
Výročná správa za rok 2016 
 

Názov DeD:                          Detský domov 

Adresa:                                 Mierová 1, 982 01 Tornaľa 

Počet zamestnancov:         50 

Počet detí:                            71 

Priestorové usporiadanie: 1 kmeňová budova a 2 rodinné domy 

Počet skupín a zloženie:    5 samostatných skupín, 1 byt pre  MD 

Meno riaditeľa:                   Mgr. Elena Pereczová 

Kontakt:                                0475523145,  0905843565,                     

                                                riaditel.tornala@ded.gov.sk,   domovtornala01@stonline.sk 

 

 

 

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 

 

 

 



Rozvíjame vlastných zamestnancov 

1. V pracovnom pomere Detského domova v Tornali je 50  zamestnancov. 

 

Z uvedeného počtu zamestnancov  bolo:  

-  48 zamestnancov zaradených do Plánu vzdelávania  

-  kontinuálneho vzdelávania sa zúčastnilo  6 zamestnancov 

-   Interného vzdelávania  sa  zúčastnilo 48 zamestnancov 

Supervízie sa zúčastnilo 45 zamestnancov. 

 

 

2. Výška použitých   finančných prostriedkov na supervíziu v roku 2016: 1762,33 €. 

Uskutočnilo sa 27 supervízií z toho: 

- 17  skupinových supervízií v trvaní  39 hodín 

-  10  individuálnych supervízií v trvaní  22 hodín.  

 

 

3. Výška použitých finančných prostriedkov na vzdelávanie v roku 2016: 1537,80 € 

V rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov sa v DeD uskutočnilo interné 

vzdelávanie: 

 

Interné vzdelávanie vychovávateľov: 

 

Mesiac 

 

Téma 

 

Zodpovedný 

 

 

Január 

Individuálne výchovné plány a ich 

prepojenosť so sociálnym plánom a závermi 

z odborných vyšetrení 

 

Vedúci úseku starostlivosti o 

deti 

Február Plány osamostatnenia Mgr. Blanka Tóthová 

Sociálny pedagóg 

Marec Téma odprezentovaná na krajskom stretnutí 

zástupcov DeD pre oblasť výchovy 

Vedúci úseku starostlivosti o 

deti 

 Apríl Výchovné opatrenia v DeD SVS dolná 

 Máj Špecifiká práce s deťmi s mentálnym 

postihom 

SVS Včelince 

 Jún Téma odprezentovaná na krajskom stretnutí 

zástupcov DeD pre oblasť výchovy 

Vedúci úseku starostlivosti o 

deti 



September Práca s dieťaťom s citovou depriváciou SVS stredná 

Október Bezpečné vzťahové väzby Mgr. Žofia Cselényiová 

Psychológ 

November Plánovanie voľnočasových aktivít pre deti 

na výchovnej skupine 

SVS  Tulipánová 

December  Téma odprezentovaná na krajskom stretnutí 

zástupcov DeD pre oblasť výchovy 

Vedúci úseku starostlivosti o 

deti 

 

Interné vzdelávanie profesionálnych rodičov                           

     

       Mesiac 

    

           Téma 

Počet  

hodín 

Forma 

vdelávania 

 

    Zodpovedný 

Január BOZP 1,5 

 

interná 

 

Technik BOZP 

 

Plán výchovnej  práce s 

dieťaťom 

1,5 interná 

 

Vedúca ÚSoD 

Marec Dokumentácia podstatných 

udalostí života dieťaťa /Kniha 

života/ 

 

 

 

2,0 

 

 

interná 

 

 

 

Koordinátorka PR 

Téma podľa vyžiadania PR 1,5 externá Zabezpečuje: 

koordinátorka PR 

Máj IPROD /výchovná oblasť/ 2,0 Interná Vedúca ÚSoD 

Jún Plán sociálnej práce 

s dieťaťom a jeho rodinou 

/Cieľ SP/ 

 

2,0 

 

interná 

 

Koordinátorka PR 

September Psychohygiena /Konflikty 

a ich riešenia v životných 

situáciách + test/ 

 

3,0 

 

interná 

 

Psychologička 

November Štvrťročné správy o dieťati 2,0 interná Koordinátorka PR 

December Téma podľa potrieb PR 1,5 externá Zabezpečuje: 

koordinátorka PR 

 



Zamestnanci mali možnosť zúčastniť sa seminárov, konferencií a metodických stretnutí 

organizovanými inými subjektmi: 

 Školenie vybraných manažérskych zručností 

 Mosty k rodine 

 Psychoterapia, socioterapia dieťaťa 

 Akreditovaný kurz prvej pomoci 

 Program rozpočtu, pohľadávok 

 Saldokonto – softip 

 Elektronické trhovisko 

 Práca s mladými dospelými v detskom domove 

 Využitie projektívnej hry pri emočných poruchách -vzdelávanie 

4. Účasť na konferenciách: 

Január: 

- Pracovné stretnutie riaditeľov DeD (Bobrovecká dolina) 

Marec: 

- Metodické stretnutie profesionálnych rodičov a koordinátorov CPPR  

- Metodické stretnutie ekonomických pracovníkov (Častá – Papiernička) 

Apríl: 

- Pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov  

- Pracovné stretnutie riaditeľov DeD (Smrekovica – Ružomberok) 

Máj: 

- Kurz vybraných manažérskych zručností 

- Koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch  

- Pracovné stretnutie „Rozhovor o rodine a s rodinou 

Jún: 

- Pracovné stretnutie k procesu verejného obstarávania a zákonu č. 343/2015 Z.z. 

