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1.Úvod 

Milí priatelia! 

Rok 2014 je minulosťou a skôr, ako založíme list novému – jubilejnému - 

desiatemu roku našej existencie, obzrime sa spoločne za  výsledkami práce 

Občianskeho združenia DOMOV – DÚHA, ako aj pracovníkov  Krízového 

strediska DÚHA, ktorí sa nepretržite starajú o bezpečie, zdravý vývin a lepší 

život detí a mamičiek, ktoré zažili ťažké chvíle vo svojom živote a strávili krátky 

čas medzi nami. Predkladáme Výročnú správu 2014, ktorá nemá byť len 

sumárom hospodárskeho výsledku, pedagogických aktivít, psychologickej 

činnosti a štatistických údajov - starostlivo zozbieraných sociálnymi 

pracovníkmi, ale predovšetkým poďakovaním za dobre odvedenú prácu a 

ocenením všetkých, ktorí pomáhali, podporovali, radili, počúvali, pýtali sa, 

hľadali riešenia, darovali a venovali svoj voľný čas.

Všetkým veľmi pekne ďakujem!
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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 Ing. 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  v roku 2014  stretlo 4 - krát oficiálne 

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

potreby. 

V roku 2014 malo OZ:

   9 členov

   2 čestných členov

 13 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
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     -   špecificky cielená diagnostika  

 psychologická

 sociálna

         

       - 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 (4) + 1 MD

- sociálni pracovníci (2) + 1 MD

- psychológovia (2)

- gazdinka (1)

 

Finančné prostriedky na prevádzku:

- podpora BSK 

- podpora ÚPSVaR

- granty

- sponzorské dary a príspevky

- príjmy od klientov
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- 2% z daní

4. Rok 2014

        Rok 2014, tak ako aj predošlý rok, bol poznačený našou existenčnou 

neistotou spôsobenou končiacou nájomnou zmluvou. Koncom roka sme dostali 

prísľub Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny predĺženia nájomnej zmluvy 

o ďalší rok, čo bolo sprevádzané našou radosťou a čiastočnou úľavou. Problém 

s priestormi pre KS DÚHA však naďalej pretrváva.

           V rámci prevádzky zariadenia sme zaznamenali doteraz najvyššiu 

obložnosť, ktorá ku koncu roka dosiahla rovných 100%. Najviac vyťažené boli, 

ako zvyčajne, izby mamičiek s deťmi, ktorých obložnosť v niektorých mesiacoch 

presahovala 100%. Počet klientov, ktorým sme poskytli od svojho vzniku 

v novembri 2005 pomoc pobytovou formou, vzrástol na 670. Z toho bolo 207 

detí umiestnených na základe predbežného opatrenia, 42 detí umiestnených  

na základe dohody s rodičom a 140 matiek, ktoré prišli spolu so svojimi 283 

deťmi.

              Od roku 2007 poskytuje Krízové stredisko Dúha svoje služby 

aj ambulantnou formou (projekt „Prevencia násilia“). Do konca roka 2014 túto 

službu využilo 1436 klientov. Tento projekt je už niekoľko rokov podporovaný 

Bratislavským samosprávnym krajom, od roku 2013 ako projekt „Pomoc ženám, 

na ktorých je páchané násilie“. Naši sociálni pracovníci a psychologičky 

poskytovali odborné poradenstvo, psychologickú diagnostiku, individuálnu 

a rodinnú terapiu klientom prichádzajúcim „zvonka“ – ambulantne, pričom svoju 

prácu fokusujú najmä na klientov ohrozených násilím, alebo zažívajúcich 

násilie. Bližšie informácie nájdete v samostatnej časti.

         Čo sa týka zamestnaneckej základne sa nám v roku 2014 niekoľkokrát 

vystriedali pracovníci na pozícii sociálneho pracovníka, ako aj vedúceho 

výchovy. Ostatní pracovníci pracujú u nás zväčša od nášho vzniku, takže 

napriek tejto fluktuácii tvoríme pomerne stabilný pracovný tím. 

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

správu ktorého patríme od roku 2011,  je už plne zabehnutá, spoločne sme 
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riešili krízové situácie umiestňovaných detí a s tým súvisiace problémy. Ústredie 

si u nás aj na rok 2015 rezervovalo 12 lôžok.

           S Bratislavským samosprávnym krajom sme okrem dlhoročnej 

spolupráce v rámci Krízového strediska DÚHA vstúpili aj do intenzívnej 

spolupráce – partnerstva, ktorého výsledkom bude vybudovanie a prevádzka 

Bezpečného ženského domu - ďalšieho zariadenia pre ženy ohrozené násilím . 

Projekt sa realizuje z Nórskeho finančného mechanizmu, podporený je aj zo 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ďalším partnerom tohto projektu je 

Brána do života, s ktorou budeme v budúcnosti úzko spolupracovať. Prevádzka 

nového zariadenia by sa mala spustiť v lete 2015 a navýši kapacity 

bratislavského kraja pre ženy - obete  domáceho násilia o 18 rodinných miest. 

V roku 2014 sme pokračovali v realizácii niekoľkých zaujímavých aktivít. 

Nadviazali sme na mimoriadne úspešný projekt, ktorý sa v roku 2013 tešil 

veľkému záujmu klientov, bol to projekt „Tréning sociálnych zručností 

a sebaprezentácie matiek z krízových stredísk“. Preto sme sa rozhodli 

nadviazať na tento projekt ďalším na „Zosúladenie rodičovských zručností 

s pracovným zaradením rodičov znevýhodnených detí“. V obidvoch prípadoch 

sa jednalo o  zamestnanecký projekt firmy Accenture, realizovaný 

prostredníctvom Nadácie Pontis.  Okrem našich mamičiek bol  ponúknutý aj 

klientkám z ostatných krízových stredísk, ktoré uvítali nácvik takých sociálnych 

zručností, ktoré im uľahčia preniknúť na trh práce, nájsť si zamestnanie 

a následne si ho dlhodobo udržať bez poľavenia v starostlivosti o deti, či 

ohrozenia zdravého vývinu svojich potomkov zanedbaním starostlivosti.

