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Február 2017                                       Vypracovala: Mgr. Beata Molnárová  



Základné údaje: 

Názov: Detský domov Harmónia 

Adresa: Stavbárska 6, 821 07 Bratislava 

IČO: 00163261 

Počet zamestnancov: 56 

Počet detí: 75 

Priestorové usporiadanie : 1 kmeňová budova  a 3rodinné domy 

Počet skupín:  3 SS, 1 SS pre MD 

Profesionálni rodičia: 20 

Meno riaditeľa: Mgr. Beata Molnárová 

Kontakt : 0905 239 274, riaditel.harmonia@gmail.com 

 

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie: 

VÍZIA : 

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. 305/2005Z.z., č. 36/2005 

Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa, interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia 

organizácie. 

 

 

 

 



Stratégia :   

Je naším zámerom  

• rozvíjať vlastných zamestnancov,  

• zapájať  rodiny   

• prizývať k spolupráci odbornú verejnosť  

• vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa pre jeho rozvoj a samostatnosť 

 

Dlhodobé ciele :   

1. Udržateľnosť kvalitných PR a získavanie nových kvalitných PR v rámci spádovej 
oblasti Pezinok, Modra  

 
Nástroj: otvorená komunikácia, empatia, supervízia, vzdelávanie, víkendové pobyty,              
odľahčovacie aktivity. Oslovenie širšej verejnosti v spádovej oblasti  propagácia PR (osobné 
stretnutia, článok,web...) spolupráca s akreditovanými subjektami, ktoré realizujú prípravu na 
PR. 

2. Zlepšiť pripravenosť MD na integráciu  do spoločnosti 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Úlohač.1: Zabezpečenie programu pre osamostatňovanie MD v rámci nášho                          
zariadenia, zavedenie do praxe.    
Nástroj: Tvorba programu, spolupráca OT, MD  
 
          Úlohač.2: Spolupráca s OZ, dobrovoľníkmi, s ďalšími subjektami v rámci spádovej   
 oblasti ( brigády, vzdelávanie, rekvalifikácia, zamestnanie, bývanie...)  
 

3. Zvýšiť adresnosť a početnosť poskytovaných služieb pre rodinu, zabezpečením 
siete spolupracujúcich subjektov v rámci spádovej oblasti Pezinok, Modra. 

Nástroj: komunikácia, osobné spoločné stretnutia, spolupráca	  
 

Krátkodobé ciele v r. 2016:   

1. Priestorové vybavenie 
Opustenie budovy na Stavbárskej 6 v Bratislave,  formou krížovej zámeny  majetku 
štátu, prostredníctvom MPSVaR  získanie budovy v Pezinku. Vytvorenie priestorov 
pre CPPR, odborný tím pre SS, administratívu, priestor pre MD, priestor pre prácu 
s biologickou rodinou a to ambulantnou aj pobytovou formou.  



- Táto úloha v roku 2016 nebola splnená. Plní sa priebežne, nakoľko je administratívne 
náročná  je v kompetencii Ministerstva PSVaR.  

2. Vzdelávanie zamestnancov 

- Detský  domov zabezpečoval vzdelávanie pre zamestnancov v rámci zariadenia, 
internými zamestnancami, externými odborníkmi, podporoval samo vzdelávanie. 
Umožnenie a financovanie účasti na odborných konferenciách. Zabezpečenie 
individuálnej a skupinovej supervízie. 

 

3. Zapájanie detí do spolurozhodovania, ich integrácia v rámci bežnej komunity 

- Deti sa v rámci zariadenia podieľali  na rozhodovaní na chode ich samostatnej 
skupiny, trávenie voľného času. Tiež  sa integrujú medzi bežnú populáciu.  Tieto 
aktivity chceme naďalej podporovať a rozvíjať ich. 

4. Spolupráca s biologickou rodinou dieťaťa 

- Detský domov  v roku 2016 spolupracoval s biolog. rodinou, organizoval prípadové a 
rodinné konferencie, s  cieľom  sanácie vzťahov medzi rodičmi a deťmi,  sanácie 
rodiny  s možnosťou návratu dieťaťa do biologickej rodiny. V roku 2016 sa do 
biologickej rodiny vrátilo 6 detí. 

 

 
Organizačná  štruktúra 
 
V roku 2016 bol počet zamestnancov oproti minulému roku znížený o 1 zamestnanca na 56 
zamestnancov. 
 
