


Čo je Diagnostické centrum pre deti?



Diagnostické centrum je zariadenie pre deti od 3-15 

rokov, snažiace sa pomôcť riešiť tvoje problémy alebo 

nezhody s tvojimi blízkymi. Nezávisle na tom, ako si 

umiestnený:

• na základe žiadosti rodičov

• na základe výchovného opatrenia

„NIČ NIE JE TAKÉ ČIERNE,

AKO TO VYZERÁ NA PRVÝ POHĽAD.

Pri obojstrannej snahe sa môžeme na všetkom kľudne a 

rozumne dohodnúť.



Vieš čo znamená slovo diagnostické, diagnostika?

Diagnostikovať znamená  zistiť príčiny, prečo tieto 
problémy alebo poruchy správania vznikli.

Ak sa nám to spoločnými silami podarí zistiť, dajú sa 
tieto problémy zmeniť.

Ale bez teba to nepôjde !



Keď si k nám  prišiel, privítala ťa teta sociálna, ktorej 
úlohou je zabezpečiť potrebné údaje a doklady o tebe 

a tvojej rodine. Je v kontakte s kurátorkami, so 
súdmi, rodičmi, políciou. Zariaďuje aj súhlasy na 

priepustky domov.



V prítomnosti tety sociálnej sa 

rozlúčiš s rodičmi a vstúpiš 

do života zariadenia.

Rozlúčenie s rodičmi a 

blízkymi síce nie je ľahké, 

ale čoskoro sa uvidíte.

Každú sobotu sú

návštevy

od 9. do 12. hodiny.



Hneď po rozlúčke sa zúčastníš úvodného 

pohovoru u pani riaditeľky, kde môžeš 

rozprávať o sebe, o svojej rodine, 

kamarátoch, problémoch.



peňazí , šperkov, mobilu, cigariet, piercingu... 

Nie je dôležité ako vyzeráš.

Dôležité je:

aký si človek a ako sa správaš.

Po pohovore ťa teta sociálna odvedie na 

vstupnú prehliadku. 

Zbavíš sa všetkých prebytočných

vecí, ktoré tu nebudeš potrebovať, napríklad:



Čo ťa čaká ?



Škola, kde budeš zaradený do ročníka, ktorý 
navštevuješ. Nevadí, že málo vieš, 

alebo si prepadol, hlavne, 

že sa budeš snažiť.



Každý deň od 12:40 hod. 

sedíme všetci

spolu v kruhu na

komunite v telocvični.

Nemusíš sa ničoho

obávať.  Stačí, keď sa 

predstavíš, povieš svoje 

meno, koľko máš rokov 

a odkiaľ si. Privítame ťa 

cukríkom a pesničkou.

Potom už len sleduj, čo sa 

deje.



Na komunite si spievame, gratulujeme

k sviatkom, rozprávame sa o programe 

dňa. V rôznom môže každý povedať, čo 

ho trápi alebo teší. Ak niekto odchádza, 

tu sa s ním rozlúčime.



Po škole ťa čaká obed v našej jedálni, kde sa 

budeš stravovať päťkrát denne. 



Po obede sa o teba starajú 
vychovávatelia, na ktorých 
sa môžeš vždy spoľahnúť. 
Budeš zaradený do jednej z 

výchovných skupín. 

Každá skupina má svoju 
klubovňu, kde trávi väčšinu 

poobedňajšieho času. 



Po obede sa môžeš zúčastniť zaujímavých činností

s vychovávateľmi tvojej skupiny.



Každý večer pred spaním ťa čaká hodnotenie správania.

Tvoje správanie sa hodnotí bodmi. Denne môžeš získať 

2 body v škole, 3 body vo výchove.

Všetky informácie 

o hodnotení sa dozvieš od svojich vychovávateľov.

Nauč sa hodnotiť svoje správanie !

Podrobne o hodnotení sa dozvieš tu:



Celý týždeň sa správaj čo najlepšie, aby si mohol získať čo najviac 

bodov. Ak budeš mať veľa bodov, čakajú ťa odmeny, pochvaly, 

vychádzky a priepustky. Predovšetkým nám však dokáž, že 

na sebe pracuješ.

V piatok je veľká komunita, kde sa dozvieme, ako sa deti správali za 
celý týždeň a či môžu ísť na vychádzku alebo priepustku.



Čo doporučujeme a oceňujeme?

• Máme pochopenie pre tvoje problémy

• Oceňujeme tvoju snahu o slušný prístup ku všetkým, 

ktorých stretneš

• Očakávame otvorenú komunikáciu, úprimnosť, 

disciplínu

• Očakávame dodržiavanie hygienických pravidiel, 

zachovanie čistoty a poriadku v celom zariadení

• Doporučujeme spolupracovať s dospelými, pracovať na 

sebe, pestovať pevnú vôľu a sebakontrolu



Máme tu ešte niečo, o čom musíš vedieť. 

Človek môže robiť chyby, dôležité je priznať si ich a 

ponaučiť sa. 

Nie každú chybu však hodnotíme rovnako. Sú tu 

priestupky, ktoré sú jednoznačne zlé a 

neospravedlniteľné,

za ktoré môžeš byť zaradený hneď do zlého stupňa. 

