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1 Základné údaje 

 

Názov zariadenia :  Centrum pre deti a rodiny Malacky 

Sídlo: Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky 

Kraj:  Bratislavský 

IČO: 31781535 

DIČ:  2020988585 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Zdenka Klasová 

Kontakt:  +421 918494550 

E-mail / webová stránka:  riaditel@dedmacejko.sk / 

www.dedmacejko.sk 

Schválená kapacita celkom: 40 

Počet pracovných úväzkov: 51,5 

 

2 Poslanie a strednodobý výhľad zariadenia   

 

2.1 Dlhodobé ciele 
 

 Znižovanie počtu detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou 

 

Zapájaním rodiny, intenzívnou sociálnou prácou s rodinami detí tak, aby bol pobyt detí 

v zariadení čo najkratší.  

Vykonávaním opatrení ambulantnou a terénnou formou tak, aby sa pobytu detí 

v zariadení predchádzalo. Aby v prípade potreby pomoci a podpory rodine malo 

prednosť umiestnenie na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa o dieťa stará 

pred umiestením na základe rozhodnutia súdu.   

(princípy: spolupráca, akceptácia, podpora, otvorenosť) 

 

 Zabezpečovanie výkonu súdneho rozhodnutia v profesionálnych náhradných 

rodinách a v samostatných skupinách umiestnených v rodinných domoch 

alebo v bytoch (jedna skupina umiestnená v 1 rodinnom dome alebo v 1 byte),  

 

Vytváraním rodinných podmienok pre život dieťaťa tak, aby boli zabezpečené jeho 

individuálne potreby a jeho rozvoj a samostatnosť  

(princípy: záujem, individuálny prístup, kvalita, bezpečie, rešpekt k osobnosti, stabilita, 

empatia) 

mailto:riaditel@dedmacejko.sk
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2.2 Krátkodobé ciele na rok 2019 

 

 Skvalitniť a zintenzívniť prácu vo vzťahu k deťom a mladým dospelým za 

účelom ich lepšej pripravenosti smerom k budúcemu povolaniu a úspešnému 

osamostatňovaniu sa 

Spoluprácou všetkých kompetentných zamestnancov vychovávateľa, sociálneho pracovníka, 

psychológa, špeciálneho pedagóga. Cieľ bol splnený. Mladí absolvovali vzdelávanie v oblasti 

finančnej gramotnosti, individuálne sa im na rôzne témy venovali sociálni pracovníci 

a psychológ zariadenia.  

 

 Pri práci s rodinou aplikovať komplexný prístup  
Realizovať, prípadne sa zúčastňovať na prípadových konferenciách.  

Cieľ bol splnený, zamestnanci zariadenia intenzívne využívali metódu prípadovej 

konferencie, vo všetkých prípadoch boli jej organizátormi. Na prípadové konferencie boli 

prizývaní všetci aktéri majúci vplyv na situáciu dieťaťa. 

 

 Dôsledne aplikovať integračný a individuálny prístup 

Cieľ bol splnený čiastočne. Integračný prístup je v zariadení uplatňovaný dôsledne, deti sú 

plne integrované v komunite. Všeobecne je v zariadení tento prístup uplatňovaný. Jeho 

uplatňovanie je však úzko spojené s rozvíjaním zamestnancov zariadenia, najmä nových 

zamestnancov.  

 

 Spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri vykonávaní 

ambulantných a terénnych opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately 

Cieľ bol splnený, spolupráca s úradom bola na veľmi dobrej úrovni. Naše zariadenie a Úrad 

PSVaR Malacky boli spoločne ocenené ministrom PSVaR pomoc rodinám v ich prirodzenom 

prostredí.    

    

 Rozvíjať zamestnancov zariadenia 

Zabezpečením vzdelávania, supervízie, zakúpením odbornej literatúry. 