Firma SAP opakovane pomohla nášmu zariadeniu finančnou podporou letnej 

detskej rekreácie, ako aj projektom na obnovu a doplnenie zariadenia KS 

DÚHA. Z týchto financií sme rekonštruovali kuchynskú linku pre klientov, 

vymenili staré koberce v spoločných priestoroch a doplnili niektoré chýbajúce 

vybavenie.

Už tradične realizujeme aj projekt v spolupráci s Nadáciou Poštovej banky, ktorý 

tento rok umožnil deťom tie najrôznejšie aktivity v rámci tvorivých dielní.

Do projektu „Naše mesto“, ktorý veľmi úspešne organizuje Nadácia Pontis, sme 

sa prihlásili už 8. krát. Pomôcť nám prišli dobrovoľníci z firmy SAP, Mondeléz, 

Accenture a Úsmev ako dar. Pomohli  s maľovaním, s pravidelnou údržbou 

detského ihriska, s celkovou úpravou vonkajšieho prostredia. Nechýbal ani 

pestrý program pre naše deti a počítačový odborník, ktorý nám pomohol 
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nastaviť počítačovú sieť. Jedinou smutnou skúsenosťou bola skutočnosť, že 

dobrovoľníčka, ktorá sa prihlásila na preklad našej výročnej správy, nám ho do 

dnešného dňa nedodala. 

V spolupráci s  Nadáciou Pontis sme sa zúčastnili aj jarnej a jesennej zbierky 

šatstva.

    O spríjemnenie decembrovej atmosféry, adventu, mikulášsku nádielku 

a darčeky pre deti pod stromček sa tento rok postarali pracovníci firmy Hawlet 

Packart, hostia a zamestnanci hotela Mamaison,  Nadácia Pontis a pridali sa 

k nim aj pracovníci firmy Siemens a Generali. Spoločne  sa postarali o krásny 

vianočný čas, veľa radosti a splnených prianí. Komunitná nadácia Bratislava 

zorganizovala pod stromček tradičné knižky zakúpené v kníhkupectvách  

širokou verejnosťou.

           Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar tento rok 

opäť  zorganizovali pre naše deti letný tábor v okolí Skalice. 

Skupinka mladých dobrovoľníkov – študentov z neďalekého súkromného 

gymnázia, ktorých si naše deti veľmi obľúbili, pokračovali v spolupráci s nami aj 

v roku 2014. Pravidelne deti navštevovali, pomáhali im s úlohami, učením a 

hrali sa s nimi. Naše deti sa na nich vždy veľmi tešia.

            Študentskú prax absolvovalo u nás počas roka o niečo menej 

študentov, ako v predošlom roku. Prišlo ich  45, prevažne  študenti pedagogiky 

a sociálnej práce. Získali informácie o našom zariadení, o našej práci, mali 

možnosť priameho kontaktu s deťmi, kde si prakticky odskúšali vedomosti, ktoré 

nadobudli v škole.  

              Naši zamestnanci navštevovali hlavne supervízne stretnutia, ktoré sme 

si organizovali na pôde nášho zariadenia. Koncom roka sme obnovili 

Bálintovskú skupinu a touto formou supervíznej práce budeme aj budúci rok 

pokračovať. 

             Na záver môžeme na tomto mieste s radosťou konštatovať, že rok 

2014 opäť trochu vylepšil naše štatistiky riešenia sociálnej situácie našich 

klientov. Hlavne u detí sa znížilo vysoké percento detí, u ktorých sa v roku 2013 

nepodarilo sanovať ich prirodzené prostredie a museli od nás odísť do detských 

domovov  V roku 2014 to bola „len“ štvrtina všetkých umiestnených detí. Boli by 

sme nesmierne radi, keby toto percento naďalej klesalo, keby sa nám darilo 

pomáhať deťom, matkám a celým rodinám tak, aby sa rodiny nerozpadali, 

prípadne opäť nachádzali cestu k sebe.
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5. Správa sociálneho úseku za rok 2014

     Naše krízové stredisko v roku 2014 poskytlo pomoc pobytovou formou celkovo 

45 klientom. Z tohto počtu bolo v našej starostlivosti umiestnených 16 detí bez 

rodičov. Z toho dve maloleté klientky boli ubytované formou dohody. Okrem 

ubytovaných detí bolo v krízovom stredisku prijatých 8 matiek spolu s 21 deťmi. U 

týchto matiek  sa nám podarilo vyhovieť ich žiadosti o ubytovanie z celkového počtu 

18 zaevidovaných žiadostí na sociálnom úseku.

34%

4%17%

45%

KLIENTI PRIJATÍ DO KS DÚHA POČAS ROKA 
2014

deti bez rodičov

maloleté klientky ubytované
formou dohody

matky

deti matiek

Obrázok 1: Percentuálne vyjadrenie prijatých klientov do KS Dúha
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Dôvody prijatia 16 detí na základe súdneho rozhodnutia do nášho zariadenia boli: 

- zanedbanie starostlivosti:  7 detí  

- výchovné problémy:  5 deti 

- strata bývania, alebo nevyhovujúce bývanie:  2 deti

- experimentovanie s drogami a psychotropnými látkami:  1 dieťa 

- konflikty medzi rodičmi:  1 dieťa 

Obrázok 2: Percentuálne vyjadrenie umiestnených detí do KS Dúha

Práca sociálneho úseku bola opätovne zameraná na odstránenie príčin, ktoré 

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

stredisku. Cielene sme sa sústredili na obnovu a skvalitnenie rodinných pomerov 

dieťaťa prostredníctvom podpory vzťahov a väzieb nevyhnutných pre zdravé 

fungovanie rodiny. Konečným cieľom bolo navrátenie dieťaťa do jeho pôvodného 

rodinného prostredia. Pri práci s novoprijatými deťmi bolo potrebné analyzovať 

problémy rodiny so zameraním na sociálnu diagnostiku, mapovanie rodinných 

vzťahov, ich úprava a korigovanie  problémového správania dieťaťa. Spolupráca 
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všetkých oddelení krízového strediska - psychologického, sociálneho a výchovného - 

mala za cieľ vytvoriť podmienky na adaptáciu na nové prostredie a situáciu. Našou 

snahou bolo vytvoriť atmosféru spolupráce a dôvery. U niektorých rodičov sme však 