• Cigarety, alkohol, drogy (užívanie, prechovávanie, donášanie a 

šírenie v DC)

• Šikana  - fyzická aj slovná, vyhrážanie sa, urážky a ponižovanie

• Krádež

• Úmyselné poškodenie cudzieho majetku

• Útek



Ubytovaný budeš na izbe spolu 

s kamarátmi. Aby ti 

nebolo smutno môžeš si 

doniesť obľúbenú hračku, fotky 

svojich rodičov a známych, 

ktoré si môžeš vylepiť 

nad posteľou.

Večer o desiatej chodievate 

zvyčajne spať.



S kým sa budeš stretávať?______________
Riaditeľka: Ľubica Murínová

Vedúci výchovy: Peter Grega

Vedúca školy: Helena Kočnerová

Psychologičky: Alena Purkertová

Viera Gálová

Simona Michalíková

Martina Uríková

Sociálne pracovníčky: Gabika Toronyiová

Anna Jakubíková

Učitelia: Helena Kočnerová

Oľga Košútová

Magda Dubíková

Adriana Biskupičová

Eva Baková

Maroš Novák

Rudo Salčák

Liečebáci: Miroslav Šmilňák

Milan Ivan
Vychovávatelia: Marika Blažeková

Gabriel Toráč

Michal Zub

Zora Škuláňová

Branislav Broz

Helena Dolinská

Slavo Gavora

Zuzana Májeková

Zoltán Lovišek

Noční a pomocní vychovávatelia: 
Zdenka Sýkorová
Eva Horváthová

Dana Kmetíková

Mária Bónová

Edita Zigová

Štefan  Závodský



vždy tu budú pre teba tety 

psychologičky, ujo liečebák, 

ktorí sa s tebou radi porozprávajú, 

Ak by ti bolo smutno,

alebo ťa bude trápiť nejaký problém,

a schránka dôvery, kde môžeš 

vhodiť svoj anonymný list.



Máš možnosť sa zúčastniť dôverných rozhovorov 

so psychologičkami, ktoré ti zaručujú, že to, čo 

im povieš, zostane len medzi vami.

Môžeš sa zúčastniť relaxačných cvičení a 

rozhovorov na intímnu tému v terapeutickej 

miestnosti.



Keď máš zdravotné problémy, bolesti, cítiš sa 

zle, mal by si to čím skôr oznámiť 

zdravotnej sestričke. Ona ťa vyšetrí a podľa 

potreby ťa odprevadí k lekárovi, alebo 

zavolá tvojím blízkym.



Keď budeš prekypovať energiou, máš 

možnosť navštíviť našu 

posilňovňu,

kde sa pod dozorom dospelého môžeš 

realizovať ako šikovný športovec.



S učiteľmi alebo vychovávateľmi budeš   

môcť navštevovať aj našu 

počítačovú miestnosť. 

Okrem surfovania na internete sa môžete 

zahrať a zmerať svoje schopnosti.



Aby si sa necítil opustený, dvakrát do týždňa 

budeš môcť byť s rodinou aj v telefonickom 

kontakte. 

a máš možnosť si dopisovať so 

svojimi blízkymi aj kamarátmi.



Aby si vedel, ako to u nás chodí, informujeme ťa o 

týždennom programe:

Pondelok:      víkendové dozvuky, očista

Utorok:          terapeutické skupinky

Streda:           krúžky – počítačový, športový, pingpongový,           

posilňovací, šikovných rúk

Štvrtok:          pracovné činnosti, klub

Piatok:           domáce práce, varenie, večeradlo

Sobota:          návštevy, vychádzky

Nedeľa:         oddychový deň, turistické vychádzky



Samozrejme netreba zabudnúť 
na každodenné povinnosti, 

ako hygiena, učenie sa, 
pobyt na dvore, drobné 

upratovanie.



Momenty z nášho života



Naše

záujmové

krúžky



Pobyt v prírode



Rôzne akcie



Vitaj u nás! 
Dúfame, že sa ti tu bude dariť. Prajeme 

ti dobrú spoluprácu s dospelými, 
úspešnú prácu na sebe, chladnú hlavu, 
pevnú vôľu a výdrž, aby si sa čím skôr 
mohol dostať späť k svojim najbližším 
a zodpovedne kráčať na ceste svojho 

života.



1. Každý deň v priebehu týždňa budeš hodnotený bodmi, ktoré dávajú 
učitelia a vychovávatelia. Na konci týždňa (každý piatok) bude bodové 
hodnotenie sčítané. Ak získaš dosť bodov, aby si bol v dobrom stupni, 
môžeš byť odmenený vychádzkou, priepustkou, účasťou na zaujímavých 
akciách.

2. Každý deň môžeš získať za bezproblémové správanie a dodržiavanie 
pravidiel 8 bodov.

Za správanie v škole: 2 body.

Za správanie vo výchove (popoludňajší program): 3 body.

Za večerné správanie: 2 body.

Do hodnotenia sa zahŕňa aj každodenná kontrola poriadku na spálňach.

V sobotu a nedeľu môžeš za bezproblémové správanie a dodržiavanie pravidiel 
získať 5 bodov.

Ak budeš v priebehu týždňa fungovať normálne, tak ako by si sa mal bežne 
správať, nazbieraš za týždeň najviac 45 bodov.

Systém hodnotenia

Pokračovať tu:


