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Výročná správa 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

2. VIZIA A STRATÉGIA    

Vízia 

Funkčná rodina = spokojné dieťa. 
 
Stratégia 
 
Iniciovaním osobného rastu zamestnancov a zlepšovaním podmienok skvalitniť starostlivosť 
o dieťa a pomoc jeho rodine. Implementovať zmeny novelizácie zákona 305/2005 Z.z. a 
vyhlášky č. 103/2018 Z.z. . 

Rozvíjame vlastných zamestnancov 

Počet zamestnancov, ktorí boli zaradení do Plánu kontinuálneho vzdelávania 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 
a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí 
cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na 
výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti. Vzhľadom na COVID 19 boli 
naplánované vzdelávacie aktivity obmedzené resp. zrušené. 

Názov zariadenia Centrum pre deti a rodinyNecpaly

Adresa 038 12 Necpaly

Počet zamestnancov 52

Počet detí 70

Priestorové usporiadanie Kmeňová budova

Počet skupín a zloženie  4 SS (z toho 1 SS pre MD) 
 + 15 profesionálnych náhradných rodičov

Meno riaditeľa Mgr. LadislavAdamovič

Kontakt 0907/852765



Výška FP na supervíziu  -počet hodín individuálnej /skupinovej / supervízie 

V roku 2020 bola z rozpočtu v súvislosti so supervíziami čerpaná suma 1 312,12 €.  

Výška FP na vzdelávanie a aké aktivity boli na vzdelávanie zamestnancov realizované 

V roku 2020 bola v súvislosti so vzdelávaním čerpaná suma 453,00 €.  

Naši zamestnanci sa zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít a konferencií:  

Pracovné stretnutia v CDR:  

22.01.2020    supervízia PNR a OT 

18.02. 2020   Vzdelávanie PNR – “osobnosť a odbornosť PNR” 

03.07.2020    mentoring CDR Martin 

06.07.2020   supervízia OT 

Pracovné stretnutia mimo CDR: 

Štatistické údaje:  

Počet detí kapacita: 70 

Počet detí (skutočný stav): 62 

Počet prijatých detí: 15 detí 

Počet odídených detí: 6 detí a MD - z toho :   
sanácia – 1 dieťa 
NOS – 0 dieťa 
PS – 0 dieťa 
predosvojiteľská starostlivosť – 0 deti  
plnoletosť – 1 dieťa 
zmena zariadenia – 0 detí 
osamostatnenie – 4 MD 

Priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v CDR: 4,92 rokov 
Výška finančných prostriedkov na návštevy do rodín 

15.05.2020 DKC Náruč Žilina

17.06. – 18.06. 2020 Pracovné stretnutie koordinátorov CPPR – Poprad

01.07. 2020 Supervízia PNR, deti a OT – Oravský Podzámok

30.- 31.07.2020 Vzdelávanie Mladý dospelý - Svit



Epidemiologická situácia v súvislosti s koronavírusom obmedzila mobilitu a znížila kontakty, 
na základe odporúčaní úsek CPPR v roku 2020 značne obmedzil pravidelné podporné a 
kontrolné návštevy v profesionálnych náhradných rodinách. Centrum pre deti a rodiny 
Necpaly tiež značne obmedzilo návštevy v biologických rodinách, prípadne NRS. Uvedené 
opatrenia znížili čerpanie finančných prostriedkov v súvislosti s návštevami rodín, ktoré boli 
čerpané rozpočtu najmä formou preplatenia cestovných náhrad pri služobných cestách v 
zmysle Zákona o cestovných náhradách, čerpané finančné prostriedky boli približne vo výške 
415,00 €.  

Počet detí, navštevujúcich rodinu/ Výška finančných prostriedkov na stravné v rodine 

Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom v prvej polovici roku 2020 
neumožnila deťom navštíviť svoje biologické rodiny, návštevy biologických rodín boli 
povolené až v Decembri 2020 o období Vianoc a Nového roku, pričom výška finančných 
prostriedkov čerpaných na stravu domov predstavovala sumu 404,00€ 

