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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Názov zariadenia :

Centrum pre deti a rodiny BratislavaUčiteľská

Sídlo :

Učiteľská 42, 821 06 Bratislava

Kraj :

Bratislavský

IČO :

31746659

DIČ:

2020951559

Štatutárny zástupca :

PaedDr. Slavka Oroszová

Kontakt :

+421 918 903 834

E-mail / webová stránka :

riaditel@detskydomovbratislava.sk
www.detskydomovbratislava.sk

Schválená kapacita celkom :

52

Počet pracovných úväzkov: 49,5

2. PÔSOBISKO VYKONÁVANIA OPATRENÍ CENTRA PRE
DETI A RODINY BA- Učiteľská
Centrum pre deti a rodiny Bratislava- Učiteľská má svoju pôsobnosť rozdelenú a to:
a) na adrese Učiteľská č. 42, 821 06 Bratislava- Podunajské Biskupice, kde sú ubytovaní
klienti pobytovou formou v 24 hod. nepretržitej prevádzke,
b) v profesionálnej náhradnej rodine v mieste trvalého pobytu profesionálneho náhradného
rodiča (ďalej len „PNR“).
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3. ÚČEL CENTRA PRE DETI A RODINY BA- Učiteľská
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.

Centrum pre deti a rodiny BA- Učiteľská a jeho odborný tím poskytuje aj:
1. pomoc náhradným rodičom pri adaptácii dieťaťa na nové rodinné prostredie, ktorá
spočíva v pomoci a podpore pri upevňovaní vzťahu medzi náhradným rodičom
a dieťaťom, poskytovanie psychologického poradenstva,
2. pomoc pri zvládaní náhradnej starostlivosti a jej vplyvu na rodinný systém a pomoc
pri riešení problémov s výchovou (voľba výchovných štýlov, nastavovanie pravidiel
atď.),
3. sprevádzanie a podpora novovzniknutých vzťahov, odborná pomoc v prípade
vzniknutých problémov (stabilizácia prežívania, podpora hľadania nových riešení a
pod.),
4. identifikácia dynamiky rodinného systému – komunikačné štýly, atmosféra v rodine,
výchovné metódy, spôsob riešenia konfliktov,
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5. sprevádzanie pri vytváraní vzťahov dieťaťa s náhradnou rodinou, jej jednotlivými
členmi, širšou rodinou a okolím a sprevádzanie náhradného rodiča pri vytváraní /
obnove vzťahov medzi dieťaťom a biologickou rodinou,
6. zhodnotenie silných a slabých stránok náhradnej rodiny pri obnove vzťahu dieťaťa s
jeho biologickou rodinou,
7. pomoc pri vyladení vzťahov medzi náhradnými a biologickými rodičmi a dieťaťom,
8. podpora identity dieťaťa (kultúrna, etnická, náboženská identita a pod.) a kontinuity
jeho životnej histórie,
9. uľahčenie riešenia rodinných alebo výchovných problémov v náhradnej rodine a to
identifikácia skutočných príčin problémov, práca na explorácii problému, hľadanie
možných riešení,
10. podpora očakávanej zmeny v správaní dieťaťa, voľba výchovného štýlu pri danom
dieťati,
11. psychologické poradenstvo náhradnému rodičovi pri pomoci dieťaťu vyrovnať sa so
stratou najmä: a) pomoc pri spracovaní straty – strata vzťahov v rodine (úmrtie v
rodine: v biologickej rodine i náhradnej rodine),
b) spoznanie osobnej histórie záťaží a strát dieťaťa a porozumenie jeho
spôsobom vyrovnávania sa s prežívanými emóciami.

4. PRIESTOROVÉ PODMIENKY CENTRA PRE DETI
A RODINY BA- UČITEĽSKÁ
• 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
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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.
• Centrum pre deti a rodiny Bratislava- Učiteľská vykonáva pobytové opatrenia súdu
pre deti a mladých dospelých v 4 samostatne usporiadaných skupinách a 4
profesionálnych

náhradných

rodinách.