Cieľ bol splnený. Zamestnanci mali zabezpečené vzdelávanie na tému „Práca s pravidlami 

a emóciami“, „Detská agresivita – kam až to môže zájsť “, multidisciplinárne vzdelávanie na 

tému šikana, zúčastňovali sa odborných konferencií, metodických stretnutí organizovaných 

Ústredím PSVaR. Všetci zamestnanci priameho kontaktu s deťmi, sociálni pracovníci 

a odborný tím mali zabezpečenú supervíziu. Zakúpenú odbornú literatúru využili viacerí 

zamestnanci. Zástupca zariadenia pre oblasť výchovy realizoval vzdelávanie pre nových 

zamestnancov zariadenia v téme vzťahovej väzby a jej porúch.   
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3 Koncepčná činnosť 

 

3.1 Organizačná štruktúra 

 

Zariadenie vykonáva pobytové opatrenia súdu pre deti a mladých dospelých v štyroch 

samostatne usporiadaných skupinách a piatich profesionálnych náhradných rodinách. Štyri 

samostatne usporiadané skupiny sú umiestnené v rodinných domoch, v dvojizbovom byte 

v správe centra boli pripravené podmienky pre vykonávanie ambulantných a terénnych 

opatrení SPODaSK, vykonávané tu boli od 1/2019 do 5/2019. Od 6/2019 je odborný tím pre 

vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení umiestnený v prenajatých priestoroch 

v centre mesta. Piati profesionálni náhradní rodičia poskytujú starostlivosť deťom vo 

vlastných priestoroch. Samostatne usporiadané skupiny sa členia nasledovne: 

Samostatná skupina: 2 

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s postihnutím: 2 

 

Počas roka 2019 došlo k trom organizačným zmenám. Prvou zmenou, platnou od 1.4.2019 

došlo k zvýšeniu počtu ekonomických zamestnancov, najmä v súvislosti s rozšírením 

ekonomických činností v spojitosti s implementáciu národných projektov, ako aj k vytvoreniu 

pracovného miesta pre odborného zamestnanca vykonávajúceho metódy fyzioterapie. Ďalšie 

dve zmeny súviseli s vytvorením miest sociálnych pracovníkov v rámci Národného projektu 

DEI NS III pre vykonávanie pobytových opatrení.   

Aktuálne je platná nasledovná organizačná štruktúra. 
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Do výkonu činností zariadenia sa prostredníctvom  aktivačných prác formou 

dobrovoľníckej služby v roku 2019 nezapojil žiadny uchádzač o zamestnanie evidovaný na 

Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách. 

 

3.2 Priestorové podmienky 

 

Samostatná skupina       
Adresa: Rakárenská 50/A, Malacky  

Počet zamestnancov: 6 (3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia) 

Schválená kapacita: 9  

Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527 

 

Samostatná skupina 
Adresa: Duklianskych hrdinov 32, Malacky  

Počet zamestnancov: 6 (3 vychovávatelia, 3 pomocní vychovávatelia) 

Schválená kapacita: 9  

Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527 

 

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím 
Adresa: Jozefa Kubinu 38, Malacky  

Počet zamestnancov: 8 (2 vychovávatelia, 3 opatrovatelia, 3 pomocní vychovávatelia) 

Schválená kapacita: 6  

Rodinný dom v správe zariadenia,  LV 4527 

 

Špecializovaná samostatná skupina pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím 
Adresa: Hviezdoslavova 73, Malacky 

Počet zamestnancov: 7 (3 vychovávatelia, 2 opatrovatelia, 2 pomocní vychovávatelia,)  

Schválená kapacita: 6  

Rodinný dom v správe zariadenia, LV 4527 

 

Priestor pre zamestnancov vykonávajúcich ambulantné a terénne opatrenia  
Adresa: Sasinkova 1/D, Malacky  

Prenajaté kancelárske priestory 

 

Priestor pre mladých dospelých 

Kapacita: jedna izba 2 miesta pre mladých dospelých, jedna izba priestor pre vykonávanie 

odborných metód fyzioterapie  

2 - izbový byt v správe zariadenia, LV 8487 

 

Profesionálni náhradní rodičia: starostlivosť o zverené deti zabezpečujú vo vlastných 

bytových podmienkach. Profesionálne rodiny bývajú v okruhu 70 km od Malaciek. 
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4 Koordinačná a riadiaca činnosť 

 

4.1 Rozvoj zamestnancov 

 

4.1.1 Vzdelávanie 

 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do vzdelávania: 38 (niektorí zamestnanci sa 

zúčastnili viacerých vzdelávacích aktivít) 

 

Realizované vzdelávacie aktivity: 