(Levoča) 

- Vzdelávacie stretnutie pre pomocných vychovávateľov  

September: 

- Pracovné stretnutie psychológov  

- Konferencia „Spolupráca v prospech dieťaťa“ (Liptovský Mikuláš) 

Október: 

- Konferencia „Mosty k rodine“  

- Pracovné stretnutie psychológov  



- Konferencia „Križovatky VIII 

- IV vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov (Liptovský Mikuláš) 

- Pracovné stretnutie k IN-065/2016  

- Seminár „Psychoterapia 5-ročného dieťaťa 

November: 

- Mosty v sociálnoprávnej ochrane (Častá -  Papiernička) 

- III. vzdelávacie stretnutie vychovávateľov (Liptovský Mikuláš) 

- Metodické stretnutie k Smernici č. 31/2016 a zákonu č. 343/2015 Z.z. (Malá Lučivná) 

- Pracovné stretnutie sociálnych pracovníkov TT, BA, BB kraja  

December: 

- III. konferencia odborných zamestnancov (Liptovský Mikuláš) 

 

 

 

Zapájame rodiny 

K 1.1.2016 bolo v starostlivosti detského domova 66 detí 

K 31.12.2016 bolo v starostlivosti detského domova71 detí 

 

V roku 2016 prišli do detského domova 9 deti,  starostlivosť bola ukončená 6. deťom. 

 

Odchod detí z DeD z dôvodu: 

 Návratu do biologickej rodiny: 2 deti 

 Náhradná osobná starostlivosť: 1 dieťa 

 Osamostatnenie MD a odchod z DeD: 3. mladí dospelí 

Odchod mladého dospelého z detského domova po dovŕšení plnoletosti z dôvodu 

osamostatnenia sa: 

 Úplné osamostatnenie sa, vlastné bývanie, zamestnanie na dobu neurčitú: 2. mladí 

dospelí 

 K osobe blízkej dieťaťu : 1. mladý dospelý  

Návštevy v rodine dieťaťa sa uskutočňujú formou služobných ciest služobným motorovým 

vozidlom detského domova. 

 



Pozývame k spolupráci odbornú verejnosť 

 V rámci udržania si dobrého mena detského domova v meste Tornaľa, 

spolupracujeme s Mestským úradom Tornaľa, usporadúvame vzájomné pracovné 

stretnutia s primátorkou mesta a členmi mestského zastupiteľstva. Stretnutia sú 

zamerané na oblasti zámena kmeňovej budovy Tornaľa, riešenie situácie mladých 

dospelých po odchode z detského domova – na stretnutia si prizývame aj investorov 

v meste Tornaľa, organizuje exkurzie detí v akciových spoločnostiach v meste. 

 Aktívne spolupracujeme so Strednou združenou školou v meste Tornaľa, ktorú 

navštevuje 7 detí  a mladých dospelých. V rámci spoločných stretnutí riešime aj ďalšie 

smerovanie mladých dospelých.  

Organizované aktivity v DeD a mimo DeD 

Voľnočasové aktivity uskutočnené počas roka 

Počas jarných prázdnin:  

- Wellness Brzotín  

- Wellness vo Včelinciach  

- Výlety do Košíc  

Počas letných prázdnin: 

