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V detskom domove nebude viac ako 10 detí pod jednou strechou 
 
 
Postupné zrušenie veľkokapacitných detských domovov, ktoré nahradia 
skupiny detí v rodinných domov a bytoch. Dôraz na udržanie detí v pôvodnej 
rodine, podpora náhradných a profesionálnych rodín. Také ciele si kladie 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v pripravovanej Koncepcií 
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. 
 
 
Od 1. júla 2011 prešla zriaďovateľská pôsobnosť detských domovov spod určených 
úradov práce pod Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Aká bude ich budúcnosť 
naznačuje nová Koncepcia deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti na roky 
2012-2015, ktorá sa v súčasnosti finalizuje na pôde Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny.  
Detské domovy by  mali podľa tejto koncepcie pokračovať v procese 
transformácie a premeniť sa na  Domovy detí – teda detské domovy 
s profesionálnymi rodinami a samostatnými skupinami v rodinných domoch 
alebo bytoch. Tieto kritériá už dnes úplne spĺňa 12 detských domovov (Spišské 
Vlachy, Michalovce,  Košická Nová Ves, Prievidza, Trenčín, Jesenské, Nová Baňa, 
Polomka, Rimavská Sobota,  Spišská Belá, Snina, Kolíňany). V týchto domovoch nie 
je „pod jednou strechou“ už dnes viac ako 10 detí.  
 
V budúcom roku by tento počet mali dosiahnuť ďalšie detské domovy, najmä DeD 
Šarišské Michaľany, Spišský Štiavnik, Nižná Kamenica, Remetské Hámre – Koromľa 
či Nitra.  
 
Ostatné detské domovy čaká postupná premena. Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny, má ako zriaďovateľ detských domovov zákonnú povinnosť vytvoriť do 31. 
decembra 2012 také podmienky, aby pod jednou „strechou“ nebolo viac ako 40 detí. 
Túto podmienku zatiaľ nespĺňa ešte 10 z celkového počtu 71 detských domovov. 
Dva z nich – DeD Necpaly a Kremnica však sťahujú ďalšie deti do samostatných 
rodinných  domov k 1.1. budúceho roka a podmienku tak splnia.  
 
 
Ústredie práce sa okrem obmedzených zdrojov zo štátneho rozpočtu usiluje na tento 
účel využívať aj mimorozpočtové zdroje – predovšetkým eurofondy prostredníctvom 
predkladania projektov na prestavbu detských domovov v rámci regionálneho 
operačného programu. V súčasnosti sú schválené projekty  4 detských domovov, 
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ktoré začali s prestavbou budov pre malé skupiny detí (Martin, Kolárovo, Sereď, 
Skalica).  
 
Presun detí do menších skupín v rodinných domov v obciach a mestách 
umožní deťom vyrastať v integrácii s bežnou spoločnosťou, nie v izolácii vo 
veľkokapacitných budovách často v odľahlých oblastiach miest. Tieto zmeny 
prispejú k zlepšeniu podmienok pre prácu s dieťaťom, k individuálnejšiemu 
prístupu k potrebám konkrétneho dieťaťa a následne k jeho úspešnému 
začleneniu do spoločnosti po ukončení ústavnej starostlivosti. 
 

 

Práca s pôvodnou rodinou aj v detskom domove 
Prioritou sociálnej práce s rodinou a dieťaťom musí byť snaha o návrat dieťaťa do 
jeho pôvodnej rodiny.  
V prípade, že sa dieťa do pôvodnej rodiny nemôže vrátiť a nemôže vyrastať ani 
u príbuzných, umiestnenie v detskom domove či v profesionálnej rodine by malo 
trvať len nevyhnutné dlhý čas, kým sa pre dieťa nájde náhradná rodina. Detské 
domovy by mali pre tieto úlohy vytvoriť podmienky na stretávanie dieťaťa s rodinou. 
Niektoré už takéto priestory majú, dokonca majú podobu akýchsi samostatných 
bytov, v ktorých môže dieťa tráviť istý čas biologickými alebo s náhradnými rodičmi.  
 
Podpora mladých dospelých 
Detské domovy sa musia výraznejšie sústrediť na podporu osamostatňovania 
mladých dospelých. Mladí dospelí sú odchovanci detských domovov po dosiahnutí 
plnoletosti. V detských domovoch by sa mal vytvárať priestor na ubytovanie a pomoc 
mladým dospelým aj po dovŕšení 18 roku veku, mali by vznikať samostatné skupiny 
pre mladých dospelých, a to tiež predovšetkým v samostatných bytoch či domoch. 
Okrem poskytnutia bývania by mali dostať mladí dospelý aj podporu 
v snahe dosahovaní vyššieho ako stredoškolského vzdelávania. Počet takýchto 
skupín mladých dospelých síce v detských domovoch rastie, ale zatiaľ len mierne – 
v roku 2011 ich bolo 11 (v roku 2008 len dve, počet detí v nich narástol o 32, t.j. o 31 
percent.) 
 
 
Koniec veľkých budov 
Presun detí do profesionálnych rodín a do samostatných skupín v rodinných domoch 
alebo bytoch znamená opúšťanie niektorých veľkokapacitných budov detských 
domovov, ktoré znamenajú pre štát veľké náklady na prevádzku. Ústredie práce sa 
prioritne snaží veľké nevyhovujúce budovy,  ktoré vyžadujú už v súčasnosti veľké 
investície, zamieňať za menšie rodinné domy vhodné pre samostatné skupiny.  
„Opustené budovy“, ktoré nebude možné ďalej využívať napr. na  stretávanie sa 
dieťaťa s biologickou, či náhradnou rodinou, na ubytovanie a sociálnu prácu 
s mladými dospelými, maloletými matkami či tehotnými ženami, atď),  budú v prvom 
rade ponúkané iným štátnym organizáciám,  obciam, či  školám v zmysle zákona 
o správe majetku štátu. 
 
Minulý rok takto už opustilo veľké kmeňové budovy asi 10 detských domovov, 
naposledy detský domov v Hostoviciach (kde sa deti presunuli do 4 rodinných domov 
a  o budovu už prejavila záujem obec) a v najbližších dňoch svoju hlavnú budovu 



opustí detský domov v Malackách (aj tu sa deti presunuli do 4 rodinných domov). 
V starej budove detského domova v Malackách bude materská škola.  

 
 
 
Tab. č. 4 - Počet umiestnených detí   v DeD                           k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31.12.2010 Porovnanie 08-10-% 

Detský domov 4579 4511 4423 -3,4% 

v tom 

 

0-3 rokov  599 591 566 -5,6% 
4 - 6 rokov 498 467 438 -12,2% 
7 - 15 rokov 2338 2301 2249 -3,9% 
16 - 18 rokov 753 792 830 +10,2% 
nad 18 rokov 391 360 340 -13,1% 

 
 
Počet detí, ktorým bola v rokoch 2009 a 2010 ukončené poskytovanie starostlivosti 
v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu (DeD, krízové strediská, reedukačné 
zariadenia a pod.) z dôvodu sanácie rodinného prostredia dieťaťa a z dôvodu zverenia 
dieťaťa do náhradnej rodiny:  
 

 

rok 

Ukončenie z dôvodu sanácie 

rodinného prostredia dieťaťa 

Ukončenie z dôvodu zverenia 

dieťaťa do náhradnej rodiny 

2009 336 431 

2010 347 374 

 
 
 


