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1.Úvod  
 
 
 
Milí priatelia!  

Ďalší rok ubehol ako voda a tu je opäť naša Výročná správa – 2012,  

zhodnotenie celoročnej práce Občianskeho združenia DOMOV – DÚHA a 

vynaloženého úsilia pracovníkov Krízového strediska DÚHA. Sú v nej 

obsiahnuté výsledky práce všetkých odborných úsekov, ktoré sa celý rok o deti 

starajú, pomáhajú im prekonať ťažké chvíle, riešiť ich náročnú životnú situáciu, 

alebo napĺňajú ich každodenné potreby. Všetkým zamestnancom za túto 

neľahkú prácu patrí ocenenie a poďakovanie. No nielen zamestnancom, ale aj 

vsetkým spolupracovníkom, dobrovoľníkom, partnerom, sponzorom a priateľom 

Krízového strediska DÚHA, bez ktorých by sme nedosiahli také výsledky, 

o ktorých sa o chvíľu dočítate.  

Ešte raz – veľmi pekne ďakujem za každú pomoc. 
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2. O našej organizácii 
 
 
   Názov :     

Občianske združenie DOMOV – DÚHA 

 

   Adresa :     

Pavlovova 5, 821 08 Bratislava 

 

   Tel.:       

 02/ 4552 3077                  0918 824 247 

  

   Fax :      

02/ 4552 3077 

 

   E-mail :     

domovduha@domovduha.sk 

 

 

Občianske združenie DOMOV – DÚHA je nezisková mimovládna organizácia, 

ktorá vznikla  9. 3. 2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR (pod č. VVS/1 – 

900/90 – 23419). 

Jeho vznik a následné zriadenie krízového strediska iniciovala Linka detskej 

istoty pri SV UNICEF ako potrebu, ktorá vyplynula z práce v dištančnom 

poradenstve, sociálno-právnej poradne a ambulantného krízového strediska. 

V roku 2006 získalo občianske združenie na svoju činnosť akreditáciu  

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny - č. rozhod. : 14168/2006 – I/21AK 

a v roku 2011 sme požiadali o jej predĺženie - č. rozhodnutia: 7063/2011-

I/25AK. 

 

 

 

 

 

     

mailto:domovduha@domovduha.sk
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   Zloženie Občianskeho združenia DOMOV - DÚHA: 

 

predseda    PhDr. Dagmar Povodová   

 

členovia predstavenstva   Ing. Eva Dzurindová 

                                                        PhDr. Katarína Trlicová 

 

členovia kontrolnej komisie   Mgr. Ľudmila Václavová  

Ing. Hana Moravčíková 

MUDr. Ivan Zábojník 

 

členovia     PeadDr. Zuzana Forróová  

PhDr. Dagmar Kubíčková 

Mgr. Pavel Povoda 

 

čestní členovia    PhDr. Eva Havelková 

Dennis Miller 

 

 

 

Predstavenstvo OZ DOMOV – DÚHA sa stretlo  v roku 2012  4 - krát oficiálne 

a v priebehu roka sa jeho členovia stretávali operatívne niekoľkokrát – podľa 

potreby.  

V roku 2012 malo OZ: 

   9 členov 

   2 čestných členov 

 12 zamestnancov 

   4 externých spolupracovníkov  
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3. KS DÚHA - poslanie 

  
Zriaďovateľ:  Občianske združenie DOMOV – DÚHA. 
 
 
Cieľ: 
   Prevádzkovať celoročné, celodenné krízové stredisko pre deti a deti 

s matkami  s kapacitou 24 lôžok. Starostlivosť o deti je poskytovaná v zmysle 

Zákona  o sociálnoprávnej ochrane detí  a  sociálnej kuratele   

   Z.z. č. 305/2005.  

 
 
Miesto:  

Krízové stredisko DÚHA sa nachádza v priestoroch, ktoré sú v správe 

Detského domova Harmónia na Stavbárskej ulici č.6, v Bratislave – Vrakuni. 

Nájomná zmluva je uzavretá do roku 2015 za symbolické nájomné. 

 
 
Cieľová skupina:  

 Deti  od 6 do 18 rokov, ktorých výchova je vážne ohrozená, ktorých práva sú 

ohrozené, maloletí z dysfunkčných rodín, u ktorých je dôvodné podozrenie 

z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania 

 Deti od 0 do 18 rokov s rodičom (prevažne matka), u ktorých je ohrozený život 

alebo zdravie, ktorí sú vystavení násiliu zo strany blízkej osoby žijúcej 

v spoločnej domácnosti 

 
 
Formy poskytovania pomoci: 
 
1. Zvládnutie akútnej krízy  -   psychologická podpora 

                                                  -   diagnostikovanie akútnej krízy  

 psychologické  

 sociálne                                  

       

2. Nevyhnutná starostlivosť – ubytovanie, strava, ošatenie 

3. Dlhodobá starostlivosť o dieťa a matku s dieťaťom 

      -   špecificky cielená diagnostika   

 psychologická 

 sociálna 
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        - individuálna a skupinová terapia 

               - zmiernenie alebo ovplyvnenie porúch správania  dieťaťa 

               - práca s rodinou    

               - zlepšenie vzťahov medzi   rodičom a dieťaťom 

4.  Sociálne poradenstvo, sociálna asistencia 

5. Výchovná a liečebno – výchovná starostlivosť  zameraná na formovanie    

osobnosti dieťaťa,  

6. Zabezpečenie vzdelávania 

7. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 

8. Právne poradenstvo 

9. Katamnestické sledovanie klienta a rodiny  

 
 
 
Personálne obsadenie: 
 
- riaditeľ (1) 

- prevádzkar (1) 

- mzdárka  (ext.) 

- účtovník (ext.) 

- vychovávatelia (5) 

- sociálni pracovníci (2) 

- psychológovia (2) 

- gazdinka (1)   

  

 
Finančné prostriedky na prevádzku: 
 
- podpora BSK  

- podpora ÚPSVaR 

- granty 

- sponzorské dary a príspevky 

- príjmy od klientov 

- 2% z daní 
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4. Rok 2012 
 

        Rok 2012 sa rovnako ako aj rok predtým  niesol v znamení vysokej 

obložnosti, ktorá hlavne u ubytovaných matiek s deťmi počas viacerých 

mesiacov zľahka presahovala 100%. Tento fakt spôsobujú hlavne mamičky 

s viacerými deťmi (4-5).  

