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1. Identifikačné údaje organizácie: 

Názov: Detský domov Štós 

Adresa: č. 125, 044 26 Štós 

Zriaďovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č.8, 812 67 Bratislava 

IČO: 00610526 

Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Najmiková 

Kontakt: 0918 969 005, 055/466 71 77 

    riaditel.stos@ded.gov.sk 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie: 

Vízia je jednotná pre všetky zariadenia na výkon opatrení SPODaSK: Zabezpečiť 

deťom rodinný život transformáciou detských domovov  na zariadenie pre pomoc rodine na 

komunitnej úrovni. Poslaním zariadenia na výkon opatrení SPODaSK je poskytnúť dočasné 

prostredie pre dieťa v kríze v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 

305/2005 Z.z., č. 36/2005 Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem tak, aby bola 

naplnená stratégia organizácie. 

 

Stratégiou detského domova je:   

- rozvíjať vlastných zamestnancov,  

- zapájanie rodín   

- prizývať k spolupráci odbornú verejnosť   

- vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa, tak aby sa zabezpečil jeho 

rozvoj a samostatnosť 

 

Dlhodobé ciele:  

1.  Poskytovanie starostlivosti deťom s duševnou poruchou.  

2. Skvalitnenie starostlivosti o deti s duševnou poruchou, resp. s kombinovaným postihnutím.  

3. Zvyšovanie počtu detí s intenzívnym kontaktom s rodinou. 

 

Krátkodobé ciele: 

1. Organizovanie prípadových konferencií pre väčší počet detí. 

2. Presťahovanie samostatnej skupiny z domu v areály DeD do zakúpeného rodinného domu. 

3. Vypracovanie a realizácia programu práce s dospievajúcimi dievčatami. 
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3. Odpočet splnených úloh: 

 Rozvíjanie zamestnancov sa realizuje priebežne, počas celého roka v súlade s plánom 

vzdelávania, plánom kontinuálneho vzdelávania, plánom vzdelávania PR a programom 

supervízie. Zamestnanci sa zúčastňujú rôznych vzdelávacích aktivít zabezpečených, alebo 

sprostredkovaných zamestnávateľom, odborných konferencií, metodických stretnutí a pod. 

Podporovaný sú aj v samoštúdiu a účasti na vzdelávaní podľa vlastného výberu, ktoré je 

nápomocné v ich práci. Zúčastňujú sa supervíziách – individuálnych aj skupinových. 

V prípade potreby môžu požiadať o supervíziu aj mimo plánu supervízií. 

 Realizuje sa množstvo krátkodobých pobytov detí u biologickej rodiny či blízkych 

osôb. Rodiny detí zapájame do rozhodovania a riešenia rôznych situácií, týkajúcich sa ich 

detí. Zúčastňujú sa prípadových konferencií, zapájame ich do riešenia výchovných 

problémov, motivovania detí, ale aj do spolupráce v bežnej výchove detí. 

 V roku 2017 sme pokračovali v spolupráci s viacerými organizáciami, inštitúciami a 

priateľmi detského domova. Organizovalo sa viacero športových, kultúrnych a rozvíjajúcich 

akcií pre deti. 

 

V našom zariadení sa poskytuje starostlivosť viacerým deťom s duševnou poruchou. 

Tieto sú integrované na samostatných skupinách a snažíme sa im naďalej cestou integrácie 

poskytovať čo najlepšiu odbornú pomoc a starostlivosť.  

Zamestnanci aktívne rozvíjajú svoje kompetencie ďalším vzdelávaním v snahe zlepšiť 

kvalitu práce s deťmi s duševnými poruchami a kombinovaným postihnutím. Spolupracujú 

s externými odborníkmi, ktorí majú s prácou s podobnými deťmi skúsenosti, pričom novo 

získané vedomosti aplikujú do svojej práce.  

V roku 2017 sa uskutočnilo 338 krátkodobých pobytov detí u biologickej rodiny či 

blízkej osoby. Vzrastajúca tendencia počtu krátkodobých pobytov detí teda pretrváva.  Naši 

zamestnanci zabezpečujú aj návštevy detí s postihnutím v ich domácom, rodinnom prostredí. 

Krátkodobé ciele - plnenie: 

1. V roku 2017 bolo zorganizovaných 11 prípadových konferencií, ktoré sa týkali počtu 50 

detí umiestnených v našom zariadení. Realizovali sme celkovo viac ako dvojnásobný počet 

prípadových konferencií oproti predchádzajúcemu roku. Úloha bola splnená. 

2. V priebehu roku došlo k presťahovaniu poslednej samostatnej skupiny zo 

starých priestorov detského domova v obci Štós do novo zakúpeného rodinného domu v obci 

Jasov. Úloha bola splnená. 

