
 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019 

Pre Centrum deti a rodinu Dom Charitas sv. Jozefa 

 

–Detský domov pre detí s mentálnym postihnutím, zmyslovým postihnutím a kombináciou 

postihnutí.  

-Zriaďovateľ: Spišská katolícka charita 

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

-Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. Pavol VILČEK 

-Miesto výkonu : J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves  

IČO : 35514221DIČ : 2020720966 

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

Účet : 5082042759/0900IBAN : SK25 0900 0000 0050 8204 2759  

 

Dom Charitas sv. Jozefa – Detský domov, je zariadenie zriadené na účel vykonávania 

opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradného 

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

neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia. Centrum vykonáva opatrenia 

tohto účelu pobytovou formou. 

Cieľovou skupinou Centra sú deti umiestnené na základe súdneho rozhodnutia vo veku 0 –18 

rokov s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou 

postihnutí a deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých zdravotný stav si vyžaduje 

osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou. Deti sú aktuálne umiestnené v dvoch 

špecializovaných samostatných skupinách, kapacita je 16 detí.  
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Počet zamestnancov: 16 

Štruktúra zamestnancov:  

Riaditeľ 1 

Sociálny pracovník 1 

Zdravotná sestra 3 

Psychológ 1 

Špeciálny pedagóg 1 

Vychovávateľ 2 

Opatrovateľ 8 

Ekonóm 1 

Vodič –údržbár 1 

 

Priestorové podmienky :Do objektu Centra je bezbariérový prístup a k dispozícii je aj výťah. 

Bývanie majú deti zabezpečené v samostatných izbách, ktoré sú vybavené základným 

nábytkom – u menších detí je to postieľka, komoda na oblečenie, prebaľovací pult, ak si to 

zdravotný stav dieťaťa vyžaduje máme k dispozícii tiež monitory dychu. Staršie deti majú 

samostatné izby vybavené posteľou zo zábranou (príp. polohovacou posteľou), skriňami na 

oblečenie, stolíkmi na písanie, menšími skrinkami/policami na hračky, knihy a osobné veci. 

Každé dieťa má i osobné vybavenie, ktoré má uložené v izbe v skrinke a má možnosť si ju 

zamknúť. Centrum má vlastnú mliečnu kuchynku so skrinkami na potrebné suroviny, 

chladničkou, umývadlom s drezom, umývadlom na hygienu rúk a sterilizátorom na fľaše. 

Nevyhnutnou súčasťou je i kúpeľňa s dvomi vaňami, hydrovým ťahom, lehátkom, skriňami na 

uteráky a hygienické potreby. Vedľa kúpeľne je umyváreň so štyrmi umývadlami, dvomi 

samostatnými WC, výlevkou, smetnými košmi, košmi na prádlo, zrkadlami a lehátkom. 

Súčasťou Centra je i miestnosť vyhradená pre špeciálneho pedagóga na individuálnu prácu s 

deťmi. Svoju miestnosť na individuálnu prácu má i psychológ. Deti môžu využívať i priestory 

a terasu, ktorá je vybavená posedením pod prístreškom a je zabezpečená zábradlím. Pre rodičov 

a iné návštevy cez deň je pripravená návštevná miestnosť, ktorá im umožňuje súkromie počas 

stretnutia. V blízkosti miestnosti je uzamykateľné sociálne zariadenie. Budova Centra sa 



 

nachádza v ohradenom priestore na sídlisku. V areáli sa nachádza altánok s posedením, 

hojdačka, pieskovisko, garáž a skladové priestory. Areál je zatrávnený a pravidelne udržiavaný, 

deti majú možnosť využívať tento priestor na rôzne voľno časové aktivity a prechádzky. V 

zariadení sa koná pravidelne stretnutie a zasadnutie odborného tímu v zložení sociálny 

pracovník, zdravotná sestra, špeciálny pedagóg a psychológ. Každé dieťa v zariadení má 

založenú spisovú dokumentáciu. Sociálny pracovník úzko spolupracuje s príslušnými úradmi v 

mieste bydliska dieťaťa, s rodinou dieťaťa a tiež s obcou. Doposiaľ žiadnych profesionálnych 

rodičov. V roku 2019 sme prijali do Centra dve deti. Jedno dieťa sa vrátilo do biologickej rodiny 

a jedno dieťa na základe ťažkej zdravotnej diagnózy zomrelo.  Starostlivosť v Centre detí sa 

uskutočňuje v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa a s osobitným dôrazom 

na jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo zdravotného postihnutia. 

Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj spôsob a časový interval 

vyhodnocovania plnenia tohto plánu. Plán výchovnej práce s dieťaťom sa vyhodnocuje 

jedenkrát mesačne. Supervízia v Centre detí je zabezpečovaná v dvoch formách-individuálne a 

skupinovo. Základnú zdravotnú starostlivosť deťom z Centra pre deti a rodiny sv. Jozefa 

poskytujú dve pediatričky v blízkosti zariadenia po podpísaní Dohody o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti. Zdravotný stav našich detí je systematicky sledovaný, pričom je predpoklad 

zhoršovania sa zdravotného stavu.  

Kultúrna činnosť bola pre deti zabezpečená prevažne návštevou rôznych podujatí v 

meste a jeho okolí – napr. koncertov pre deti, vystúpení, basketbalového a hokejového zápasu,  

bábkového divadla, premietaní v kine, či spoločenských podujatí pri rôznych príležitostiach. 

Počas roka tiež priamo v centre nás navštívila speváčka Celeste Buckingham, husľový virtuóz 

Filip Jančík či moderátorka Adela Vincezeová. So športovcov nás poctili návštevou 

basketbalisti a hokejisti miestneho klubu. V rámci rekreačných účelov máme v centre 

k dispozícii vírivú vaňu a fit lopty.  

V oblasti prejavovania náboženského vyznania a viery majú deti možnosť slobodne vyjadriť svoje 

vyznanie. Môžu sa zúčastniť aj na svätých omšiach príležitostne realizovaných v kaplnke Domu 

Charitas sv. Jozefa, staršie deti majú v prípade záujmu možnosť zúčastniť sa detskej omše v meste. 

Vzhľadom k zdravotnému stavu detí umiestnených v centre je športová činnosť značne 



 

obmedzená, resp. absentuje. Všetky športové činnosti sú vykonávané s prihliadnutím na 

špecifiká zdravotného stavu detí. Športová činnosť je skôr zameraná na liečebnú telesnú 

výchovu. V zariadení sú k dispozícii tomu prispôsobené pomôcky (lopty, bazénik, vírivá vaňa).  

 

 

Financovanie detského domova bolo na základe uzatvorenej Zmluvy č. 131/OVOSOD/2019  o 

poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti 

a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, 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. Zmluvy bol na rozpočtový rok 2019 poskytnutý finančný príspevok v 

celkovej výške 230 400 € pre 16 objednaných miest. Na základe odpočítaných vratiek za počet 

dní kedy sa deti reálne v zariadení nenachádzali (vo výške 1108,40 €), použila Spišská katolícka 

charita pre detský domov finančný príspevok v celkovej výške 229 291,60€. Tieto finančné 

prostriedky boli použité v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy a riadne vyúčtované 

UPSVaR.  

 


