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1. Základné údaje organizácie 
 

Organizácia: Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo 

Adresa:  Trnavská 62, 900 27  Bernolákovo 

IČO:   00180271 

DIČ:   2020682829 

Počet zamestnancov: 56 

Kapacita:  78 detí 

Štatutár CDR: Mgr. Timea Selnekovičová, riaditeľka  

Kontaktné údaje: tel.: +421 2 459 944 11, e-mail: riaditel@dednadej.sk  

Webové sídlo:  www.dednadej.sk 

 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad CDR 
 

2.1. Dlhodobé ciele: 

 

V zmysle Koncepcie zabezpečovania vykonávania opatrení v zariadeniach 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2021 – 2025 vyplývajú pre CDR 

Bernolákovo úlohy, ktoré smerujú zariadenie k úplnej transformácii a deinštitucionalizácii.  

 

Stratégiou CDR je, rozvojom vlastných zamestnancov, vytvárať podmienky pre 

starostlivosť o dieťa a rodinu tak, aby bol zabezpečený individuálny prístup k dieťaťu 

s rešpektom k jeho životnej histórii a rodinným väzbám. Podporovať biologickú rodinu 

v aktívnom zapájaní sa do procesu starostlivosti o dieťa počas jeho umiestnenia v CDR 

s cieľom skrátenia dĺžky pobytu dieťaťa v CDR. Zároveň prizývať k spolupráci širokú odbornú 

verejnosť s cieľom zabezpečiť bezpečnú, čo najintenzívnejšiu integráciu detí a mladých 

dospelých do spoločnosti. 

 

CDR má v období najbližších 5 rokov ukončiť komplexnú priestorovú transformáciu, 

čo v praxi znamená zakúpenie, alebo stavba 2 rodinných domov pre samostatné skupiny, 

prispôsobenie, príp. kompletná rekonštrukcia a modernizácia kmeňovej budovy pre využívanie 

tohto priestoru administratívou a pre aktivity s deťmi a pre deti. Po presune samostatných 

skupín do rodinných domov by sa priestory kmeňovej budovy mohli využívať pre dobrovoľné 

pobyty rodičov s deťmi. 

Deinštitucionalizácia má aj ďalšie transformačné piliere: okrem priestorovej je to 

personálna transformácia a transformácia filozofie prístupu, čo sa odráža priamo vo zvyšovaní 

odborných kompetencií, zručností a odbornej kvalifikácie zamestnancov. 

 

 

2.2. Krátkodobé ciele na rok 2021, odpočet stanovených úloh: 

 

Do roku 2021 malo CDR niekoľko úloh smerujúcich k priestorovej, personálnej 

transformácii.  

Priestory obývame stále pôvodné. Z nórskych fondov sa podarilo v minulosti získať 2 

rodinné domy vo Veľkom Bieli (pre maloleté matky a pre mladých dospelých) a vybudovať byt 

účelovo využívaný pre prácu s biologickou rodinou. Jeden z týchto spomínaných domov vo 

Veľkom Bieli je už opustený, nakoľko bolo vyhodnotené ako neekonomické ho opravami 

udržiavať v prevádzkovo vhodnej kondícii. CDR s ním bude nakladať ako s nadbytočným 

majetkom štátu. V období roka 2021 máme zakúpený pozemok v katastrálnom území Veľký 

mailto:riaditel@dednadej.sk
http://www.dednadej.sk/
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Biel, ktorý je pripravený ako stavebný pozemok pre výstavbu rodinného domu pre účely jednej 

samostatnej skupiny. Pokračujeme v prevádzkovaní 3-izbového bytu v Bratislave,  ktorý má 

CDR vo výpožičke od MPSVR SR. Tento je využívaný pre osamostatňovanie sa mladých 

dospelých s max. kapacitou 5 osôb. Zároveň sa podarilo zakúpiť byt v Senci, s kapacitou 5 

osôb, ktorý má rovnaké využitie. 

Z personálneho hľadiska bola realizovaná iba jedna zmena – zvýšenie počtu 

profesionálnych náhradných rodičov na 13, okrem toho neboli realizované žiadne iné zmeny. 