zaznamenali verbálnu agresiu voči pracovníkom KS, nedodržiavanie režimu 

zariadenia a nevhodné správanie voči deťom, z čoho boli vyvodené dôsledky v 

podobe kontrolovaných návštev. V niektorých prípadoch nejasnosť v perspektíve 

a vo vzťahoch s rodinnými príslušníkmi často výrazne prispievala u detí k ich 

nepohode a emocionálnej rozladenosti. Napriek týmto skutočnostiam sme sa snažili 

udržiavať pozitívne väzby s rodičmi a zároveň sme hľadali existujúce širšie rodinné 

väzby, čím sme sa zároveň  snažili budovať sociálnu sieť dieťaťa. V niektorých 

prípadoch sme participovali aj s inými partnerskými inštitúciami na komplexnej 

sanácii rodiny. Bolo však potrebné flexibilnejšie komunikovať s ÚPSVaR s oddelením 

sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately, aby sme správne vytýčili líniu, podľa 

ktorej sa riešenie jednotlivého prípadu bude uberať. Za najväčší úspech našej práce 

sme považovali práve návrat dieťaťa do jeho prirodzeného prostredia – domov.  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.

Do konca roka 2014 ukončilo pobyt v našom zariadení 10 detí:

- 6 deti sa vrátilo do pôvodného rodinného prostredia 

- 2 deti boli premiestnené do podobného krízového zariadenia s možnosťou bývania 

s rodičom  

- 2 deti boli umiestnené do detského domova

Na konci roka 2014 bolo otvorených a v riešení 6 prípadov detí umiestnených v KS 

bez rodičov.
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Obrázok 3: Percentuálne vyjadrenie ukončenia pobytu detí v KS Dúha

V roku  2014 sa na nás pri riešení svojej nepriaznivej životnej situácie obrátilo 

18 matiek so žiadosťou o ubytovanie. Pre vyťaženosť lôžok sme však do zariadenia 

mohli prijať len 4 matky spolu so 7 deťmi. Spolu s matkami, ktoré prešli z predošlého 

roka ich bolo celkove 8 spolu s 21 deťmi. Klientky boli prijaté do krízového centra na 

podnet inej inštitúcie, na podnet klientky samotnej alebo prostredníctvom 

rodinných príslušníkov. Hlavnými dôvodmi prijatia klientiek do KS boli problém 

domáceho násilia a bytový problém, pričom:

- 6 matiek spolu s 12 deťmi boli obeťami domáceho násilia

- 2 matky spolu s 9 deťmi stratili náhle bývanie
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Obrázok 4: Percentuálne vyjadrenie prijatia matiek s deťmi do KS Dúha

Poskytovanie pomoci matkám s deťmi zahŕňalo komplexnú starostlivosť, 

nakoľko hlavným cieľom bolo zlepšenie kvality ich života a života ich detí. Na základe 

analyzovania sociálnej situácie klientiek  sme po konzultácii zostavili poradenský 

plán z hľadiska krátkodobých a dlhodobých cieľov. Počas stretnutí  prebiehala aj 

edukácia matiek v takých oblastiach, v ktorých nemali dostatok informácií potrebných 

k vhodným rozhodnutiam. Zmyslom bolo vytvoriť individuálny plán práce s matkami, 

v rámci ktorých  sme pomáhali matkám pri sformulovaní ich požiadaviek a foriem 

pomoci, ktoré od nás očakávali. Obsahom komplexnej starostlivosti bola odborná 

psychologická a sociálna diagnostika, poskytovanie špeciálneho sociálneho 

poradenstva a psychologická starostlivosť. Pri práci s klientkami sme sa snažili o 

posilnenie a stabilizáciu vzťahov a väzieb s tými  členmi rodiny, ktorí by mohli byť 

nápomocní klientke a jej deťom. V konkrétnej pomoci sme sa zamerali na 

poskytovanie špeciálneho sociálneho poradenstva, pomoci pri spracovaní návrhov 
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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, vybavovanie osobných 

dokladov, pomoc pri vybavovaní MŠ, ZŚ, SŠ, pomoc pri vybavovaní jednorazovej 

finančnej pomoci, poskytnutie ošatenia a stravy.  Prebiehala úzka spolupráca s 

pracovníkmi oddelení sociálno-právnej ochrany ÚPSVaR, pracovníkmi mestských a 

obecných úradov, detských domovov, škôl a zdravotných zariadení ďalších 

zainteresovaných odborníkov. 

Matky s bytovým problémom sme sa po skončení adaptačnej fázy snažili 

motivovať k riešeniu ich bytovej otázky. Podarilo sa nám umiestniť 3 matky do 

získaných sociálnych bytov. Problém s prácou a nezamestnanosť matiek bola 

primárnym dôvodom pre vznik a pretrvávanie ich nepriaznivej životnej situácie 

a často aj bytového problému. V tomto ohľade sa nám podarilo matky etablovať na 

trhu práce. Výrazne k tomu prispel aj projekt, ktorý sme realizovali pre naše klientky v 

spolupráci s nadáciou Pontis a firmou SAP- „Zosúladenie rodičovských zručností 

s pracovným zaradením rodičov detí zo znevýhodneného prostredia“. Jeho cieľom 

bolo prispieť k  úspešnejšiemu spoločensko-pracovnému začleneniu matiek - 

samoživiteliek detí zo znevýhodnených sociálnych podmienok. Program bol 

zameraný na oblasti všeobecných zručností v kontakte s rôznymi inštitúciami 

(životopis/europass, základné počítačové zručnosti), interpersonálne, komunikačné a 

sociálne zručnosti, zvládanie stresu a záťažových situácií. Zároveň bol zameraný na 

posilnenie rodičovských zručností a zlepšenie finančnej gramotnosti, na navodenie 

pozitívnej zmeny prostredníctvom pravidelných edukatívnych a sebarozvíjajúcich 

stretnutí s príslušnými odborníkmi.

Snahou nášho krízového strediska bolo aj kontinuálne poskytovanie podpory 

klientkám po opustení nášho zariadenia.  Snažili sme  sa tak  znížiť riziko vzniku 

nových  ťažkostí v živote klientiek a ich detí.  