Organizačná štruktúra pozostáva z troch úsekov: 
Riaditeľ - 1 
1, Úsek ekonomiky a prevádzky -  7 
2, Úsek starostlivosti o dieťa – 23 
3, Centrum podpory profesionálnych rodín -25 
                 
V súčasnosti  Detský domov Harmónia sídli na Stavbárskej ulici č.6 v Bratislave. Ide o  
štátne, sociálne zariadenie so širokým spektrom pôsobností, zabezpečujúce náhradnú 
starostlivosť pre deti, o ktoré sa rodičia z rôznych dôvodov nemôžu postarať.  

Detský domov je zriadený Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny  ako domov detí, s 
kapacitou 75 detí. Svoju činnosť vykonáva pobytovou formou. 

Z celkového počtu detí : 

- 40 detí je umiestnených v profesionálnych rodinách, máme zriadené Centrum podpory    



  profesionálnych rodín (CPPR), ktoré sídli na Stavbárskej 6, v Bratislave.  

- 30 detí žije v 3 samostatných skupinách po 10 detí. Samostatné skupiny pre deti sú 
umiestnené v rodinných domoch – v  Pezinku, v Modre a v Modre Kráľovej.   

  -7  mladých dospelých má možnosť bývania v garsónkach.   

 

Samostatné skupiny 

O deti v skupinách – rodinkách  sa starajú vychovávatelia, za podpory odborného 
a pomocného personálu. Snažíme sa život detí v samostatných skupinách priblížiť životu 
v rodine ( individuálny prístup, účasť na spolurozhodovaní,  vzdelávanie, záujmové aktivity, 
zapájanie detí do bežných domácich prác).  

 Pre saturáciu emocionálnych a sociálnych potrieb ako motivačný prvok, možnosť 
sebarealizácie, relaxácie... využívame rôzne podporné terapie. Deti veľmi dobre reagujú na 
hipoterapiu, canisterapiu, individuálnu psychoterapiu, chov drobných domácich zvieratiek, 
ergoterapiu, arteterapiu a rôzne zážitkové aktivity, ktoré pozitívne ovplyvňujú život našich 
detí. 

CPPR: 

Odborný tím  zabezpečuje pre profesionálnych  rodičov odborné zázemie, pomoc, usmernenie 
a sprevádzanie profesionálneho rodičov  v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného a 
sociálneho rozvoja dieťaťa a pod. 

- poskytovanie spätnej väzby profesionálnemu rodičovi o  postupoch jeho práce pri 
starostlivosti o dieťa, 

- prevencia syndrómu vyhorenia u profesionálneho rodiča, 
- odporúčania odborného tímu – ich aplikácia v praxi, 
- pravidelné návštevy v PR  (záznam) 
- stretnutia PR a OT v DD  minimalne 1x za 2 mesiace, (vzdelávanie, supervízie, 

svojpomocná skupina, víkendový relaxačný pobyt) 
 

Zapájame rodiny 

Podpora vzťahov medzi deťmi a biologickou rodinou: 

V rámci spolupráce s biologickou rodinou, hneď po príchode detí, ak máme dostatok 

informácii a časový priestor tak aj pred umiestnením komunikuje s rodinou, sociálny 

pracovník, psychológ. V rámci návštev v ich domácnosti. V zariadení  v rámci spoločných 

stretnutí s riaditeľkou a širším odborným tímom. Taktiež je to komunikácia telefonickou 

formou, sociálny pracovník, psychológ, vychovávateľ. Deti chodia na pobyty do domácností 



príbuzných, taktiež príbuzní majú možnosť deti navštevovať v našom zariadení. Vzájomne si 

udržujú kontakt  aj telefonickou  formou, aj pomocou sociálnych sieti 

V rámci sanácie vzťahov  medzi deťmi a biologickou rodinou a sanáciou rodiny podporujeme 

návštevy detí v biologických rodinách počas prázdnin, sviatkov, víkendov. 

Výška finančných prostriedkov na stravu počas návštevných pobytov tvorila v r. 2016 čiastku 

3702, 08€ 

Detský domov sa snaží čo najskôr po príchode dieťaťa ak je to možné tak aj pred príchodom 

dieťaťa nadviazať spoluprácu s biol. rodinou. V rámci svojich možností   zabezpečuje rodinné 

a prípadové konferencie. 