Obložnosť lôžok za celý rok 2012 bola  98 %,   pričom vyťažené boli hlavne izby 

pre mamičky s deťmi. Počet klientov, ktorým sme poskytli pomoc od svojho 

vzniku v novembri 2005, vzrástol na 559. Z toho bolo  171 detí umiestnených na 

základe predbežného opatrenia, 40 detí umiestnených  na základe dohody s 

rodičom a 119 matiek, ktoré prišli spolu so svojimi 229 deťmi. 

      Spolupráca s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pod 

správu ktorého sme v roku 2011 prešli, spočívala nielen vo finančnej podpore, 

ale pekne sa rozvinula a priniesla viacero pozitívnych momentov do riešenia 

krízovej situácie umiestňovaných detí. Bratislavský samosprávny kraj podporil 

finančne aj v roku 2012 prevádzku lôžok pre matky s deťmi v núdzi. 

      Oproti predošlému roku, kedy sme zaznamenali opakovanú fluktuáciu na 

miestach sociálnych pracovníkov, kde sa nám postupne vystriedali 3 pracovníci, 

možeme za rok 2012 konštatovať stabilitu a to aj v rámci celého pracovného 

kolektívu, ktorý počas roka 2012 fungoval plnohodnotne, tímovo a odborne. Dve 

kmeňové pracovníčky zostávajú aj naďalej na materskej dovolenke. 

         Od roku 2007 poskytuje Krízové stredisko Dúha svoje služby 

aj ambulantnou formou práce (projekt „Prevencia násilia“). Do konca roka 2012 

túto službu využilo 752 klientov. Na tento projekt sme v roku 2011 získali 

finančnú podporu z dotácií Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a v roku 

2012 nás opäť podporil Bratislavský samosprávny kraj. Naši odborní pracovníci 

poskytovali sociálne a psychologické poradenstvo, psychologickú diagnostiku 

a psychoterapiu nielen našim klientom, ale aj klientom prichádzajúcim „zvonka“ 

– ambulantne. Hlavnú skupinu našich ambulantných klientov tvoria problémové 

deti a ich rodičia, ktorých k nám posielajú okolití pediatri, ako aj rodičia, ktorí 

hľadajú pomoc pre seba a svoje deti v rámci predrozvodového, rozvodového 

a porozvodového poradenstva. Na základe záujmu o túto službu a množstva 

poskytnutých konzultácií (330) sme presvedčení o zmysluplnosti tejto služby, 

pretože ako preventívne pôsobenie prispieva k odvráteniu rozvratu rodín 

a následnému umiestneniu dieťaťa, alebo matky s deťmi do zariadenia a je vždy  
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ekonomickejšia, ako pobyt dieťaťa v krízovom stredisku, či  v detskom domove. 

Z pohľadu záujmu dieťaťa je tento rozdiel podstatný. 

  Program našich detí v roku 2012 bol mimoriadne bohatý a pestrý. 

Vychovávatelia s deťmi absolvovali už tradične celý program, ktorý Bratislava 

ponúka. Vďaka projektom a finančnej pomoci sponzorov sa nám podarilo 

zabezpečiť pre deti aj zaujímavý program počas letných prázdnin - plný 

oddychu a zábavy. Už tradičný tábor s „Úsmevom“ sa konal tento rok na 

Duchonke a na policajný tábor v Borinke sa naše deti mohli tešiť už piaty rok. 

Tentokrát sa tábor realizoval s finančnou podporou firmy Siemens. 

Rekreačné služby mesta Senec nám opäť vyšli v ústrety finančne zvýhodneným 

ubytovaním v bungalovoch na Slnečných jazerách, s možnosťou využívania 

spoločnej kuchynky. Pôvodne naplánovaných 10 dní sme však pre nepriaznivé 

počasie skrátili na týždeň. Pobyt detí bol financovaný zo 

sponzorských príspevkov – zbierka pracovníkov Western Union. 

Nadácia Poštovej banky nám umožnila zrealizovať projekt „Arteterapia pre deti 

KS DÚHA“, ktorý prebiehal počas roka 2012 ako zamestnanecký projekt Ing. 

Evy Lengyelovej a dobiehajúci projekt „Hydroterapia pre deti kS DÚHA“, ktorý 

na obrovskú radosť detí bude pokračovať aj v roku 2013.  

O živého Mikuláša a mikulášsku nádielku sa aj v roku 2012 postarali pracovníci 

Poštovej banky a mikulášsky program s kúzelníkom pripravili pre naše deti 

majitelia firmy Domareal P2P. Vianočné darčeky na želanie pripravili už 4.rok 

pracovníci Poštovej banky ako zamestnaneckú iniciatívu.  Tento rok sa k nim 

opäť  pridal aj hotel Mamaison, zorganizoval naplnenie prianí detí 

zamestnancami aj hosťami, ktorí boli v predvianočnom čase v hoteli ubytovaní. 

Komunitná nadácia Bratislava zorganizovala pod stromček tradičné knižky 

zakúpené v kníhkupectvách  širokou verejnosťou a pridala ešte aj pilotný projekt 

„Ďakujeme za Vianoce“ v spojení s Nadáciou Tesco. Do nákupu vianočných 

darčekov sa zapojila aj rodina Soboňová, ktorá taktiež starostlivo povyberala 

darčeky „šité na mieru“. Vianoce boli pre deti ozaj krásne a bohaté. 

         Dobrovoľníci Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako 

dar si ani tento rok čas na naše deti veľmi nenašli, ale ich tábor, ktorého sa 

zúčastnili aj naše deti, sa deťom veľmi páčil.  

