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Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Kláry (ďalej len „Centrum“) je 

zriadené na účel vykonávania opatrení  podľa § 45 ods. 1 písm. a) až d) zákona 

305/2005: 

 - opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo s osobou, 

ktorá sa osobne  stará o dieťa a to: 

- opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania 

1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom 

rodinnom prostredí, 

2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z 

dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, 

širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. 

Centrum vykonáva opatrenia podľa účelu, na ktorý bolo zriadené pobytovou formou. 

 

Cieľová skupina Centra: 

 dievčatá vo veku od 6 do 18 rokov 

 chlapci vo veku od 6 do 10 rokov 

 

Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou na základe odporúčania orgánu 

SPODaSK, rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.  

Centrum môže so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

skončiť vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ak 

a) rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dieťa nespolupracuje s 

centrom, 

b) sa dieťa bez uvedenia dôvodu nevrátilo v určenom čase z pobytu u rodiča alebo u 

osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. 

Celkový počet miest v Centre pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Kláry: 10 klientov, čo 

predstavuje jednu samostatnú skupinu.  

V roku 2019 sme prijali do Centra na dobrovoľný pobyt 11 detí. 

 

Priestorové podmienky:  

Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas Sv. Kláry sa nachádza na ulici Borbisova 

385/5 v Liptovskom Mikuláši. Budova je vo vlastníctve zriaďovateľa.  Pri dome je k 

dispozícii garáž s parkovacím miestom, pivnica a záhrada. Dom so súpisným číslom 

385/5 je trojposchodový. Na prízemí sa nachádza: práčovňa, ktorá je vybavená dvomi 

práčkami, vaňou, záchodom, umývadlom a výlevkou. Kaplnka, keramická dielňa, 



 

herňa, skladové priestory, sušiareň. Na prvom poschodí sa nachádzajú dve kancelárie. 

Kúpeľňa s toaletou pre návštevu a zamestnancov, obývačka ako priestor prípravy na 

školské vyučovanie, doučovanie a pre návštevy. Kuchyňa, určená pre klientov na 

prípravu stravy. Skladové priestory kuchyne- špajza. 

Na druhom poschodí sú k dispozícii štyri izby a kúpeľňa na osobnú hygienu pre 

klientov. Klienti majú primerané podmienky na osobnú hygienu. V kúpeľni sa nachádza 

toaleta, vaňa a umývadlo. Kúpeľňa je zvnútra uzamykateľná počas vykonávanie 

osobnej hygieny klienta. Izba č. 1 je trojlôžková, izba č. 2 je trojlôžková, izba č. 3 je 

dvojlôžková, izba č. 4 dvojlôžková. Klienti majú osobne k dispozícii kľúče od izby, 

pričom si každý svoju izbu zamyká. Pri odchode do školy, materskej školy alebo pobytu 

mimo zariadenia odovzdáva kľúče službukonajúcej vychovávateľke. V každej izbe sú 

skrinky, od ktorých klienti majú svoje kľúče pri sebe a môžu si ich uzamykať, majú 

vlastné hygienické potreby a dostatočný priestor na osobné veci.  

 

Na treťom poschodí sa nachádzajú súkromné priestory pre personál, skladové 

priestory, archív.  

Kúpeľňa pre dievčatá sa nachádza na druhom poschodí, kde sú aj lôžka klientov. 

Kúpeľňa je zvnútra uzamykateľná počas vykonávania osobnej hygieny klienta. Kľúč sa 

nachádza v kancelárii zamestnancov, k dispozícii je jeden pre klientov a jeden 

náhradný kľúč. Klient v prípade vykonávania osobnej hygieny si príde do kancelárie 

pre kľúč, ktorý mu vydá službukonajúca vychovávateľka, po skončení osobnej hygieny 

kľúč odovzdá službukonajúcej vychovávateľke. Chlapci vykonávajú osobu hygienu na 

prízemí. Kúpeľňa je takisto uzamykateľná zvnútra, kľuč je iný ako má kúpeľňa pre 

dievčatá. Kľúčik majú chlapci k dispozícií v kancelárií vychovávateliek. 

 

Centrum disponuje záhradou, v ktorej sa nachádza altánok s lavicami, ďalší prístrešok 

na sedenie, garáž, pivnica, priestor na parkovanie, záhradný domček na ukladanie 

náradia, priestor na sušenie bielizne.  

 

Štruktúra zamestnancov:     Externí pracovníci:  

 

1x  Riaditeľ       1x  supervízor 

1x  Sociálny pracovník     1x  duchovný správca 

1x  Psychológ      1x  klinický psychológ 

5x  Vychovávateľ      1x  logopéd 

1x  Ekonóm  



 

 

S programom Centra sa rodič, dieťa alebo iná fyzická osoba môže oboznámiť buď 

na webovej stránke: www.caritas.sk, alebo ho o programe Centra informujú oddelenia 

SPODaSK, pred nástupom dieťaťa do zariadenia. Prípadne rodič alebo dieťa môže 

osobne prísť do Centra, kde mu bude poskytnutý program Centra v tlačenej podobe. 

