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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018 

 

 DOM SV. KOZMU A DAMIÁNA, 

 zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie,  

RUMANOVA 6,  080 01 PREŠOV 

 

V Dome sv. Kozmu a Damiána sa poskytujú sociálne služby pobytovou formou 

s celoročnou prevádzkou. Činnosť v ZOS, DSS a ŠZ sme prispôsobovali daným okolnostiam, 

udalostiam a potrebám klientov s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľa sociálnej 

služby. Cieľom je aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopnosti a možností, 

poskytovať sociálne služby na odbornej úrovni, spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou 

v zmysle zákona 448/2008 Z.z..  

 

1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb 

 

ZRIAĎOVATEĽ: 

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 

Sládkovičova 22, 080 01  Prešov 

 

Na základe zápisu do Registra neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby, 

vedenom na Krajskom úrade v Prešove, odbor sociálnych vecí č. 36/2001 zo dňa 

1.11.2001 Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie zriadila dňa 

1.12.2001 Zariadenie opatrovateľskej služby s názvom: Nezábudka so sídlom Rumanova 

6, Prešov. Dňa 16.9.2002 premenovala zariadenie na Dom sv. Kozmu a Damiána. 

Od 1.1.2008 rozšírila na základe zmeny v Registri neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby o poskytovanie sociálnych 

služieb v domove sociálnych služieb a od 1.1.2015 o špecializované zariadenie. 

 

Právna forma:       účelové zariadenie cirkvi 

Zápis do registra neverejných poskytovateľov:  1.11.2001 pod číslom 36/2001 

Dátum vzniku:       1.12.2001 -  Zriaďovacia listina 

Štatutárny zástupca:     RNDr. Eva Sičáková 

IČO:        00585700 

DIČ:        2021157160 

Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, Prešov poskytuje sociálne služby v zmysle 

zákona 448/2008 Z.z. v platnom znení v zariadení sociálnych služieb: zariadenie 

opatrovateľskej služby,  v  domove sociálnych služieb a od 1.1.2015 aj v špecializovanom 

zariadení celoročnou pobytovou formou. 
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2. Predmet, účel a rozsah poskytovaných sociálnych služieb 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby  podľa zákona 448/2008 z.z.  § 36 

(1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas 

plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa 

prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 

(2) V zariadení opatrovateľskej služby sa 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

(3) V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, 

ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 

22. 

 

Domov sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 z.z.  § 38 

(1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou 

sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia 

dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba 

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V 

podľa prílohy č. 3, alebo 

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa 

prílohy č. 3. 

(2) V domove sociálnych služieb sa 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

b) zabezpečuje 

1. rozvoj pracovných zručností 

2. záujmová činnosť, 

c) utvárajú podmienky na 

2. úschovu cenných vecí. 

(5) V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak 

neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. 
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(6) Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v 

domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej 

(7) V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 

prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia. 

(8) Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú 

pobytovú sociálnu službu. 

 

Špecializované zariadenie podľa zákona 448/2008 z.z.  § 39 

(1) V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa 

prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 

Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 

etiológie, hluchoslepota. 

(2) V špecializovanom zariadení sa 

a) poskytuje 

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. sociálna rehabilitácia, 

4. ubytovanie, 

5. stravovanie, 

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

7. osobné vybavenie, 

b) zabezpečuje 

1. rozvoj pracovných zručností, 

2. záujmová činnosť, 

c) utvárajú podmienky na 

2. úschovu cenných vecí. 

(5) V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak 

neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. 

(6) V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 

prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia. 

 

Vykonávané činnosti: 

a/ Odborné činnosti 

(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny 

alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa 

potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne 

poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona 448/2088 z.z.. 

Formy a metódy: pozorovanie a individuálne rozhovory s klientom, s rodinnými príslušníkmi 

a ľuďmi nachádzajúcimi sa v sociálnej núdzi. 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – zabezpečovanie 

základných životných potrieb, ako osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, zobliekanie,  
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zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, po rovine, orientácia v prostredí, 

stravovanie, pitný režim, vyprázdňovanie, dodržiavanie liečebného režimu a potreba dohľadu. 

Pracovná terapia – činnosť zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností pri 

vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania a rozvoja 

fyzických, mentálnych a pracovných schopností. 

 

b/ Obslužné činnosti 

Ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva vykonávané 

vlastnými pracovníkmi. 