         Nadácia Pontis aj v roku 2012 realizovala program „Naše mesto“, do 

ktorého sa prihlásilo mimoriadne veľa firiem a dobrovoľníkov. Firmy Johnson  
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controls, Dell, ČSOB sa aktivít “Naše mesto“ zúčastňujú pravidelne. Tento rok 

sa k nám prihlásila aj firma Slovnaft, takže sa u nás zišlo vyše 100 

dobrovoľníkov a výsledok bol mimoriadny – vymaľované obytné priestory, 

umyté okná, vyčistené a natreté stoličky, postrihané stromy a živý plot, natretý 

plot, múrik, lavičky, ozdobné kochlíky a ihrisko, uprataný areál. S materiálom 

nám sponzorsky pomohla firma Curel a ciastocne sponzorsky firmy Frieb, 

Schuller a Halama Holding. Počítačový odborník pomohol odstrániť drobné 

nedostatky našej počítačovej siete a následne sa o počítače celý rok starala a 

naša dlhoročná dobrovoľníčka  tejto akcie nám i tento rok preložila Výročnú 

správu do anglického jazyka a následne rozšírila svoju spoluprácu s nami na 

ďalšie aktivity siahajúce do roka 2013. 

         Študentskú prax absolvovalo u nás počas roka 75 študentov pedagogiky, 

sociálnej práce a psychológie. Získali informácie o našom zariadení, o našej 

práci, mali možnosť priameho kontaktu s deťmi, kde si prakticky odskúšali 

zručnosti, ktoré nadobudli v škole.     

         Naši zamestnanci navštevovali odborné semináre,  prednášky a výcviky 

podľa vlastného výberu a spoločné supervízne stretnutie, v čom budeme budúci 

rok pokračovať.  

        Na záver, keď sa obzrieme za odchádzajúcim rokom, môžeme 

konštatovať trochu ľútosti a nespokojnosti, pretože náš hlavný cieľ – sanovať 

rodiny tak, aby sa čo najviac detí mohlo vrátiť do svojho prirodzeného prostredia 

– domov, sa veľmi nepodarilo naplniť. Pomerne veľa detí odišlo od nás do 

ústavnej starostlivosti, dokonca doteraz najviac za celý čas nášho pôsobenia. 

Je to smutné, no tam, kde nie sú zdroje v rodine a niet na čom stavať, si pri 

najlepšie vynaloženom úsilí nepomôžeme. V tomto smere dúfame, že rok 2013 

bude lepší.  
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Bilancia sociálneho úseku za rok 2012 

 

      Od začiatku januára 2012 do konca decembra 2012 poskytlo naše krízové 

stredisko pomoc pobytovou formou celkovo 66 klientom. Z tohto počtu bolo v našej 

starostlivosti umiestnených 21 detí bez rodičov. Okrem nich bolo v krízovom 

stredisku ubytovaných 13 mamičiek spolu s 29 deťmi a 3 klienti na dohodu.     

 

 

 

 Na začiatku roka 2012 sa v našom zariadení nachádzalo 12 detí. Do konca 

roka 2012 k nám prišlo ďalších 9 nových detí. Dôvody prijatia detí boli rôzne:  

 

- 1 dieťa bolo prijaté z dôvodu úteku z jeho rodinného prostredia, kde bolo ohrozené  

     jeho zdravie  

- 5 detí bolo prijatých z dôvodu zanedbania starostlivosti  

- 1 dieťa bolo prijaté z dôvodu trestného stíhania rodiča a straty ostatných rodinných 

väzieb 

- 1 dieťa bolo prijaté z dôvodu zlyhania výchovy rodičov 

- 1 dieťa bolo prijaté z dôvodu nezvládnutej výchovy a zlyhania komunikácie medzi 

rodinnými príslušníkmi 
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Dôvody umiestnenia detí do KS DÚHA počas 

roka 2012 trestné stíhanie 

rodiča a strata 

ostatných rodinných 

väzieb

11%

zlyhanie 

komunikácie medzi 

rodinnými 

príslušníkmi

11%

útek z rodinného 

prostredia

11%

zlyhanie výchovy 

rodičov

11%

zanedbanie 

starostlivosti

56%

 

 

 

 Pri práci s deťmi a ich rodičmi sme sa zameriavali na odstránenie príčin, ktoré 

viedli k vyňatiu dieťaťa z rodiny a jeho následnému umiestneniu v krízovom 

stredisku. Našou primárnou snahou bolo navrátenie dieťaťa do jeho pôvodného 

rodinného prostredia. Snažili sme sa tiež o obnovu a skvalitnenie rodinných pomerov 

dieťaťa. V prípade, že sa dieťa nemohlo vrátiť do pôvodného prostredia, hľadali sme 

pre neho vhodné náhradné prostredie, ktoré by bolo bezpečné a čo najlepšie pre 

jeho zdravý vývin.  

 Pri práci s novoprijatými deťmi bolo nutné zmapovať problémy rodiny, 

 zamerať sa na sociálnu diagnostiku. V prvom rade bolo potrebné vytvoriť podmienky 

na adaptáciu na nové prostredie a situáciu, čo predpokladalo úzku spoluprácu medzi 

všetkými úsekmi krízového strediska - psychologického, sociálneho a výchovného. 

Nasledovným krokom bolo kontaktovanie rodičov, prípadne ďalších dostupných 

rodinných príslušníkov. Našou snahou bolo vytvoriť atmosféru spolupráce a dôvery, 

čo viedlo k predpokladu optimálneho riešenia situácie. Po úvodných stretnutiach sme 

sa snažili určiť cieľ práce, vytýčiť líniu, podľa ktorej sa riešenie prípadu bude uberať. 

Našou snahou bolo zmapovanie rodinných vzťahov, ich úprava, korigovanie  

problémového správania dieťaťa a jeho návrat do rodiny. V niektorých prípadoch  
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bolo cieľom udržiavanie pozitívnej vzťahovej väzby s rodičom a pomoc pri riešení 

jeho aktuálne vzniknutej nepriaznivej životnej situácie. Rodine, kde pretrvávali  

nezhody medzi rodinnými príslušníkmi a dieťaťom sme sa snažili pomôcť vo 

vylaďovaní týchto nezhôd a celkovej komunikácie. 

 Vo všetkých prípadoch bolo našou prioritou udržanie existujúcich rodinných 

väzieb a hľadanie možností k vytváraniu nových rodinných väzieb, čím sme sa 

zároveň  snažili budovať sociálnu sieť dieťaťa.  