3. Psychológovia detského domova vypracovali program práce s dospievajúcimi dievčatami 

„Babinec“. Program sa priebežne počas celého roka napĺňal a realizoval formou skupinových 

aktivít a stretnutí. V jeho realizácii sa pokračuje naďalej. Úloha bola splnená. 



4. Koncepčná činnosť: 

V roku 2017 máme v Detskom domove Štós zriadené 4 samostatné skupiny pričom 

každá je zriadená v samostatnom rodinnom dome.  Na každej skupine je 6 zamestnancov.  3 

skupiny sú s modelom 4 vychovávatelia a 2 pomocný vychovávatelia a 1 skupina s modelom 

3 vychovávatelia a 3 pomocný vychovávatelia. Máme 11 profesionálnych rodín. Celkový 

počet zamestnancov zariadenia je 46.  

 

Priestorové usporiadanie :  

 Kmeňová budova, Štós č. 125 – sídlo administratívy, priestor na porady, vzdelávacie 

podujatia, návštevná a terapeutický miestnosť.  

 Rodinný dom na Prochotskej ulici v Medzeve určený pre 1 samostatnú skupinu deti, 

kapacita 8 detí. 

 Rodinný dom na Revolučnej ulici v Medzeve pre 1 samostatnú skupinu, kapacita 10 

detí . 

 Rodinný dom na Popročskej ulici v Jasove pre 1 samostatnú skupinu, kapacita 10 detí. 

 Rodinný dom na Potočnej ulici v Jasove pre 1 samostatnú skupinu, kapacita 10 detí – 

do tohto domu sa presahujú deti rodinného domu v areály hlavnej budovy.  

 11 Profesionálnych rodín poskytuje starostlivosť deťom vo vlastných domácnostiach. 

 

5. Koordinačná a riadiaca činnosť 

Rozvoj zamestnancov sa realizuje prostredníctvom cieleného vzdelávania 

zabezpečovaného zamestnávateľom. Zamestnanci sú podporovaný aj v sebavzdelávaní a 

v aktívnom prístupe k vlastnému rozvoju. Podporujeme a realizujeme aktivity zamerané na 

psychohygienu zamestnancov a na stmeľovanie pracovného kolektívu.  

Raz ročne sa realizuje hodnotenie zamestnancov na úseku starostlivosti o dieťa. 

Hodnotenie sa realizuje vedúcou úseku starostlivosti, teda priamou nadriadenou a zameriava 

sa na výsledky, kvalitu, náročnosť a odbornosť výkonu pracovnej  činnosti zamestnancov, 

mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií. Hodnotenie pedagogických a 

odborných zamestnancov sa realizuje v súlade s § 52 zákona č.317/2009 o pedagogických a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pracovným 

poriadkom. 

V našom zariadení pracujú dvaja zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou. 

Behom roku sa nepodarilo preobsadiť tri miesta profesionálnych rodičov na zastupovanie 

počas materskej a rodičovskej dovolenky. 

 

6. Metodická činnosť: 

V 4 samostatných skupinách v rodinných domoch sa v plnom rozsahu zabezpečuje 

samostatné hospodárenie jednotlivých  skupín. Chod skupín zabezpečujú zamestnanci v 

jednotlivých skupinách. Pre každú skupinu je vypracovaný ročný plán činnosti a mesačné 

plány, ktorými sa zamestnanci pri svojej práci riadia. Každá skupina si organizuje výlety 

a akcie, okrem akcií organizovaných DeD a zároveň každá skupina pripravuje raz ročne akciu 

pre všetky deti detského domova – samostatné skupiny aj profesionálne rodiny.   



Odborný tím pracuje s deťmi umiestnenými v detskom domove, ako aj s ich rodinami. 

Realizuje programy detského domova pri príprave na osamostatnenie, rozvoji finančnej 

gramotnosti, program práce s dospievajúcimi dievčatami „Babinec“, preventívne programy 

(šikanovanie, závislosti, sexuálne zneužívanie), rôzne skupinové aktivity. S mladými 

dospelými sa pracuje najmä individuálne. Pracuje sa aj s deťmi počas ich pobytu mimo DeD. 

Dbá sa na udržiavanie kontaktu, aj osobného týchto detí s ich skupinou a rodinou, ako aj 

členmi OT. Pre zamestnancov si členovia odborného tímu pripravujú vzdelávacie príspevky. 

S príspevkami prispievajú aj vychovávatelia a profesionálny rodičia, kedy odovzdávajú 

svojim kolegom svoje nové poznatky, alebo techniky práce, ktoré nadobudli v rámci 

samoštúdia alebo účasti na vzdelávacích aktivitách. 

