
 
       
 

 
      Komunita Kráľovnej pokoja 

 
 
 

Kód projektu: 302021K916 

Názov projektu: Deinštitucionalizácia DeD Močenok 

 

Výzva: 

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú 

(proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) 

 

Stručný popis projektu, ciele, výsledky 

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately v zariadení prechodom z inštitucionálnej formy na komunitnú 

prostredníctvom transformácie a deinštitucionalizácie Detského domova Močenok. Detský 

domov má v súčasnosti kapacitu 70 miest v zmysle platnej akreditácie zariadenia na výkon 

opatrení SPODaSK. Realizáciou aktivít projektu Deinštitucionalizácie Detského domova 

Močenok ako existujúceho veľkokapacitného zariadenia bude zariadenie detského domova 

transformované na zariadenie zabezpečujúce výkon opatrení SPOaSK na komunitnej báze, t. 

j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a 

kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Všetky deti a mladí dospelí, pre ktoré sa 

vykonávajú opatrenia SPOaSK v DeD Močenok, budú umiestnené v samostatných skupinách 

s max. počtom 10 osôb a to v jednej bytovej jednotke (v bytovom dome) a v 4 rodinných 

domoch na rôznych miestach. Samostatné skupiny budú umiestnené v obciach Močenok 

a Radošina a v mestách Šaľa a Nitra. Profesionálne rodiny s deťmi sú rozmiestnené v rámci 

Nitrianskeho kraja v domácom prostredí zamestnancov DeD - profesionálnych rodičov. 

Výkon opatrení bude začlenený do prirodzenej komunity. Implementáciou projektu sa 

podmienky v DeD Močenok priblížia čo najviac bežnej rodine a to v prirodzených 

spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine. Detský domov 

Močenok splnením Transformačného plánu a realizáciou aktivít projektu bude zariadením 

plne integrovaným v komunite, vylučujúcim segregáciu a izoláciu a umožňujúcim 

plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí. Realizáciou projektu sa tiež 

rozšíri  rozsah výkonu opatrení DeD Močenok o ambulantnú a pobytovú formu práce s 

rodinou a osobami blízkymi vo vzťahu s ku klientom. 

 

V rámci projektu deinštitucionalizácie DeD Močenok je plánované vytvorenie podmienok  

- na presun samostatnej skupiny z objektu NKP kaštieľ Močenok do postaveného rodinného 

domu v obci Radošina a 

- presun 5 miest z objektu rodinného domu v areáli kaštieľa Močenok do zakúpeného 

rodinného domu s pozemkom v meste Nitra. 

Za týmto účelom je potrebné zbúrať starý rodinný dom v obci Radošina nachádzajúci sa na 

pozemku vo vlastníctve žiadateľa a postaviť nový rodinný dom s kapacitou 10 miest, 

ďalej zakúpiť rodinný dom s pozemkom v meste Nitra (väčší výber zamestnancov a možnosti 

štúdia detí a mladých dospelých, na pozemku vykonávanie pracovných a športových aktivít) 

pre 5 mladých dospelých.  

Uvoľnené priestory v rodinnom dome areálu kaštieľa Močenok a v samotnom kaštieli budú 

využité na vykonávanie ambulantnej a pobytovej práce s rodinou a osobami blízkymi vo 

vzťahu k deťom, mladým dospelým a na krátkodobé pobyty a odbornú prácu s biologickými 

rodinami a žiadateľmi o náhradnú rodinnú starostlivosť. 
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Za účelom najmä ambulantnej práce s rodinou a blízkymi osobami vo vzťahu ku klientom  (s 

deťmi a mladými dospelými) bude aj zakúpený 7 miestny osobný automobil. Za účelom 

ochrany životného prostredia sa plánuje zakúpenie vozidla s pohonom motora na 

CNG/benzín. Žiadateľ už využíva takéto vozidlá, ktorých prevádzka je šetrná k životnému 

prostrediu. Touto aktivitou sa vytvorí priestor na výkon opatrení SPOaSK akreditovaným 

subjektom aj v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v 

otvorenom prostredí. 

Pôvodný objekt na pozemku v Radošine musí byť najprv odstránený, k čomu bola spracovaná 

samostatná dokumentácia pre povolenie odstránenia stavby, v zmysle ktorej jestvujúci stav 

existujúceho rodinného domu, na parcele č. 404/1 a 403, sa nejaví už v dobrom fyzickom a 

statickom stave, nie je spôsobilý pre ďalšie bývanie. Statické posúdenie objektu ho navrhuje v 

celom rozsahu najmä z hľadiska bezpečnosti, ODSTRÁNIŤ. 