  3dňový pobyt v Aquacity v  Dolnej Strehovej 

  návšteva Košíc, kúpaliska a jaskyne v Bretke 

 Pravidelná návšteva miestneho termálneho kúpaliska v Tornali spojená s pobytom - 

sponzoring 

 Turistika do blízkeho okolia 

 Účasť na dňoch miestnej časti Králik  

 Návšteva pizzerie  

 Práca s drevom spojená s predajnou akciou 

 Pobyt vo wellnesse na Prednej Hore  

 Sánkovačka v Hubove  

 Fašiangová zábava  

 Family day v LVD  spojená s kultúrnym vystúpením detí a mladých dospelých 

 Návšteva filmového predstavenia „Pirko“ v Rimavskej Sobote  

 Laser arena, Rimavská Sobota  

 Návšteva Zoo v Košiciach 

 Návšteva  kúpaliska v Bretke a obhliadka historického domu Beretkyovcov   

 Návšteva divadelného predstavenia v Rožňave  

 Účasť na vystúpení deti v kultúrnom stredisku  

 Návšteva cirkusu v Tornali 

 Spracovanie projektu na grantový program (pomôcky na voľnočasové aktivity – La 



 Športové hry pre deti DeD Hriňová  

 Celoslovenské športové hry pre deti DeD Bratislava  

 Najmilší koncert roka , Zvolen  

 Najmilší koncert roka Bratislava  

 Príprava výrobkov do dražby s deťmi  

 Letný pobyt  detí  z PR na kúpalisku v Rapovciach  

 Fašiangová zábava 

 Deň detí  

 Benefičný koncert Úsmev ako dar, Bratislava  

 Návšteva Vianočných trhov v Košiciach 

 Deň bezpečného internetu s Rytmusom, Košice  

 Vianočný program „Vianoce v domove“ spojený s diskotékou v kultúrnom stredisku 

v Tornali 

 Benefičný koncert Úsmev ako dar, Bratislava  

     

Projekty v roku 2016: 

 Projekt: Výtvarná súťaž – návrh na pohľadnicu  

Organizátor : SPDDD Úsmev ako dar Bratislava 

 Projekt: Melódie šťastia Prešov  

KPŠ Akademik Košice 

 Ochranárik 112 – ÚPSVaR Revúca 

 Absolvovanie vodičského kurzu pre 5 mladých dospelých 

Sponzori v roku 2016: 

 CK TIP Travel a.s Piešťany 

 Klub plavec spor – KPŠ akademik Košice 

 Gemerka Tornaľa 

 LVD Tornaľa 

 Peter Czigány Gastro Centrum 

Ocenenie a úspechy: 

 Regionálne športové hry v Banskej Bystrici: Beh na 1500 m. 

 Účasť s postupom na Najmilšom koncerte roka Zvolen. 

 Aktívna účasť na kultúrnom programe benefičného koncertu Úsmev ako dar. 

 Prvé miesto na súťaži talentovaných detí „Melódie šťastia“ Prešov 

 Návrat 2. detí do biologickej rodiny, 1.dieťa zverené do NOS, 3 deti sa úspešne 

osamostatnili. 

 Štúdium mladého dospelého na vysokej škole 

 Dražba vlastných výrobkov detí spojená s predajom: 500 € 



Vytvárame rodinné podmienky pre rozvoj 
a samostatnosť dieťaťa 
 

1. Počet detí a mladých dospelých navštevujúcich školské zariadenia, z toho: 

 Základná škola: 33 detí (6 detí s vyučovacím jazykom maďarským) 

 Špeciálna základná škola: 6 detí 

 Špeciálna stredná škola: 4 deti 

 Stredná odborná škola s dvojročným učebným odborom: 2 deti 

 Stredná odborná škola s  trojročným učebným odborom: 8 detí 

 Stredná odborná škola s maturitou: 10 detí a mladých dospelých 

 Nadstavbové štúdium s maturitou: 1 mladý dospelý 

 Vysoká škola: 1 mladý dospelý 

               2.   Záujmová činnosť detí je realizovaná: 

- v školských krúžkoch, ľudový tanec, výtvarný krúžok, floorballový krúžok – bez 

finančných prostriedkov   

- deti navštevujú športový futbalový klub Gemer, aktívne sa zúčastňujú na 

futbalových zápasoch- bez finančných prostriedkov  

- návšteva ľudovej školy, hra na hudobný nástroj – bez finančných prostriedkov 

- návšteva posilňovne – sponzorstvo 

- tanečný kurz – 220 € 

- centrum voľného času: lukostreľba, kickbox, spoločenský tanec – 60 € 

Finančné prostriedky  použité na úhradu školských pomôcok a školských aktivít detí boli 

v sume 2 638,40 € 

           3.  Počet detí navštevujúcich rodinu 

Počet detí navštevujúcich biologickú rodinu a príbuzných: 56 

Výška finančných prostriedkov na stravné v rodine: 6 557,84 € 

4.  Letné tábory v roku 2016: 

 mládežnícky tábor : 4 deti/10 dní 

 letný tábor Fantázia Herák:  7 detí/14 dní 

 lyžiarsky výcvik – Úsmev ako dar 

Výška použitých finančných prostriedkov na letné tábory: 1 855 € 

5. Pohľadávky:   

 Počet dlžníkov: 148 

 Výška pohľadávky k 31.12.2016: 312 897,39 € 



Aktivity a úspechy našich detí 

 
 

 

 

 

 

 

Koledníci z Ľudovej školy umenia u nás v detskom domove 

 
 

 

 



Mikuláš prišiel aj do detského domova 

 

          

            Najmilší koncert roka naši tanečníci a speváčka 

 



Šikovné ruky našich detí 

 
 

 

Naši športovci 

 



             Tanečný venček našich deviatakov 

 
 

 

Vianočný koncert „Posolstvo Vianoc“ 

 

 
 



 

 