Tím zamestnancov sa zastabilizoval, fluktuácia zamestnancov bola nízka, prirodzená 

a akceptovateľná.   

Čo sa týka zvyšovania odbornej kvalifikovanosti zamestnancov, CDR postupovalo  

podľa plánu vzdelávania a rozvoja zamestnancov na rok 2021. 

 

 

3. Koncepčná činnosť 
 

3.1. Organizačná štruktúra – zmeny, profesionálne náhradné rodiny, samostatné skupiny, počet 

zamestnancov 

 

Organizačná štruktúra CDR sa počas roka 2021 menila iba v súvislosti s rastom počtu 

profesionálnych náhradných rodičov z pôvodných 12 na súčasných 13. Ostatné počty zostali 

nezmenené: CDR malo k 31.12.2021 celkom 13 profesionálnych náhradných rodičov, 4 

samostatné skupiny a 2 priestory pre mladých dospelých. Skutočný počet zamestnancov centra 

bolo ku koncu roka 2021 celkom 55. 

  

3.2. Priestorové podmienky CDR 

 

Samostatná skupina 1 – 3 (kmeňová budova) 

Adresa: Trnavská 62, Bernolákovo 

Schválená kapacita v každej samostatnej skupine: 10 detí 

 

Samostatná skupina (rodinný dom) 

Adresa: Železničná 45, Bernolákovo 

Schválená kapacita: 10 detí 

 

Priestor pre zamestnancov vykonávajúcich ambulantné a terénne opatrenia 

Adresa: Veľký Biel, Obchodná 8 

 

Priestor pre mladých dospelých 

Adresa: Bratislava, Strečnianska 3 

 

Priestor pre mladých dospelých 

Adresa: Senec, Košická 32 

 

Profesionálni náhradní rodičia: starostlivosť o zverené deti vykonávajú vo vlastných bytových 

priestoroch. 
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4. Koordinačná, riadiaca a metodická činnosť 
 

 

4.1. Rozvoj a hodnotenie zamestnancov, vzdelávanie a supervízia 

 

Ku dňu 31.12.2020 bol navrhnutý Plán vzdelávania a rozvoja zamestnancov CDR na 

rok 2021, kde sa, okrem iných, v pravidelných intervaloch striedali supervízne stretnutia 

a pracovné porady na rôznych úsekoch činnosti CDR. 

V roku 2021 sa zamestnanci CDR zúčastnili celkom 17 vzdelávacích aktivít, na ktorých 

sa zúčastnilo 23 zamestnancov. Supervízie boli realizované individuálnou aj skupinovou 

formou, celkom v dotácii 52 hodín. Supervízia je povinnou súčasťou práce zamestnancov 

v priamom styku s deťmi, čiže pre vychovávateľov, pomocných vychovávateľov, sociálnych 

pracovníkov a psychológov CDR. 

Supervízie pre zamestnancov ambulantnej a terénnej formy boli realizované v časovej 

dotácii schválnej v projekte, celkom 9 skupinových supervízií. 

Okrem uvedených vzdelávacích aktivít sa zamestnanci zúčastnili na online vzdelávaní 

k téme obchodovania s ľuďmi, absolvovali interné školenie k prevencii a ochrane pred 

ochorením Covid-19. Dvaja zamestnanci ukončili adaptačné vzdelávanie. 

Výška finančných prostriedkov vynaložených na supervízie a vzdelávanie v roku 2021 

predstavovala sumu 1270,- Eur na vzdelávanie a 1560 Eur na supervízie. 

 

4.2. Metodická činnosť 

 

 V oblasti metodickej činnosti bola zabezpečovaná informovanosť zamestnancov CDR 

formou pracovných porád, ktorých systém je zavedený a sú naplánované na celý kalendárny 

rok vopred. S frekvenciou týždennou až mesačnou – podľa oblasti činnosti. Vzájomný posun 

informácií je realizovaný aj mailom a internou komunikáciou. V prípade potreby boli 

realizované aj operatívne pracovné stretnutia. Riaditeľka zariadenia zabezpečovala 

informovanosť zamestnancov o metodických usmerneniach zriaďovateľa, na jednotlivých 

úsekoch činnosti, alebo aj celoplošne.  

