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Základné údaje o organizácii
Identifikačné a kontaktné údaje
Názov a sídlo organizácie:

Kontaktné údaje:

Detský domov Komárno
Ulica mieru 3
945 01 Komárno
tel.č.: 035/2433011
fax: 035/2433019
mail: dedkomarno@mail.tcom.sk
web: www.detskydomovkomarno.sk

Priestorové usporiadanie

KB

Zriaďovateľ:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Údaje o vedúcich zamestnancoch zariadenia
Funkcia

Meno a priezvisko

Riaditeľ

Ing. Silvia Dorotovičová

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

Mgr. Viera Sáková

Vedúca odborného tímu

Mgr. Miriam Podmanická

Vedúca zdravotnej starostlivosti

Iveta Dudášová

Vedúca výchovy

Mgr. Adriana Zahoranová

Koordinátor CPPR

Mgr. Veronika Pasztoreková

Údaje o zamestnancoch zariadenia
počet prepoč.
na celý úväzok

počet osôb

56

57

44

44

Vychovávateľ

3

3

Pomocný vychovávateľ

5

5

Pom. vych. s ekon. agendou

1

1

Profesionálny rodič

23

23

Zdravotné sestry

7

7

Opatrovatelia

5

5

2. Odborný tím:

2,5

3

Psychológ

2,5

3

3. Sociálny pracovník

3

3

4. Administratívni pracovníci

3

3

5. Prevádzkoví zamestnanci

3,5

4

Počet vedúcich zamestnancov

4

4

Počet zamestnancov v dôchodkovom veku

3

3

Počet zamestnancov celkom:
Z toho:
1. zamestnanci priameho kontaktu

Liečebný pedagóg
Špeciálny pedagóg

Údaje o počte detí
Počet detí k 31.12. 2015
Schválená
kapacita 55

Počet
detí

Počet
dievčat

Počet
chlapcov

Počet detí k
31.12. 2015

57

22

25

Samostatné skupiny

Počet detí

Samostatná špecializovaná
skupina I. ŤZP imobilné deti

8

Samostatná špecializovaná
skupina II. ŤZP mobilné deti

4

Samostatná diagnostická
skupina

1

Veková štruktúra detí
Vekové
Počet detí
rozpätie
0-1 roky
9
2-3 roky

14

4-6 rokov

11

7-8 rokov

7

9-10 rokov

7

11-15 rokov

7

16-17 rokov

2

Počet PR

22

Počet detí v PR

44

2

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

2.1

Rozvíjanie vlastných zamestnancov
Výška finančného príspevku na supervízie v roku
2015 predstavovala 1386 EUR.
Počet hodín skupinovej supervízie: 30

Počet zaradených
zamestnancov:
Plán kontinuálneho
vzdelávania

7

Plán supervízie

47

Výška finančného príspevku na vzdelávanie v roku
2015 predstavovala 1755,80 EUR.

Vzdelávanie a supervízia zamestnancov v roku 2015
Názov vzdelávania

Riaditeľ

Zdravotné
sestry

Manažérske zručnosti

1

Akreditovaný kurz prvej pomoci z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

1

Zákon o správe pohľadávok štátu

1

Odborný seminár organizovaný Forlife n.o. Všeobecná nemocnica
Komárno v spolupráci s RKSaPA a RK MTP

7

Odborný seminár organizovaný RKSaPA Bratislava, FRaZDeD – sekcia
sestier

3

Akreditovaný kurz prvej pomoci z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Skupinová supervízia 2x 3 hodiny
špecializácia: Pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne
narušených
Vychovávatelia

Počet
zam.

Pracovné stretnutie pre oblasť výchovy v spolupráci ÚPSVaR Bratislava,
FRaZDED SR, SPDDD Úsmev ako dar
Metodické stretnutia zástupcov DeD pre oblasť výchovy
Vzdelávací workshop k transkulturálneho prístupu v rámci NP DEI
Akreditovaný kurz prvej pomoci z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov detských domovov vychovávatelia

7
7
2
1
3

3
1

Aktualizačné vzdelávanie: PRIDE – Efektívna výchova a starostlivosť
o dieťa v inštitucionálnej starostlivosti – edukatívno zážitkový program
Skupinová supervízia 2x 3 hodiny
Sociálni
pracovníci