V mesiacoch Apríl 2020 a Máj 2020 boli deti z CDR z dôvodu epidémie umiestnené do 
profesionálnych rodín, ale aj do rodín zamestnancov s cieľom, čo najviac znížiť počet detí v 
CDR a vyhnúť sa tak možnosti prenosu nákazy. Zamestnanci, ktorí prijali deti z CDR 
pracovali v tomto období z domu. Celkovo bolo v uvedenom období umiestnených 15 detí  
s rôznou dĺžkou pobytu, vyplatené boli finančné prostriedky v celkovej výške 2 109€ 

Prizývame k spolupráci odbornú verejnosť  

Kontakt s verejnosťou bol zabezpečovaný v spolupráci s nasledujúcimi médiami: 

•  webová stránka CDR Necpaly 

• Facebook Detský domov Necpaly (CDR Necpaly)  

Aktivity v CDR:  

Dátum Udalosť

14.02. 
18.03. 
19.03. 
03.06. 
26.06. 
03.09.

Fašiangy 
Až na dno –prevenčný program 
Výstup na Tlstú 
MDD CDR Necpaly 
Profesná orientácia – MARTINSKÝ VOJENSKÝ ÚTVAR 
Mladý podnikavec 



Aktivity mimo CDR:  

Programy MD: 

28.-29.02. Program osamostatňovania sa na skupine MD -2 deti 

Obmedzenie z dôvodu COVID 19 

Prípadové konferencie: 

08.01.2020 – ÚPSVaR Dolný Kubín – mal. Ritková 

22.01.2020 – ÚPSVaR Martin – mal. deti Rolkové 

22.07.2020 – ÚPSVaR Dolný Kubín– mal. Ritková 

11.09.2020 – CDR Necpaly – mal. deti Gabrišové 

02.10.2020 – ÚPSVaR Žilina – mal. Pláteková Lara 

09.10.2020 – ÚPSVaR Martin – mal. Kosturiaková 

Dátum 

10.01. 

24.01.                 

08.02. 

25.02. 

26.02 – 29.02. 

30.03. 

22.-24.06. 

27.06.

Udalosť 

Národný dom MT – strom splnených prianí – divadelné predstavenie 

Vystúpenie detí v hoteli Turiec 

Vystúpenie v Lučenci – Ples vojenských ozbrojených síl 

Zimné olympijské hry Horný Kelčov – 6 deti 

Majstrovstvá sveta vo futbale – príprava – Oravská Polhora- 2 deti 

Návšteva vojska v Martine – 5 detí 

Častá Papiernička – 8 detí 

Volejbal  Bytča -7 detí

30.06. 
03.07. 
21.08. 
28.08. 
05.09. 
11.09. 

17.09. 
21.09. 
23.-24.09. 

Outlet Sučany – 9 detí 
Poľsko – služobná cesta s pánom premiérom Matovičom – 6 detí 
Amfiteáter Martin – hudobné vystúpenie Jaroš 
Stolný tenis Makov 
Volejbal Horný Kelčov – 7 detí 
Volejbal  Horný Kelčov 
Minifutbal Hybe 
Appelia Cup –Štrba 
Stolný tenis Ružomberok 
Športové hry Čilistov 



18.10.2020 – ÚPSVaR Nitra – mal. deti Biháriové 

26.10.2020 – ÚPSVaR Martin – mal. Špirko Leo 

02.12.2020 – ÚPSVaR Dolný Kubín– mal. Ritková 

15.12.2020 – CDR Necpaly – mal. Kosturiaková 

Projekty a sponzorstvo 

 Centrum pre deti a rodiny navštívili sponzori napr. zástupcovia Rotary clubu 
v Martine, TRIM Leader, Ing. Nogová Martin. Z dôvodu COVID-19 sa nemohlo pokračovať  
v projekte organizovania futbalového turnaja o putovný pohár RC, ktorý sa koná každoročne. 
Tohto roku sa mal konať už 10.ročník turnaja. Každý mesiac Rotary club prispieva na 
podporu štúdia pre deti a mladých dospelých, ktorí dosahujú dobré študijné výsledky. Taktiež 
Rotary Club Martin zrekonštruoval mantinely a časť umelého trávnika na multifunkčnom 
ihrisku. 

V roku 2020 boli Centru pre deti a rodiny Necpaly darované finančné prostriedky.  