 

 Do konca roka 2012 ukončilo pobyt v našom zariadení 11 detí: 

 

 - 8 deťom bola nariadená ústavná starostlivosť a odišli do detského domova 

     - 3 deti sa vrátili do pôvodného rodinného prostredia 

O jednom dieťati, ktoré bolo umiestnené do detského domova, máme spätnú 

väzbu o zavŕšení sanácie rodinného prostredia a návrate chlapca do rodiny 

krátko po jeho nástupe do detského domova.  

 

Spôsoby ukončenia pobytu detí v KS DÚHA 

počas roka 2012

nariadená ústavná 

starostlivosť

73%

návrat do pôvodného 

rodinného prostredia

27%

 

 

      

 Na konci roka 2012 bolo otvorených a v riešení 10 prípadov detí umiestnených 

v KS bez rodičov. 
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Na začiatku roka 2012 boli v našom krízovom stredisku ubytované 2 matky spolu so 

7 deťmi. Do konca roka 2012 sa na nás pri riešení svojej nepriaznivej  

životnej situácie obrátilo 26 matiek so žiadosťou o ubytovanie. Pre vyťaženosť lôžok 

sme však do zariadenia mohli počas roka prijať len 11 matiek spolu s 22 deťmi. 

Hlavným dôvodom prijatia klientiek do KS bolo domáce násilie, pričom: 

  

 - 6 matiek spolu s 10 deťmi boli obeťami domáceho násilia 

 - 2 matky spolu so 6 deťmi stratili náhle bývanie 

 - 3 matky spolu so 6 deťmi skončili pobyt v inom krízovom stredisku 

 

Dôvody prijatia matiek s deťmi do KS DÚHA 

počas roka 2012

bytový problém

18%

ukončenie pobytu v 

krízovom centre

27%

obeťe domáceho 

násilia

55%

 
 

  
 

 Poskytovanie pomoci mamičkám s deťmi zahŕňalo komplexnú starostlivosť - 

podporu pri zvládnutí krízovej životnej situácie, odbornú psychologickú a sociálnu 

diagnostiku, poskytovanie špeciálneho sociálneho poradenstva a psychologickú 

starostlivosť. Sociálna práca bola zameraná hlavne na poskytovanie špeciálneho 

sociálneho poradenstva, pomoci pri spracovaní návrhov na súdy, pomoc a asistenciu 

pri hľadaní ubytovania a spisovaní žiadostí o sociálne byty, žiadostí o poskytnutie 

ubytovania v sociálnych ubytovaniach, pomoc pri hľadaní zamestnania, spracovaní 

životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania, asistenciu pri komunikácii s orgánmi 

štátnej a miestnej správy. Počas individuálnych stretnutí prebiehala aj edukácia  
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matiek v takých oblastiach, v ktorých nemali dostatok informácií potrebných 

k realizovaniu vhodných rozhodnutí.  

 Vytvárali sme kontrakty a individuálne plány práce s matkami. V rámci týchto 

plánov sme pomáhali matkám pri sformulovaní ich potrieb, ktoré zahŕňali ich 

požiadavky a formy pomoci, ktoré od nás očakávali. Určovali sme spoločne ciele ako 

aj čiastkové ciele, ktoré boli nosným pilierom pri hodnotení úspešnosti zvládania 

jednotlivých krokov v riešení ich nepriaznivej j situácie. 

 Pri práci s matkami po domácom násilí sme pomáhali celej ohrozenej rodine. 

Na začiatku sme sa snažili navodiť bezpečné a akceptujúce prostredie, v ktorom sme 

im následne pomáhali  zorientovať sa v  probléme. Nakoľko tieto klientky nedôverujú 

svojím silám, mávajú o sebe pochybnosti a pocity viny, snažili sme sa s nimi 

pracovať na prekonávaní týchto bariér. Posilňovali sme ich v pozitívnom myslení 

a podporovali sme ich schopnosti správne riešiť situáciu. Pracovali sme na 

mobilizácii všetkých dostupných zdrojov, nápomocných pri riešení ich situácie.    

Matky s bytovým problémom sme sa po skončení adaptačnej fázy snažili 

motivovať k riešeniu bytovej otázky. Posilňovali sme ich silné stránky a spoločne 

hľadali možné riešenia. Asistovali sme pri spisovaní žiadostí a skompletizovaní 

podkladov, potrebných pri poskytnutí bývania v mestských ubytovniach. Problém 

s prácou a nezamestnanosť matiek bola primárnym dôvodom pre vznik 

a pretrvávanie ich nepriaznivej bytovej situácie.  

 S mamičkami sme sa pravidelne stretávali na komunitných stretnutiach, ktoré 

boli zamerané na riešenie problémov týkajúcich sa ich bývania v našom zariadení, 

organizačno-prevádzkových otázkach súvisiacich s krízovým strediskom, podporu 

ich komunikačných zručností, vylaďovanie problémov medzi sebou  navzájom a tiež 

na riešenie problémov spojených so starostlivosťou a výchovou ich detí.  

Od začiatku roka 2012 do jeho konca v našom zariadení ukončilo pobyt 8 mamičiek 

spolu s 18 deťmi, pričom: 

 

 -   1 matke bolo poskytnuté ubytovanie v zariadení núdzového bývania  

 -   2 matky odišli bývať do podnájmu  

 -   2 matky sa vrátili späť k svojmu partnerovi 

 -   2 matky odišli do iného krízového strediska 

 -   1 matka bola prevezená do utajovaného bývania   
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Spôsoby ukončenia pobytu matiek v KS DÚHA 

počas roka 2012

návrat k partnerovi

14%

odchod do 

utajovaného bývania

14%

odchod do iného 

krízového strediska

29%

odchod do 

zariadenia 

núdzového bývania 

14%

odchod do podnájmu

29%

 

 

     Ku koncu roka 2012 bolo v KS ubytovaných a v riešení 5 matiek spolu s 11 

deťmi.   