Od začiatku roka 2014 do jeho konca v našom zariadení ukončili pobyt 4 matky 

so 14 deťmi 

-   3 matky odišli bývať do získaného sociálneho bytu 

-   1 matka odišla bývať do podnájmu 
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Obrázok 5: Percentuálne vyjadrenie  ukončenia pobytu matiek v KS Dúha

 Ku koncu roka 2014 boli v KS ubytovaných a v riešení 4 matky spolu so 7 deťmi.  
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6. Správa psychologického úseku za rok 2014

Psychologická starostlivosť o deti umiestnené v KS Dúha

Práca psychológa v tomto roku bola zameraná na prekonanie adaptačných 

problémov pri umiestňovaní detí v KS Dúha,  vytvorenie pocitu bezpečného 

prostredia  a pomáhali porozumieť situácii, ktorá nastala v rodine, pochopiť dôvod 

umiestnenia v krízovom stredisku. Pri vstupnom rozhovore sa snažíme zmapovať 

vzťahové väzby k členom rodiny, emocionálne správanie, sociálne vzťahy a intelekt. 

Dôležité je aj zistiť rodinnú anamnézu a funkčnosť resp. nefunkčnosť rodinných 

príslušníkov, prípadne reštrukturovať rodinný systém. Všetky získané informácie 

poslúžia k efektívnejšej práci s dieťaťom vo výchove, ale aj pri riešení jeho príbehu, 

prípadne pri vyjadreniach zariadenia pre súdy a sociálnych kurátorov k ďalšiemu 

umiestňovaniu detí.

Vzhľadom k tomu, že sme mali prevažne deti dlhodobejšie umiestnené, po 

adaptačnej fáze im bola poskytnutá psychologická pomoc pri vyrovnávaní sa 

s adaptáciou v škole, prípadne zmenou školy, riešenie konfliktov s rovesníkmi, 

zvládanie emocionálnej lability a porúch v správaní.  V niektorých prípadoch sme 

museli vyhľadať odbornú pomoc psychiatra, pretože sebaregulácia dieťaťa nebola 

tak silná, aby umožnila zvládnuť stres z odlúčenia od rodiny a začlenenie do 

väčšieho kolektívu.

V individuálnej terapii sme sa zamerali na zmenu postojov a hodnôt, emocionálne  

prežívanie, nácvik komunikácie, odstraňovanie porúch správania . Podporovali sme 

rozvoj zdravých osobnostných štruktúr a pozitívnych sociálnych vzťahov medzi 

rovesníkmi. V mnohých prípadoch bol veľký problém akceptácia autority a ochota 

dodržiavať pravidlá.

Vo všetkých prípadoch sme intenzívne pracovali na sanácii rodiny, v rámci rodinnej 

terapie sme riešili komunikačné konflikty medzi partnermi a deťmi, pracovali sme na 

nových výchovných návykoch, rozvíjali pozitívnu starostlivosť o deti. Môžeme 

konštatovať, že poruchy správania detí sú iba dôsledkom dysfunkčného rodinného 
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prostredia, ktoré dlhodobo nie je riešené a dieťa aj touto formou chce poukázať na 

nutnosť ich riešenia. Individuálnu terapiu sme poskytovali v niektorých prípadoch aj 

rodinným príslušníkom, prípadne sme vyhľadávali pozitívne väzby v širšej rodine.

V rámci skupinových stretnutí bol prekážkou pri práci vekový rozdiel medzi deťmi 

a väčšia chorobnosť. Preto sa nám nepodarilo zaviesť pravidelné skupinové aktivity, 

ktoré by rozvíjali ich sociálne schopnosti.

Vo väčšej miere sme sa v tomto roku venovali aj závislostiam, či už na strane našich 

detí alebo na strane rodičov. U dieťaťa, umiestneného v KS Dúha sa nám podarilo 

efektívnejšie zvládnuť abstinenciu, ale v prípade rodinných príslušníkov dochádzalo 

k zmene iba krátkodobej a účelovej.

Všetky odborné intervencie viedli  k cieľu upraviť rodinné vzťahy tak, aby sa mohli 

deti vrátiť do svojho pôvodného prostredia. V niektorých prípadoch sa to podarilo 

a z návratu sa tešila celá rodina.  V tých prípadoch, kedy sa to nepodarilo, išlo o  

závažné  zlyhanie  rodiny, neschopnosť naštartovať jej potenciál. 

Psychologická starostlivosť o matky s deťmi v KS Dúha

 Prvé kontakty s matkami sme realizovali prevažne v rámci ambulantnej pomoci 

obetiam násilia. Snažili sme sa najprv zmobilizovať fungujúce väzby, ale v prípade 

neúspechu sme navrhli umiestnenie v krízovom stredisku. Dôležitou súčasťou 

úvodných stretnutí je zmapovanie rodinných väzieb a overovanie ich funkčnosti, 

prípadne dysfunkčnosti.

V individuálnej terapii s matkou sme sa zamerali na vytvorenie pocitu bezpečia  

a vyjadrili ocenenie za to, že sa rozhodla riešiť  situáciu. Najväčším problémom pre 

matky bolo zvládnuť úzkosť, depresie a neistoty z odlúčenia od partnera, ale aj od 

rodiny. Takmer vo všetkých prípadoch chýbajú pozitívne väzby na rodičov a širšiu 

rodinu. To je častý dôsledok spolužitia s násilným partnerom, ktorý partnerku 

sociálne izoloval. Veľkým problémom je ekonomická závislosť,  a preto majú matky 

tendenciu vrátiť sa do pôvodného nevhodného prostredia. V individuálnej práci 

s matkou sme sa zamerali na rozvoj osobnosti, prekonanie tráum z detstva alebo 
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z partnerského života a cieľom bolo vytvorenie nových vzorcov správania, opustenie 

pozície obete.

Problémy, ktoré sú ochotné matky riešiť prioritne, sú výchovné problémy s deťmi, 

u ktorých sa vo zvýšenej miere prejavujú poruchy v správaní a v novom prostredí sú 

ťažko zvládnuteľné. Podporovali sme matky pri vytváraní a dodržiavaní pravidiel. 

