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                    Základné identifikačné údaje 

 

Názov zariadenia :  Centrum pre deti a rodiny Bratislava-

Učiteľská 

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 :  riaditel@detskydomovbratislava.sk 

www.detskydomovbratislava.sk 

Schválená kapacita celkom : 52 

Počet zamestnancov k 31.12.2020: 49,5 

 

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE A ADRESA CENTRA 

 
Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská  

Učiteľská 42  

821 06 Bratislava  

 

Riaditeľka centra: PaedDr. Slavka Oroszová  

e- mailová adresa: riaditel@detskydomovbratislava.sk, tel. kontakt: 02/45 24 85 80  

 

Liečebný pedagóg: PaedDr. Lucia Vaňová  

e- mailová adresa: liec.ped@detskydomovbratislava.sk, tel. kontakt: +421 918 903 835  

 

Ekonomické oddelenie:  

e-mailová adresa: ekonom@detskydomovbratislava.sk, tel. kontakt: 02/45 24 55 60  

 

Sociálne oddelenie:  

Mgr. Valentovičová Renata, e- mailová adresa: soc.prac1@detskydomovbratislava.sk,  tel. 

kontakt: +421 918 488 775  

mailto:riaditel@detskydomovbratislava.sk
mailto:riaditel@detskydomovbratislava.sk
mailto:liec.ped@detskydomovbratislava.sk
mailto:ekonom@detskydomovbratislava.sk
mailto:soc.prac1@detskydomovbratislava.sk
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Mgr. Tomášová Kamila, e- mailová adresa: soc.prac2@detskydomovbratislava.sk, tel. 

kontakt:  +421 917 347 497 

 

Psychológ:  

Mgr. Štecová Jana, e- mailová adresa: psycholog@detskydomovbratislava.sk, tel. kontakt: 

+421 918 488 756, v CDR zamestnaná od 01.06.2020 

Mgr. Füle Viktor, e- mailová adresa: psycholog2@detskydomovbratislava.sk, tel. kontakt:  +421 

905 381 305  

 

Ambulantná/terénna forma – sociálne pracovníčky:  

Mgr. Hubčíková Anna- koordinátor, e-mailová adresa: hubcikovadei3@gmail.com, tel. 

kontakt: +421 908 446 119 

Mgr. Augustovičová Romana, e-mailová adresa: augustovicovadei3@gmail.com, tel. kontakt: 

+421 908 435 891 

Mgr. Gorodovová Paula, e- mailová adresa: gorodovovadei3@gmail.com, tel. kontakt: 

+421 908 947 752 

Mgr. Koňariková Silvia, e- mailová adresa: konarikovadei3@gmail.com, tel. kontakt: 

+421 908 948 709 

Mgr. Šedivá Anita, e- mailová adresa: sedivadei3@gmail.com, tel. kontakt: +421 908 947 752 

Mgr. Šurinová Veronika, e- mailová adresa: surinovadei3@gmail.com, tel. kontakt: 

+421 908 944 330 

Mgr. Vojtušová Natália, e- mailová adresa: vojtusovadei3@gmail.com 

Mgr. Šimková Mária, e- mailová adresa: soc.prac3@detskydomovbratislava.sk,  tel. kontakt: 

+421 908 413 908 (pobytová forma) 

 

 

 

2. ADRESA MIEST VYKONÁVANIA OPATRENÍ 

 
a) Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská (ďalej len „centrum“), Učiteľská 42, 821 

06 Bratislava,  

 

b) V profesionálnej náhradnej rodine v mieste trvalého pobytu profesionálneho náhradného 

rodiča (ďalej len „PNR“), 

 

 

 

mailto:soc.prac2@detskydomovbratislava.sk
mailto:psycholog@detskydomovbratislava.sk
mailto:psycholog2@detskydomovbratislava.sk
mailto:hubcikovadei3@gmail.com
mailto:augustovicovadei3@gmail.com
mailto:gorodovovadei3@gmail.com
mailto:konarikovadei3@gmail.com
mailto:sedivadei3@gmail.com
mailto:surinovadei3@gmail.com
mailto:vojtusovadei3@gmail.com
mailto:soc.prac3@detskydomovbratislava.sk
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3. ÚČEL CENTRA 

 
Účelom centra (podľa § 45 ods. 1 písm. a) až c) a § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona je 

vykonávanie:  

a) opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné 

rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení 

neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len „pobytové opatrenie 

súdu“),  

b) opatrení pobytovou formou pre deti na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania 

krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom 

prostredí na základe dohody po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  

 

c) ambulantné a terénne opatrenia pre dieťa, rodičov a osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa.  

