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Dom Charitas sv. Kláry – krízové stredisko, pre deti a dospelých do 25 rokov, trpiace rôznymi 

traumami, či formami neuróz z prežitého fyzického alebo psychického násilia, ktoré sú citovo 

zranené, neschopné samostatného života, alebo ktoré sú bez prístrešia alebo sa vo svojej 

životnej situácii potrebujú zotaviť mimo svojej rodiny. 

 

 

- Zriaďovateľ:  Spišská katolícka charita 

- Sídlo zriaďovateľa:  Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves 

- Štatutárny zástupca:  PhDr. Ing. Pavol VILČEK 

- Miesto výkony:  Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš 

- IČO: 35 514 221 

- DIČ: 2020720966 

- Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. pobočka: Spišská Nová Ves 

- Účet: 5082042759/0900 

- IBAN: SK25 0900 0000 0050 8204 2759 

 

 

Dom Charitas sv. Kláry – krízové stredisko pre deti a dospelých do 25 rokov je zriadené pre 

dočasný pobyt dieťaťa aj dospelých na základe rozhodnutia súdu, nariadení neodkladného 

opatrenia alebo uložení výchovného opatrenia v krízovom stredisku. Zariadenie vykonáva 

tieto opatrenia pobytovou formou. 

 

Cieľovou skupinou Krízového strediska sú deti a dospelí vo veku 6 až 25 rokov, umiestnené na 

základe súdneho rozhodnutia, trpiace rôznymi traumami, či formami neuróz z prežitého 

fyzického alebo psychického násilia, ktoré sú citovo zranené, neschopné samostatného života, 

alebo ktoré sú bez prístrešia alebo sa vo svojej životnej situácii potrebujú zotaviť mimo svojej 

rodiny. Kapacita detí umiestnených v krízovom stredisku v rámci rozhodnutia súdu je 4.  

 



Počet zamestnancov: 8 

Štruktúra zamestnancov: Riaditeľ  1 

    Sociálny pracovník 1 

    Psychológ  1 

    Vychovávateľ  3 

    Ekonóm   1 

    Admin. pracovník 1 

 

Priestorové podmienky: 

 Krízové stredisko Dom Charitas sv. Kláry je ohradený samostatný rodinný dom vo 

vlastníctve zriaďovateľa, v širšom centre mesta Liptovský Mikuláš, časť Nábrežie. Bývanie majú 

deti zabezpečené v samostatných izbách, vybavených základným nábytkom  (posteľ, skriňa, 

písací stolík, nočný stolík, uzamykateľná skrinka, polica). Krízové stredisko má spoločenskú 

miestnosť s televízorom a počítačom, vybavenú kuchyňu s jedálenským stolom, vybavenú 

kúpeľňu (WC, vaňa, umývadlo, skrinka, smetný kôš), v prízemí sa nachádza aj práčovňa s WC 

a vaňou. Súčasťou krízového strediska je aj kaplnka, ktorú môžu klienti kedykoľvek využívať, 

takisto je v stredisku aj keramická dielňa s vypaľovacou pecou, kde si môžu robiť svoje vlastné 

výrobky. Návštevy môžu deti prijímať v spoločenskej miestnosti.  

V areáli krízového strediska je aj altánok s posedením, garáž a skladové priestory. K dispozícii 

je im aj vonkajší pingpongový stôl a stolný futbal. Areál je pravidelne udržiavaný. 

 Zamestnanci zariadenia sa pravidelne raz týždenne stretávajú pre prípadné riešenie 

vzniknutých problémov. Sociálny pracovník spolupracuje s úradmi, so školou ak ju dieťa začne 

navštevovať počas pobytu v krízovom stredisku, tiež s rodinou dieťaťa.  V roku 2018 sme prijali 

5 deti, ktoré boli vo veku od 6 do 16 rokov. Každé dieťa ma založenú svoju spisovú 

dokumentáciu a jeho starostlivosť sa uskutočňuje v súlade s individuálnym plánom dieťaťa 

s dôrazom na jeho špeciálne – vzdelávacie potreby. Individuálne plány sú pravidelne 

vyhodnocované. Supervízia v krízovom stredisku je zabezpečovaná individuálne aj skupinovo. 

  Voľno-časové aktivity či športové, spoločenské alebo kultúrne sa v rámci zariadenia 

prevádzkujú celoročne, no vo zvýšenej miere počas letných prázdnin. Počas týchto prázdnin 

sme, spolu s deťmi, absolvovali pravidelne návštevu kúpalísk, plavárne, túry, či výlety do okolia 

a prímestské a pobytové tábory. V tomto roku sme prezentovali výrobky vyrobené v našich 



dielňach na Mikulášskom jarmoku, na v týždni Charity v rámci Stoličných dní mesta Liptovský 

Mikuláš, na odpustových slávnostiach v okolitých obciach.  

Počas liturgického roka sme v zariadení slávili fašiangy – maškarný ples, veľkonočné sviatky, 

oslavy narodenín, odpustovú slávnosť na deň sv. Kláry, sviatok sv. Mikuláša a Vianoce.  

Všetky zážitky našich klientok spolu s fotodokumentáciou z celoročných osláv sú zverejnené 

na web stránke caritas.sk. 

 

Financovanie krízového strediska bolo na základe uzatvorenej Zmluvy č. 

47/OVOSOD/2018 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu 

v krízovom stredisku uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 89 ods. 10 zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa Článku III. Bod. 1 Zmluvy bol na rozpočtový rok 

2018 poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 54.468 € pre 4 objednané miesta. Na 

základe odpočítaných vratiek za počet dní kedy miesta reálne obsadené neboli (vo výške 2 346 

€), použila Spišská katolícka charita pre krízové stredisko finančný príspevok v celkovej výške               

52 122 €. Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy 

a riadne vyúčtované Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.  

 

 

V Liptovskom Mikuláši, 31.1.2018  

 

                                                                                                   Mgr. Anna Bodoríková 

                                                                                                        riaditeľka DCHSK 

 

 

  

 

 