Psychológovia

Špeciálny
pedagóg

Ekonomický
úsek

PR

3
3

NP DEI Metódy práce s pôvodnou a náhradnou rodinou
NP DEI Teambuilding
Vzdelávací workshop k transkulturálneho prístupu v rámci NP DEI
Akreditovaný kurz prvej pomoci z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Skupinová supervízia 2x 3 hodiny
NP DEI Diagnostika pomocou projektívnych techník
NP DEI Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách dieťaťa
NP DEI Metódy práce s pôvodnou a náhradnou rodinou
NP DEI Teambuilding
Metodické stretnutia odborných zamestnancov FRaZ DeD NR kraja
Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov DeD - psychológovia
MPC - Rozvíjanie odborných kompetencií v oblasti práce s klientom z
dysfunkčnej rodiny
Psychoanalytický výcvik
Výcvik v MDZT
Krízová intervencia
Akreditovaný kurz prvej pomoci z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Skupinová supervízia 2x 3 hodiny
Metodické stretnutia odborných zamestnancov FRaZ DeD NR kraja
Akreditovaný kurz prvej pomoci z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Skupinová supervízia 1x 3 hodiny

1

Zákon o finančnej kontrole

2

Zákon o správe pohľadávok štátu

2

Zákon o majetku štátu
Akreditovaný kurz prvej pomoci z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Akreditovaný kurz prvej pomoci z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

1

1
2
3
3
1
1
1
1
2
1
3
1
3
1
3
3
1
1
1

3
23

Vzdelávací workshop k transkulturálneho prístupu v rámci NP DEI
Genogram, ekomapa

4

Supervízia 4x 3 hod

23

Civilná ochrana

57

2.2

Zapájanie rodiny
Analýza odchodu detí z DeD
Spôsob ukončenia
poskytovania starost. v DeD

Počet detí

pôvodná rodina

2

NOS

1

PS

5

Predosvojiteľská starostlivosť

6

Premiestnenie

2

Úmrtie

3
Spolu

19

Výška finančného príspevku na návštevy do rodiny FP 631
Mal. súrodenci Katarína, Jozef, László B. a Vivien, Anton P. navštívili členov svojej biologickej
rodiny v obci Kamenica nad Hronom v sprievode PR a psychologičky. Náklady na služobnú cestu
predstavovali 26,80 EUR, pričom náklady na cestu detí boli hradené z prostriedkov PR určených na
starostlivosť o deti.
Mal. sestry Monika a Veronika T. navštívili členov svojej biologickej rodiny v obci Svodín
v sprievode sociálnej pracovníčky a psychologičky. Určeným dopravným prostriedkom bolo služobné
auto DeD, a nakoľko služobná cesta nepresiahla dobu 4 hodín, SC nebola vyúčtovaná.
Mal. Vanessa K. absolvovala návštevu (3) a návštevný pobyt (1) v rodine v sprievode zdravotnej
sestry, pričom služobná cesta bola uskutočnená služobným autom DeD.

2.3

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť
Organizované aktivity v DeD a mimo DeD

Detský domov Komárno za uplynulý rok organizoval rôzne záujmové, rekreačné a kultúrne
činnosti pre deti. Ich cieľom bolo napomáhať našim deťom v rozvíjaní ich záujmov, vedomostí,
zručností, schopností, prispieť k uľahčeniu ich začleňovania do sociálneho prostredia a napomáhať im
v objavovaní ich nadania a pozitívneho naladenia. Nové, zaujímavé zážitky a príjemne prežité chvíle
upevňujú vzťahy medzi deťmi navzájom a vzájomné vzťahy medzi deťmi a ich vychovávateľmi,
profesionálnymi rodičmi a ďalšími zamestnancami detského domova / členmi OT. Pri plánovaní
záujmových aktivít, tvorbe výchovných plánov v spolupráci s PR, vychovávateľmi samozrejme
zohľadňujeme skutočné schopnosti, zručnosti a talent detí, a predovšetkým názory a záujmy detí.
Zároveň podporujeme snahu profesionálnych rodičov začleňovať zverené deti aj do prostredia mimo
detského domova – širšie sociálne okolie a komunita v konkrétnych mestách a obciach, a to návštevou
detí rôznych záujmových krúžkov a činností, ďalej účasťou na verejných kultúrnych podujatiach
a akciách organizovaných obcou či mestom, v ktorej daná profesionálna rodina žije.
Prehľad aktivít v roku 2015
aktivity organizované DeD

Názov
Karneval

Počet
detí
39

aktivity organizované DeD v
spolupráci s ďalšími subjektmi
Názov
Prvé detské mesto

Počet
detí
7

aktivity organizované mimo DeD

Názov
záujmové a športové

Počet
detí
18

Deň detí

20

povolaní na Slovensku

Diagnostický tábor

15

Football People

Patince

Úsmev ako dar – tábor:

Mikulášske posedenie

22

Vianočný deň s deťmi

11

Letná škola ekonómie
DeD-LANDIA tábor

aktivity detí v PR
20
1

Cirkevný tábor /ZŠ s MŠ/

3

Letný remeselnícky

3

tábor Zlatná n/Ostrove
2

pod záštitou MPSVaR

Letný divadelný tábor

3

Zlatná n/Ostrove

Očkolandia

7

Tábor Healthy Time Tesco

Bublina
Výtvarná súťaž
Maľujeme s úsmevom
Regionálne športové
hry DeD

3

Detská ozdravovňa Želez.