Významným finančným darom boli účelovo viazané finančné prostriedky od Rotary Club-u,  
v celkovej sume 890,00€, ktoré sú na základe darovacej zmluvy prerozdeľované mladým 
dospelým a sú určené na podporu štúdia na strednej alebo vysokej škole. V zmysle darovacej 
zmluvy Rotary club tiež prispel jednej mladej dospelej sumou 80,00€ na úhradu nákladov 
spojených so zabezpečením stužkovej slávnosti. V Decembri 2020 poukázal Rotary Club na 
účet CDR sumu 500€, ktoré boli účelovo viazané na nákup vianočných darčekov pre deti z 
CDR. 

V roku 2020 boli na účet darov a grantov CDR Necpaly pripísané finančné prostriedky od 
spoločnosti Tip Travel a. s. v sume 200€,od spoločnosti PPD, s.r.o. v sume 1 000€, pravidelne 
v decembri  prispieva na účet Darov a grantov Peter Koyš sumou 2 000€, sumou 20€ mesačne 
počas celého roka 2020 prispievala Monika Jačmeníková, od ďalších fyzických osôb boli 
darované finančné prostriedky celkovej sume 370€, pričom uvedení darcovia nevymedzili 
účel, na ktorý sa majú finančné prostriedky použiť. 

Rodičovské združenie GMG poukázalo na účet Darov a Grantov sumu 500€, pričom tiež 
nevymedzili účel využitia uvedených finančných prostriedkov. 



2.4.Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj a samostatnosť dieťaťa 

Školy /počet detí/ výška FP 

V našom CDR máme: 0 detí do zahájenia povinnej školskej dochádzky, 30 detí s povinnou 
školskou dochádzkou, 7 detí pripravujúcich sa na budúce povolanie, 0 deti pripravujúce sa na 
budúce povolanie nadstavbovým a vysokoškolským štúdiom, 0 dieťa je zamestnané na 
dohodu.  

V súvislosti so školami boli v roku 2020 čerpané finančné prostriedky najmä na cestovné do 
škôl a to na prímestskú hromadnú dopravu v súvislosti s povinnou školskou dochádzkou a 
dochádzkou na stredné školy. I: stupeň základnej školskej dochádzky absolvujú deti na ZŠ v 
Necpaloch. V priemere 13 detí absolvovalo II. stupeň v ZŠ Belá – Dulice, 2 deti absolvujú 
základnú školskú dochádzku na špeciálnej ZŠ v Martine. Jedno dieťa absolvuje základnú 
školskú dochádzke na ZŠ internátnej v Kremnici a jedno dieťa absolvovalo školskú 
dochádzku v roku 2020 na ZŠ internátnej v Liptovskom Jáne, čím CDR vznikajú náklady 
spojené s ubytovaním a stravovaním detí v internátnej škole. Päť detí absolvovalo stredné 
školy v rámci okresov Martin, Turčianske Teplice a Žilina. 
V roku 2020 dochádzalo v súvislosti so zlou epidemiologickou situáciou k uzavretiu škôl, 
pričom vzdelávanie bolo zabezpečené dištančnou formou, čo značne znížilo čerpanie 
finančných prostriedkov v súvislosti so školami. Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej 
sume 1 518,50€. Cestovné do škôl predstavovalo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 
847€, pričom časť takto vyčerpaných finančných prostriedkov bola Centru pre deti a rodiny 
refundovaná z titulu preplatenia cestovného v sume 549€.  

Záujmováčinnosť/počet detí/ výška FP 

V záujmovej činnosti sa deti pravidelne zapájajú  do záujmových krúžkov v škole a v mieste 
zariadenia , hlavne pod vedením pedagógov zo Súkromnej ZUŠ Kláštor pod  Znievom: PhDr. 
Milan Michalec, PhD. – hudobný odbor, Mgr. Miroslava Michalcová – výtvarný krúžok, 
futbalový klub Belá – Dulice. V ZŠ Necpaly naše deti navštevovali počítačový krúžok, v ZŠ 
Belá – Dulice – tanečný.  

Na záujmovú činnosť detí neboli v roku 2020 čerpané žiadne finančné prostriedky z rozpočtu 
nakoľko celá záujmová činnosť detí bola financovaná formou vzdelávacích poukazov.  