V priebehu roka 2012 sme mali aj 4 pobyty maloletých klientov na dohodu, 

z toho: 

 -  1 maloleté dieťa bolo ubytované na základe dohody medzi jej zákonným 

zástupcom - otcom a našim zariadením. Dôvodom boli nezhody, napäté vzťahy 

s otcom, ktoré vyúsťovali do neúnosných konfliktov. Maloletá klientka sa vrátila späť 

k svojmu otcovi.  

-  táto klientka sa k nám opätovne vrátila po dvoch mesiacoch. Tentoraz bola 

dohoda o poskytnutí starostlivosti uzavretá s jej bratom, ktorému medzitým bola 

maloletá na základe predbežného opatrenia zverená. Maloletá ukončila opäť svoj  

pobyt na dohodu po dvoch mesiacoch. Následne k nám bola prijatá na základe 

predbežného opatrenia.  

 - 1 maloletá klientka bola umiestnená v našom zariadení na základe dohody 

medzi jej pestúnskym rodičom a našim zariadením. Dôvodom jej umiestnenia boli 

nezvládnuté výchovné problémy. Maloletá odišla s nášho zariadenia na základe 

predbežného opatrenia do diagnostického centra  

- táto istá klientka bola u nás ubytovaná ešte raz na základe dohody medzi 

našim krízovým strediskom a diagnostickým centrom počas letných prázdnin 

a čerpania dovoleniek pracovníkov diagnostického centra ako výpomoc  medzi 

zariadeniami 
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Práca s klientmi si vyžadovala spoluprácu so štátnymi aj neštátnymi subjektmi, 

s orgánmi štátnej správy a samosprávy - policajným zborom, okresnými súdmi, 

úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, miestnymi úradmi, s príslušnými školskými 

a zdravotníckymi  zariadeniami.    

 Okrem starostlivosti a pomoci poskytovanej klientom ubytovaným v krízovom 

stredisku sme poskytli odbornú pomoc klientom aj ambulantnou formou v rámci 

projektu „Prevencia násilia“. V roku 2012 využilo túto pomoc 208 klientom v rámci 

330 intervencií a osobných stretnutí.  

Naša práca s ambulantnými klientmi spočívala prevažne v zisťovaní, v akom 

štádiu sú ich súdne podania a aké sú možnosti urýchlenia procesu vybavovania 

potrebných náležitosti. Vybavovali sme náhradné výživné, komunikovali o možnosti 

zníženia splátok za úver a hľadali ďalšie riešenia insolventnosti. Takisto sme boli 

nápomocní pri riešení bytových problémov, v dôsledku ktorých hrozilo klientke 

odobratie jej zverených detí do ústavnej starostlivosti. 

S väčšinou ambulantných klientov pracoval psychológ na riešení osobných 

a rodinných kríz, na zvládaní záťaží každodenného života, výchovných a školských 

problémoch detí ...           
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Psychologická starostlivosť o deti umiestnené v KS Dúha 

 

  Psychologická pomoc deťom v KS Dúha spočívala aj v roku 2012 v 

poskytovaní krízovej a psychoterapeutickej intervencie v adaptačnej fáze pri 

umiestnení dieťaťa v našom zariadení. Na začiatku sme pomáhali deťom zvládnuť 

stres z nového prostredia, úzkosť z odlúčenia od svojich najbližších rodinných 

príslušníkov a pomáhali sme im porozumieť situácii, ktorá nastala v rodine, pochopiť 

dôvody ich umiestnenia. Psychologická starostlivosť zahŕňala individuálnu terapiu, 

ktorá umožňuje dieťaťu akceptovať zmenené životné podmienky, podporuje rozvoj 

zdravej osobnostnej štruktúry  a pozitívnych sociálnych vzťahov. Na úvod je 

realizovaná diagnostika, ktorá poskytuje odbornému personálu informáciu 

o schopnostiach dieťaťa a ich využívaní pri aktívnom zvládaní životných úloh. 

Súčasťou psychologickej práce je aj zmapovanie rodinných emocionálnych väzieb, 

odhaľovanie nefunkčných modelov v rodine, nácvik komunikácie, odstraňovanie 

nevhodných výchovných postupov. Primárnym cieľom je sanácia rodinného 

prostredia a rodinných vzťahov. V roku 2012 boli v krízovom stredisku prevažne 

umiestnené deti, ktoré  čakajú na výsledky súdnych rozhodnutí už z minulosti. 

Dôvodom k umiestneniu detí boli aj poruchy v správaní, ktoré nedokázala rodina 

zvládnuť. Z týchto dôvodov  bola individuálna terapia poskytnutá aj členom rodiny, 

prípadne sa realizovala rodinná terapia, ktorá viedla k úprave výchovných prístupov. 

Zhoršený duševný stav niektorého z rodičov bol ďalším dôvodom k umiestneniu. 

Na skupinových stretnutiach s deťmi psychologické vedenie viedlo k zlepšovaniu 

komunikácie, k riešeniu konfliktov, k nácviku relaxácie, sebapoznávaniu a k prijatiu 

zodpovednosti za svoje správanie. Práca psychológa sledovalajeden hlavný cieľ - 

návrat dieťaťa do rodiny.   

  

 

Psychologická starostlivosť pre matky s deťmi v KS Dúha 

 

Matkám, ktoré sú spolu s deťmi ubytované v KS Dúha bola poskytnutá 

individuálna psychologická pomoc. Na začiatku bol cieľ zmapovať sociálne 

prostredie, z ktorého matka pochádza, mapovať funkčné,  prípadne nefunkčné 

vzťahy. Ďalšia podstatná úloha je motivovať k spolupráci otcov  detí a nastaviť 

pravidlá účasti na starostlivosti o svoje deti. V adaptačnej fáze bola často matkám 

poskytovaná individuálna podporná terapia, ktorá im pomáhala zvládnuť stresujúce 

obdobie a akceptovať životnú situáciu, zvládať úzkosť a neistotu, ktorá súvisí so  
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stratou sociálnych väzieb, vyrovnanie sa s agresivitou partnera. Pri výchove 

detí boli matky odborne usmerňované a poskytovali sme im psychologickú pomoc pri 

zvládaní porúch učenia a správania ich detí. Výraznejšie sme sa snažili o zapojenie 

otca do výchovy. V tomto roku sme viac poskytovali pomoc matkám s viacerými 

deťmi, ktorých partneri sú závislí, prípadne vo výkonu trestu. Práca s matkou a jej 

deťmi bola zameraná hlavne na pomoc pri vytváraní kvalitných sociálnych vzťahov 

v blízkom a širšom okolí, zlepšenie výchovných postupov a starostlivosti o deti, 

sanácia rodiny. 