2
7

5
5

Úspechy a ocenenia
Na regionálnych športových hrách DeD 29.05. 2015 zvíťazila mal. Katarína B., 14 rokov,
v pretekoch na 800 metrov a postúpila do celoslovenského kola športových hier, kde so cťou
reprezentovala náš detský domov.
Veľmi pekne nás reprezentovala aj mal. Žaneta D., ktorá sa zapojila so súťaže Maľujeme
s úsmevom, pod záštitou Úsmevu ako dar v spolupráci s obchodnou sieťou Kaufland a za svoju krásnu
vianočnú kresbu získala finančnú odmenu vo výške 100 EUR.
Projekty a sponzorstvo
FOOTBALL PEOPLE
Detský domov Komárno sa v roku 2015 zapojil do medzinárodného projektu Football People.
Ide o projekt pod záštitou medzinárodnej organizácie Fare na podporu boja za ľudské práva. Vďaka
získaniu malého grantu od spoločnosti Fare v podobe reklamných a propagačných materiálov Fare –
športové dresy, odznaky, nálepky, plagáty a ďalšej sponzorskej pomoci sme zorganizovali športový deň
pre deti z nášho detského domova a deti z blízkeho okolia obcí Kameničná a Čalovec pri Komárne. Počas
športového dňa 16.10. 2015 sa uskutočnili futbalové zápasy a rôzne športovo-zábavné hry. Cieľom akcie
bolo zdôrazňovanie rovnocennosti a rovnoprávnosti každej jednej ľudskej bytosti bez ohľadu na farbu
pleti, národnosť, vyznávané hodnoty a poukázanie na dôležitosť začleňovania detí z DeD do širšej
komunity v ich okolí a spoločenského diania.
Projekt INOVATÍVNE VZDELÁVANIE CEZ IKT PRE DETI S VIACNÁSOBNÝM, MENTÁLNYM
A PSYCHOSOCIÁLNYM POSTIHNUTÍM v rámci grantového programu VZDELANIE = BUDÚCNOSŤ
nadácie Volkswagen Slovakia
Detský domov Komárno získal v roku 2013 finančnú podporu z nadácie Volkswagen Slovakia,
vďaka ktorej sme mohli zakúpiť PC zostavu s komponentami pre deti so špeciálnymi potrebami.
Zakúpené pomôcky využívame naďalej aj po skončení projektu a slúžia nám k aktívnemu a stálemu
vzdelávaniu detí v detskom domove v rámci IKT. Špeciálne pomôcky a počítačové hry pre deti s ŠPU,
s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím tak umožňujú aj týmto deťom naučiť sa
používať počítač a rozvíjať ich zručnosti. V roku 2015 pracovalo pod vedením špeciálneho pedagóga,
psychológov a vychovávateľov s IKT 2 mal. deti zo SŠS a 11 mal. detí z PR /ŠPU, MP/.
SPONZORSTVO
V roku 2015 náš detský domov získal finančné prostriedky od sponzorov vo výške 1715,73 EUR.
Vecné dary na základe sponzorských zmlúv v sledovanom období boli prijaté v celkovej hodnote
3155,35 EUR.

2.4

Vytváranie rodinných podmienok pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa
Údaje o návšteve školských zariadení v roku 2015

počet detí

MŠ

ŠMŠ

7

2

školské zariadenia
ZŠ
ŠZŠ

SŠ

16

1

5
variant A

1

variant B

2

variant C
prípravný ročník

1
1

Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky v
školskom roku 2014/2015 - priemerný prospech
detí
ročník počet detí priemerný prospech
ZŠ a ŠZŠ

SŠ

1.

4

1,23

2.

5

1,35

3.

1

1,28

4.

1

2,8

5.

3

2

7.

1

1,93

8.

1

2,53

2.