Ocenenie a úspechy: 

Športové:  

• 11.09.2020 – Volejbal – 1.miesto 
• 21.09.2020 - Stolný tenis – získali sme 1.miesto, 2x 2.miesto, 1x 3.miesto 
• 23.-24.09.2020 - celoslovenské športové hry v Čilistove  

– získali sme 1.miesto – MAJSTER SLOVENSKA CDR 



Úsmev ako dar:  
Vzhľadom na COVID 19 zrušené 
Letné tábory/počet detí/ výška FP 
Rekreácie    
     - Margita – Ilona  08.- 15.08.2020 – 23 detí z CDR     

Zimné a letné tábory 

- Zimný tábor – Fantázia detí – Radava – 27.12.2019 – 05.01.2020  - 10 detí  

- Anglický tábor – Virt - 06.07 - 12.07.2020 -  2 deti                     

- Havranovo –  05.07. – 12.07. 2020 – 2 deti  

12.07. – 19.07. 2020 – 9 detí 

- Letný tábor  Boomerang – Turček – 11.07. – 21.07. 2020 – 1 dieťa 

Minibodka – Šaľa – 15.07. – 31.07.2020 - 2 deti 

           Montyranč – Vyšehradné – 16.07. – 25.07. 2020 – 1 dieťa 

Pohoďák – Prašník – 18.07. – 25. 07.2020 - 2 deti 

Dancemánia – Opatovce nad Nitrou – 19.07. – 25.07. 2020 – 1 dieťa 

  Ostrý Grúň – 25.07.- 07.08.2020 – 28 detí 

  Slaná voda – Orava – 28.07. – 11.08. 2020 – 2 deti 

v CDR pre PNR – 31.07. – 14.08.2020 – 9 detí 

Kráľová – Zvolen – 16.08. – 21.08. 2020 – 3 deti 

Tábory a letné rekreácie boli v roku 2020 zabezpečené rôznymi formami financovania.  

Počas letných prázdnin 2020 sa deti z CDR ako aj deti z profesionálnych rodín zúčastnili 
letných táborov. Financovanie letných táborov pre deti z profesionálnych rodín pozostávalo z 
dvoch zdrojov. CDR Necpaly priamo zafinancovalo na základe preukazného dokladu na 
každé dieťa sumu 100€, zostávajúca časť letného tábora bola financovaná profesionálnymi 
rodičmi z vecného výdavku.  

Letný tábor pre deti z CDR /pobytová forma/ boli financované z rozpočtu samostatných 
skupín. V priebehu letných prázdnin 2020 sa deti zúčastnili letného tábora organizovaného 
Občianskym združením OZ Nádej do života v celkovej sume 6 468€. 



      2.5. Terénna a ambulantná starostlivosť 
Personálne zabezpečenie 
- Na úseku pracujú: 2 sociálne pracovníčky 
                              1 asistentka sociálnej práce 
                              3 psychologičky  
- Pracovníčky pracujú v troch odborných tímoch, ktoré tvoria psychológ a sociálny 

pracovník. Jeden odborný tím pôsobí v okrese Turčianske Teplice a dva tímy v okrese 
Martin.  

Priestorové podmienky 
                 1 ambulancia v Martine od 1. 9. 2019 
                 1 ambulancia v Turčianskych Tepliciach od 1. 11. 2019 
Práca s klientmi 
V roku 2020 sme prijali 29 odporúčaní z ÚPSVaR v Martine a Turčianskych Tepliciach. 
-   8 odporúčaní z ÚPSVaR Turčianske Teplice 
- 21 odporúčaní z ÚPSVaR Martin 
- 1 výchovné opatrenie nariadené Okresným súdom v Martine 
Celkove sme na úseku pracovali s 27 rodinami. Dve rodiny nepodpísali Dohodu o vykonávaní 
opatrení SPODaSK, alebo spolupráci bránili iné okolnosti.  V niektorých rodinách sa nám 
v decembri nepodarilo podpísať Dohodu, pretože Odporúčania sme dostali koncom mesiaca. 
S týmito rodinami začneme spolupracovať od januára 2021. Výchovné opatrenie nariadené 
súdom budeme tiež vykonávať od 1.1.2021.  
V ambulancii v Martine sme pracovali so 16 rodinami, v ktorých bolo 21 detí: 
- v 4 rodinách sme riešili rodičovský/partnerský konflikt a jeho následky, 
- v 8 rodinách sme riešili výchovné problémy maloletých detí, 
- v 2 rodine sme sa venovali problematickej náhradnej  rodinnej starostlivosti, 
- v 2 rodinách sme riešili problém nedostatočných rodičovských zručností u rodičov 

