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Centrum pre deti a rodiny (ďalej len Centrum) vykonáva opatrenia podľa § 45 ods.1 písm. 

a) zákona 305/2005: 

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“), 

Centrum vykonáva pobytové opatrenia súdu na základe rozhodnutia súdu o: 

- nariadení neodkladného opatrenia 

- uložení výchovného opatrenia 

- nariadenie ústavnej starostlivosti 
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Centrum vykonáva opatrenia podľa účelu, na ktorý bolo zriadené a to: 

 

- pobytovou formou 

 

Cieľová skupina Centra: 

• Dievčatá a chlapci od 0 do 18 rokov 

• Pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky 

obvyklý pobyt (ďalej len „mladý dospelý“) podľa § 55 ods. 1.  

Centrum môže vytvoriť podmienky na ďalšie predĺženie pobytu mladého dospelého po 

25. roku veku v trvaní maximálne 24 mesiacov za podmienky, že sa sústavne pripravuje 

na svoje budúce povolanie formou štúdia. 

• Ak je to vhodné a účelné môže Centrum prijať dieťa aj na základe dohody na 

dobrovoľný pobyt podľa § 47 

 

Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení ak Centrum vykonáva opatrenia podľa § 47: 

• akútna látková, nelátková závislosť dieťaťa 

• hlboké pásmo mentálneho postihnutia dieťaťa 

• imobilné dieťa 

 

Celkový počet miest v Centre pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Kláry je 10 detí. V roku 2022 

sme prijali do Centra 17 detí.  

 

Priestorové podmienky Centra:  

 

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 vykonávanie 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. 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:    

   

Interní pracovníci:     Externí pracovníci:  

 

1 Riaditeľ 

1 Zodpovedný zástupca    1 supervízor 

1 Sociálny pracovník      1 duchovný správca 

1 Psychológ       1 klinický psychológ 

4 Vychovávateľ                                                         1 logopéd 

2 Pomocný vychovávateľ      

1 Ekonóm  

1 Údržbár 

 

Opis spôsobu oboznámenia dieťaťa s programom Centra: 

 

Pri prijatí a prvom kontakte dieťaťa s Centrom je prítomný sociálny pracovník samostatne 

usporiadanej skupiny. Dieťa alebo rodiča oboznamuje sociálny pracovník s programom Centra 

pri jeho prijatí, resp. podľa individuálnej situácie dieťaťa najneskôr v deň nasledujúci po prijatí 

dieťaťa do Centra. Pri oboznámení dieťaťa s programom sa prihliada na jeho vek, rozumové 

schopnosti a momentálne emocionálne prežívanie, vzhľadom na situáciu, v ktorej sa dieťa 

ocitlo. Ku každému dieťaťu zachovávame individuálny prístup.  

 

Prípadová konferencia sa uskutoční najneskôr do 7 dní od prijatia dieťaťa, na ktorej sú prítomné 

všetky participujúce subjekty, teda sociálny pracovník oddelenia SPODaSK, rodičia dieťa, 

prípadne sociálny pracovník z obce. 

Metódy práce s dieťaťom, ktoré využívame v Centre majú výrazný interdisciplinárny charakter. 

Dieťaťu je pri nástupe do zariadenia pridelený sprevádzajúci vychovávateľ. 

Stretnutia s rodinou a spolupracujúcimi subjektmi prebiehajú v priestoroch Centra, ktoré má 

miestnosť na to určenú, v prípade potreby aj v prirodzenom prostredí dieťaťa. 

Stretnutia si sociálny pracovník Centra spolu s rodičom, dieťaťom a participujúcim subjektom 

plánuje vopred, tak, aby našli spoločný čas.  



 

Dieťa aj rodič sa môže oboznámiť s programom Centra na:  

- webovej stránke: https://caritas.sk/centrum-pre-deti-a-rodiny-sv-klary/ 

- priamo v Centre, u sociálneho pracovníka 

- na telefónnom čísle 044/5621932 - pevná linka Centra   

- mobil: 0902 327 955 - riaditeľka Centra 

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, karnevalov 

• 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 

 

https://caritas.sk/centrum-pre-deti-a-rodiny-sv-klary/


 

Spoločne prežitý čas v roku 2022  

v Centre pre deti a rodiny Dom  Charitas Sv. Kláry 

Celý kalendárny rok 2022 v CDR bol 

sprevádzaný  kultúrnymi tradíciami.  

Príchod každého dieťaťa znamenal 

oboznámenie sa s mestom, jeho 

tradíciami a pamätnými miestami. Deti 

spoznali a navštívili Kostol sv. 