 Adaptačné vzdelávanie: štyria zamestnanci  

 Metodické stretnutia organizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny: sociálni 

pracovníci, psychológovia, špeciálny pedagóg, pomocní vychovávatelia, zástupca 

zariadenia pre oblasť výchovy spolu s ďalším pedagogickým zamestnancom z rôznych 

samostatných skupín 

 Práca s pravidlami a emóciami (24 zamestnancov)   

 Vzťahová väzba /základ, poruchy (17 zamestnancov) 

 Multidisciplinárne vzdelávanie Šikana – riešenie rovesníckeho násilia v školskom 

prostredí 

 Multidisciplinárne vzdelávanie Šikana – nastavenie efektívnej stratégie prevencie a 

riešenie rovesníckeho násilia u subjektov 

 Detská agresivita – Kam až to môže zájsť? 

 Včasná intervencia 

 Jeden zamestnanec absolvoval kurz Dotyková terapia, získal osvedčenie lektora 

dotykovej terapie. Tá sa stala súčasťou procesu nadväzovania osobného vzťahu medzi 

žiadateľmi a dieťaťom, pri vytváraní vzťahovej väzby medzi nimi.  

 Bola zakúpená odborná literatúra vo vydavateľstve Portál 

 Ďalšie odborné vzdelávania podľa dostupných ponúk 

 

4.1.2 Supervízia 

 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do programu supervízie: 30 

Počet hodín individuálnej supervízie:2, jedna hodina 30,00 € 

Počet hodín skupinovej supervízie pre zamestnancov samostatne usporiadaných skupín 

a profesionálnych náhradných rodičov: 21, jedna hodina 33,00 € 

Počet hodín skupinovej supervízie pre odborný tím vykonávajúci pobytové opatrenie 

a odborný tím vykonávajúci opatrenia ambulantnou a terénnou formou: 5 hodín, jedna hodina 

33,00 € (hradené z rozpočtu zariadenia)  15 hodín, hradené z rozpočtu NP DEI NS III 

 

4.2 Riadiace akty 

 

Počas roka 2019 bolo vydaných, prípadne aktualizovaných 13 interných noriem. 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Organizačný poriadok – dodatok  č. 11 

Organizačný poriadok – dodatok  č. 12 

Zásady pre obeh účtovných dokladov v Centre pre deti a rodiny Malacky  
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Vykonávanie finančnej kontroly   

Aplikácia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v podmienkach Centra pre deti a rodiny 

Malacky 

Vnútorný platový predpis 

Postup Centra pre deti a rodiny Malacky pri úhradách za vykonávanie opatrení SPODaSK 

Vykonávanie finančnej kontroly  v podmienkach Centra pre deti a rodiny Malacky – dodatok 

č. 1  

Organizačný poriadok dodatok č. 13  

Pracovné cesty a cestovné náhrady 

Menovanie komisie pre trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok štátu  

Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2019 

 

4.3 Metodická činnosť 

 

Samostatne usporiadané skupiny hospodárili samostatne s vyčleneným rozpočtom podľa 

internej normy zariadenia. Z vyčleneného rozpočtu si zabezpečovali všetky potreby skupiny, 

okrem energií a väčších údržbových prác v rodinných domoch. Činnosť a postupy skupín, 

sociálnych pracovníkov a odborného tímu sú upravené v internej norme Pravidlá starostlivosti 

o deti a mladých dospelých a v Programe centra.  

V zariadení je zavedený systém porád, jeden krát mesačne porada riaditeľa s koordinátormi 

skupín, odborným tímom pre pobytové opatrenia, odborným tímom pre vykonávanie 

ambulantných a terénnych opatrení a ekonomickými zamestnancami. Jeden krát mesačne boli 

realizované skupinové porady, stretávali sa zamestnanci skupín s odborným tímom 

a riaditeľom. Odborný tím pre ambulantné a terénne opatrenia sa stretával s riaditeľom jeden 

krát týždenne.  

Riaditeľ zabezpečoval kompletnú informovanosť všetkých zamestnancov zariadenia 

o koncepčných materiáloch, metodických usmerneniach zriaďovateľa, ako aj ďalších 

dôležitých skutočnostiach. Súčasne riaditeľ zabezpečoval implementáciu koncepčných 

a metodických materiálov do každodennej činnosti zamestnancov zariadenia. 

