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Názov organizácie:  Centrum pre deti a rodiny Komárno  
    Ul. mieru  3 
    945 01  Komárno  
 
          
Zriaďovateľ:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave  
 
IČO:     35628383 
 
Riaditeľka:   Ing. Silvia Dorotovičová  
   
Sociálne pracovníčky: Mgr. Veronika Pasztoreková 
    Mgr. Renáta Valentovičová 
     
Telefón:    035 / 24 33 011 
    035 / 24 33 019 
Fax:    035 / 24 33 019      
 
   
e-mail:    ded.komarno@mail.t-com.sk 
 
web:    www.cdrkomarno.sk   
 
Druh poskytovanej 
sociálnej služby:  sociálne služby pre deti 
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  pobytová, celoročná 
 

Čo ponúkame:  Centrum pre deti a rodiny Komárno (ďalej len Centrum) vykonáva opatrenia 

pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne 

stará o dieťa, požiadania dieťaťa, rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o 

nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia a pre plnoletú fyzickú 

osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím 

plnoletosti dieťaťa. Ďalej v zmysle § 59 zákona č. 305/2005 Z. z. Centrum vykonáva 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou alebo terénnou 

formou podľa schváleného programu Centra. 

Centrum je štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny Bratislava. Kapacita zariadenia je 65 detí.  

Starostlivosť o deti aktuálne vykonáva:  

 v domácom prostredí zamestnancov Centra v 22 profesionálnych náhradných 

rodinách 44 deťom 

 v budove Centra v 3 špecializovaných samostatných skupinách pre deti ťažko 

zdravotne postihnuté s kapacitou pre 21 detí. Deti sú rozdelené v skupinách podľa 

veku a charakteru zdravotného postihnutia. 
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Názov organizácie:  Centrum pre deti a rodiny Kolárovo 
    Rábska 900/12 
    946 03  Kolárovo 
 
          
Zriaďovateľ:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave  
 
IČO:     00350303 
 
Riaditeľ :             Mgr. Tibor Zifčák 
            
Telefón:    +421 357 771 420      
 
Sociálne prac.:  Mgr. Kristína Švecová Poláková 
                                               PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD. 
                                               Mgr.Ronald Pechartz 
           
Telefón:   +421 905 314 165 
    +421 905 115 557 
 
e-mail:    riaditel.kolarovo@ded.gov.sk 

                                              socialne.kolarovo@ded.gov.sk 

 
 
   
Druh poskytovanej 
sociálnej služby:  sociálne služby pre deti 
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  pobytová, celoročná 
 
 

Čo ponúkame: Centrum pre deti a rodiny Kolárovo je zariadenie rodinného typu zriadené na 

účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné 

prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu, výchovných 

opatrení, opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií 

dieťaťa a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu v 

prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí 

a v medziľudských vzťahoch. V súčasnosti máme 8 samostatných skupín a 1 skupinu 

mladých dospelých. V samostatných skupinách je spravidla 8-10 detí.Deti v skupinách žijú, 

pracujú, učia sa, pomáhajú, zveľaďujú, oddychujú, stýkajú sa s priateľmi a zabávajú sa tak, 

ako v bežných domácnostiach a aj keď im nedokážeme nahradiť rodinu, snažíme sa o citlivú 

a profesionálnu starostlivosť s cieľom zabezpečiť deťom a mladým dospelým pocit domova, 

naučiť ich prevziať zodpovednosť za svoj život, zvládnuť starostlivosť o seba, domácnosť a 

svoje okolie tak, ako deti v prirodzenom rodinnom prostredí. Výchovu a komplexnú 

starostlivosť zabezpečujú vychovávatelia a odborný tím zložený zo sociálnych pracovníkov a 

psychológov.  

Centrum nezabezpečuje pobyt pre maloleté deti, ktoré si vyžadujú ošetrovateľskú 

mailto:riaditel.kolarovo@ded.gov.sk
mailto:socialne.kolarovo@ded.gov.sk
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starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine alebo deti, ktorým je potrebné vzhľadom 

na zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine.  
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Názov organizácie:  Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže 
    Brigádnická 1 
    946 03  Dedina Mládeže 
 
          
Zriaďovateľ:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave  
 
IČO:     00350311 

Riaditeľ:   Mgr. Jaroslav Szabó 

        
     
Sociálne prac.:  PhDr. Jana Tóthová 
    Mgr. Rebrošová Iveta 
                                          Mgr. Bereczká Miroslava 
           