Mikuláša, Múzeum J. Kráľa, Múzeum 

ochrany prírody a jaskyniarstva, bývalý 

jezuitský kláštor,  Synagógu Liptovský 

Mikuláš a ich expozície. Spoznávali 

Župný dom, Pongráczovskú kúriu.  

Pripomenuli si historické  a literárne 

osobnosti mesta napr. J. Kráľa, M. M. 

Hodžu , J. Tranovského.  

Deti navštívili expozície a koncerty v Čiernom orle a Galérii p. 

M. Bohúňa.   Potešili sa filmovými predstaveniami v DK a v 

Golden Apple Cinema.  

Pozornosť  bola venovaná pripomenutiu kalendárnych sviatkov,  

napr. Cintorín a vojenský pamätník Háj – Nicovô – oslobodenie 

mesta.  Ďalej – Zjavenie Pána, Veľká noc, Deň ústavy SR. 

Mimoriadne zaujímavou akciou bol Karneval všetkých svätých. 

Špeciálna pozornosť  bola venovaná oslavám  narodenín a menín 

detí, ako aj radostným návratom do rodinného kruhu. 

 

 

 

Učenie 

Každý deň sa snažíme o zodpovednú prípravu na vyučovanie. Aj 

keď nám občas chýba chuť, plniť si školské povinnosti, spolu to 

zvládneme. Práca prináša svoje ovocie, deti si zlepšili prospech. 



 

20. výročie existencie Domu svätej Kláry a nová riaditeľka 

21.6.2022 sme oslávili 20. výročie existencie 

Domu svätej Kláry. Slávnostnú svätú omšu za 

účasti mnohých vzácnych hostí celebroval vo 

Farskom kostole sv. Mikuláša v Liptovskom 

Mikuláši administrátor Spišskej diecézy, otec 

biskup Ján Kuboš.  

Vedenie CDR – Domu Charitas sv. Kláry aj Domu 

Božej prozreteľnosti prevzala v tento deň od 

bývalej riaditeľky Júlie Bodoríkovej nová 

riaditeľka Mgr. Monika Haščičová. Odovzdanie 

úradu sa udialo po svätej omši, počas obradu svetla.  

Po liturgickom slávení sa všetci prítomní presunuli 

na slávnostné pohostenie do Demänovskej doliny, 

kde v radostnej atmosfére spoločenstva ďakovali 

Bohu za uplynulých 20 rokov. Stretnutie okolo 

stola bolo možnosťou zaspomínať si na mnohé 

prežité momenty, dni a roky existencie tohto 

požehnaného diela.  

 

 



 

Mimoni 

Prázdniny sme začali veľkou súťažou s Mimoňmi, ktorá mala veľa 

disciplín na zručnosť, motoriku, rýchlosť i kreativitu. Každý z nás prežil 

krásny deň plný hier a za splnené disciplíny deti dostali rôzne odmeny a 

mechanického Mimoňa. 

 

Farský tábor 2022 

V dňoch 18.–22. 7. 2022 sa naše deti zúčastnili 

Farského tábora v Okoličnom. Pod vedením p. kaplána 

Štefana Štellmacha a animátorov ich čakal bohatý 

program na každý deň, počas ktorého mohli deti 

preukázať svoje vedomosti, zručnosti, kreativitu,  

orientačné schopnosti (dôjsť do cieľa podľa mapy). 

Našli si nových priateľov a spoločne s nimi 

plnohodnotne trávili prázdninové dni. Tento čas sa 

niesol v znamení hier, súťaží, smiechu a radosti. Každý 

deň bol ukončený sv. omšou, kde všetci spoločne 

poďakovali za všetko, čo im bolo v ten deň dopriate a 

mohli sa tešiť na ďalší, plný prekvapení. 

 

 



 

Športový zážitok   

Keďže deti obľubujú športové aktivity a  pohybové 

činnosti, tie musia byť  neodmysliteľne zakomponované v 

každom voľnom čase, ktorý v CDR majú. Či už je to len 

prechádzka na čerstvom vzduchu alebo náročnejšia 

pohybová činnosť ako futbal alebo basketbal, ktoré deti 

zbožňujú a tešia sa na tieto športové aktivity každý deň. Či 

je chladnejšie počasie alebo prevládajú teplejšie dni, pohyb 

a hravá činnosť si vždy nájde miesto v dennom rozvrhu.  