Pri práci s biologickou rodinou sa využíva najmä forma terénnej práce, nakoľko 

rodičia detí nevedia veľmi dochádzať do detského domova. Členovia OT, najmä sociálne 

pracovníčky, aktívne rodiny navštevujú a poskytujú im poradenstvo. Organizujú sa aj rodinné 

prípadové konferencie, pri novo prijatých deťoch, ale aj pri deťoch, ktoré sú v našom detskom 

domove už dlhšiu dobu.  

Za rok 2017 sme zorganizovali 11 prípadových konferencií.  

Spolupracujeme aj s Úradmi PSVaR, komunitnými centrami, terénnymi sociálnymi 

pracovníkmi a neziskovými organizáciami. 

 

6. Vzdelávanie a supervízia: 

Aj v roku 2017 sa kládol veľký dôraz na vzdelávanie zamestnancov. Zamestnanci sú 

podporovaný v rozširovaní svojich vedomostí a kompetencií v záujme skvalitňovania svojej 

práce. Vzdelávanie zamestnancov detského domova sa realizovalo priebežne, počas celého 

roka. Do vzdelávania boli zapojení všetci zamestnanci detského domova, ako na úseku 

starostlivosti o deti tak aj na ekonomickom úseku. Zamestnanci sa zúčastnili rôznych 

rozvíjajúcich aktivít, ako napr.: 

 Odchodom to nekončí  

 Ako porozumieť detskému správaniu – arteterapeutický wokrshop  

 Identita rómskeho dieťaťa  

 Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa  

 Nenásilná komunikácia podľa Marshalla B. Rosenberga  

 Agresia a agresivita  

 Ako hovoriť, aby deti počúvali I. a II.  

 Práca s genogramom a ekomapa 

 Naše strachy a naše deti  

 Vedieme deti k umeniu  

 Efektívna komunikácia s adolescentmi, mladí dospelí a osamostatnenie sa  

 Hra ako prevencia proti agresivite  

 Zapojenie dieťaťa do rozhodovania  

 Kurz pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných 

činností pre prácu v spoločnom školskom stravovaní  



 Bezpečné návraty detí – Cesty II – konferencia DeD Košická Nová Ves  

 Ročná mzdová uzávierka, práca  mzdárov a personalistov  

 Verejné obstarávanie  

 Elektronické schránky v praxi 

 Správa registratúry  

 

Okrem účasti na vzdelávacích podujatiach, školeniach a konferenciách sa zamestnanci 

zúčastňovali aj metodických stretnutí a porád organizovaných zriaďovateľom a FRaZ DeD 

SR. 

Zamestnanci absolvovali skupinové a individuálne supervízie. Do plánu supervízie 

bolo zaradených 44 zamestnancov. Za rok 2017 sa zrealizovalo 35 hodín individuálnej 

supervízie a 23 hodín skupinovej supervízie.  

 

7. Kontrolná činnosť: 

Kontrolná činnosť v detskom domove prebiehala počas celého roka podľa vopred 

vypracovaného vnútorného kontrolného systému. Úlohou vnútorného kontrolného systému 

v zmysle zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe je získať objektívne 

informácie o kvalite, úrovni a ďalších výsledkoch práce detského domova. Získané 

informácie slúžia na zvyšovanie kvality starostlivosti o deti, zefektívňovanie práce všetkých 

zamestnancov, vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj zariadenia vo všetkých oblastiach 

práce. Kontrolnú činnosť v detskom domove zabezpečuje riaditeľ, vedúca úseku starostlivosti 

o deti a iný zamestnanec na základe poverenia riaditeľa. Pracovníci postupujú pri výkone 

kontroly podľa § 9 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z. V roku 2017 bolo kontrolnou činnosťou 

zistené jedno závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktoré bolo vyriešené skončením 

pracovného pomeru, okrem toho neboli kontrolami zistené žiadne ďalšie významnejšie 

nedostatky. 

 

8. Štatistika: 

Kapacita zariadenia: 58 detí 

Skutočný stav: 54 detí 

Počet prijatých detí: 2 

Počet odídených detí celkovo: 12 

Počet odídených mladých dospelých: 5 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 0 

Počet detí odídených z dôvodu sanácie: 0 

Počet detí odídených do NRS: 7 



Priemerná dĺžka pobytu za DeD: 6,23 roka 

 

9. Rozpočet organizácie: 

Schválený rozpočet príjmov na rok 2017 bol 2 927,00 €, v priebehu roka bol tento 

rozpočet upravený na sumu 6 063,32 €. Skutočnosť plnenia príjmov bola vo výške 6 320,25 €, 

plnenie na 104,24 %. Prekročenie rozpočtu bolo z dôvodu prijatých preplatkov z ročného 

zúčtovania zdravotných poisťovní a preplatku ročného vyúčtovania elektriny.  

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2017 bol vo výške 707 278,00 €, na základe 

rozpočtových opatrení bol v priebehu roka upravený na sumu 844 931,12 €. Plnenie bolo 

845 133,96 € čo predstavuje plnenie na 100, 02 %.  