 

c/ Ďalšie činnosti 

V našom zariadení pripravujeme stravu vo vlastnom stravovacom zariadení, v prípade 

žiadosti prijímateľa sociálnej služby utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, 

vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a 

šatstva nevyhnutného osobného vybavenia, šatstva a obuvi, upratovanie. Utvárame 

podmienky na rôznu záujmovú činnosť (kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová 

činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa 

sociálnej služby). Poskytujeme osobné vybavenie, požičiavanie pomôcok. 

Formy a metódy: starostlivosť o skultúrnenie vnútorných priestorov a vonkajšieho prostredia, 

pestovanie kvetín, artterapia, muzikoterapia, biblioterapia, čítanie dennej tlače, počúvanie 

rozhlasu, sledovanie TV, čítanie kníh, prezeranie fotografií, premietanie videofilmov, 

spoločenské hry, prechádzky a pobyt v prírode, návšteva kultúrnych podujatí. 

 

V Dome sv. Kozmu a Damiána vykonávame, zabezpečujeme a utvárame podmienky na 

vykonávanie iných činností, ktoré tento zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby. 

 

Edukačnú činnosť zameriavame na témy, ktoré si vyberajú sami seniori. 

Výchovná činnosť zameraná na zlepšovanie vzťahov, komunikácie, prístupu, úctivého 

správania, využívame k tomu prednášky, rady, poučenia, nácvik komunikácie, cvičenia 

zvládania problémových situácií. 

Kultúrnu činnosť predstavujú aktivity rozvíjajúce kognitívnu, konatívnu a emocionálnu 

zložku osobnosti prijímateľa sociálnej služby a aktivity, ktoré vedú k uspokojeniu jeho vyššej 

potreby. Využívame účasť na spoločensko-kultúrnych podujatiach, kultúrna činnosť priamo 

v zariadení. 

Rekreačno-rehabilitačná činnosť je zameraná na podporu zdravého psychického 

a sociálneho vývinu, obnovu, rehabilitáciu a rekonvalescenciu fyzických síl, výkonnosti 

a podporu duchovných síl prijímateľa sociálnych služieb. 

Využívame prechádzky v blízkom prostredí a v záhrade, posedenie na balkóne, nácvik ľahkej 

a hrubej motoriky, postupná vertikalizácia imobilných a rehabilitačná činnosť vykonávaná 

odborným fyzioterapeutom. 

Duchovná činnosť  zameraná na spirituálne dobro prijímateľov sociálnych služieb a možnosť 

napĺňania prirodzených duchovných potrieb človeka podľa individuálnych prianí. 

Prostredníctvom študentov teológie Gréckokatolíckeho seminára P.P. Gojdiča v Prešove je 

zabezpečované denné prijímanie Eucharistie, popoludňajšie modlitby sv. ruženca, slávenie  
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sv. liturgie v nedele a sviatky, mesačné vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovné 

sprevádzanie, umožnenie duchovného sprevádzania aj iných cirkví a náboženských 

spoločenstiev podľa priania. 

 

1. Prevádzkové podmienky poskytovateľa sociálnych služieb 

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie prevádzkuje  poskytovanie 

sociálnych služieb vo svojej vlastnej budove na ulici Rumanova 6, Prešov. K 31.12.2018 bola 

v zariadení opatrovateľskej služby kapacita 13 miest,  v domove sociálnych služieb 1 miesto 

a v špecializovanom zariadení 7 miest. 

Budova je zrekonštruovaná, kolaudácia bola 1. 6. 2011. Vstup do budovy je upravený 

bezbariérovo, v budove sa nachádza výťah a signalizačné zariadenie. Izby sú vybavené 

účelným nábytkom, postele sú elektrické-polohovateľné s antidekubitnými matracmi 

a špeciálnymi kreslami pre seniorov.  K dispozícii sú aj bezbariérové kúpeľne a toalety, pre 

manipuláciu s imobilnými klientmi využívame špeciálne pomôcky, zdvíhacie zariadenia – 

stropné aj hydraulické zdviháky a kúpacie lôžka. V roku 2013 sme zrealizovali výstavbu 

vlastného zdroja úžitkovej vody, kvôli šetreniu spotreby vody. 

V zariadení poskytujeme celodenné stravovanie, vrátane diétneho stravovania. Strava 

je vyrábaná vo vlastnom stravovacom zariadení. V roku 2016 sme za podpory Prešovského 

samosprávneho kraja úspešne realizovali projekt na revitalizáciu a modernizáciu kuchyne a to  

cez inštalovanie nového materiálno-technického vybavenia do kuchyne, ktoré obsahovalo 

zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom. Pranie a údržbu osobnej bielizne a šatstva 

zabezpečujeme vo vlastnej práčovni. Upratovanie izieb a spoločných priestorov tiež sanitáciu 

zabezpečujeme vlastnými zamestnancami podľa predpísaných postupov a plánu sanitácie. 