 

BLOK 1  

Pomoc náhradným rodičom pri adaptácii 

dieťaťa na nové rodinné prostredie  

- pomoc a podpora pri upevňovaní vzťahu 

medzi náhradným rodičom a dieťaťom,  

- pomoc pri zvládaní náhradnej starostlivosti 

a jej vplyvu na rodinný systém,  

- pomoc pri riešení problémov s výchovou 

(voľba výchovných štýlov, nastavovanie 

pravidiel atď.).  

BLOK 2  

Poskytovanie psychologického pora- 

denstva  náhradným rodičom  

- sprevádzanie a podpora novovzniknutých 

vzťahov, odborná pomoc v prípade 

vzniknutých problémov (stabilizácia 

prežívania, podpora hľadania nových riešení 

a pod.),  

- identifikácia dynamiky rodinného systému 

– komunikačné štýly, atmosféra v rodine, 

výchovné metódy, spôsob riešenia 

konfliktov,  
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- sprevádzanie pri vytváraní vzťahov dieťaťa 

s náhradnou rodinou, jej jednotlivými 

členmi, širšou rodinou a okolím.  

BLOK 3  

Sprevádzanie náhradného rodiča pri 

vytváraní / obnove vzťahov medzi 

dieťaťom a biologickou rodinou  

- zhodnotenie silných a slabých stránok 

náhradnej rodiny pri obnove vzťahu dieťaťa 

s jeho biologickou rodinou,  

- pomoc pri vyladení vzťahov medzi 

náhradnými a biologickými rodičmi a 

dieťaťom,  

- podpora identity dieťaťa (kultúrna, etnická, 

náboženská identita a pod.) a kontinuity jeho 

životnej histórie.  

BLOK 4  

Uľahčenie riešenia rodinných alebo 

výchovných problémov v náhradnej 

rodine  

- identifikácia skutočných príčin problémov, 

práca na explorácii problému, hľadanie 

možných riešení,  

- podpora očakávanej zmeny v správaní 

dieťaťa (pomoc pri pochopení minulej 

traumy detí), voľba vhodného výchovného 

štýlu pri danom dieťati.  

BLOK 5  

Psychologické poradenstvo náhradnému 

rodičovi pri pomoci dieťaťu vyrovnať sa 

so stratou  

- pomoc pri spracovaní straty – strata 

vzťahov v rodine (úmrtie v rodine: v 

biologickej rodine i náhradnej rodine),  

- spoznanie osobnej histórie záťaží a strát 

dieťaťa a porozumenie jeho spôsobom 

vyrovnávania sa s prežívanými emóciami:  

a) pobytovou formou,  

b) ambulantnou formou,  

c) terénnou formou.  
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Priestorové usporiadanie: 

 

Kmeňová budova 

 

•  Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Učiteľská  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. Centrum pre 

deti a rodiny Bratislava – Učiteľská za nájom pozemku neplatí, nakoľko sme 

v zmysle všeobecno-záväzného 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. 

 

4. DLHODOBÉ CIELE- STRATÉGIA CENTRA PRE DETI 

A RODINY BA- UČITEĽSKÁ                                                              

                                                                 

•  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. CDR zabezpečuje iba odborné služby , komunikáciu 

s inými inštitúciami, poradenstvo, 
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•  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 CDR, 

 

•  skvalitniť proces osamostatňovania  sa mladých dospelých- úspešné začlenenie 

mladých dospelých do spoločnosti, 

 

• Pripravovať priestorovú transformáciu CDR 

 

5. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NA ROK 2020 
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6. ROZVOJ VLASTNÝCH ZAMESTNANCOV 

 
 

Z celkového počtu zamestnancov 49,5 bolo 8 pedagogických, 3 odborní zamestnanci, 3 

sociálni pracovníci, 12 pomocných vychovávateliek, 4 pomocné vychovávateľky 

s ekonomickou agendou, 6 profesionálnych rodičov, 4 ekonomickí zamestnanci, 1,5 

prevádzkový zamestnanec. Zamestnanci pracujúci ambulantnou a terénnou formou boli 2 

odborní zamestnanci a 5 sociálnych pracovníkov.  