Pomáhali sme im pri riešení psychosomatických problémov u detí, napr. enuréza, 

nočné strachy apod. Poruchy učenia a adaptácia v škole sú ďalšou významnou 

oblasťou psychologickej pomoci.V prípade záujmu sme riešili problémy aj v rámci 

rodinnej terapie, podporovali sme partnerov k väčšej spolupráci ku zmene 

a upravovali komunikáciu s deťmi. Pre niektoré matky bol veľký problém hľadanie si 

zamestnania, absolvovanie prijímacieho pohovoru a vytváranie sociálnych vzťahov 

na pracovisku, a preto sme im poskytli psychologickú podporu pri zvládaní stresu 

v pracovnom prostredí.

 V skupinových aktivitách sa matky zlepšovali v komunikácii, sebaprezentácii, v 

empatii a mali možnosť zažiť si akceptáciu svojej osobnosti. Spoločnými rozhovormi 

sa matky navzájom podporovali, vytvorili priestor pre spolupatričnosť a pomáhali si 

hľadať nové možnosti. V skupinových sedeniach boli ochotné viac sa podeliť so 

svojimi ťažkosťami, ale  aj spôsobmi ich riešenia.

Projekt „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie“

Okrem starostlivosti a pomoci poskytovanej klientom ubytovaným v Krízovom 

stredisku DÚHA poskytuje naše zariadenie od roku 2007 odbornú pomoc klientom aj 

ambulantnou formou. Táto pomoc je zameraná na psychologické a sociálne  

poradenstvo, psychodiagnostiku a psychoterapiu. 

V rámci ambulantnej činnosti sme vykonávali aj súdom nariadené výchovné 

opatrenia, ktoré prebiehali počas  pravidelných stretnutí v našom stredisku.

Naši ambulantní klienti využívajú nízkoprahový charakter našich služieb, teda bez 

potreby odporúčania iným odborníkom (lekárom, psychiatrom, a pod.) sú im 

poskytnuté sociálne, či psychologické služby - podľa ich vlastných potrieb, príp. 

charakteru ich problémov. Často  poskytujeme odborné služby v prvom kontakte, čo 

v oblasti pre nás prioritnej, v oblasti prevencie a pomoci klientom vystaveným rôznym 

formám násilia, činí naše služby dostupnejšími pre širokú škálu klientov. V etiológii 

aktuálnych problémov sa u viacerých klientov objavujú epizódy psychického alebo 
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fyzického násilia, ktoré často s dlhoročnou latenciou vyústia v psychické ťažkosti až 

poruchy, v osobné alebo rodinné krízy, poruchy správania a adaptácie a pod.,  ktoré 

sú dôvodom vyhľadania našej odbornej pomoci. Preto sa javí opodstatnené ponúkať 

tieto ambulantné psychologické služby v širšom slova zmysle, nie len s úzkym 

zameraním na problematiku akútneho násilia.

V rámci projektu „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie“ využívajú naši klienti 

hlavne psychologickú pomoc v KS Dúha z dôvodu, že sú im poskytnuté odborné 

služby v prvom kontakte v oblasti zvládnutia akútnej osobnej, prípadne rodinnej krízy.  

Naše služby sú dostupné pre širokú škálu klientov, ale sú to hlavne ženy, ktoré nás 

vyhľadávajú, lebo sa nachádzajú v ťažkej ekonomickej a sociálnej závislosti, často 

zažívajú otvorené alebo skryté formy násilia od blízkej osoby.  Neraz prichádzajú 

matky z dôvodu porúch správania svojich detí, opozičného vzdoru, zhoršeného 

prospechu, zlyhania v škole, psychosomatických problémov, zhoršenia imunity, 

adaptačných problémov a pod. Pri riešení  aktuálnych problémov zisťujeme, že 

v rodinnom systéme sa  objavujú epizódy psychického alebo fyzického násilia, ktoré 

dlhoročným potláčaním vyústia do psychických problémov detí.  Na odporúčanie 

lekárov, pediatrov sú potom matky schopné požiadať o odbornú pomoc pre svoje  

deti, ale aj pre celú rodinu.

Spontánne vyhľadali našu ambulanciu aj ženy, ktoré prichádzali na základe 

informácií z verejne dostupných zdrojov, napr. internetu. Tieto už cielene riešili 

problém násilia, rôzne formy psychického nátlaku,  ponižovanie, verbálne útoky, 

akútne fyzické útoky a pod. Tieto problémy sme riešili individuálnou terapiou, 

v prípade záujmu aj rodinnou terapiou. Cieľom je podpora a rozvoj osobnosti obete, 

ktorá dlhodobým prehliadaním stupňujúceho sa násilia nie je schopná aktívne sa 

brániť a zamedziť útočníkovi v šírení násilia. 

Významnú skupinu tvoria klienti, ktorí už v minulosti boli spokojní s našou 

psychologickou službou. Na základe dôvery, ktorú sme si získali aj svojou 

profesionalitou, sa na nás obrátili a riešili ďalšie okruhy problémov. V minulosti 

prichádzali častejšie s výchovnými problémami, ale postupne sú ochotní viac sa 

venovať aj hlbším problémom, za ktorými v pozadí stojí často násilie, či už v podobe 

rodičovského prístupu alebo partnerského.  Títo dlhodobejší klienti majú odvahu 

riešiť svoje problémy inak, ako opakovaním násilného vzorca správania a oveľa viac 

sú motivovaní k zmene aj v rodinnom systéme. V tomto roku sme intenzívnejšie 

a častejšie pracovali s rodinnými systémami v rámci rodinnej terapie.  Okruhy 

problémov, na ktorých sme pracovali: rozvod, rozdelenie starostlivosti o deti, 
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komunikácia s deťmi po rozchode rodičov, odchod partnera z rodiny, úmrtie člena 

rodiny, zvládnutie emocionality u detí po rozpade rodiny, agresívna komunikácia 

medzi partnermi. 