 

 Psychologická starostlivosť pre ambulantných klientov 

  

         Dôvodom pre spontánne vyhľadanie psychologickej pomoci v KS Dúha bola 

najčastejšie rodinná kríza, agresivita partnera a fyzické útoky, závislosť, neprimerané 

výchovné prístupy niektorého z rodičov, napr. verbálne útoky, tresty a pod. Tieto 

problémy  sme riešils našimi klientmi prostredníctvom rodinnej a individuálnej terapie. 

Ďalší okruh problémov tvorili klienti po rozvode, kde sa následne spustil súboj 

rodičov o zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti, prípadne úprava styku dieťaťa 

s rodičom. V týchto prípadoch sme psychologicky podporovali rodičov k spolupráci 

v prospech zachovania pozitívnych väzieb dieťaťa a snažili sme sa vytvoriť bezpečné 

prostredie pre rozvedených rodičov a dieťa, v ktorom by došlo k pozitívnej úprave 

porozvodových vzťahov. Cieľom bolo zabránenie zneužívaniu dieťaťa v súboji 

rozvedených rodičov. 

Niektorí klienti k nám prichádzali na odporúčanie detských lekárov, v týchto 

prípadoch išlo najčastejšie o neurotické prejavy u detí, poruchy v správaní, problémy 

v sociálnych vzťahoch, emočné poruchy, depresie, úzkosti, posttraumatická porucha, 

adaptačné poruchy v škole a vývinové poruchy.   

           Početnú skupinu tvorili aj klienti z predchádzajúcich rokov, tzv. dlhodobí 

klienti, ktorí pokračovali v riešení svojich individuálnych, rodinných a sociálnych 

problémov.  
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Okruhy problémov nových klientov a ich zastúpenie, počet: 

Rozvody – 12 

Výchova – 9 

Osobnostné problémy - 7 

Násilie – 5 

Sociálne vzťahy, začlenenie do kolektívu – 6 

Depresia – 4 

Psychosomatické problémy - 5 

Vývinové poruchy – 4 

Partnerské problémy – 4 

Poruchy správania - 4 

Úmrtie rodiča – 2 

Závislosti  - 2 

Týranie – 1 

Porucha učenia – 1  

 

 

Okruhy problémov klientov z minulých rokov: 

rozvoj osobnosti                                                            

partnerské a vzťahové problémy 

rozvod a porozvodové problémy                                  

psychosomatické ťažkosti 

výchova detí                                                                   

starostlivosť o dieťaťa po rozvode   

poruchy správania                                                         

úzkosť, depresie             

rodinná kríza                                                                 

závislosti u partnera  

 

V roku 2012 využilo ambulantnú psychologickú pomoc 208 klientom, ktorým bolo 

poskytnutých 330 intervencií a osobných stretnutí 
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Správa úseku výchovy za rok  2012 

 

Sme zariadenie, ktoré nemá stabilnú klientelu, deti v priebehu roka 

prichádzajú a odchádzajú. V uplynulom roku sme sa nám na našich 12 lôžkach 

vystriedalo 21 detí, o ktoré sme sa starali. Každé bolo jedinečné, prišlo so svojim 

príbehom a so spôsobom žitia. A tak sme k nim i pristupovali. Každému sme sa 

snažili poskytnúť to, čo potrebovalo k zvládnutiu náročnej situácie, akou odlúčenie od  

rodiny bezpochyby je. Zároveň sme v priebehu celého roka skvalitňovali výchovu, 

aby bola pre všetkých jasná a zrozumiteľná – dodávajúca pocit istoty, ktorý deti tak 

veľmi potrebujú.  

Ako sa nám v minulosti osvedčilo, budovanie vzťahu na základe 

rovnocennosti, akceptácie, dôvere a podporovanie vnútorných zdrojov detí vedie 

k tomu, že deti sa menia a stávajú sa zodpovednejšími. Viedli sme ich k vyjadrovaniu 

svojich emócií, potrieb, názorov, akceptácii odlišností, vnímaniu hraníc, 

samostatnosti a zodpovednosti za seba a svoje rozhodnutia a činy, učili sme ich ako 

zvládať a riešiť konflikty a nepríjemné situácie. Každý človek je jedinečný a potrebuje 

svoj čas na urobenie zmeny svojim spôsob. Dovolíme si povedať, že každé dieťa 

urobilo vo svojom živote zmenu tým spôsobom a smerom, ktorým potrebovalo. Tešilo 

nás, keď sme vnímali ich spokojnosť a radovali sme sa z ich pokroku.  

Súčasťou učenia k samostatnosti a zodpovednosti bolo zapájanie detí do 

chodu krízového strediska – udržiavanie poriadku, pomoc pri príprave jedál a 

skrášľovanie priestorov i okolia ich dočasného domova.        

Pravidelné komunity s deťmi boli neoddeliteľnou súčasťou života v našom 

stredisku. Prejednávali sme aktuálne témy, delili sa o radosti, starosti, plánovali 

aktivity, riešili a učili sa zvládať konflikty a vzťahové problémy. Deti vyjadrovali svoje 

návrhy, potreby, posťažovali sa. Deti si navrhli vytvorenie „krízackej pošty“, vyrobili 

schránku a na komunite sa čítali odkazy, ktoré sa za celý týždeň do nej nazbierali. 

Bola radosť počuť aké pekné ocenenia si dokážu deti dať.         