 

10. Iné aktivity DeD: 

Aj v roku 2017 sme na pôde nášho detského domova organizovali každoročné 

„celodomovácke“ akcie pre deti: 

 MDD –športové dopoludnie spojené s prvým ročníkom súťaže o putovný kotlík 

 Noc plná hviezd 

 Rozlúčka s letom  

 Šarkaniáda  

 Poznávaj mestá -  v roku 2017 to boli Poprad, Rožňava, Šaca 

 Vianočný koncert detí z DeD pre priateľov detského domova 

 

Uskutočnil sa prvý ročník turisticko-športového dňa Pochod na Sv. Annu, ako aj prvý 

ročník súťaže o Putovný kotlík, ktoré organizovali naši zamestnanci pre umiestnené deti.  

V spolupráci s inými organizáciami a priateľmi detského domova sme zorganizovali 

viacero zaujímavých akcií: 

 Turnaj vo vybíjanej na ZŠ s MŠ v obci Poproč 

 V spolupráci s Klub Twister-  Halloweenska party  

 V spolupráci s OÚ Štós – účasť na kultúrnom  podujatí Dní obce, Mikuláš 

            Fašiangy, MDD 

 V spolupráci s UPJŠ-KE -  S ďalekohľadom na cestách 

 Pečenie Ondrejského cukru s deťmi zo ZŠ Poproč 

 Program detí na Mikuláša 

 Vianočný turnaj vo futbale na ZŠ s MŠ v Poproči 

 V spolupráci s MŠ Štós realizovanie –  Vianočný večierok   

 



Samostatné skupiny organizujú v priebehu roka tvorivé dielne, ktoré sú vždy tematicky 

zamerané, ako napr. Veľkonočné jedlá – príprava a aranžovanie, Mikulášska tvorivá dielňa, 

tvorivá dielňa k príležitosti MDŽ, Špagátová technika, Halloveen-výroba lampášov. Na 

tvorivé dielne pozývajú všetky deti, profesionálnych rodičov, odborný tím  a zúčastňujú sa ich 

takmer všetci vychovávatelia.  

Počas letných prázdnin sa uskutočnil týždenný pobyt  detí s vychovávateľmi na chate vo 

Vyšných Ružbachoch.  

Počas prázdnin trávia deti čas vychádzkami do okolitých lesov, jaskýň, na kúpaliskách, 

v kine či zoologickej záhrade a rôznych táboroch. 

Deti umiestnené v našom detskom domove navštevujú rôzne záujmové krúžky v ZUŠ aj 

školách, ktoré navštevujú. V roku 2017 to boli: Pohybové hry, futbalový krúžok, výtvarný 

krúžok, pracovný krúžok, tanečný krúžok, ručné práce, Literárno-dramatický krúžok, Šikovné 

ruky, Mladý zdravotník, Divadelný krúžok, počítačový krúžok.  

Deti sa zúčastňujú na rôznych kultúrnych a športových  akciách, na  poznávacích výletoch  

napr. na oslavách obcí s obyvateľmi obce Jasov, Poproč, Medzev a Štós, Domováckych 

kilometroch organizovaných Úsmevom ako dar,  Návšteva kina Baník- Spomienky na  

minulosť, Rally v Košiciach, obhliadka Kláštora v Jasove, návšteva Aquacity Poprad, 

Rožňavské kúpalisko, ZOO-Košice,  Vianočnom benefičnom  koncerte  organizovanom 

Úsmevom ako dar, Športový areál KE- Zacvičte si spolu s nami, Planetárium CVČ-KE, CVČ 

Cvrček Moldava nad Bodvou – tanečné vystúpenie, Noc hviezd, predstavenie Máša a medveď 

– Košice, Šarkaniáda,  Steel park-KE, návšteva Bábkového divadla v KE, Auto v pohybe,  

Fašiangová zábava. Deti získali ocenenia a uspeli na rôznych športových, tanečných či 

výtvarných súťažiach.  

Pre zamestnancov sa už pravidelne organizuje Vianočné posedenie a v jeseni  sa 

zrealizoval aj rekondičný pobyt na Prednej hore.  

 

11. Krátkodobé úlohy na rok 2018: 

- aplikácia zmien vyplývajúcich z novely Zákona č. 305/2005 Z.z.  

- vypracovanie programu centra v súlade s vyhláškou č. 103/2018 Z.z. 

- utvorenie podmienok na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodičmi a 

inými príbuznými ambulantnou a terénnou formou.  

- realizácia programu práce s mladými dospelými a dospievajúcimi v detskom domove 

- pokračovanie v realizácii programu pre dospievajúce dievčatá „Babinec“ 

 

 

 

                                                                               Vypracoval: Mgr. Zuzana Najmiková 

riaditeľka  detského domova 