V spolupráci so sociálnou kuratelou sme riešili problémy, ktoré sa vyskytujú pri kríze 

rodiny. Najčastejšie išlo o úpravu styku dieťaťa s rodičom, násilné správanie jedného 

z rodičov , vzdorovité správanie dieťaťa, nevhodné výchovné prístupy. Pomáhali sme 

rodinnému systému vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých členov a zamedziť 

zneužívaniu dieťaťa v súboji rozchádzajúcich sa rodičov. Efektívna bola hlavne 

rodinná terapia. V rámci ambulantnej pomoci sme spolu s klientmi riešili problémy, 

ktoré sú dlhodobo stresujúce a ohrozujú hlavne pre deti, napr. alkoholizmus, drogová 

závislosť, gamblerstvo, nezamestnanosť rodičov. V roku 2014 využilo našu pomoc 

ambulantnou formou 307 klientom, pričom kontakt s nami bol buď jednorazový, 

opakovaný, alebo dlhodobý. Celkovo sme týmto klientom poskytli  422 intervencií.

Návštevnosť ambulantnej klientov v jednotlivých mesiacoch

Názov subjektu:   Krízové stredisko Dúha

POČET KLIENTOV POČET KONTAKTOV S KLIENTAMI

Ambulantná starostlivosť o 
klientov – prevencia a 
eliminácia násilia páchaného 
na ženách a deťoch v roku 
2014

  osobný telefonický e-mail, 
písomný

Január 18 27 5 1

Február 31 46 0 3

Marec 27 47 0 1

Apríl 26 25 0 1

Máj 23 36 1 1

Jún 26 35 1 2

Júl 14 13 1 1

August 16 16 2 2

September 32 39 0 0

Október 37 40 2 0
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November 35 44 0 2

December 22 27 1 0

CELKOVÝ POČET AMBULANTNÝCH 
KLIENTOV ZA ROK CELKOVÝ POČET INTERVENCIÍ ZA ROK

307 395 13 14

Spolu 422

Okruhy problémov klientov za rok 2014 a ich zastúpenie, počty:

Násilie - 80
Bytový problém - 51
Soc. právne poradenstvo - 43
Výchovné problémy - 26
Partnerské problémy - 23
Kríza v rodine - 16
Osobnostné problémy - 15
Poruchy správania - 15
Sociálne vzťahy, začlenenie do kolektívu - 7
Psychosomatické problémy - 7
Rozvody - 6
Úmrtie člena rodiny - 6
Psychosomatika - 5
Závislosti - 4 
Mentálma retardácia - 2
Závislosť - 2
Autizmus – 1
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Násilie Bytový problém

Soc. právne poradenstvo Výchovné problémy

Kríza v partnerstve Kríza v rodine

Osobnostné problémy Poruchy správania

Sociálne vzťahy, začlenenie do kolektívu Psychosomatické problémy

Rozvody Úmrtie člena rodiny

Psychosomatika Závislosti

Mentálna retardácia

Obrázok: Okruhy problémov klientov v percentách za rok 2014 
Najpočetnejšiu skupinu našich klientov tvorili klienti zažívajúci násilie, alebo riešiaci 
jeho dlhodobejšie následky

Názov subjektu:   Krízové stredisko Dúha

POČET KLIENTOV – NÁSILIE POČET KONTAKTOV S KLIENTAMI – 
NÁSILIE

Ambulantná starostlivosť o 
klientov – údaje násilia na 
ženách a deťoch v roku 2014

  osobný telefonický e-mail, 
písomný

Január 6 7 0 0

Február 16 26 0 0

Marec 2 7 0 1

Apríl 5 5 0 0

Máj 4 5 0 0

Jún 8 11 1 2
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Júl 2 2 0 0

August 4 4 0 0

September 6 6 0 0

Október 13 13 0 0

November 8 10 0 0

December 6 6 0 0

CELKOVÝ POČET AMBULANTNÝCH KLIENTOV 
ZA ROK – NÁSILIE

CELKOVÝ POČET INTERVENCIÍ ZA ROK – 
NÁSILIE

80 102 1 3

Spolu 106

Záver: na základe našich skúseností môžeme povedať, že pri prevencii násilia 

a psychologickej pomoci obetiam násilia je veľmi dôležitá dostupnosť odborných 

služieb, v prípade akútnej traumy je efektívna rýchla krízová intervencia. Návratnosť 

klientov poukazuje na dôveru a spokojnosť, ale aj na výhodu dlhodobého pôsobenia 

inštitúcie na známom mieste. Je dôležité venovať pozornosť  aj širšej prevencii , 

napr. latentným obetiam alebo aj osobnostiam s agresívnymi, deštruktívnymi 

vzorcami správania. Významnou časťou našej práce je pomoc a ochrana detí, ktoré 

sú v nefunkčných rodinných systémoch bezmocné. Nakoľko sú naše služby 

bezplatné, pomáhajú a sú určené najmä klientom, ktorí sú bez ekonomických 

prostriedkov a sú sociálne izolovaní. Finančný príspevok, ktorý nám  Bratislavský 

samosprávny kraj na tieto služby poskytol, sme použili výhradne na pokrytie 

mzdových nákladov odborných pracovníkov.
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7. Správa úseku výchovy za rok 2014
Našim cieľom  v roku 2014, tak ako aj po minulé roky, bolo vytvoriť deťom  

prostredie, kde sa budú cítiť príjemne, bezpečne, kde budú akceptované a prijímané 

také aké sú. Vzťah s nimi sme zakladali na rovnocennosti, dôvere a viere v ich 

potenciál. Viedli sme ich k participácii na riešení problémov, zodpovednosti za svoje 

správanie a svoj život, k rešpektovaniu sa navzájom a k samostatnosti. Učili sme ich 

nie len komunikačným zručnostiam, vyjadrovaniu svojich názorov, potrieb, pocitov, 

akceptácií druhých, ale aj riešiť konflikty, zvládať stresové situácie a prijať 

zodpovednosť za svoje konanie a správanie. 

V oblasti výchovy sme najčastejšie využívali voľno-časové aktivity, ktoré sú 

pre každého človeka dôležité, zvlášť pre deti. Deti rady robia to, čo ich baví, k čomu 

majú vzťah. Preto sme im dali priestor na vlastný spôsob trávenia voľného času, ale 
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zároveň sme im aj organizovali záujmové, kultúrne a vzdelávacie aktivity, ktoré sme 

realizovali i vďaka finančnej podpore sponzorov a priateľov KS Dúha.. 