Z týchto zamestnancov bolo v roku 2020 zaradených do: 

• plánu vzdelávania 43 zamestnancov,  

• supervízie 30 zamestnancov. 

 

 

7. ANALÝZA PEDAGOGICKÝCH/ ODBORNÝCH 

ZAMESTNANCOV 

Kategória 

PZ/OZ 

 

celkom 

Kariérový stupeň Špecializované činnosti Vedúci 

zamestnanec 

začínajúci samostatný s 1. 

atestáciou 

s 2. 

atestáciou 

uvádzajúci zodpovedný 

Vychovávateľ 

 

8 3 2 3 0 1 0 0 

Psychológ 

 

4 0 4 0 0 0 0 0 

Liečebný 

pedagóg 
1 0 0 1 0 0 0 0 
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Pobytová časť 

Začínajúci pedagogickí zamestnanci: 3 

Mgr. Jakub Gubáni 

Bc. Alžbeta Slovinková 

Bc. Viktória Medlenová 

Samostatní pedagogickí zamestnanci: 2 

Mgr. Gabriela Neštická 

Mgr. Tomáš Migra 

Pedagogickí zamestnanci s I. atestáciou: 3 

Mgr. Jozef Baňár 

Mgr. Dagmar Čechová 

PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD.  

Samostatní odborní zamestnanci: 2 

Mgr. Jana Štecová, v CDR od 01.06.2020 

Mgr. Viktor Füle (psychológ) 

Odborní zamestnanci s I. atestáciou: 1 

PaedDr. Lucia Vaňová (liečebný pedagóg) 

Sociálni pracovníci: 2 

Mgr. Renata Valentovičová 

Mgr. Kamila Tomášová 

Mgr. Mária Šimková 
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Ambulantná časť 

Samostatný odborný zamestnanec : 1 

Mgr. Anna Hubčíková (psychológ) 

Mgr. Paula Gorodovová (psychológ, adaptačné vzdelávanie ukončené 31.10.2020 ) 

Sociálni pracovníci: 6 

Mgr. Mária Šimková 

Mgr. Anita Šedivá 

Mgr. Silvia Koňariková 

Mgr. Veronika Šurinová 

Mgr. Romana Augustovičová 

Mgr. Natália Vojtušová 

 

8. VZDELÁVANIE PRE ZAMESTNANCOV 

V roku 2020 ovplyvnila v mnohých faktoroch situáciu v krajine pandémia Koronavírusu, 

vzdelávania sa obmedzili na online priestor- formou webinárov a podobne. 

V rámci možností sa naši zamestnanci zúčastnili na týchto vzdelávacích seminároch, kurzoch, 

konferenciách: 

• Komunikácia s agresívnym klientom/kolegom I. a II.- online webináre ( zúčastnila 

sa PaedDr. Vaňová Lucia), 

• Krízová intervencia II. stupeň, MUDr. Kačeňák, Praha (01-02/2020- prerušené 

kvôli pandémii Koronavírusu, absolvovaných 36 hodín ( zúčastnila sa Mgr. Štecová 

Jana), 

• Vzťahová väzba- teória a prax- online webinár, absolvovaných 16 hodín ( zúčastnili 

sa Mgr. Štecová Jana a Mgr. Füle Viktor). 
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Zamestnanci mali záujem o viac vzdelávaní, ale kvôli pandémii Koronavírusu boli 

viaceré zrušené. 

 

9. SUPERVÍZIE A RODINNÉ PORADY ZAMESTNANCOV 

Supervízie  a rodinné porady v CDR Bratislava – Učiteľská boli naplánované podľa presného 

harmonogramu avšak nepriaznivá Pandemická situácia v krajine tieto stretnutia zamedzila.  