Sociálni pracovníci vykonávajúci pobytové opatrenia boli veľmi aktívni v organizovaní 

prípadových konferencií. Počas minulého roka zorganizovali 29 prípadových konferencií.  

S rodinami väčšiny detí boli zamestnanci zariadenia v častom kontakte a intenzívne  s nimi 

pracujú naďalej. Spolupracovali pri tom aj s akreditovanými subjektmi, najmä s Linkou 

detskej istoty a Návratom. Rodinu a blízke osoby v domácom prostredí navštevovalo 30 detí. 

Kontakt s rodinou a blízkymi osobami malo 42 detí. 

 

4.4 Kontrolná činnosť 
 

Kontrolná činnosť v zariadení bola vykonávaná na základe Plánu kontrolnej činnosti na 

rok 2019. Kontrolná činnosť je založená na krížovej kontrole jednotlivých zamestnancov 

zariadenia. Zameraná bola na vedenie dokumentácie o odbornej starostlivosti o zverené deti 

(psychologickej aj špeciálnopedagogickej), kontrolu tvorby a vyhodnocovania individuálnych 

plánov rozvoja osobnosti dieťaťa, vyplácanie a používanie vreckového, vyhotovovanie 

a vyhodnocovanie plánu činnosti pre rodinu, blízke osoby počas krátkodobého pobytu dieťaťa 

mimo zariadenia, aktuálnosť oznámení o nezvestnej osobe,  osobné karty detí a úschovu 

cenných vecí, kontrolu vedenia spisovej dokumentácie dieťaťa, kontrolu vedenia evidencií 

služobných  motorových vozidiel,  kontrolu evidencie a skutočného stavu majetku zariadenia 

vo vybraných rodinných domoch, kontrolu pridelenia a používania mobilných telefónov, 
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kontrolu osobných kariet zamestnancov a kontrolu zoznamu základného vybavenia dieťaťa 

(majetok CDR) v profesionálnych náhradných rodinách, kontrolu správy pohľadávok štátu 

Výsledky kontrolnej činnosti boli prerokované na pracovnej porade, boli zadané termíny 

na odstránenie zistených nedostatkov. Riaditeľ zariadenia vykonáva kontrolnú činnosť na 

všetkých úsekoch riadenia priebežne, počas celého roka.  

 

5 Štatistické údaje 

 

5.1. Pobytové opatrenia 

 

Počet detí kapacita       40 

Počet prijatých detí v danom roku       11 

Počet odídených detí zo zariadenia celkovo      8 

Počet odídených mladých dospelých        2 (obidvaja do DSS) 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu     0 

Počet detí odídených z dôvodu sanácie      0 

Počet detí odídených do NRS (NOS, PS, Osvojenie, MŠO)   6 

Priemerná dĺžka pobytu za zariadenie     4,07 

 

5.2 Ambulantné a terénne opatrenia 

 

Počet odporúčaní zaslaných orgánom SPODaSK   26 

Počet prijatých odporúčaní       26 

Realizácia výkonu opatrení  na základe podpisu Dohody o výkone ambulantných a terénnych 

opatrení:  24 rodín,  z toho 32 detí  

Ukončenie  výkonu opatrení na základe podpisu Dohody o výkone ambulantných a terénnych 

opatrení  so splnených cieľom:  1 rodina, z toho 2 deti 

Realizácia výkonu opatrení pričom neprišlo k podpisu dohody: 2 rodiny, z toho 2 deti  

Realizácia výkonu opatrení na základe podpisu Dohody o výkone ambulantných a terénnych 

opatrení z dôvodu predčasne ukončenej spolupráce:  2 rodiny, z toho 2 deti  

 

Počet ambulantných výchovných opatrení     1         

Realizácia výchovného opatrenia na základe rozhodnutia súdu: 1 rodina, z toho 1 dieťa 
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6 Rozpočet  

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2019 

  
  Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% čerpania 

k 

upravenému 

rozpočtu 

Príjmy spolu 7.641,00 4.882,42 4.977,66 101,95 % 

z toho: prijaté z EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu 680.380,00 999.523,77 999.521,34 99,99 % 

z toho: krytie z EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo príjmov a výdavkov 672.739,00 994.641,35 994.543,68 99,99 % 

z toho: z EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu zariadenia 

Zo štátneho rozpočtu malo zariadenie pridelené finančné prostriedky vo výške       

680.380,00 €.  Upravený rozpočet pridelených finančných prostriedkov k 31.12.2019  bol vo 

výške 999.523,77 €, čerpanie  vo výške 999.521,34 €.  