Realizované aktivity sme rozdelili na: 

Aktivity v krízovom stredisku:

 Tvorivé dielne, kolektívne hry, kadernícky a masážny salón, pečenie 

koláčikov, vedomostné kvízy, hry v herni, spoločenské hry, maľovanie, práca s 

hlinou, štrikovanie, kreslenie kriedami, čítanie rozprávok a i. 

 Mikulášska a vianočná party, diskotéky, fašiangový karneval, veľkonočná 

polievačka, pyžamová party, koniec školského roka a i.

 Oslavy narodením a mením detí, mamičiek a zamestnancov, rozlúčky 

s každým dieťaťom.

 Športové aktivity - futbal, vybíjaná, bicyklovanie,  korčuľovanie, skateboarding, 

beh a i.

 Vzdelávacie – muzikoterapia, zdravá výživa, výučba angličtiny, diskusie, 

besedy,  komunity a i.

 Projekty – Daruj knihy, Naše mesto, Náučný chodníček, OZ Bublina

Aktivity mimo krízového strediska:

 Zábava - exkurzie (TA3), Aquapark – Senec, návšteva kina, Olypíjske hry pre 

deti v Bratislave a i.

 Kultúrne akcie - koncerty (Úsmev ako dar), divadlo, detské múzeum, cirkus 

a i.

 Vychádzky a výlety do okolia 

 Školské krúžky

Okrem aktivít počas školského roka  sa počas letných prázdnin deti zúčastnili 

štyroch táborov. Dvakrát na policajnom tábore v Borinke, ktorý organizuje Policajný 

zbor SR. Deti zažili množstvo súťaží, športových aktivít, výlety, zoznámili sa s prácou 

polície a našli si veľa nových kamarátov a kamarátok. V tábore na seneckých jazerách 

zas zažili krásne chvíle strávené pri vode v kolektíve rovesníkov a priateľov a za 

pomoci dobrovoľníkov z organizácie Úsmev ako dar sa zrelaxovali v okolí Skalice aj 

s inými deťmi z detských domovov. 

Dôležitou súčasťou starostlivosti a výchovy detí boli komunity. Každý pondelok 

sa konala veľká detská komunita s vedúcim výchovy. Na komunitách sa sporadicky 

zúčastňovali aj psychológovia, ktorý napomáhali pri jej realizácií alebo riešení určitého 

problému. Na komunitách sa preberali nie len aktuálne ale aj širšie potreby, témy či 

problémy. Deti mohli prezentovať nespokojnosť s nejakou skutočnosťou, návrhy na 

zmenu, žiadosti, či len tak priniesť svoj pohľad na vec. Na komunitách sa tiež riešili 
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nedorozumenia, konflikty medzi deťmi, či deťmi a pracovníkmi. Veľa krát prebiehala 

búrlivá diskusia, ktorá aj keď nie vždy viedla ku konštruktívnemu riešeniu, nakoniec 

nás vždy posunula o kus ďalej a zlepšila vzťah a dôveru medzi deťmi a pracovníkmi.

Súčasťou práce úseku výchovy bola aj príprava detí na vyučovanie 

a komunikácia so školami. V spolupráci s triednymi učiteľkami, či učiteľmi sme sa 

snažili dosiahnuť zmenu v prístupe detí ku škole, ich samotnú prípravu a prácu na 

vyučovaní. Tiež sme spolupracovali so školami pri riešení výchovných problémov 

našich detí. V oblasti výchovy sme okrem škôl spolupracovali aj s psychológmi, 

psychiatrami, logopédmi alebo špeciálnymi pedagógmi.   

K našej  snahe dať deťom plnohodnotnú náhradnú starostlivosť patrí okrem 

vytvorenia príjemného prostredia, zabezpečenia (v dostupnej miere) všetkého, čo 

deti potrebujú a poskytovanie kvalitnej odbornej starostlivosti aj vhodné vyplnenie ich 

voľného času pestrými aktivitami. V tomto nám v nemalej miere pomáhali aj 

dobrovoľníci a praktikanti vysokých škôl, ktorí sa celý rok aktívne podieľali na voľno-

časových aktivitách, na kultúrnom a športovom vyžití detí, na rozvíjaní ich kreativity, 

sebapoznania a podpore ich vedomostného rastu.

Súčasťou učenia k samostatnosti a zodpovednosti bolo zapájanie detí do 

chodu krízového strediska – udržiavanie poriadku, pomoc pri príprave stravy, 

starostlivosť a skrášľovanie priestorov i okolia (práca v kvetinovej záhradke) ich 

dočasného domova. 

V roku 2014 sme všetci v krízovom stredisku zažili veľa radostných, ale aj 

ťažších a náročných chvíľ. Učili sme sa spoločne zvládať životné situácie, 

prekonávať vlastné hranice, ale aj riešiť medziľudské vzťahy a konflikty v nich. 

Veríme, že sa nám to darilo a každý, kto tu strávil nejaký čas si odniesol so sebou to, 

čo potreboval. 

8. HOSPODÁRENIE V ROKU 2014

A) Informácie zo súvahy za rok 2014

Strana aktív Brutto Korekcia Netto  
NEOBEŽNÝ MAJETOK 19 785 5 782 14 003  
Dlhodobý hmotný majetok 19 785 5 782 14 003  
Dopravné prostriedky 19 785 5 782 14 003  
OBEŽNÝ MAJETOK 251 668 0 251 668  
Krátkodobé pohľadávky 734   734  
Pohľadávky z obchodného styku 400   400  
Pohľadávky k štátnemu rozpočtu 0   0  



29

Iné pohľadávky 334   334  
Finančné účty 250 934 0 250 934  
Pokladnica 262   262  
Bankové účty 250 672   250 672  
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 906 0 906  
Náklady budúcich období 878   878  
Príjmy budúcich období 28   28  
MAJETOK SPOLU 272 359 5 782 266 577  

Strana pasív Bežné účtovné
  obdobie
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA 81 790
Fondy tvorené z výsledku 84 212
Výsledok hospodárenia -2 422
CUDZIE ZDROJE 158 532
Krátkodobé rezervy 400
Záväzky zo sociálneho fondu 1 469
Krátkodobé záväzky 156 663
Záväzky z obchodného styku  
Záväzky voči zamestnancom 7 374
Zúčtovanie so Soc.poist.a zdrav.poisť. 4 358
Daňové záväzky 906
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov  
k št.rozpočtu a územnej samospr. 144 025
Bankové výpomoci a pôžičky 2 100
Výnosy budúcich období 24 155
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE  
SPOLU 266 577