Telefón:   +421 905 314 165 
    +421 905 115 557 
 
e-mail:    riaditeldml@mail.t-com.sk 
   
Druh poskytovanej 
sociálnej služby:  sociálne služby pre deti 
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  pobytová, celoročná 
                                              ambulantná / terénna forma 
 
Čo ponúkame:  
 
Centrum pre deti a rodiny  je zariadenie zriadené na účel vykonávania: a) opatrení dočasne 

nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné 

prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení 

neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len „pobytové 

opatrenie súdu“),b) výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných 

opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému 

odbornému poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného 

opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto 

povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),c) opatrení na predchádzanie vzniku, 

prehlbovania a opakovania1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí 

alebo náhradnom rodinnom prostredí,2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo 

sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, 

náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudský 
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Názov organizácie: Základná organizácia rodičov telesne postihnutých 
detí č. 75     
Záhradnícka ul.  16/8 

    945 01  Komárno   

 
IČO:    37858483       
     
Poskytovateľ:   neverejný   

Kontaktná osoba:  Magdaléna  Horváthová 
    
Telefón:    0907 708 328    
           
Druh poskytovanej 
sociálnej služby:  rekondície, rekreácie, pomoc a poradenstvo v sociálnej  

a zdravotnej oblasti  
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  na čas neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:   terénna  
 
Čo ponúkame:  - Organizuje rekondície, rekreácie pre svojich členov a rôzne  

  aktivity. 
    - Poskytuje sociálno – zdravotné poradenstvo. 
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Názov organizácie:  Centrum voľného času  
    Nám.gen.Klapku 7/a 
    945 01  Komárno 
 
IČO:     
Telefón:   035/ 77 30 396 
Riaditeľka:   Mgr. Marta Vargová  
e-mail:    cvc@komarno.sk 
       
web:     www.cvckomarno.com     
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  na čas neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  ambulantná 
 
Čo ponúkame: 
 
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského 

zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb 

do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a 

ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich 

praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného 

času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. Centrá 

voľného času podľa platnej legislatívy vychádzajúcej zo zákona 245/2008 a vyhlášky 

306/2009 § 6 vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú 

výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže.“ 

Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako: 

a) pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra, 

b) príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a 

exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole, 

c) prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných 

sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, 

d) organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné 

osoby, ktoré nenavštevujú centrum, 

e) spontánna činnosť a podpora vlastných projektov členov záujmových útvarov, 

na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum. 

Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s 

deťmi v ich voľnom čase: 

a) školám a školským zariadeniam, 

b) občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti,  

- 
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Centrum voľného času je rozpočtová organizácia na základe zriaďovacej listiny 

CVČ. Centrum voľného času v Komárne je zariadenie bez právnej subjektivity, 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno, štatutárnym orgánom primátor mesta. 
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Názov organizácie:  Metodicko – pedagogické centrum 
    Detašované pracovisko MPC 
    Dôstojnícky pavilón 

Hradná 2 
945 01  Komárno 

 
Zriaďovateľ:   organizácia MŠVV a Š SR 
  
Zástupca pre detašované 
pracovisko:   Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD     
          
Telefón:    +421 35 3812 026 
                                              0917/ 371 460     
   
e-mail:    sekretariat.kn@mpc-edu.sk 
 
web:    www.mpc-edu.sk   
 
Druh služby:  

je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje vzdelávanie 
v programoch a moduloch programov vzdelávania a realizuje atestácie pre pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva na základe oprávnenia č. 
1/2019-AT vydaného ministerstvom školstva. V súlade s potrebami regionálneho školstva 
realizuje vzdelávacie podujatia a poskytuje poradenstvo a odborno-metodickú podporu. Realizuje 

projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni. Zameraná je  na 
výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a 
nepedagogických zamestnancov. V jeho pôsobnosti sú školy a školské zariadenia na území 
Slovenskej republiky. 

  
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  ambulantná 

Čo ponúkame: 

 organizuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, 

 zabezpečuje odborno-metodickú činnosť v oblasti 
kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, 

 vydavateľsko-publikačná činnosť, 
 vykonáva výskumnú a prieskumnú činnosť v oblasti 

kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov, 

 vykonáva na základe poverenia MŠ SR celoslovenské 
kompetencie: 
- v oblasti odborného garantovania rómskej problematiky, 
- v oblasti odborného garantovania ďalšieho vzdelávania 
učiteľov škôl na národnostných územiach (maďarské, 
ukrajinské, rusínske). 

mailto:sekretariat.kn@mpc-edu.sk