 

4.3. Riadiaca činnosť  

 

 V roku 2021 bolo vydaných, resp. aktualizovaných celkom 14 interných noriem, kde 

boli implementované zmeny v zákonoch a iných súvisiacich predpisoch na jednotlivých 

úsekoch činnosti CDR 

 

 

5. Kontrolná činnosť 
 

V rámci kontrolnej činnosti boli na pôde CDR realizované viaceré kontrolné akcie 

v zmysle vnútorného kontrolného systému.  Vnútorná kontrolná činnosť bola vykonávaná 

v zmysle Plánu vnútornej kontrolnej činnosti na rok 2021. Kontroly boli zamerané na oblasť 

sociálnoprávnu, na oblasť ekonomicko-prevádzkovej agendy a na plnenie úloh samostatnými 

skupinami CDR, či PNR. Závery vykonaných kontrol konštatovali, že činnosti sú vykonávané 

v súlade s platnými zákonnými aj internými predpismi a nedochádza k ich porušovaniu. 

Prípadné zistené nedostatky boli drobného administratívneho charakteru a boli priebežne 

odstránené. 
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6. Štatistická činnosť 
 

6.1. Pobytové opatrenia 

 

(kapacita CDR, skutočný stav, počet detí, ktoré boli počas roka 2021 prijaté a odídené, z toho 

počtu mladí dospelí, počet premiestnených detí na základe rozhodnutia súdu, počet detí 

navrátených biologických rodín z dôvodu úspešnej sanácie, počet detí zaradených do NRS, 

priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v CDR) 

 

 Ku dňu 31.12.2021 

Kapacita CDR 78 

Počet umiestnených detí  76 

Počet odídených detí v roku  29 

Počet prijatých detí v roku  32 

Počet odídených mladých dospelých 4 

Počet premiestnených detí do iného zariadenia na základe 

rozhodnutia súdu 

5 

Počet detí navrátených do pôvodných biologických rodín po 

úspešnej sanácii 

10 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v CDR v roku 2021 2,75 

Počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách 27 

Počet detí v predškolskom veku  14 

Počet detí vo veku základnej školskej dochádzky 35 

Počet detí pripravujúcich sa na povolanie (SŠ, OU,...) 17 

Počet súrodeneckých skupín / počet súrodencov   16/42 

 

 

V roku 2021 bolo ukončené poskytovanie starostlivosti v CDR celkom 29 deťom. 

Z tohto počtu ukončilo ústavnú starostlivosť 4 detí dosiahnutím plnoletosti, 1 dieťa bolo 

zverené do predosvojiteľskej starostlivosti, 10 detí sa vrátilo do svojej pôvodnej rodiny, 4 deti 

boli zverené do náhradnej osobnej starostlivosti. Päť detí bolo premiestnených rozhodnutím 

súdu do iného zariadenia. 

Odchodné pri ukončení pobytu 4 deťom v CDR, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 

a platnej vyhlášky, bolo vyplatené v celkovej výške 3 954,00 €. 

 

Na účely podpory rodiny, resp. blízkych osôb, kde sa deti zdržujú so súhlasom CDR 

počas ich pobytu mimo CDR, bolo v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. použitých 14 342,06 €. 

Predmetné finančné prostriedky boli použité v 240 prípadoch, týkali sa pobytov 38 detí mimo 

CDR.  

CDR v hodnotenom období realizoval celkom 24 prípadových konferencií s cieľom 

nastaviť a dohodnúť presné podmienky a pravidlá spolupráce všetkých zainteresovaných 

subjektov a osôb s cieľom sanácie pôvodného rodinného prostredia, resp. umiestnenia dieťaťa 

do náhradnej rodinnej starostlivosti. 