V prípade záujmu o dobrovoľný pobyt svojho dieťaťa sa môže rodič, iná fyzická osoba 

telefonicky obrátiť na riaditeľku a dohodnúť si stretnutie a  návštevu Centra spolu s 

dieťaťom. 

 

Záujmová, športová, kultúrna, rekreačná a duchovná činnosť je súčasťou 

výchovných programov, ktoré celoročne Centrum realizuje. 

 

Záujmová činnosť 

Centrum vytvára podmienky na vykonávanie rôznych záujmových činností s 

uplatnením individuálneho prístupu ku každému ubytovanému dieťaťu.  

V zariadení sa nachádza: 

• keramická dielňa 

• šijacia dielňa 

• tkáčska dielňa  

• knižnica pre dospelých aj deti 

• krúžok anglického jazyka (lektori sú zahraniční študenti) 

 

Športová činnosť 

Priamo v centre majú klienti k dispozícii:  

• stolný tenis 

• stolný futbal 

• boxovacie vrece 

• bicykle 

• bedminton 

• loptové hry 

 kolieskové korčule 

 

Kultúrna činnosť 

Klienti Centra sa pravidelne zúčastňujú:  

• detských plesov, 

• kultúrnych podujatí,  



 

• divadla,  

• kina,  

• podujatí pre deti a mládež. 

 

Rekreačná činnosť 

Centrum ponúka pre svojich klientov najmä: 

• výlety do prírody 

• výlety do rekreačných zariadení a chát 

• poznávacie zájazdy do okolitých miest a dedín 

 

V rámci  nášho Centra sme v roku 2019 absolvovali s deťmi  kultúrno-duchovnú 

činnosť: účasť na svätej omši a gratulácia pánovi riaditeľovi z Charity k jubilejnému 

roku v Spišskej Novej Vsi, Campfest v Královej Lehote, charitná púť na Starých 

Horách, v spolupráci s celým tímom zariadenia sme pripravili karneval, deň radosti, 

deň otvorených dverí – veselá záhrada, Valentínsky večierok, veľkonočný večierok, 

vianočný večierok, oslavy liturgického roka a predaje výrobkov z dielní zariadenia v 

rámci trhov a odpustových slávností v regióne. Rekreačno-relaxačné činnosti: ZOO 

v Spišskej Novej Vsi, opekanie na chate Lazisko, opekanie na chate Malužiná, výlet 

v Liptovskom Jane a poznávacie výlety do okolia Liptova a mesta Liptovský Mikuláš, 

celoročne majú k dispozícii záhradu, kde sa môžu športovo vyžiť a tiež sa podieľajú 

na jej udržiavaní a skrášľovaní. Športová činnosť: turistický výlet do Vysokých Tatier, 

športová súťaž pre deti a kúpanie v bazénoch v Centre, športová súťaž 

hendikepovanej mládeže organizovaná mestom Liptovský Mikuláš. 

Centrum navštívilo 19 dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí pripravili zaujímavý 

program pre deti – nácvik gospelových piesní, grilovanie v záhrade, spoločenské a 

loptové hry. 

 

 

Prejavovanie náboženského vyznania a viery  

Centrum pre deti a rodiny je rímsko-katolícke zariadenie, na prízemí sa nachádza 

kaplnka, kde sa slúžia bohoslužby aj pre širokú verejnosť. S kresťanským zameraním 

Centra je rodič oboznámený pri prijatí dieťaťa do Centra na základe písomnej dohody.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Financovanie Centra bolo na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR 

č.119/OVOSOD/2019 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových 

opatrení v centre pre deti a rodiny, uzatvorená v zmysle §89b, zákona č.305/2005 Z.z. 

o sociálnopravneh ochrane detí a o sociálnej kuratele. Na základe tejto zmluvy bol 

Centru poskytnutý finančný príspevok vo výške 144 000€ pre 10 objednaných miest. 

Centrum z príspevku použilo finančný príspevok vo výške 135 967,68 €, na základe 

skutočnej obsadenosti centra.  

Ďalej Centru bola poskytnutá dotácia Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie 

k žiadosti 188/2019 podľa §3 a §12 ods.3 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov vo výške 1800 ,- € so 

spoluúčasťou žiadateľa 207,60 ,- € uvedenú pod registračným číslom 8776/2019-M-

ORF. Dotácia bola určená na presný účel – detskú herňu, ktorá aj bola v Centre 

zrealizovaná v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