mal. detí. 
V priebehu roku sme ukončili vykonávanie opatrení v 13 rodinách s ostatnými rodinami 
naďalej pracujeme. 
V ambulancii v Turčianskych Tepliciach  sme pracovali s11 rodinami, v ktorých bolo 18 
detí: 
- v 8 rodinách sme riešili problém nedostatočných rodičovských zručností u rodičov 

mal. detí, 
- v 1 rodine sme sa snažili o sanáciu rodiny, 
- v 1 rodine riešime výchovné problémy mal. detí, 
- v 1 rodine sme riešili prispôsobenie sa novej situácii v NRS. 
V priebehu roku sme ukončili vykonávanie opatrení v 4 rodinách s ostatnými rodinami 
naďalej pracujeme. 
Počas roka sme uskutočnili 29 prípadových konferencií v spolupráci s ÚPSVaR v Martine 
a Turčianskych Tepliciach, ktoré boli zamerané na oboznámenie rodičov s priebehom 
a obsahom vykonávania opatrení terénnou a ambulantnou formou, podpísanie Dohody, 
motiváciu rodičov k spolupráci, ukončenie spolupráce a vykonávania opatrení. 



Metodické stretnutia, vzdelávanie, supervízie 
Z dôvodu nepriaznivej situácie súvisiacej s COVID-19 a následných opatrení v dvoch vlnách 
sa neuskutočnili plánované metodické stretnutia ani vzdelávania. Metodička pre Žilinský kraj 
nás bola navštíviť v ambulancii v Martine dňa 17.7.2020. Na stretnutí sme sa venovali najmä 
postupom pri vykonávaní opatrení ambulantnou a terénnou formou.  Počas roka prebehlo 5 
supervízii.  

Zhodnotenie roku 2020 
V tomto roku boli dva časové úseky, v ktorých sme museli z dôvodu ochrany zdravia 
obmedziť terénnu aj ambulantnú prácu s klientmi. Prvá vlna COVID-19 od marca do mája a 
druhá vlna, ktorá začala v decembri. V týchto obdobiach sme s klientmi komunikovali 
telefonicky. V prvej vlne opatrení sme pracovali s rodinou, ktorá bola vo veľmi nepriaznivej 
finančnej situácií. Podarilo sa nám pre nich vybaviť potravinovú pomoc a hygienické potreby, 
ktoré sme im za prísnych epidemiologických opatrení odovzdali. Ďalšími prínosmi terénnej 
a ambulantnej práce s rodinami v tomto roku bolo udržanie dostupnosti služieb pre klienta, 
väčší časový priestor pre potreby rodiny zo strany odborných tímov, zníženie konfliktov v 
rodinách zlepšením komunikácie a s tým súvisiaca redukcia sociálnopatologických javov, 
pozitívne vnímanie našej práce zo strany inštitúcií (školy, ÚPSVaR, obec). 
Prínosom našej práce v regióne Turčianske Teplice v konkrétnych rodinách bolo 
zastabilizovanie starej matky, odchod klientky s deťmi od tyrana, aktivizácia rodičov na 
plnenie si svojich povinností.  

3. POHĽADÁVKY NA VÝŽIVNÉ OD RODIČOV 

Výška pohľadávok k 31.12.2020 je vo výške 157 906,32€. 

Od 01.01.2019 došlo k výrazným zmenám v oblasti pohľadávok CDR. Výživné, ku ktorému 
sú rodičia zaviazaní na základe právoplatného rozsudku je pohľadávkou dieťaťa, pričom až po 
zaplatení výživného je oprávnené Centrum pre deti a rodiny zo zaplateného výživného pokryť 
úhradu v zákonom stanovenej výške. Dňa 20.01.2021 bolo prijaté rozhodnutie o hromadnom 
trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu a v účtovnej závierke k 31.12.2020 boli 
hromadne trvalo upustené pohľadávky v celkovej výške 191 088,90€, čím došlo k výraznému 
zníženiu pohľadávok CDR Necpaly. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok bolo 
ovplyvnené legislatívnymi zmenami v Zákone č. 305/2005 Z.z. 

Necpaly, dňa 29.01.2020 

..................................................... 
Mgr. Ladislav Adamovič 

riaditeľ CDR Necpaly
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