Finančné prostriedky boli použité iba na účel, na ktorý boli určené, každý výdavok bol 

starostlivo zvážený.  

Schválené príjmy pre rok 2019 boli vo výške 7 641,00 €, upravený rozpočet príjmov k 

31.12.2019 bol vo výške 4.882,42 €. Plnenie príjmov z predpísaných platieb k 31.12.2019   

bolo vo výške 4.977,66 €.   

Saldo príjmov a výdavkov z rozpočtového hospodárenia k 31.12.2019 je vo výške        

994.543,68 €. 

V oblasti výdavkov  k 31.12.2019  bolo nasledovné čerpanie (v €): 

EK       Text                           Schválený rozp.            Upravený rozp.          Čerpanie_____ 

610      mzdy                                  396.092,00                  552,455,00                477.380,28 

620      poistenie                            138.434,00                  194.933,00                168.533,45 

631      cestovné                                 2.900,00                      3.646,35                    3.648,35        

632      el. energia, plyn, pošt.         14.880,00                     18.205,79                 18.205,04 

633      všeobecný materiál              49.598,00                    54.520,82                  54.520,82     

634      dopravné                                5.210,00                      4.530,30                   4.530,30 

635      údržba                                    2.100,00                      9.810,31                   9.810,31 

636      nájomné                                    130,00                      3.975,43                   3.975,43 

637      všeobecné služby                 44.820,00                   50.087,00                  49.630,50 

640      bežné transfery                     26.216,00                   41.270,00                  41.268,85 

Bežné výdavky  celkom               680.380,00                  933.436,00                831.503,33 

 

700 Kapitálové výdavky                    0,00                    1.850,00                    1.850,00 

Kapitálové výdavky spolu         0,00                    1.850,00                    1.850,00 
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Výdavky na NP DEI III NS                   

610      mzdy                                            0,00                    47.013,42                   47.043,42 

620      poistenie                                      0,00                     14.351,55                   14.351,55 

640      nemocenské dávky        0,00                          263,70                       263,70 

Spolu                 61.658,67                   61.658,67 

 

Výdavky na druh rozpočtu 212 

610      mzdy                      0,00                            0,00                   75.074,72 

620      poistenie                                        0,00                            0,00                   26.399,02 

630      dohody          0,00                            0,00     456,50 

Spolu                  101.930,24 

 

Výdavky na OEKOH 3 

632      el. energia, plyn, pošt.                   0,00                        209,54                        209,94 

633      všeobecný materiál                       0,00                      2.152,06                     2.152,06 

636      nájomné                                        0,00                         194,40                        217,10 

Spolu                                                                                      2.256,00                    2.579,10 

 

Bežné výdavky celkom                       680.380,00          999.523,77                  999.521,34 

 

Kategória 610 mzdy                                                                                           599.498,42 €    

Kategória 620 poistné v súvislosti s čerpaním miezd                                        209.284,02 € 

Kategória 630  tovary a služby                                                                           147.356,35 € 

Kategória 640  transfery                                                                                       41.532,55 €  

Kategória 700 kapitálové výdavky                                                                         1.850,00 € 

 

7 Iné aktivity  
 

Centrum pre deti a rodiny Malacky je otvoreným prostredím a deťom zabezpečuje 

integráciu do komunity rôznymi aktivitami. Niektoré sú realizované vlastnými zdrojmi 

a možnosťami,  niektoré vďaka dlhodobej, či krátkodobej spolupráci s rôznymi partnermi.  

V rámci vlastných zdrojov sa deti zúčastňujú na kultúrnych podujatiach - divadelné 

predstavenia, koncerty, detské múzeá, detské zábavné centrá, dni otvorených dverí v 

Malackách, Bratislave a okolí. Absolvujú výlety do okolia Malaciek, pravidelné návštevy 

plavárne v rámci hydroterapie. Deti a zamestnanci na rekreáciu využívajú chatu v správe 

nášho zariadenia v lokalite Stupy pri Pezinku. Takmer každé dieťa navštevuje krúžok podľa 

vlastného výberu, či už v škole, v centre voľného času, alebo sa venuje športu v rôznych 

športových kluboch. Počas prázdnin nadväzujú nové kamarátstva v táboroch organizovaných 

prevažne O.Z. Fantázia detí. Špeciálny pedagóg s deťmi navštevoval Detské centrum 

Farbičky. 