 Ďalším prvkom podporujúcim prácu s biologickou rodinou bolo využívanie sociálneho 

bytu, ktorý bol vybudovaný v rámci projektu „Odrazové mostíky“ v objekte CDR pre 

zefektívnenie práce s biologickými rodinami a žiadateľmi o náhradnú rodinnú starostlivosť. Do 

používania bol daný v roku 2012. Od tohto dátumu sa sociálny byt efektívne využíva pre prácu 

s biologickou rodinou detí umiestnených v CDR. Inak tomu nebolo ani v roku 2021. Byt bol 

v priebehu hodnoteného obdobia sprístupnený celkom 17-krát, čím bola zabezpečená podpora 

rodinných vzťahov s možnosťou prehlbovania aktívnej spolupráce CDR s rodinou detí. 
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Pri hodnotení spolupráce CDR s biologickou rodinou detí sa zväčša berie do úvahy 

ukazovateľ priemernej dĺžky pobytu dieťaťa v CDR ako kritérium úspešnosti práce. CDR 

prezentuje za rok 2021 priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v CDR 2,75 roka. Toto číslo sa môže 

zdať pomerne vysoké a dlhodobým cieľom práce CDR je túto hodnotu znižovať. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom sme opäť znížili dĺžku pobytu dieťaťa v CDR, o 0,33 roka. 

 

6.2. Ambulantné a terénne opatrenia 

 

Ambulantné a terénne opatrenia boli v roku 2021 vykonávané pre 57 klientov, z toho 27 detí. 

Realizované boli odborné metódy podľa § 11 ods. 3 Zákona č. 305/2005 Z. z.  

 

7. Projekty a iné aktivity CDR 
 

5.1. Záujmová činnosť detí, tábory 

 

Deti umiestnené v našom CDR sú podporované k účasti a k dochádzke na mimoškolské 

aktivity, krúžky a podobne. Len malé % detí má však dlhodobý záujem o voľnočasové aktivity. 

Zamestnanci CDR musia vynaložiť veľké úsilie k motivovaniu dieťaťa k aktivitám mimo CDR 

(aj v rámci CDR), pričom sa stretávajú s ich veľkou pasivitou. Mnohokrát je tiež organizačne 

obtiažne zabezpečiť dochádzku vekovo menších detí na krúžky (vyžaduje si to zdvojené služby, 

vzájomné stráženie detí, ak jeden z vychovávateľov odchádza zo skupiny sprevádzať dieťa na 

krúžok...., vplýva na to viacero aspektov). V roku 2021 sme spolupracovali s niekoľkými 

dobrovoľníkmi, ktorí nám pomáhajú pri sprevádzaní niektorých detí na voľnočasové aktivity. 

Aj napriek týmto ťažkostiam sú deti podporované k týmto aktivitám. CDR im zo sponzorských 

zdrojov hradí poplatky súvisiace s účasťou na predmetných aktivitách.  

Konkrétne, menšie deti navštevujú pravidelne folklórny súbor Gajdošík. Chlapci chodia 

hrať futbal do miestneho futbalového klubu, starší si vyberajú aj okolité kluby – podľa 

vlastného uváženia a preferencií. Niekoľko detí chodieva na tréningy ľadového hokeja do 

Bratislavy... Niekoľko detí navštevuje základnú umeleckú školu – rôzne odbory. 

S financovaním týchto aktivít pomáha v plnej miere občianske združenie Nádej detí.  

Rok 2021 bol ešte poznačený covid-ovou pandémiou, ale aj napriek tomu sa nám 

podarilo uskutočniť niekoľko výletov, táborov a dovoleniek pre deti z CDR. Nakoľko sa 

v letnom období uvoľnili opatrenia, bolo možné deťom dopriať viacero dovolenkových aktivít  

táborov. 

 

5.2. Projekty, významné udalosti  

 

CDR Bernolákovo dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou Provida, zúčastňuje sa na 

dobrovoľníckych programoch Štart a Buddy, ktoré vyhodnocujeme pre deti ako prospešné. Deti 

si vytvárajú vzťahy mimo CDR, spoznávajú každodenný život spoločnosti, približujú sa realite 

a naberajú skúsenosti zo spoločenského života. Program Buddy je pre vekovo mladšie deti, 

ktorých aktivity sú prispôsobené záujmom detí a ich možnostiam a program Štart je cielene 

vytváraný pre budúcich mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na osamostatnenie.  