1

2,11

Záujmová činnosť
V roku 2015 sa mal. deti zúčastnili nasledovných záujmových aktivít:
Záujmové, športové činnosti detí v roku 2015
Kajak Kanoe Klub Komárno

Počet detí
7

Tanečná škola ViVa Nové Zámky

1

JUDO Kolárovo

2

Výtvarná a hudobná výchova na ZUŠ Kolárovo

2

Futbalový klub Šurany, Čalovec

3

Záujmové krúžky na ZŠ
PC krúžok

1

Doučovanie nemčiny

1

Atletický krúžok

3

Dramatický krúžok

4

Krúžok šikovných rúk

1

Hudobný krúžok

2

Letné tábory
Počet
detí

Letný tábor
Cirkevný tábor /ZŠ s MŠ NZ/

3

Letný remeselnícky tábor Zlatná
n/Ostrove

3

Letný divadelný tábor Zlatná
n/Ostrove

3

Tábor Healthy Time Tesco

2

DeD-LANDIA – tábor pod záštitou
MPSVR

1

Očkolandia – jarné prázdniny

7

Bublina – zimné prázdniny

3

Úsmev ako dar – tábor: Letná škola
ekonómie

1

Výška finančného príspevku na letné tábory
Profesionálnym rodičom boli poukázané
finančné prostriedky vo výške 686,57 EUR ako
úhrada na zvýšené náklady pri pobyte detí na
letnej rekreácii.
Detský domov Komárno v roku 2015 organizoval
druhý ročník diagnostického tábora, ktorého sa
tento rok zúčastnilo 15 detí z profesionálnych
rodín.

Deti navštevujúce biologickú rodinu
V roku 2015 navštevovalo svoju biologickú rodinu 17 detí.
- mal. súrodenci Dominika a Michal P., mal. súrodenci Katarína, Jozef, László B. a Vivien, Anton P.,
mal. sestry Monika a Veronika T., mal. Vanessa K., mal. Gábor L., mal. bratia Ondrej a Carlos G.,
mal. sestry Terézia S. a Dominika Cs., mal. Mia V., mal. Letícia B.
Výška finančného príspevku poukázaná na stravné v rodine predstavovala 911,68 EUR.
Pohľadávky
V roku 2015 evidujeme 217 biologických rodičov detí, ktorí majú pohľadávky na výživnom. K 31.12.
2015 evidujeme dlžnú sumu 99 258,57 EUR.

3 Informácie o hospodárení detského domova
Plnenie rozpočtu v roku 2015
Schválený
Upravený
Ekonomická klasifikácia
rozpočet
rozpočet
rok 2015
2015

podpoložka
EK

Skutočnosť
2015

Čerpanie
v%

1. Príjmy
200

10812

8992,76

8992,76

100,00

786 122

894 725

894 630,21

Mzdy
Odvody
Tovary a služby

434 397
151 822
86 459

493 494
172 457
121 600

493 494,00
172 457,00
121 574,84

99,99
100,00
100,00
99,98

Transfery jednotlivcom a
neziskovým právnickým osobám

113 444

107 174,00

107 104,37

0

0,00

0,00

2. Výdavky bežné
600
610
620

630
3. Transfery
640

99,94

4.Výdavky
kapitálové
700

0

Príloha
Vybrané aktivity v roku 2015

KARNEVAL
02.02. 2015
Karnevalu sa zúčastnilo
39 detí z PR a SŠS II.
spolu s PR,
vychovávateľmi, členmi
OT

DIAGNOSTICKÝ TÁBOR
V PATINCIACH
29.06. – 04.06. 2015
Rekreačný pobyt v areáli Patince pre 15
detí umiestnených v profesionálnych
rodinách vo veku od 4 do 14 rokov.
S mal. deťmi realizované rekreačnošportovo-zábavné činnosti, sociálnopsychologická intervencia pod dozorom
členov odborného tímu /sociálni
pracovníci, psychológovia, špeciálny
pedagóg, vychovávatelia/.

FOOTBALL PEOPLE
16.10. 2015
Projekt pod záštitou
medzinárodnej organizácie
Fare na podporu boja za
ľudské práva.
Cieľom akcie bolo
zdôrazňovanie
rovnocennosti
a rovnoprávnosti každej
jednej ľudskej bytosti bez
ohľadu na farbu pleti,
národnosť, vyznávané
hodnoty a poukázanie na
a spoločenského diania

dôležitosť začleňovania detí z DeD do širšej komunity
v ich okolí.

Prvé detské mesto povolaní na
Slovensku
23.7.2015
7 detí z profesionálnych rodín sa
zúčastnilo výstavy pre deti školského
veku zameranej na predstavenie sveta
povolaní, kde si mohli vyskúšať rôzne
rôzne druhy profesií.

MIKULÁŠSKE POSEDENIE
06.12. 2015
Mikulášske posedenie
pre deti umiestnené
v špecializovaných
samostatných skupinách
a pre deti
z profesionálnych rodín,
na posedenie boli
pozvaní biologickí rodičia
mal. detí.

Vianočný deň s deťmi
23.12.2015
Vianočný program pre deti umiestnené
v profesionálnych rodinách a pre deti zo
špecializovanej samostatnej skupiny.
Vianočný deň strávený v pohodovej
sviatočnej nálade plný zábavy,
vianočných tradícií a prehlbovania
vzájomných vzťahov.