Zariadenie raz ročne organizuje spoločenské posedenie napr.: „Rozlúčka s letom“, „Vítanie 

prázdnin“  pre všetky deti a zamestnancov zariadenia spolu so susedmi z okolia, s bývalými 

zamestnancami (dôchodcami), s mladými dospelými, ktorí sa už osamostatnili, ako aj 

s ľuďmi, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú našim deťom a mladým dospelým, prípadne 

chcú s nimi stráviť nejaký čas. Pre zamestnancov zariadenia každoročne organizujeme 

predvianočné posedenie. 
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7.1 Projekty a sponzorstvo 

  

V rámci vykonávania pobytových opatrení je významným regionálnym partnerom a 

sponzorom zariadenia je IKEA Components, s.r.o. Malacky, ale aj Kaufland, Malacky, New 

Yorker, Malacky a Tesco Malacky. 

Dlhoročným sponzorom zariadenia je aj cestovná kancelária Koala Tours z Piešťan. 

Vďaka spoločnosti SIA Central Europe, a.s. z Bratislavy sa štyri vybrané deti za 

mimoriadne výsledky zúčastnili výberových táborov.  

Mimoriadne bezodplatné zážitky počas roka 2019 deťom sprostredkovali aj DJ Dušan 

Bobot (letná slávnosť) a členovia občianskeho združenia Pomáhať a chrániť Slovensko 

(Mikulášske prekvapenie). Na Mikulášskom prekvapení sa podieľali aj zamestnanci firmy 

Forbo Siegling s.r.o., Malacky.  

Deti z jednej samostatne usporiadanej skupiny sa zúčastnili na ČSOB 

Bratislava  marathone a vďaka sponzorom naše zariadenie neplatilo štartovné. 

Našim významným partnerom je aj n. o. Vstúpte v Malackách. Dve deti nášho zariadenia 

boli súčasťou ich projektu zameraného na zlepšenie komunikácie klientov, ktorí nedokážu 

komunikovať ústne. Bezodplatne nám umožnili využívať snoezelen zriadený v ich 

priestoroch, kde sa im vybraným deťom venoval náš špeciálny pedagóg. Jeden mladý dospelý 

navštevoval tvorivú dielňu Vstúpte n. o., pripravoval sa na prechod do ich zariadenia 

podporovaného bývania. 

Záhradu s hracími prvkami pre deti pri jednom z rodinných domov vlastnoručne skrášlili 

zamestnanci z firmy Dachser Slovakia a. s. z Lozorna. 

Vianočné želania splnili deťom viacerí darcovia obchodný reťazec LIDL, Panta Rhei,  

Electronic-star a.s., Nemocnica Malacky.  

Firma BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Bratislava deťom sprostredkovala nezabudnuteľný 

zážitok vo forme darovania lístkov na muzikál Snehulienka na ľade.  

Náklady na prevádzku zariadenia nám pomáhajú znížiť spoločnosti Slovanet, a.s., 

Biznisweb - IRISOFT, s.r.o., pán Dušan Spuchlák, drogéria, Malacky. 

Počas časti roka 2019 zariadenie pokračovalo v spolupráci s Gymnáziom v Malackách, 

ktoré je zapojené do medzinárodného projektu. V rámci tohto projektu jeden študent  

navštevoval samostatne usporiadanú skupinu, kde pomáhal deťom so školskými úlohami.   

Naše zariadenie spolupracuje naďalej s Providou v programe " Buddy". Štyri deti a jeden 

mladý dospelý majú dobrovoľníka, blízke osoby. Jeden mladý dospelý je naďalej v kontakte s 

bývalým dobrovoľníkom z programu Buddy. Dobrovoľníci/blízke osoby intenzívne s nami 

spolupracujú, dvaja sa zúčastnili prípadových konferencii a spolupracujú na úlohách z nich 

vyplývajúcich.  