Samostatne

usporiadané

skupiny

sú

umiestnené v budove CDR BA- Učiteľská v 4 bytových jednotkách. Profesionálni
náhradní rodičia poskytujú starostlivosť deťom vo vlastných priestoroch- v ich
bydlisku.
• Kapacita v samostatne usporiadaných skupinách je schválená na max. 4x po 8
klientov, t. j. 32 maloletých klientov na pobytovej forme.
• Okrem samostatne usporiadaných bytových jednotiek pre maloletých klientov CDR
BA- Učiteľská je k dispozícii ešte jedna bytová jednotka, ktorá je bydliskom pre
mladých dospelých, ktorí po dovŕšení 18. roku života naďalej na základe rozhodnutia
pani riaditeľky ostávajú v CDR BA- Učiteľská pokiaľ sa vzdelávajú alebo nemajú
ešte ukončené vzdelanie.
• Kapacita v bytovej jednotke pre mladých dospelých je schválená na 3 klientov, bytová
jednotka disponuje dvomi nepriechodnými izbami so samostatným vstupom,
kúpeľňou, WC a kuchyňou, kde si mladý dospelí sami zabezpečujú stravu a starajú sa
o čistotu oblečenia a poriadok v bytovej jednotke.
• Odborný tím a všetky ďalšie oddelenia majú pre svoju prácu vytvorené podmienky
v administratívnej budove v sídle Centra pre deti a rodiny BA- Učiteľská
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5. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Nižšie uvedená Organizačná štruktúra bola schválená dňa 16.06.2020 a je aktuálne
platná aj pre rok 2021.

6. ROZVOJ A VZDELÁVANIE VLASTNÝCH
ZAMESTNANCOV
Z celkového počtu zamestnancov bolo zaradených do vzdelávania 40 zamestnancov
a supervízií sa zúčastnilo 30 zamestnancov. Nakoľko v roku 2021 nepriala situácia v krajine
ohľadne Koronavírusu prezenčných školeniam, podstatná väčšina sa konala v on-line
priestore. Zamestnanci boli aktívni a aj sami si vyhľadávali školenia a semináre, kde sa mohli
zúčastniť individuálne aj bez uhradenia poplatku. V prípade, že sa jednalo o platené školenie,
toto sa konalo pre zamestnanca len po predchádzajúcom schválení pani riaditeľky CDR BAUčiteľská. V zariadení prebehlo aj tzv. skupinové vzdelávanie a to Obchodovanie s ľuďmi.
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Zamestnanci prejavili záujem aj o kúpu literatúry a pomôcok k ich práci- pravidelne sme
informovaní o knižných novinkách, tieto novinky komunikujeme zamestnancom.

7. METODICKÁ ČINNOSŤ
Samostatne usporiadané skupiny( SUS) hospodárili samostatne s vyčleneným rozpočtom
podľa internej normy CDR BA- Učiteľská. V zariadení je zavedený systém porád a to:
- 1x mesačne porada riaditeľa s koordinátormi SUS,
- 1x mesačne porada rodinná, t.j. vždy jedna SUS, odborný tím a riaditeľ,
- 4x ročne Veľká porada, kde sa zúčastnia všetci zamestnanci CDR.
Riaditeľ zabezpečoval kompletnú informovanosť všetkých zamestnancov zariadenia.

8. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
Analýza odchodu, príchodu detí CDR v r. 2021:
Počet detí kapacita: 52 / skutočný stav: 44
Počet prijatých detí v roku 2021: 9
Počet odídených detí z CDR celkovo: 2
Počet odídených mladých dospelých: 2
Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 1
Počet odídených detí z dôvodu sanácie: 2
Počet detí do NRS: 1
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9. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu
organizácie
V roku 2021 boli CDR BA pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške
876 852,00 €. Upravený rozpočet pridelených finančných prostriedkov k 31.12.2021 bol vo
výške 1 199 516,66 € a čerpanie bolo vo výške 1 199 516,66 €.
V roku 2021 boli CDR BA poskytnuté kapitálové výdavky vo výške 12 000 € na nákup
osobného motorového vozidla a na dofinancovanie nákupu motorového vozidla boli použité
financie z mimorozpočtových zdrojov vo výške 4 520,61 €.
Mimorozpočtové zdroje (dary a granty) boli taktiež použité na nákup bicyklov + náhradných
komponentov k nim v sume 898,66 €.
Bicykle sú určené na využitie voľnočasových aktivít detí.
Finančné prostriedky boli použité iba na účel, na ktorý boli určené a každý výdavok bol
starostlivo zvážený a prehodnotený.
Schválené príjmy pre rok 2021 boli vo výške 4 226,00 €. Upravený rozpočet príjmov
k 31.12.2020 bol vo výške 28,03 €. Plnenie príjmov z predpísaných platieb k 31.12.2021
bolo vo výške 28,03 €.
V oblasti výdavkov k 31.12.2020 bolo nasledovné čerpanie:

EK

Text

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

610

mzdy

876 852,00

996 473,40

996 473,40

620

poistenie

183 329,00

213 186,19

219 186,19

631

cestovné

1 353,00

981,07

981,07

632

el.energia,plyn,pošt.

