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NÁVRH NA UZNESENIE  
 
 
Mestské zastupite�stvo vo Svidníku v zmysle § 21 zákona SNR �. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o �innosti Detského domova vo Svidníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 
Detský domov vo Svidníku (�alej len DeD) je štátne zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, poskytujúce starostlivos� de�om od narodenia do dosiahnutia plnoletosti 
a �alej až do osamostatnenia, najdlhšie však do 25. roku die�a�a. Zria�ovate�om DeD je 
Ústredie PSVaR Bratislava. 
 
DeD pozostáva: 

- kme�ový DeD (sídlo DeD), Partizánska 306/6, Svidník 
o špecializovaná samostatná skupina s poruchami správania, 
o samostatná skupina (�alej len SS) integrovaná s poruchami správania, 
o SS mladých dospelých diev�at, 
o SS mladých dospelých chlapcov, 

- satelity 
o SS - rodinný dom, Dlhá 17/513, Svidník 
o SS - rodinný dom, Makovická 74/7, Svidník 
o SS - rodinný dom, Kpt. Pavlíka 22/701, Svidník 
o SS - rodinný dom, Mierova 120/17, Svidník 
o SS - rodinný dom, SNP 38/4, Svidník 

- rekrea�né zariadenie vo Vyšnej Písanej. 
 
V sú�asnosti k 11.09.2013 je v DeD umiestnených 90 detí, pri�om schválená kapacita 
k 01.01.2013 je 86 miest. 
 
K 01.01.2013 máme schválených 63 pracovných úväzkov: 

- riadite� 1x 
- profesionálni rodi�ia 9x 
- zamestnanci priameho kontaktu 38x, z toho: 

o opatrovate�ka 1x 
o vychovávatelia 29x 
o pomocní vychovávatelia 8x 

- odborní zamestnanci 7x 
- prev.-hosp. zamestnanci 3x 
- ekonomicko-administratívni zamestnanci 5x 

 
2. Rozbor výrazných organiza�ných zmien. 
 
Zásadná organiza�ná zmena nastala práve k 01.01.2013, kedy na základe nariadenia 
zria�ovate�a z decembra 2012, sme mali znížený po�et schválenej kapacity z 96 na 86 miest, 
�o malo za následok zníženie po�tu samostatných skupín o 1 samostatnú skupinu na 6 
samostatných skupín. Priamo sa to dotklo piatich úväzkov - vychovávate�ov, vrátane 
pomocných vychovávate�ov.  
 
Ke�že sa v Pláne transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti pod�a 
spomínanej Koncepcie uvažuje, aby boli deti do DeD SR umiest�ované �o najbližšie k 
svojmu bydlisku a naša predpokladaná oblas� (Svidník, Giraltovce, Stropkov, Bardejov) nemá 
potreby umiest�ova� deti do DeD (�o je pozitívne), Ústredie po�íta s prirodzeným odchodom 
detí a tým sa zníži kapacita DeD Svidník o 30 miest z 86 na 56. 



 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 
Toto nariadenie zria�ovate�a vyplýva z dlhodobej Koncepcie zabezpe�ovania výkonu 
súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 s výh�adom do roku 2020 
schválenej v decembri 2011. 
 
Zníženie po�tu detí sa realizuje plynulým odchodom (osamostatnením) mladých dospelých z 
DeD, príp. po sanácii rodinného prostredia a návratu detí do ich biologickej rodiny. 
 
V júli prebehlo v DeD hodnotenie štandardov práce DeD Ústredím. Môžeme skonštatova�, že 
na základe kritérií sme dosiahli štandardné hodnotenie, pri�om štandardná úrove� práce sa 
dávala za cie� s výh�adom na jar 2014. Momentálne pracujeme na rozvojovom pláne v DeD 
aby sme �o najskôr dosiahli ešte vyššiu úrove� ako je momentálne požadované, aby sme 
kritéria, v ktorých sme boli pozitívne hodnotení, ešte zlepšili, príp. udržali, kritéria ktoré nám 
boli vytknuté, aby sme popracovali na náprave. 
 
Pred za�iatkom šk. roka, koncom augusta, sme na pôde DeD usporiadali pracovné stretnutie 
predstavite�ov predškolských, školských a záujmových zariadení, predovšetkým tých, ktoré 
navštevujú naše deti. Zámer tohto stretnutia bol zjednoti� komunikáciu a kompetencie, 
výchovné, vzdelávacie, zdravotné, ekonomické a �alšie postupy pri práci s de�mi z DeD v 
týchto zariadeniach. Pozitívne chcem oceni� záujem týchto zariadení (aj v zria�ovate�skej 
pôsobnosti Mesta Svidník) zú�astni� sa na takomto stretnutí. Momentálne finišujeme so 
spracovaním záverov tohto stretnutia, �o má by� akýmsi manuálom pri spomínanej 
spolupráci. 
 
K 01.09.2013 sme pres�ahovali integrovanú SS do kme�ovej budovy, aj na základe podnetov 
ob�anov, ale predovšetkým na základe bližšej dostupnosti odborných pracovníkov a škôl k 
de�om. S�ubujeme si od toho prínos pri výchovných �innostiach a obmedzíme tak príp. 
recidíva detí tejto skupiny. 
 
4. Pripravované aktivity. 
 
Nasledujúcom roku DeD mal oslávi� 50 výro�ie svojho vzniku. Momentálne sme narazili na 
dokumenty, ktoré potvrdzujú existenciu DeD vo Svidníku už v roku 1947. Preto pri tejto 
príležitosti sa chceme verejnosti ešte viac otvori�, pripravi� odbornú konferenciu za ú�asti 
významných kapacít v oblasti sociálnej, psychologickej, zdravotnej, tretieho sektora, zárove� 
aj slávnostnú akadémiu s kultúrnym programom. 