V rámci vykonávania ambulantných a terénnych opatrení boli tiež realizované viaceré 

projekty. Pre rodiny s deťmi v prirodzenom prostredí, ktorých rodina sa nachádza v zhoršenej 

finančnej situácii zabezpečila mikulášske prekvapenie vo forme balíčkov spoločnosť Dell 

Slovakia,  bezplatné lístky do mestského kina Nostalgia v Bratislave darovali zamestnanci 

spoločnosti AT&T Slovakia. Vstupenky na predstavenie Snehová kráľovná pre deti zo 

znevýhodneného prostredia poskytla formou daru zamestnankyňa Nadácie Volkswagen 

Slovakia. Vianočné darčeky podľa prianí detí poskytla Nadácia Poštovej banky pre rodiny v 

nepriaznivej životnej situácii 

 

7.2 Ocenenia a úspechy  

 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny ocenil naše zariadenie za poskytovanie pomoci a 

podpory rodinám v ich prirodzenom prostredí počas výkonu ambulantných a terénnych 

opatrení. 
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7.3  Letné, zimné tábory a iné pobyty 

 

Habakuky Donovaly, Best Camp, s.r.o., 23.02.2019 – 02.03.2019, 10 detí 

Bystrá, Best Camp, s.r.o., 07.07.2019 – 21.07.2019, 10 detí 

Futbalový kemp, 01.07.-05.07.2019, 1 dieťa 

Seget Vranjica, Chorvátsko, 03.07.-13.07.2019, 1 dieťa 

PARKOUR, FREERUN, GYMNASTIKA, denný letný tábor, Pohybovňa, Malacky, júl 2019, 

4 deti 

Letná škola Teach for Slovakia, 16.-31.07.2019, 9 detí 

LETNÝ TÁBOR POHOĎÁK Prašník, CK Slniečko, 03.-10.08.2019, 1 dieťa 

SUNNY FOREST CAMP Nemšová, CK Slniečko, 05.-10.08.2019, 2 deti 

Pobyt detí v Rakúsku u pani Eder s dvomi našimi zamestnancami, 08.08.-11.08.2019, 6 detí  

Račková Dolina, DEDLANDIA, Ústredie PSVaR, 11.8-16.8.2019, 4 deti 

Jelenec, O.Z. Fantázia detí, 16.08.-30.08.2019, 10 detí 

Kamenný mlyn, Wachumba, 18.08.-25.08.2019, 1 dieťa 

Chorvátsko, blízka osoba, 23.08.-31.08.2019, 1 dieťa 

Turecko, blízka osoba, 1 dieťa 

Jasenie, Best Camp, s.r.o., 26.12.2019-5.1.2020, 14 detí 

Letné a zimné tábory boli hradené z občianskeho združenia Združenie pre deti z DeD, ktoré je 

prijímateľom 2% z daní, zo sponzorských darov a zo štátneho rozpočtu. 

Deti sa zúčastnili aj pobytov „škola v prírode“ podľa ponuky jednotlivých škôl, príspevky za 

zariadenie boli hradené z rozpočtu centra, niektorým deťom na tieto pobyty prispeli rodičia 

spolužiakov.  

Deti sa zúčastnili aj ozdravných a liečebných pobytov:  

Liečenie, Dolný Smokovec, 0108.-14.08.2019 – 2 deti 

 

8 Krátkodobé ciele na rok 2020 

 

Pokračovať v napĺňaní už stanovených cieľov  

 Pokračovať v skvalitňovaní a zintenzívňovaní práce vo vzťahu k deťom a mladým 

dospelým za účelom lepšej pripravenosti mladých dospelých smerom k budúcemu 

povolaniu a úspešnému osamostatňovaniu sa 

 Dôsledne aplikovať integračný a individuálny prístup  

 Pri práci s rodinou aplikovať komplexný prístup   

 Zlepšovať sa vo vykonávaní ambulantných a terénnych opatrení, intenzívne 

komunikovať a spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri 

vykonávaní ambulantných a terénnych opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, ako aj ďalšími pomáhajúcimi subjektmi 

 Rozvíjať zamestnancov zariadenia 

 

 

           

                                                                                              

Mgr. Zdenka Klasová 

                                                                                             riaditeľka 
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