37 806,00

34 420,19

34 420,19
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633

všeobecný materiál

52 013,00

42 517,14

42 517,14

634

dopravné

7 860,00

6 787,69

6 787,69

635

údržba

2 330,00

3 183,84

3 183,84

637

všeobecné služby

45 552,00

68 972,36

68 277,36

640

bežné transfery

22 063,00

37 142,92

36 579,83

1 229 158,00

1 403 664,80

1 408 406,71

Bežné
spolu:

výdavky

Výdavky na NP DEI

Kategória 610 mzdy

97 750,32 €

Kategória 620 poistenie

34 763,11 €

Kategória 630 tovary a služby

11 589,95 €

Kategória 640 transfery

Spolu

164,92 €

144 268,30

Výdavky na 0EK0H

Kategória 632 komunikačná infraštruktúra

5 007,45 €

Kategória 633 výp.technika,telekomunik.technika 4 902,17 €
Kategória 635 údržba výp.techniky

5 112,00 €

Kategória 636 prenájom výp.techniky

120,00 €

Spolu

15 141,62 €
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10. AKTIVITY CENTRA PRE DETI A RODINY BAUČITEĽSKÁ
Tak ako po minulé roky aj v roku 2021 sa výchovná činnosť v samostatne
usporiadaných skupinách zameriavala najmä na všestranný rozvoj osobnosti detí
s dôrazom na:
-

športové aktivity (pre pretrvávajúcu 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),

-

rozvíjanie čitateľských zručností (práca s čítaným textom a knihami v priebehu
celého roka- k dispozícii je v CDR bohato vybavená knižnica s rôznymi žánrami,
ktorá je pravidelne dopĺňaná aj knihami od našich darcov).

11. AKTIVITY VYTVORENÉ PRE DETI A ICH ZÁUJMOVÁ
ČINNOSŤ

V prvej polovici roku 2021 naďalej pretrvávala III. Vlna pandémie, boli v platnosti opatrenia,
ktoré zakazovali aktivity, deti boli doma na on-line výučbe.
Deťom sme sa snažili vypĺňať program pokiaľ nám to aj opatrenia dovolili, trávili veľa času
na prechádzkach, v areáli CDR, kde hrali loptové hry, skákali cez švihadlá, kriedami kreslili
na chodníky.
Deti pomáhali aj pri údržbe areálu, to znamená pohrabanie trávy po kosení, upratanie okolo
kompostu, zbieranie šišiek spadnutých zo stromov a podobne.
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V druhej polovici roku 2021 sa situácia s III. Vlnou pandémie trochu zlepšila a tak sme mohli
pre deti zorganizovať nasledovné:
- Deň detí v areáli CDR BA- Učiteľská ( 06/2021)- varenie guľášu, zorganizovanie hier pre
deti,
- Vláčik Prešporáčik (06/2021)- jazda vláčikom naprieč Bratislavou
- Týždňový pobyt v Horárni Biela Skala- Zuberec, (07/2021)- turistika, lanovky, kontaktná
zoo
- Akcia v interiéri CDR „S kamarátkou Energiou“ organizovaná Agentúrou Mertel, (08/2021)
- Týždňový pobyt v Leviciach na kúpalisku Margita- Ilona (08/2021)
- Eurovea, Top Fun Game, p. Vojtyla, akcia pre 10 vybraných detí
- Športový tábor organizovaný SPORTSINSTITUTE

12. SPOLUPRÁCA CENTRA PRE DETI A RODINY BAUČITEĽSKÁ S VEREJNOSŤOU A SPONZORMI
• Deutsche Telekom- potravinová pomoc
• Spol. BIS Audio- slúchadlá pre deti
• Blest- tulivaky
• Benu lekáreň- balíčky pre deti
• Global Payments- finančná pomoc na kúpu bicyklov, teambuilding zamestnancovnatieranie plota areálu CDR BA- Učiteľská,
• Mladí odborári zo spol. Slovnaft, a.s.- Mikulášske balíčky pre všetky deti,
• Miestny úrad Podunajské Biskupice- Mikulášske balíčky pre všetky deti
• Szylwia Kiss- nákup rukavíc a ponožiek,
• IWCB( International Womens Club of Bratislava), projekt na MDD a Vianoce
• Cambridge School- projekt Vianoce
• DELL s.r.o., projekt „ Vianočný stromček želaní“,
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• Súkromný darca Lamoš Roman s manželkou a priateľmi- realizácia prianí pre všetky
deti z CDR,
• MUDr. Hadi Beheshti- čeľustný ortopéd, ošetrovanie chrupu všetkých detí so zľavou
z bežného cenníka počas celého roku 2021,
• OZ Nádej- zabezpečenie zákuskov z cukrárskej výrobne Floril,
• Massimo Atanasio, Andrea Ena a Renata Hantuch- torty pre deti,
• Ministerstvo vnútra SR, veliteľstvo Ozbrojených síl- návšteva posádkovej hudby
a program pre deti v areáli CDR,
• Súkromní darcovia, ktorí si nepriali byť menovaní a ktorí pomáhajú pravidelne
a nezištne.
v Bratislave, dňa 21.02.2022

PaedDr. Slavka Oroszová
Riaditeľka CDR BA- Učiteľská
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