Strana 7 

 

Kategória  610 mzdy  412 376,53 € 

Kategória  620 poistné v súvislosti s čerpaním miezd 152 633,52 € 

Kategória  630 tovary a služby 169 459,60 € 

Kategória  640 transfery 68 912 € 

 

Zhodnotenie zamestnanosti 

Rozbor zamestnanosti z hľadiska plnenia záväzných ukazovateľov a vo vzťahu k úpravám 

vykonaným v priebehu roka. 

Detskému domovu bol na rok 2018 schválený záväzný počet zamestnancov v počte 39 osôb 

z toho 5 osôb zamestnaných na pozícii Profesionálny rodič.  

 

 

Spolupráca Detského domova Bratislava s odbornou verejnosťou 

 
• DELL s.r.o.,  projekt „ Ja si prácu nájdem“, 

 

• spolupráca s o. z. PROVIDA,  program „BUDDY“ – zážitkové vzdelávanie pre deti 

z detských domovov, 

 

• aktivity vo farnosti v Podunajských Biskupiciach (tvorivé dielne, opekačky), 

 

• dlhoročná spolupráca s 91. zborom skautov „PRIESKUMNÍCI“ Bratislava, 

 

• dlhoročná spolupráca s Domovom dôchodcov pri Kríži, dobrovoľnícke aktivity detí, 

 

• účasť na podujatiach organizovaných Miestnym úradom Podunajské Biskupice,  

 

• „Vianočný večierok“  pre priateľov DeD, donorov, dobrovoľníkov, školy, komunitu, 

bývalých zamestnancov, 

 

• lyžovačky - vytvárajú rovnosť príležitosti pre dieťa, 

 

• splavy - vytvárajú rovnosť príležitosti pre dieťa, 

 

•  cyklistika - vytvárajú rovnosť príležitosti pre dieťa, 

 

• každý byt si organizuje vlastné voľnočasové aktivity aj v rámci komunity so 

spolužiakmi detí, s rodičmi, členstvo v športových kluboch ..., 
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• organizovanie výstav výtvarnej tvorby nadaných detí Milosrdní Bratia, Umelka, 

remeselné dni obce...) 

 

Záujmová činnosť: 

 

Futbal: 4 deti 

Florbal: 2 deti 

Tanečný krúžok: 2 deti 

Šikovné ruky: 1 dieťa 

Vedecko-fantastický krúžok: 2 deti 

Flauta: 1 dieťa 

 

Aktivity DeD: 

 

Jarné prázdniny: 

5.3.2018 – 9.3.2018 - Lyžovačka 

Letné prázdniny: 

• 28.6. – 12.7.2018 – Šrobárov ústav – Vysoké Tatry (13 detí) 

• 16.7. – 31.7.2018 – Chata pod lesom (15 detí) 

• 13 detí strávilo časť letných prázdnin v domácom prostredí 

 

Akcie v priebehu školského roka 2018 

 

Január, Február, Marec 

 
• plaváreň Slovnaft, 

• korčuľovanie na Zimnom štadióne O. Nepelu, 

• írske tance v Eurovea – deň sv. Patrika, 

• prechádzky Starým Mestom, 

• nákup a spoznávanie jarných cibuľovín 
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Apríl, Máj, Jún 

 
• Sad Janka Kráľa, 

• zmrzlina v Dunajskej Lužnej, 

• plaváreň Slovnaft, 

• sadenie stromčekov v Malých Karpatoch – akcia s Lions Clubom, 

• opekačky Koliba, areál CDR, 

• Areál hier Štrkovec, 

• prechádzky vo Vrakunskom lesíku, 

• Ekotop Enviro film – festival, 

• MDD v Bory Mall, 

• Športové hry seniorov – v spolupráci s Domovom dôchodcov Dúbravka 

 

Júl, August 

 

• McDonalds, zmrzlina 

• Výstava Svet detí – Bory Mall 

• prechádzka Hviezdoslavovo námestie, 

• Vrakunské ihrisko, ihrisko v Podunajských Biskupiciach, 

• Magio pláž, 

• pláž pod mostom Lafranconi, 

• Výstava v SNM – Mikrokozmos, 

• Policajné múzeum, 

• kúpalisko Delfín, 

• Železná studnička, 

• Vrakunský lesík 

 

September, Október, November, December 

 

• kino – film Zachráňte Willyho, 

• kino – Hotel Transylvánia – Čarodejnícka škola, 
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• Deň otvorených dverí DPB, 

• opekačka na Kačíne, 

• Železná studnička – vystúpenia hudobných skupín, 

• Jablkové hodovanie – projekt Dobré jablká, 

• výlet na Devín – krajina cez fotoaparát, 

• autogramiáda s futbalovými hviezdami, 

• návšteva cintorínov pred Dušičkami, 

• IKEA, 

• Chata Bodíky, 

• opekanie Partizánska Lúka, 

• futbalový zápas v Ružinove, 

• klzisko Eurovea, 

• Mikuláš v Prezidentskom paláci 

 

Krátkodobé úlohy, ciele na rok 2018 

• Cieľ č.1: Zvýšiť počet profesionálnych rodín  

 

Úloha Termín Nástroj Zdroj Riziká 

vytvoriť dve 

pracovné 

pozície pre  PR 

12/2018 prieskum trhu štátny rozpočet nedostatok 

možností na trhu 

práce, 

rodina v BA má 

obmedzené 

bytové 

prostredie, 

možnosť prijatia 

max. 1 dieťaťa 

 

• Cieľ č.2: Podporovať individuálny prístup k dieťaťu  

 

Úloha Termín Nástroj Zdroj Riziká 

oboznamovať 

sa so životnou 

históriou 

dieťaťa na SS 

do týždňa od 

príchodu do 

DeD, 

priebežne 

štúdium 

dokumentácie, 

výpisky 

spisová 

dokumentácia 

nedostatočné 

informácie, 

ochrana 

osobných údajov 

preferovať 

individuálne 

aktivity detí 

pred 

skupinovými 

priebežne rozhovor osobný kontakt znížená 

bezpečnosť 
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• Cieľ č.3:Zvýšiť autonómnosť a samostatnosť samostatných skupín  

 

Úloha Termín Nástroj Zdroj Riziká 

posilniť SS 

o jedného 

zamestnanca, 

model 2+4 

12/2018 Zmena 

organizačnej 

štruktúry 

štátny 

rozpočet, 

navýšenie 

mzdových 

prostriedkov 

komunikácia, 

kooperácia, 

tímová 

spolupráca 

naďalej 

udržiavať 

samostatné 

fungovanie vo 

všetkých 

oblastiach 

života detí 

v bytoch 

(tradície, 

rituály, 

výchovné štýly, 

trávenie VČ) 

priebežne výchovné 

metódy 

  

 

• Cieľ č. 4:Preskúmať možnosti zámeny majetku štátu (Magistrát, Obecný úrad)  

 

Úloha Termín Nástroj Zdroj Riziká 

osloviť 

Magistrát 

hl.mesta BA 

3/2018 telefón, mail   

osloviť 

Miestny úrad 

Úrad M.Č. P. 

Biskupice 

3/2018 telefón, mail   

 

        

Konštatujeme, že Detský domov Bratislava prostredníctvom vlastnej vízie, stratégie 

a koncepcie smeruje k deinštitucionalizácii nášho detského domova, a to cez rozšírenie 

služieb odborného servisu zameraného na dieťa, rodinu a mladého dospelého. 

 

V Bratislave 5.2.2019 

 

 

 

                                                                                                     PaedDr. Slavka Oroszová 

                                                                                                    Riaditeľka DeD Bratislava 