Z dlhodobého hľadiska má CDR veľmi dobré skúsenosti s týmito programami, aj s fyzickými 

osobami, ktoré dobrovoľníctvo v Provide vykonávajú. 

 

Viacero detí navštevuje základnú umeleckú školu, ktorú CDR financuje zo zdrojov 

občianskeho združenia Nádej detí. Zároveň v Bernolákove pracuje aj občianske združenie 
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Niagara, kam dievčatá chodia na tanec a spev. V Bernolákove je aktívny futbalový klub, do 

ktorého reprezentácie sú úspešne zaradení naši menší chlapci - futbalisti.  

 

 CDR veľmi cieľavedome podporuje všetky aktivity detí a pre deti, ktoré sa realizujú 

v komunitnom prostredí a ktoré sú zárukou deinštitucionalizačného vnímania ústavnej 

starostlivosti. S cieľom vytvárania obrazu rodinného života u detí nie je na mieste ich  zapájanie 

do celoslovenských aktivít organizovaných pre deti z centier pre deti a rodiny. Niektoré z detí 

tento fakt veľmi citlivo vnímajú a s veľkou nevôľou sa zúčastňujú akýchkoľvek podujatí, kde 

by boli konfrontované so svojím statusom – „umiestený v ústavnej starostlivosti“, „domovák“.  

 

Akcie organizované našim centrom sú plánované tak, aby boli vnímané integračne, 

nakoľko sa ich zúčastňujú jednotlivé samostatné skupiny individuálne (ako rodinný výlet), nie 

sú hromadného charakteru. Niektoré činnosti sa plánujú pre určitú skupinu detí (vyberú sa deti 

zo všetkých štyroch samostatných skupín a PNR) – v závislosti od realizovanej aktivity (podľa 

veku, pohlavia, záujmovej činnosti apod.). V každom prípade sú deti podporované 

a motivované k aktivitám mimo CDR aj individuálne (napr. v Bratislave – tréningy pre 

budúcich animátorov, hokejové tréningy chlapcov nad 15 rokov, a iné). Deti vo vyššom veku 

sú motivované k brigádnickej činnosti, ktorou si majú možnosť nie len privyrobiť (usporiť 

finančné prostriedky), ale si tým vytvárajú aj potrebné pracovné návyky a získavajú prehľad, 

istotu a samostatnosť vo vzťahu k „vonkajšiemu svetu“ mimo CDR. 

 

 

5.3. Spolupráca s občianskym združením Nádej detí  

 

Všetky aktivity organizované pre deti – tábory, rekreácie, výlety, základná umelecká 

škola apod. sú financované zo zdrojov občianskeho združenia Nádej detí, ktoré pracuje pri 

našom CDR. Vzhľadom na základňu prispievateľov a dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť 

finančne aj osobne, môžeme konštatovať, že deťom nechýbajú podnety z prostredia mimo CDR 

a že ich voľnočasové aktivity sú bohaté a zaujímavé.  

Bez tohto vkladu našich dobrovoľníkov a sponzorov by sme deťom umiestneným 

v CDR nemohli dopriať tieto aktivity. 

 

 

5.4. Šírenie dobrého mena  

 

CDR Bernolákovo sa v roku 2021 zapojilo do viacerých projektov, ktorými má za cieľ 

sprístupniť informácie o našej organizácii, o práci v CDR, o deťoch umiestnených v ústavnej 

starostlivosti. Účelom týchto aktivít je zoznámiť verejnosť s problematikou centier, so 

situáciou, kedy integrujeme deti do komunity, pripravujeme ich na život po osamostatnení sa. 