Riaditeľka CDR aj odborní tím boli vždy k dispozícii zamestnancom mailom alebo 

telefonicky. Aj keď nemohli byť osobné stretnutia realizované, zo strany riaditeľky 

a odborného tímu bola veľká snaha aspoň o on-line a telefonickú komunikáciu. 

10. HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

Hodnotiace pohovory všetkých pedagogických zamestnancov prebiehali v termínoch od 

01.11.2020-15.12.2020. Takisto bola od hodnotených poskytnutá spätná väzba na spoluprácu 

s riaditeľkou, odborným tímom a ďalšími zamestnancami. 

 

11. AKTIVITY CENTRA PRE DETI A RODINY 

BRATISLAVA- UČITEĽSKÁ  

Výchovná činnosť sa v samostatne usporiadaných skupinách zameriavala najmä na 

všestranný rozvoj osobnosti detí s dôrazom na: 

- športové aktivity (pre nepriaznivú Pandemickú situáciu sa možnosť aktivít obmedzili 

len na areál CDR, boli to najmä korčuľovanie, bicyklovanie, futbal, tenis, 

kolobežkovanie), 

- budovanie pracovných zručností (práce v areáli centra, pestovanie zeleniny, 

polievanie kvetín a trávy, údržba záhrady a kvetín, varenie, každá SUS má na starosti 

svoj kúsok priestoru v areáli o ktorý sa stará), 

- rozvíjanie kreativity (výtvarné aktivity pri výzdobe izieb, skupín, priestorov centra, 

fotografovanie, vytváranie prezentácií zážitkov detí počas roka v skupine), 
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- rozvíjanie čitateľských zručností (práca s čítaným textom a knihami v priebehu 

celého roka- k dispozícii je v CDR bohato vybavená knižnica s rôznymi žánrami). 

 

12. AKTIVITY V SUS A ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ DETÍ  

V prvej polovici roku 2020 naše deti ešte stihli absolvovať tieto aktivity: 

- Lyžovačka v Tatranskej Štrbe s ubytovaním v Hoteli Rysy ( 16.02.-21.02.2020), 

- Deň detí v areáli CDR BA- Učiteľská ( 01.06.2020)- varenie guľášu, zorganizovanie 

hier pre deti, 

- Pobyt Chata pod Lesom (13.07.-27.07.2020)- ubytovanie, hry, výlety, 

- Denný letný tábor pod záštitou SportInstitute, o.z. (03.08.-07.08.2020)- plávanie, futbal, 

známe osobnosti, 

- Pobyt v zariadení Borová Sihoť pod záštitou Lions Club Wien Ostariichi (15.08.-

22.08.2020)- ubytovanie, turistika. 

V druhej polovici roku 2020 v krajine vyčíňala II. vlna pandémie, tak deti z CDR Ba- 

Učiteľská mali stopnuté aktivity a nenavštevovali ani žiadne krúžky. Naše deti podporujeme 

v ich koníčkoch ako maľovanie, modelovanie z plastelíny, stavanie stavebníc z Lega, 

stavebnice Merkur 

 

13. SPOLUPRÁCA CENTRA PRE DETI A RODINY BRATISLAVA- UČITEĽSKÁ 

S VEREJNOSŤOU 

• Športovec Tony Reichmann- Mikulášsky tréning s deťmi v areáli CDR spolu 

s odovzdaním balíčkov, 

• Mladí odborári zo spol. Slovnaft, a.s.- Mikulášske balíčky pre všetky deti, 

• Szylwia Koiš- fotografovanie všetkých detí na Mikulášsku tématiku, nákup športovej 

obuvi, 

• DELL s.r.o.,  projekt „ Vianočný stromček želaní“, 

• Súkromný darca Lamoš Roman s manželkou- realizácia prianí pre všetky deti z CDR, 
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• MUDr. Hadi Beheshti- čeľustný ortopéd, ošetrovanie chrupu všetkých detí so zľavou 

z bežného cenníka počas celého roku 2020 a zároveň darčekové Mikulášske balíčky, 

• Ministerstvo obrany SR- živý vianočný stromček pre CDR BA- Učiteľská. 