 

V centre možno niekedy prevláda delenie deti do 

skupín na základe ich názorov alebo pohlavia, no 

tieto činnosti ich dokážu pekne spojiť a ukázať im, 

že v centre nemôžu fungovať ako skupiny, ale ako 

jedna veľká rodina, ktorá si navzájom pomáha a 

teší sa zo spoločných úspechov, spoločne prežíva 

radosti či starosti, ktoré im život prináša.  

Pri športových aktivitách podporujú nielen ich 

fyzické, ale aj psychické zdravie, učia sa novým 

pravidlám, ktoré využijú ako pri hre, tak aj v 

bežnom živote. Učia sa spolupatričnosti a 

vzájomnej podpore a pomoci. Aj keď príde jedna 

z tých chvíľ na ktorú by čo najradšej zabudli, 

spoločná pohybová aktivita im razom pomôže 

aspoň na chvíľu zabudnúť. Pomôže im na okamih 

nemyslieť na to čo ich trápi, ale myslieť radšej na 

to čo ich teší a čo im prináša do života radosť a 

pekné spomienky na čas, ktorý tu trávia.  

 

Niekedy sa stane, že aj pri hre vznikne nedorozumenie a škriepka, no tieto deti vedia že spor 

nemôže trvať večne a že ak chcú vyhrávať, či už v hre alebo v každodenných situáciách, ktoré 

sú náročné, musia držať spolu ako jeden tím a len tak môžu zvíťaziť. 



 

Svätý Mikuláš 

5. decembra CDR a nocľaháreň navštívil 

sv. Mikuláš aj so svojimi anjelmi. Deťom 

vyrozprával legendu o svojom živote. 

Každému doniesol balíček, ktorý deti 

dostali po zarecitovaní básničky alebo 

zaspievaní pesničky. Kto nechcel recitovať 

ani spievať, dostal otázku  zo života sv. 

Mikuláša. 

 

 

 

 

Jesseho strom 

 

Advent 2022 sme slávili prípravou Jesseho stromu. Je to spôsob 

adventnej prípravy, ktorý nám pomáhal ísť na podstatu 

očakávania Pána prechádzajúceho dejinami až po vrcholný 

moment Vtelenia. Jesseho strom – tento rodokmeň Ježiša Krista 

priniesol do nášho CDR každodenné čítanie Božieho Slova a 

vešanie zodpovedajúceho symbolu na strom. Očakávali sme 

Pána takí akí sme – niekedy plní radosti, inokedy unavení, alebo 

leniví. Presne takí ako celé generácie pred nami. Kráčali sme od 

Adama až ku Mesiášovi. 

 

 

 

 

 

 

 

Deti si čakanie na Vianoce 

spríjemňovali pečením a 

zdobením medovníčkov. A tento 

rok sa do zdobenia stromčeka 

hrnuli chlapci.... a vyzdobili 

nielen stromček. 

 

 

 

 



 

Finančný report 

 

Financovanie Centra bolo na základe uzatvorenej zmluvy s ÚPSVaR č.30/OVOSOD/2022 

o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti 

a rodiny, uzatvorená v zmysle §89a. a §89b., zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele. Na základe tejto zmluvy bol Centru poskytnutý finančný príspevok 

vo výške 180 000€ pre 10 objednaných miest a  na základe uzatvoreného dodatku č. 1 

k uvedenej zmluve bolo dofinancovanie centra vo výške 10 093,08€. Centrum z tohto príjmu 

použilo finančný príspevok vo výške 186 623,68 €, na základe skutočnej obsadenosti centra, 

po odpočítaní vrátenia finančného príspevku za miesta, ktoré reálne obsadené neboli. Finančné 

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

ÚPSVaR. 

 

Z ÚPSVaR boli centru poskytnuté dotácie na energie v sume 2 596,92€ a dotácie z MPSVaR 

na mzdové náklady pre zamestnancov v sume 4 732,00€. 

 

Ďalej Centrum prijalo platby od prijímateľov sociálnej služby a príjmy od zamestnancov vo 

výške 2 115,66€ a finančný príspevok 850,00€ od fyzických osôb, ktoré sme využili na 

dofinancovanie údržby a bežných prevádzkových nákladov v CDR. 

 

Tiež sme dofinancovali v CDR mzdu jedného zamestnanca cez Národný projekt Úradu práce – 

aktivita č.2 s názvom: „Chyť sa svojej šance“. Na túto aktivitu nám bol pre rok 2022 poskytnutý 

finančný príspevok vo výške 960,70€.  

 

 

 

 