Príprava na vyučovanie a komunikácia so školami patrili takisto k starostlivosti 

o deti. Spolu s vyučujúcimi sme spolupracovali na zlepšení motivácie detí k školským 

povinnostiam, dochádzky a  prospechu, riešili sme problémy so správaním detí v 

škole. U detí so špecifickými poruchami učenia sme spolupracovali s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na skvalitnení prípravy detí 

na vyučovanie, na lepšom zvládaní učiva a pozitívnom naladení na školu. 
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V prípade vážnejších porúch správania detí ako je záškoláctvo, krádeže, 

šikanovanie, alebo úteky sme spolupracovali s Diagnostickým centrom pre deti, kde  

deti s  nezodpovedným správaním strávili niekoľko mesiacov. Počas tohto času sme 

obe zariadenia úzko spolupracovali a máme skúsenosť, že teto pobyt je veľmi účinný 

a dieťa sa po návrate k nám  správalo zodpovednejšie. 

Pri trávení voľného času sme viedli deti k tomu, aby si ho vedeli aj sami 

organizovať, dávali sme im priestor pre to, čo ich baví a k čomu majú vzťah. Taktiež 

sme sa i my snažili deťom spríjemniť chvíle strávene u nás rôznymi aktivitami, 

návštevami podujatí či výletmi. Veríme, že pozitívnymi zážitkami si dopĺňali 

energiu, silu a nádej do ďalšieho života.  Väčšina voľnočasových aktivít sa 

odohrávala v priestoroch či areáli krízového strediska. Boli to predovšetkým:    

 športové aktivity – futbal, tenis, bicyklovanie,  korčuľovanie, skateboarding, 

behanie, lozenie po preliezkach 

 tvorivé aktivity a tvorivé dielne – maľovanie, kreslenie, pletenie náramkov, 

práca s hlinou, so sadrou, štrikovanie, výroba náhrdelníkov, masiek, 

výzdoby  

 spoločenské hry  

 akcie k rôznym príležitostiam – Vianoce, Veľká noc, Deň detí, koniec 

školského roka, Mikulášsky program, oslavy sviatkov detí   

 diskotéky 

 poobedná párty s dobrovoľníkmi Nášho mesta spojená so skrášľovaním 

priestorov krízového strediska v rámci projektu Naša Bratislava 

 

Ako veľmi pozitívnu aktivitu, v ktorej chceme pokračovať, hodnotíme 

pravidelne sa konajúce tvorivé dielne. Deti sa naučili pracovať s rôznym materiálom 

a zistili, čo všetko sa dá vytvoriť z bežných vecí. Urobili mnoho pekných výrobkov, 

ktorými urobili radosť sebe, či ich podarovali svojim blízkym. Tento projekt sa 

uskutočnil vďaka podpore Nadácie Poštovej banky.     

Okrem trávenia času v krízovom stredisku sme sa snažili deťom 

sprostredkovať zážitky aj mimo zariadenia. Niektoré sa mohli uskutočniť len vďaka 

podpore sponzorov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. K týmto aktivitám patrili:  

 školské i mimoškolské krúžky 

 prechádzky do okolia – ihriská Vrakune a Podunajských Biskupíc, 

Vrakunský lesík, sánkovačka 

 výlety – Kamzík, Železná studnička, ZOO, historickým vláčikom do Bojníc, 

okolie Dunaja 
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 prechádzky bratislavskými ulicami – hrad, Slavín, horský park, centrum 

mesta   

 kultúrne akcie – návštevy kina, divadelných vystúpení, múzeí, koncertov  

 zábava – Aquapark v Senci, kúpalisko Delfín 

 maľovanie steny popri cyklotrase na Moste Lafranconi – projekt Nadácie 

Poštovej banky 

 

Počas letných prázdnin deti okrem jednodňových výletov trávili čas v detských 

táboroch. S našou vychovávateľkou boli deti na rekreácii pri Seneckých jazerách, 

kde okrem kúpania, zábavy v Aquaparku a hier ukázali, že si vedia zorganizovať 

využitie voľného času aj sami. Tábor v Borinke navštívili naše deti už 5. krát. 

Organizuje ho Policajný zbor v SR. Okrem nových priateľstiev si užili množstvo hier, 

súťaží, kúpanie, diskotéky a ako vždy mali možnosť spoznať prácu polície z blízka. 

V auguste strávili deti týždeň zábavy, hier, výletov a pohody vďaka dobrovoľníkom 

z Úsmevu ako dar na Duchonke.  

 V priebehu roka chodievali za deťmi krátkodobí dobrovoľníci – študenti 

sociálnej práce a študenti žurnalistiky. Pomáhali deťom so školskými úlohami, hrali 

spolu hry, trávili s nimi voľný čas.       

 Naša energia, ktorú dávame do starostlivosti o deti sa nám i v priebehu 

uplynulého roka vracala v podobe častých návštev detí, ktoré od nás v minulosti 

odišli. Cítili sme radosť a zadosťučinenie, keď sa s nami tieto, často už dospelé, deti 

prišli podeliť, ako sa im v živote darí, zaspomínať na spoločné zážitky, či prišli 

požiadať o radu, či pomoc. Potvrdzovalo to naše presvedčenie, že práca, ktorú 

robíme, má význam. 
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8. HOSPODÁRENIE V ROKU 2012 
 

A) Informácie zo súvahy za rok 2012 

 

Strana aktív Brutto Korekcia Netto   

OBEŽNÝ MAJETOK 105 725   105 725   

Krátkodobé pohľadávky 2 167   2 167   

Pohľadávky z obchodného styku 1 757   1 757   

Pohľadávky k štátnemu rozpočtu 52   52   

Iné pohľadávky 358   358   

Finančné účty 103 558   103 538   

Pokladnica 248   248   

Bankové účty 103 310   103 310   

Náklady budúcich období 11   11   

MAJETOK SPOLU 105 736   105 736   

 

 

Strana pasív Bežné účtovné 

  obdobie 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 79903 

CUDZIE ZDROJE 15023 

Krátkodobé rezervy 1757 

Záväzky zo sociálneho fondu 1062 

Krátkodobé záväzky 12204 

Záväzky voči zamestnancom 6257 

Zúčtovanie so Soc.poist.a 

Zdrav.poisť. 3727 

Daňové záväzky 779 

Záväzky z dôvodu finančných 

vzťahov   

k št.rozpočtu a územnej samospr. 1441 

Výnosy budúcich období 10810 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE 