 
Vzdelávanie a supervízie 

Detský domov  zabezpečuje  pre zamestnancov supervízie individuálnou alebo skupinovou 
formou. Vynaložené finančné prostriedky na supervíziu v roku 2016 tvorili čiastku 2199€. Na 
vzdelávanie 1722,20 €. 

V rámci vzdelávania zamestnanci absolvovali rôzne odborné vzdelávania, semináre, kurzy, 
konferencie:  

- Rešpektovať a byť rešpektovaný 

- Manažérske zručnosti 

- Ako byť úspešný v získavaní grantov 

- Spoluprácou v prospech dieťaťa 

- Sú deti v náhradnej starostlivosti iné? 

- Psychoterapia 5 ročného dieťaťa 

- Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby  

- Dieťa medzi rodinou a inštitúciou 

- Ako rozumieť rómskym deťom  vyrastajúcim v nerómskom prostredí 

 

Kontrolná činnosť: V rámci kontrol v zariadení v roku 2016, neboli zistené závažné 

nedostatky, ani porušenia zákona. 



 Štatistické údaje: 

Počet detí:  kapacita 75 / skutočný stav 62 

Počet prijatých detí v roku 2016 : 10 

Počet odídených detí z DeD celkovo: 24 

Počet odídených MD: 4 

Počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu: 1 

Počet detí odídených z dôvodu sanácie: 6 

Počet detí odídených do NRS(NOS, PS, Osvojenie, MŠO): 13 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa: 4,15  

 

Rozpočet: 

Čerpanie výdavkov a plnení príjmov k 31.12.2016 

     Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre Detský domova Harmónia na rok 2016 boli 
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny oznámené listom č. 2016/2996 zo dňa 11.1.2016 
v celkovom objeme: 

§ príjmov   ...........................................................       15 831 Eur 
§ výdavkov    ......................................................      847 722 Eur 
§ záväzný počet zamestnancov   .........................              57  
 

      V roku 2016 bol rozpočet upravený v kategórii 610 Mzdy a platy, 620 Poistné a príspevok 
do poisťovní, 630 Tovary a služby, 640 Bežné transfery. K 31.12.2016 dosiahol rozpočet 
výdavkov výšku 956 199,00 €. V druhom štvrťroku bol znížený stav zamestnancov o 1 
pracovníka. Limit pracovníkov bol upravený na 56. 

 

P R Í J M Y 

Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2016 je v objeme  34 948,47 €, z toho  

• rozpočtové príjmy                20 074,20 € 
• mimorozpočtové príjmy       14 874,27 € 

 

 

 



V Ý D A V K Y 

     Za obdobie k 31.12..2016 boli na činnosť Detského domova Harmónia použité výdavky 
v celkovom objeme 971 015,64 €, z toho : 

• rozpočtové výdavky – bežné výdavky          956 141,37 € 
• mimorozpočtové výdavky                             14 874,27 € 
• rozpočtové výdavky - kapitálové výdavky        2 154,79 €                            

 

Bežné výdavky rozpočtové – zdroj 111 

 

     Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií bolo nasledovné : 

	   	   	   	   	   	  EK Názov položky   rozpočet   čerpanie % 

    schválený upravený k 
31.12.2016   

600 Výdavky         

610 Mzdy, platy, OOV 426 626 496 975,00 496 973,99 100,00 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 159 106 175 844,00 175 839,80 100,00 

630 Tovary a služby 149 971 176 562,00 176 510,50 99,97 

640 Bežné transfery 122 019 106 818,00 106 817,08 100,00 

600 Bežné výdavky  spolu: 857 722 956 199,00 956 141,37 99,99 

	   	   	   	   	   	   

Mimorozpočtové prostriedky: 

 

Stav na účte BÚ – dary a granty: 

Stav k 1.1.2016  ...........................   8 953,00 € 

Prírastky ...................................... 11 185,00 € 

Úbytky  ........................................14 874,27 € 

Stav k 31.12.2016 ........................... 5 263,73 € 



 Mimorozpočtové prostriedky, získané z darov a grantov, boli použité na podporu  výchovnej 
činnosti detí, predovšetkým na psychorelaxačné  a výchovné aktivity, na letné tábory. 
V zmysle pokynu Ústredia PSVR z mimorozpočtových prostriedkov sú hradené aj výdavky 
na školské kluby detí a poplatky ZRPŠ. 