V tejto súvislosti boli prezentované výsledky a činnosť CDR na rôznych fórach, napr. CDR 

zriadilo facebookovú stránku, priebežne na webových stránkach CDR aj iných a podobne. 
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8. Rozpočet, jeho plnenie a správa pohľadávok 
 

Rozpočet výdavkový k 31.12.2021 

 

Rozpočet príjmový k 31.12.2021 

Zdroj Eko Uct Schválený Upravený Skutočnosť MNX 

 111  223001   16 747,00 0,00 0,00 

 111  292017   0,00 961,22 961,22 

   71       930 003 0,00 0,00 5 522,03 

 72c       311        017 0,00 0,00 2 195,00 

111                         910             003                           0,00 0,00 112 137,30 

SPOLU 16 747,00 961,22 120 815,55 

 

Pri porovnaní výdavkov CDR s predchádzajúcimi obdobiami je možné konštatovať, že 

sa výdavky na niektorých položkách zvyšujú. Je to hlavne z dôvodu zvyšovania nedoplatkov 

za energie v kmeňovej budove. Aj napriek doterajším úsporným opatreniam je tento stav bez 

ďalších opatrení už neovplyvniteľný. Zároveň neprimerane a nárazovo rástli ceny energií. 

Zdroj Prog Fnc Eko Uct Schválený Upravený 
Skutočnosť 

čerpanie 

111 07C0502 1040 610  608 465,00 € 718 874,00 € 718 874,00 € 

111 07C0502 1040 620  212 659,00 € 260 186,69 € 260 186,69 € 

111 07C0502 1040 630  176 526,00 € 256 992,18 € 256 992,18 € 

111 07C0502 1040 640  55 975,00 € 123 971,11 € 123 971,11 € 

111 0EK0H03 1040 630  0,00 € 12 717,00 € 12 717,00 € 

131K 0EK0H03 1040 710  0,00 € 2 499,00 € 2 499,00 € 

      131J   07C0502 1040 710  0,00 € 8 324,70 € 8 324,70 € 

1AA1 07C0502 0412 710  0,00 € 98 753,00 € 98 753,00 € 

1AA2 07C0502 0412 710  0,00 € 9 642,62 € 9 642,62 € 

     3AA2 07C0502 0412 710  0,00 € 7 784,38 € 7 784,38 € 

     3AC1 06G1S02 1050 610  0,00 € 13 447,50 € 13 447,50 € 

3AC1 06G1S02 1050 620  0,00 € 4 973,09 € 4 973,09 € 

3AC1 06G1S02 1050 630  0,00 € 6 152,38 € 6 152,38 € 

3AC2 06G1S02 1050 610  0,00 € 13 447,50 € 13 447,50 € 

3AC2 06G1S02 1050 620  0,00 € 4 973,08 € 4 973,08 € 

     3AC2 06G1S02 1050 630  0,00 € 6 152,36 € 6 152,36 € 

1AC1 06G1S02 1050 610  0,00 € 27 673,74 € 27 673,74 € 

1AC1 06G1S02 1050 620  0,00 € 10 419,36 € 10 419,36 € 

1AC1 06G1S02 1050 630  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1AC1 06G1S02 1050 640  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1AC2 06G1S02 1050 610  0,00 € 27 673,77 € 27 673,77 € 

1AC2 06G1S02 1050 620  0,00 € 10 419,35 € 10 419,35 € 

     1AC2 06G1S02 1050 630  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     1AC2 06G1S02 1050 640  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SPOLU 1 053 625,00 € 1 645 912,31 € 1 645 912,31 € 
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9. Krátkodobé aktivity na rok 2022 
 

V zmysle Koncepcie plniť úlohy naplánované do ďalšieho obdobia: 

Realizovať debarierizáciu priestorov. 

Zabezpečiť vzdelávanie v oblasti odhaľovania páchania násilia na deťoch. 

Priebežne vykonávať opatrenia s cieľom zníženia priemernej doby umiestnenia dieťaťa v CDR. 

Zabezpečiť zamestnancom v priamom kontakte kurz prvej pomoci. 

Priebežne pokračovať v zabezpečovaní očkovania proti hepatitíde podľa záujmu 

zamestnancov. 

Obnoviť vozový park podľa finančných možností Ústredia PSVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Mgr. Timea Selnekovičová                                                                          

                                                                     riaditeľka CDR Bernolákovo  

  

 