ZDROJE    

SPOLU 105736 
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B) Informácie z výkazu ziskov a strát za rok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČET NÁKLADY ÚPSVaR BSK SPONZORI PROJEKTY SPOLU 

501 Spotreba materiálu 10 180 334 2 998 6 512 20 024 

502 Spotreba energie 1 427 2 000 2 479 0 5 906 

511 Opravy a udržiavanie 291 0 1 195 0 1 486 

512 Cestovné 13 0 23 0 35 

513 Náklady na reprezentáciu 0 0 10 0 10 

518 Ostatné služby 10 807 2 937 3 104 12 16 860 

521 Mzdové náklady 77 586 29 110 0 708 107 404 

524 

Zákonné soc.poist.a 

zdrav.poist. 25 756 10 088 0 6 35 851 

527 Zákonné sociálne náklady 1 043 213 0 0 1 256 

538 Ostatné dane a poplatky 0 0 28 0 28 

546 Dary 353 0 16 0 369 

547 Osobitné náklady 1 704 0 850 985 3 539 

549 Iné ostatné náklady 200 0 632 0 832 

Účtovná trieda 5 129 359 44 681 11 336 8 223 193 600 

ÚČET VÝNOSY ÚPSVaR BSK SPONZORI PROJEKTY SPOLU 

644 Úroky 0 0 2 233 0 2 233 

662 

Prijaté príspevky od iných 

organizácií 129 359 44 681 11 097 8 211 193 347 

663 

Prijaté príspevky od fyzických 

osôb 0 0 10 090 0 10 090 

Účtovná trieda 6 129 359 44 681 23 419 8 211 205 670 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 -1 12 083 -12 12 070 

591 Daň z príjmov 0 0 424 0 424 

427 

Fond z výsledkov 

hospodárenia -1 -1 11 659 -12 11 646 

Výsledok hospodárenia po zdanením 0 0 0 0 0 
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C) Analýza nákladov roku 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS SUMA 

Spotreba materiálu 20 024 

Spotreba energie 5 906 

Opravy a udržiavanie 1 486 

Cestovné 35 

Náklady na reprezentáciu 10 

Ostatné služby 16 860 

Mzdové náklady 107 404 

Zákonné soc.poist.a 

zdrav.poist. 35 851 

Zákonné sociálne náklady 1 256 

Ostatné dane a poplatky 28 

Dary 369 

Osobitné náklady 3 539 

Iné ostatné náklady 832 

NÁKLADY SPOLU 193 600 
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D) Analýza výnosov roku 2012 

 

 POPIS SUMA 

1 Bankové úroky 2 233 

2 Príspevok UPSVaR 129 359 

3 Príspevok BSK 44 681 

4 Dary 746 

5 Podiel zaplatenej dane 9 577 

6 Sirotské 572 

7 Projekty 8 211 

8 Aktivačná činnosť 201 

9 

Príspevky od fyzických 

osôb 10 090 

 PRÍJMY SPOLU 205 670 
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E) Analýza spotreby materiálu roku 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 POPIS SUMA 

1 Kancelárske potreby 603 

2 Čistiace potreby 425 

3 Hygienické potreby 237 

4 Domáce potreby 820 

5 Náradie 63 

6 Materiál na opravu a údržbu 1 005 

7 Lôžkoviny 583 

8 Spotreba PHM 1 935 

9 Potraviny 7 217 

10 Lieky a zdravotnícke potreby 573 

11 Ošatenie 910 

12 Školské potreby 199 

13 Záujmová činnosť 930 

14 Dekorácia a výzdoba 54 

15 

Použitie DHM s nižšou 

hodnotou 4 069 

16 Drobný majetok 378 

17 Ostatná spotreba materiálu 24 

 MATERIÁL SPOLU 20 024 
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9. Kolektív spolupracovníkov 

 

gazdinka 

Viera Diková 

 

 

 

 

 

V roku 2012 v našom zariadení pracovali títo pracovníci: 

 

                riaditeľka 

PhDr. Dagmar Povodová 

psychológovia 

PhDr. Dagmar Kubíčková 

Mgr. Iveta Klčová  

sociálni pracovníci 

 Mgr. Kristína Pišojová 

 Mgr. Erik Vároši 

 vychovávatelia 

Mgr. Samuel Lamačka  

Bc. Janka Macková 

Anna Zelizňáková       

Anna Fülöpová 

Mgr. Lenka Hrešková 

vedúci prevádzky 

Mgr. Pavel Povoda 

ekonomický úsek 

Ing. Ľubica Šoulová 

Ing. Marián Špaček 
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10. Poďakovanie 

 

Naša vďaka za pomoc v roku 2012 patrí:  SV pre Unicef – Linka detskej istoty 

                                                   Úrad bratislavského samosprávneho kraja 

                                                   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

                                                   Western Union 

                                                   Poštová banka 

                                                   VÚB 

                                                   Orange 

                                                   Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava  

                                                   Eurest 

                                                   Frieb  

                                                   Schuller 

 Rhapis – výzdoba interiéru 

 Kaufland 

 Cukráreň Family – F. Machats 

 Hotel Mamaison 

 PhDr. Eva Havelková 

 Dennis Miller 

                 Mgr. Marcela Fetkovičová 

                 Iveta Poráčová 

  Komunitná nadácia Bratislava 

  Nadácia Pontis 

  Nadácia SPP 

  NATO Charity Bazaar 

  Úsmev ako dar 

  Slovnaft 

  Siemens 

  SAP 

  B4B.sk 

  Domareal P2P 

  rodina Soboňová 

  Julia Schmid a jej priatelia 

  dobrovoľníci a darcovia 2 % z daní 

                                             

                                             Veľmi pekne ďakujeme! 
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Veľmi pekne ďakujem 
 

11. Kontakt : 

                Krízové stredisko DÚHA 

telefónne čísla : 02/ 4552 3077 

                           0918 824 247 

               fax  : 02/ 4552 3077    

e-mail : domovduha@domovduha.sk 

internetová stránka: www.domovduha.sk 

 

a nájdete nás vo Vrakuni na Stavbárskej ulici č. 6 
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