
VÝROČNÁ   SPRÁVA  ZA ROK 2020 

- Dom Charitas sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny,   pre deti 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 : 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. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, je zariadenie zriadené na účel 

vykonávania 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. 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. 

 

      

 



Počet zamestnancov: 19                                                   

Štruktúra zamestnancov:  

Riaditeľ1 

Sociálny pracovník 1 

Zdravotná sestra 3 

Psychológ1 

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. Veľmi dôležité bolo mapovanie životnej situácie, teda zber 

informácií, ktoré obsahujú meno a priezvisko dieťaťa, adresu  trvalého bydliska, najbližších 

príbuzných  a kontakt s najbližšou rodinou – sociálna anamnéza dieťaťa. Spolupráca s rodinou 

dieťaťa je náročná nakoľko sa jedná o deti pochádzajúce z rómskych rodín. Avšak spolupráca 

s úradmi a terénnymi pracovníkmi v mieste bydliska je veľmi dobrá. 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. Zariadenie bolo na 14 dní uzatvorené, kde bolo jedno maloleté dieťa a 4 

zamestnanci chorí na ochorenie Covid 19. Pravidelne sa v zariadení testovalo a dodržiavala sa 

prísna hygiena.  

 

Kultúrnu činnosť bolo pre deti v roku 2020 veľmi náročné 

zabezpečiť vplyvom náročnej situácie ohľadom Covidu 19. Deti 

napriek tomu chodili na týždennej báze do prírody či na prechádzky. 

Počas roka sa priamo v centre zorganizovali rôzne akcie, ktorých sa 

deti zúčastnili ako napríklad opekačka, karneval, oslavy narodenín, 

MDD, Mikulášsky večierok, kde nám prišiel napiecť palacinky 

známy kuchár či vianočná besiedka, kde si detičky pripravili krásny 

program. Napriek náročnej situácií nám bol pod okno zariadenia 

zahrať svetový husľový virtuóz Filip Jančík, ktorý vyzval verejnosť 



na zbierku dezinfekcie a hygienických potrieb, ktoré nám zabezpečili zásoby v náročnom boji. 

Celoročne sa organizovali fotenia a vznikol aj krásny kalendár v spojení detí a psíkov. Detičky 

navštívili aj psí útulok a mohli zažiť nezabudnuteľnú canisterapiu. V rámci náročnej situácie 

deti v minimálnej miere pocítili zmenu vyplývajúcu zo svetovej pandémie, ktorá zmenila 

fungovanie a život celkovo.   

 

Financovanie Centra pre deti a rodiny bolo na základe uzatvorenej Zmluvy č. 

50/OVOSOD/2020 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení 

v centre pre deti a rodinu v zmysle v zmysle § 89 a 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 2020 poskytnutý finančný  

príspevok v celkovej výške  256 000 € pre 16 objednaných miest. Na základe odpočítaných 

vratiek za počet dní kedy sa deti reálne v zariadení nenachádzali (vo výške 216,72 €), použila 

Spišská katolícka charita pre detský domov  finančný príspevok v celkovej výške 255 783,28 

€. Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy a riadne 

vyúčtovane UPSVaR.  

 

 

 

 

Riaditeľka: Mgr. Alexandra Hovancová 

Adresa: J.Wolkera 41,052 01 Spišská Nová Ves  

Telefón: 053/44 28 366, 053/41 90 611, 0903 616 804 

e-mail: alexandra.hovancova@caritas.sk  

mailto:alexandra.hovancova@caritas.sk