 

14. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 
 

Analýza odchodu, príchodu  detí   CDR  v  r. 2020: 

Počet detí kapacita:   52 / skutočný stav:  47            

Počet prijatých detí v roku 2020: 16 

Počet odídených detí z CDR celkovo: 11 

Počet odídených mladých dospelých: 4 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 0 

Počet odídených detí z dôvodu sanácie: 4 

Počet detí do NRS:  3 

15. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

 

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu organizácie 

Zo štátneho rozpočtu malo CDR BA- Učiteľská pridelené finančné prostriedky vo výške 

832.734,00,-€. Upravený rozpočet pridelených finančných prostriedkov k 31.12.2020 bol vo 

výške 1.169.621,79,-€ a čerpanie bolo vo výške 1.169.164,92,-€. Navýšenie výdavkov 

rozpočtu z mimorozpočtových zdrojov nebolo. 

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

starostlivo zvážený. 

Schválené príjmy pre rok 2020 boli vo výške 9.226,00,-€. Upravený rozpočet príjmov 

k 31.12.2020 bol vo výške 3.116,00,-€. Plnenie príjmov z predpísaných platieb k 31.12.2020 

bolo vo výške 3.148,01,-€. 

V oblasti výdavkov k 31.12.2020 bolo nasledovné čerpanie: 

EK Text Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

610 mzdy 500.814,00,- 601.166,00,- 601.166,00,- 

620 poistenie 175.034,00,- 219.550,01,- 219,550,01,- 

631 cestovné 1.353,00,- 606,70,- 606,70,- 
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632 el. energia, plyn, 

poštovné 

32.806,00,- 32.741,12,- 32.741,12,- 

633 všeobecný 

materiál 

47.013,00,- 56.982,72,- 56.874,80,- 

634 dopravné 6.860,00,- 7.385,01,- 7.385,01,- 

635 údržba 2 330,00,- 537,00,- 537,00,- 

637 všeobecné 

služby 

44.461,00,- 70.531,07,- 69.775,19,- 

640 bežné transfery 22.063,00,- 36.742,37,- 36.685,31,- 

Bežné 

výdavky 

spolu: 

 832.734,00,- 1.026.242,00,- 1.025.321,14,- 

 

 

Výdavky na NP DEI  

 

Kategória  610 mzdy                         93.049,47,- € 

Kategória  620 poistenie                    32.947,87,- € 

Kategória  630 tovary a služby            7.407,21,- € 

Kategória  640 transfery                         453,24,- € 

Spolu:                                               133.857,79,- € 

 

Výdavky na 0EK0H 

 

Kategória 632   komunikačná infraštruktúra                 4.759,78,- € 

Kategória 633   výp. technika, telekomunik. technika   2.016,49,- € 

Kategória 635   údržba výp. techniky                            1.677,66,- € 

Kategória 636   prenájom výp. techniky                           720,00,- €              

Spolu:                                                                            9.173,93,- €                                           
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16. KRÁTKODOBÉ CIELE NA ROK 2020  

 
 
 
 
 
 

     

• Udržať kvalitu v práci odborných a pedagogických zamestnancov a v 

poskytovaných službách, podporovať ich vo vzdelávaní a zabezpečovať supervíziu, 

• Zefektívniť komunikáciu a narábanie s informáciami odborného a pedagogického 

tímu v prospech dieťaťa, 

• Zapájať zamestnancov do tvorby koncepcie a ďalšieho smerovania, podporovať ich 

iniciatívu, 

• Realizovať prieskum spokojnosti zamestnancov s cieľom zefektívňovať ich prácu, 

•  „Miesto pre každého, každý na správnom mieste“ – udržiavať pozície s jasnými 

pracovnými náplňami a právomocami, 

• Vytvárať pozitívnu pracovnú klímu, 

• Efektívne hospodárenie. 

 
 

 

Konštatujeme, že Centrum pre deti a rodiny  Bratislava – Učiteľská 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, dňa 22.02.2021 

 

 

 

                                                                                                     PaedDr. Slavka Oroszová 

                                                                                                    Riaditeľka CDR Bratislava 


