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DETSKÉ CENTRUM  
Spoločnosť pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu 
 
K. Sidora 134, 034 01 Ružomberok, IČO 30226112, akreditovaný subjekt pod-
ľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kuratele  

 
z r i a ď u j e 

 
v súlade so stanovami Detského centra a uznesením Predsedníctva DC, detský 
domov, ako svoju organizačnú jednotku, pod názvom: 
 

NÁHRADNÉ RODINY DETSKÉHO CENTRA 
 

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany podľa Zákona č. 305/2005 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, § 49, §47 ods. 3 písm. a) 1. až 
3., 5. až 12. bodu, písm. b) 1. až 3. a 5. bodu, písm. c) 1., 2., 4. a 5. bodu, písm. d) 1. 
až 4. bodu, ods. 4 písm. c. 

 
Sídlo detského domova je v Ružomberku, K. Sidora 134, PSČ 034 01 Ružomberok. 
 
Štatutárnym orgánom pre veci detského domova je štatutárny zástupca Detského 
centra PaedDr. Viktor Blaho, bytom 034 01 Ružomberok, Hriadky 24, ktorý zároveň 
vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu DeD. 
 
Forma hospodárenia detského domova je súčasťou hospodárenia Detského centra, 
ako občianskeho združenia, vedená na  analyticky rozlíšených účtoch, so samostat-
ne vyčleneným rozpočtom. 
 
Predmetom činnosti detského domova je vykonávanie rozhodnutia súdu 
o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného 
opatrenia, v prostredí nahrádzajúcom prirodzené rodinné prostredie, deťom od naro-
denia do dosiahnutia plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov 
veku. Rozhodnutie súdu a všestranná starostlivosť sa poskytuje deťom v samostat-
nej výchovnej skupine, v samostatnej diagnostickej skupine a v profesionálnych ná-
hradných rodinách. Kapacita detského domova je stanovená na 40 detí, táto sa mô-
že prekročiť maximálne len v prípade zoskupenia súrodeneckej skupiny. Ďalej sa 
postupuje podľa Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kura-
tele, § 49, §47 ods. 3 písm. a) 1. až 3., 5. až 12. bodu, písm. b) 1. až 3. a 5. bodu, 
písm. c) 1., 2., 4. a 5. bodu, písm. d) 1. až 4. bodu, ods. 4 písm. c., ďalších súvisia-
cich zákonov a podľa Deklarácie „DIEŤA POTREBUJE RODINU“ prijatú na Valnom 
zhromaždení Združenia zástupcov neštátnych detských domovov, dňa 21. 6.2007 
v Tepličke nad Váhom. 
    
Zriaďovacia listina detského domova NÁHRADNÉ RODINY DETSKÉHO CENTRA, 
vydaná Detským centrom - Spoločnosťou pre pomoc deťom v SR, odkázaným na 
náhradnú výchovu, zo 17. septembra 1999, sa touto zriaďovacou listinou ruší. 
 
 
V Ružomberku, dňa 28. septembra 2007           PaedDr. Viktor Blaho 
                              prezident DC 