 

Ďalšie aktivity DeD  

Šírenie dobrého mena  

- Slovenský rozhlas – Ako naše deti prežívajú  vianočné sviatky,  Výhody a nevýhody 

života v samostatných RD 

- Denník SME  –  Priblíženie  života detí v detskom domove  po DI, počas sviatkov. 

- Návštevy nášho zariadenia delegáciami zo zahraničia v rámci zahraničnej spolupráce 

prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí  a mládeže 

a prostredníctvom medzinárodnej neziskovej organizácie   LUMOS, so zastúpením 

v Českej republike. 

- Zamestnanci detského domova Harmónia boli spoluorganizátori medzinárodnej 

konferencie „Zo zariadenia do samostatného života“ . Konferencia bola venovaná 

problematika mladých dospelých v detských domovoch a kvalite života po odchode zo 

zariadenia. 

- Spolupráca so sponzormi, informovanie o našich aktivitách a využívaní darovaných 

finančných prostriedkov. Spoločné aktivity napríklad maľovanie detských izieb, 

úprava okolia rodinných domov. 

Projekty: 

- Detský domov Harmónia prostredníctvom Nadácie Pontis za podpory ZSE,a.s 
zrealizoval enviromentálny projekt „Aj prostredie nás formuje“. 

 
 

Aktivity pre deti 
 
- Neformálne vzdelávanie jazykov  a komunikačných schopností v spolupráci s 

dobrovoľníkmi 
- Letné tábory – podľa vlastného výberu detí s deťmi z bežných rodín (Delta forse, 

REPELEND, Chachaland, Pohoďák, Sunny sports). 



- Účasť na športových hrách 
- Návšteva  hradu Červený kameň 
- Lanová dráha – adrenalínová zábava 
- Návšteva kina, divadla 
- MDD 
- Splavovanie ramien Dunaja s vodákmi dobrovoľníkmi 
- Letné pobyty – Senec ,  Terchová 
- Podpora brigádnických aktivít u starších detí 
- Podpora športových aktivít detí v rámci širšej komunity (futbal, florbal, tanečný 

krúžok, hádzaná, posilňovňa...) 
- Poznaj svoje práva – interaktívna prednáška ( Dohovor o právach dieťaťa) 
- Finančná gramotnosť (cyklus interaktívnych stretnutí ohľadom finančnej 

gramotnosti), zabezpečované dobrovoľníkmi  
 
Podporné terapie:  

- canisterapia  

- hipoterapia – animoterapia  

-  individuálna psychoterapia 

-  arteterapia  

-  ergoterapia,   

 

Aktivity pre zamestnancov: 

- Teambuilding 

- Vianočný večierok 

 
Krátkodobé úlohy (ciele) na ďalší rok 

Opustenie budovy na Stavbárskej 6 v Bratislave,   prostredníctvom MPSVaR  získanie 
budovy v Pezinku. Vytvorenie priestorov pre CPPR, odborný tím pre SS, 
administratívu, priestor pre MD, priestor pre prácu s biologickou rodinou a to 
ambulantnou aj pobytovou formou.  
 

5. Vzdelávanie zamestnancov 

Zabezpečovanie vzdelávania pre zamestnancov v rámci zariadenia, podpora 
vzdelávania externými odborníkmi, podpora samo vzdelávania. Umožnenie  účasti na 
odborných konferenciách. Zabezpečenie individuálnej a skupinovej supervízie.  

 



6. Zapájanie detí do spolurozhodovania, ich integrácia v rámci bežnej komunity 

Deti sa v rámci zariadenia podieľali  na rozhodovaní na chode ich samostatnej 
skupiny, trávenie voľného času. Tiež  sa integrujú medzi bežnú populáciu.  Tieto 
aktivity chceme naďalej podporovať a rozvíjať ich. 

7. Spolupráca s biologickou rodinou dieťaťa 

Naďalej chceme rozvíjať spoluprácu s biologickou rodinou,  cieľom ktorej je sanácia 
vzťahov medzi rodičmi a deťmi,  sanácia rodiny  s možnosťou návratu dieťaťa do 
biologickej rodiny. 

 
Cieľom nášho zariadenia je pomáhať  deťom a  rodinám v čase ich krízy. Deťom, ktorým sa 
napriek našej snahe nepodarí návrat do biologickej rodiny, prípadne náhradnej rodiny,  
vytvárame čo najoptimálnejšie podmienky pre ich zdravý psychický i fyzický vývin a  ich 
následné  zaradenie do spoločnosti 

 

        

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