Projekt stavby nového rodinného domu vychádza z projektu dvojdomu, ktorý sa otvorí na 

prízemí nepostavením deliacej steny. Tým sa vytvoria vhodné kapacitné, priestorové 

podmienky, podmienky pre uplatnenie bezbariérových opatrení v rámci stavby objektu 

a  podmienky vybavenosti priestorov. Stavba počíta pri všetkých obvodových stenách 

pozostávajúcich z Porotherm 38 Ti Profi s vnútornou omietkou Porotherm Univerzal hr. 15 

mm, so zateplením zateplovacím systémom s grafitovým EPS hr. 140mm. Strešná konštrukcia 

(tepelná izolácia 26 cm s parozábranou s integr. tep. Izoláciou), okná s izolačným trojsklom. 

Po postavení objektu bude autorom projektu – projektovou kanceláriou Euroline vydaný 

energetický certifikát. Pre projektovaný dom v Radošine je spracované posúdenie energetickej 

certifikácie budov podľa zákona 555/2005 Z.z., ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie. 

Objekt je kategorizovaný do energetickej triedy A0. Projektová dokumentácia na stavbu 

domu bola vybraná z ponúkaných naprojektovaných domov ako projekt pod názvom DUAL 

38, ktorý vyhovoval podmienkam. Všetky navrhované konštrukcie spĺňajú požadovanú 

kvalitu a požiadavky na súčinitele prestupu tepla podľa platných noriem. 

Rodinný dom s pozemkom v meste Nitra, ktorý je predmetom kúpy, je prízemný, s 

bezbariérovým vstupom, so šírkami otvorov dvier vyhovujúcim pre stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v celej stavbe, sociálne zariadenie a kúpeľňa 

vyhovujú svojimi rozmermi, usporiadaním pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Rodinný dom, ktorý je predmetom kúpy je zateplený EPS s hrúbkou 30 

mm. Okná plastová s izolačným trojsklom.  Súčasne s RD má byť zakúpený susedný 

pozemok na ktorom budú vytvorené podmienky na pracovnú, športovú a terapeutickú aktivitu 

s mladými dospelými. Zariadenie má zväčša umiestnené deti s mentálnym a psychyckým 

postihnutím a takéto podporné aktivity sú žiadúce aj pri ich dospievaní a v procese 

osamostatňovania sa. 

V rámci prvej aj druhej aktivity budú obstarané nevyhnutné položky zariadenia objektov. 

Projekt z hľadiska časového nastavenia zahŕňa proces verejného obstarávania, búracie práce 

pôvodného objektu v Radošine, výstavbu nového objektu a jeho zariaďovanie, ako aj 

preklasifikovanie súčasného polyfunkčného objektu v Nitre na rodinný dom a jeho 

zariaďovanie. Kúpa automobilu bude riešená v rámci uvedených aktivít.  

Na základe realizácie projektu bude Komunita Kráľovnej pokoja iniciovať akreditáciu na 

výkon opatrení SPOaSK aj ambulantnou formou.  
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Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 

  

Realizovaná investícia 

- podporí transformáciu a deinštitucionalizáciu existujúceho  veľkokapacitného zariadenia 

(DeD akreditovaná kapacita 70 miest) vytvorením vhodných priestorových podmienok na 

komunitnej báze v súlade so Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a 

náhradnej starostlivosti v SR, koncepčnými dokumentmi NSK, plánmi komunitných služieb 

obcí, 

- podporí transformáciu a deinštitucionalizáciu zariadenia SPOaSK  na 

zariadenie zabezpečujúce výkon opatrení SPOaSK na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom 

sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac 

podobných bežnej rodine, 

- podporí vytváranie vhodných priestorových podmienok (vhodného fyzického prostredia) na 

zabezpečovanie výkonu SPOaSK, podmienok na zabezpečenie starostlivosti o deti v komunite 

s dočasným charakterom v rodinných domoch/bytoch (najviac 1 skupina detí v jednom 

rodinnom byte/dome integrovanom v komunite), 

- podporí vytváranie priestoru pre pobytovú a ambulantnú formu práce s rodinou a osobami 

blízkymi vo vzťahu ku klientom. 

 

Hlavné aktivity sa začali realizovať dňa 8. 1. 2018. Odhadovaný čas realizácie hlavných 

aktivít projektu je 24 mesiacov, uvedené však môže byť ovplyvnené procesmi verejného 

obstarávania. 

 

Celková zazmluvnená suma:      741 343,25 € 

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:  704 276,09 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov subjektu:    37 067,16 € 

 

 

 