B) Informácie z výkazu ziskov a strát za rok 2014

ÚČET NÁKLADY ÚPSVaR BSK ÚRAD VLÁDY SPONZORI PROJEKTY SPOLU

501 Spotreba materiálu 10 500 12 0 4 163 3 402 18 077
502 Spotreba energie 3 766 0 0 0 0 3 766
511 Opravy a udržiavanie 425 0 0 1 669 0 2 094
513 Náklady na reprezentáciu 0 0 0 130 35 165
518 Ostatné služby 15 138 472 0 717 19 16 346
521 Mzdové náklady 73 432 32 243 950 7 487 9 464 123 576
524 Zákonné soc.poist.a zdrav.poist. 24 292 11 123 334 2 905 2 923 41 578
527 Zákonné sociálne náklady 1 099 151 0 39 17 1 306
538 Ostatné dane a poplatky 0 0 0 62 0 62
541 Zmluvné pokuty a penále 0 0 0 5 0 5
546 Dary 129 0 0 18 176 324
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547 Osobitné náklady 2 190 0 0 50 1 250 3 490
549 Iné ostatné náklady 235 0 0 941 0 1 177
551 Odpisy DNM a DHM 0 0 0 2 700 2 256 4 956

Účtovná trieda 5 131 208 44 000 1 284 20 886 19 542 216 921

ÚČET VÝNOSY ÚPSVaR BSK ÚRAD VLÁDY SPONZORI PROJEKTY SPOLU

644 Úroky 0 0 0 527 0 527
649 Iné ostatné výnosy 0 0 0 140 0 140
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 131 208 44 000 1 284 10 324 19 435 206 252
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 0 0 0 7 680 0 7 680

Účtovná trieda 6 131 208 44 000 1 284 18 671 19 435 214 599
Výsledok hospodárenia pred zdanením 0 0 0 -2 214 -107 -2 322

591 Daň z príjmov 0 0 0 100 0 100
427 Fond z výsledkov hospodárenia 0 0 0 -2 314 -107 -2 422

C) Analýza nákladov roku 2014

POPIS SUMA
1 Spotreba materiálu 18 077
2 Spotreba energie 3 766
3 Opravy a udržiavanie 2 094
4 Náklady na reprezentáciu 165
5 Ostatné služby 16 346
6 Mzdové náklady 123 576
7 Zákonné soc.poist.a zdrav.poist. 41 578
8 Zákonné sociálne náklady 1 306
9 Ostatné dane a poplatky 62

10 Zmluvné pokuty a penále 5
11 Dary 324
12 Osobitné náklady 3 490
13 Iné ostatné náklady 1 177
14 Odpisy DNM a DHM 4 956

NÁKLADY SPOLU 216 921
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D) Analýza výnosov roku 2014

POPIS SUMA
1 Bankové úroky 527
2 Príspevok UPSVaR 131 208
3 Príspevok BSK 44 000
4 Príspevok Úrad vlády 1 284
5 Dary 1 968
6 Podiel zaplatenej dane 9 107
7 Náhrada škody 140
8 Projekty 19 435
9 Aktivačná činnosť 330

10 Príspevky od fyzických osôb 6 600
PRÍJMY SPOLU 214 599
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E) Analýza spotreby materiálu roku 2014

POPIS SUMA
1 Kancelárske potreby 1 326
2 Čistiace potreby 232
3 Hygienické potreby 849
4 Domáce potreby 1 318
5 Náradie 97
6 Materiál na opravu a údržbu 614
7 Spotreba PHM 2 003
8 Potraviny 5 839
9 Lieky a zdravotnícke potreby 738

10 Ošatenie 1 241
11 Školské potreby 155
12 Záujmová činnosť 732
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13 Dekorácia a výzdoba 14
14 Použitie DHM s nižšou hodnotou 1 536
15 Drobný nábytok 241
16 Lôžkoviny 921
17 Ostatná spotreba materiálu 221

MATERIÁL SPOLU 18 077

9. Kolektív spolupracovníkov

V roku 2014 v našom zariadení pracovali títo pracovníci:

                riaditeľka

PhDr. Dagmar Povodová
psychológovia

PhDr. Dagmar Kubíčková
Mgr. Iveta Klčová 
sociálni pracovníci

 Mgr. Jana Orviská, Mgr. Zuzana Wojatschková
 Mgr. Jozef Krištof, Mgr. Kristina Pišojová (MD)
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 vychovávatelia

Mgr. Marian Mračko, Mgr. Peter Uhrin, PhD. 
Bc. Janka Macková
Anna Zelizňáková      
Anna Fülöpová
Mgr. Lenka Brjančinová (MD)
vedúci prevádzky

Mgr. Pavel Povoda
ekonomický úsek

Ing. Ľubica Šoulová
Ing. Marián Špaček
gazdinka

Viera Diková
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10. Poďakovanie
Naša vďaka za pomoc v roku 2013 patrí:  Úrad bratislavského samosprávneho kraja

                                                       Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

                                                       Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                       Národná rada SR

                                                       SV pre Unicef – Linka detskej istoty 

                                                       Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava 

                                                       Nadácia Poštovej banky

                                                       Nadácia Pontis 

                                                       Komunitná nadácia Bratislava 

                                                       MÚ Bratislava Ružinov

                                                       MÚ Bratislava Vrakuňa

                                                       VÚB

                                                       Eurest

Orange

Frieb + Schuller

Rhapis – výzdoba interiéru

 Kaufland

 Mondelez

 IKEA

                 Hotel Mamaison

                 Mgr. Strýčková

                 PhDr. Eva Havelková

 Dennis Miller

 Steve Sell

 manželia Eckhardtovi

 Iveta Poráčová

 Mgr. Oreská

 Úsmev ako dar

 Accenture

 SAP

 zamestnanci spoloč. SPP a SPPD

 zamestnanci Hawlet Packard

 zamestnanci Siemens

 zamestnanci Generali

                                                                         darcovia 2 % z daní
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                                             Veľmi pekne ďakujeme
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

mailto:domovduha@domovduha.sk


37



38



39