Lekársku starostlivosť zabezpečuje praktický lekár dospelých MUDr. Margita 

Krajňáková, podieľa sa aj na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. Ordinuje priamo 

v zariadení, kde sídli jej ambulancia. Podľa potreby prichádza do zariadenia aj psychiater, 

neurológ a iní odborní lekári. Ošetrovateľská starostlivosť a ošetrovateľské výkony sa 

zabezpečujú priamo v zariadení pomocou sestier špecialistiek z Agentúry domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá patrí pod Gréckokatolícku charitu Prešov, ADOS Charitas 

Prešov, 080 01 Prešov, Hlavná 2. Opatrovateľská starostlivosť sa vykonáva priamo pri lôžku 

alebo v hygienických zariadeniach. Do zariadenia pravidelne prichádza 3x týždenne 

fyzioterapeutka. Rehabilitačná terapia ľudí na vozíčku je celoživotná, preto je u nás od roku 

2016 realizovaná aj za pomoci 2 rehabilitačných prístrojov MOTO med VIVA 1 a VIVA 2, 

ktoré sú úžasným prínosom pre revitalizáciu seniorov s poruchami mobility. Na želanie 

prijímateľov sociálnych služieb tiež zabezpečujeme maséra, kaderníčku alebo pedikérku. 

Exteriér je vhodne upravený, je tam možnosť relaxu, ale aj aktívneho trávenia voľného  

času. Od roku 2014 sa tam nachádza exteriérová cvičebná zóna s mobiliárom pre seniorov. 

V roku 2015 boli dokončené práce na výstavbe altánku, vybudovalo sa jazierko s vodopádmi 

s relaxačnou zónou a osadenie kríža, ukončil sa rehabilitačný chodník a 1.7.2015 prebehlo 

otvorenie už dokončeného senior parku pri Dome sv. Kozmu a Damiána. 
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2. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

Celková kapacita zariadenia je 21 miest, z toho v zariadení opatrovateľskej služby 13 

miest, v domove sociálnych služieb 1 miesto a v špecializovanom zariadení 7 miest. 

V roku 2018 bolo do zariadenia opatrovateľskej služby prijatých 8 prijímateľov sociálnej 

služby, 6 zomreli  a 8 odišli, kapacita bola využitá na 99,51%. V domove sociálnych 

služieb máme kapacitu 1 miesto, ktorá bola využitá na 100%. V špecializovanom 

zariadení máme 7 miest. Kapacita v špecializovanom zariadení bola využitá na 100%. 

Štruktúra: 

Muži:  4 

Ženy:  17 

Stupeň odkázanosti: 

VI. stupeň odkázanosti:  21 

 

Veková štruktúra: 

40- 59 rokov:    1 

60- 74 rokov:    5 

75-89 rokov:  11 

90 a viac rokov:   4 

 

3. Personálne podmienky a organizačná štruktúra 

Zamestnanci musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 448/2008 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, § 84, činnosti v oblasti sociálnych služieb môže vykonávať 

fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a je odborne spôsobilá 

na výkon týchto činností. 

Organizačná štruktúra: 

Vedúca zariadenia – odborný garant  1 

Ekonomicko – prevádzkový úsek: 

Vedúca úseku, účtovníčka a personalistka 1 

Administratívny pracovník, pokladník  1 

Vedúca stravovania, kuchárka   1 

Kuchár      2 

Pracovníčka v práčovni    1 

Upratovačka, pomocný pracovník  1 

Domovník, údržbár    1 

Sociálno-zdravotný úsek: 

Vedúca úseku     1 

Sociálny pracovník    1 

Pracovný terapeut     1 

Hlavná sestra     1 

Sestra      5 

Zdravotnícky asistent    4 

Opatrovateľ     1 

Sanitár      1 
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Pre duchovnú službu, najmä denné sväté prijímanie a popoludnajšie modlitby, využívame 

pomoc dobrovoľníkov - študentov teológie Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.  

P.P. Gojdiča v Prešove. Naše zariadenie tiež slúži ako školiace pracovisko odborného 

výcviku pre žiakov Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove, odbor 

zdravotnícky asistent/praktická sestra. 

S radosťou využívame aj prácu dobrovoľníkov, s ktorými počítame vo viacerých 

projektoch. 

 

4. Vzdelávanie zamestnancov 

Odborní pracovníci zo sociálno–ošetrovateľského úseku sa zúčastňujú externých 

seminárov, ktoré organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, asociácia 

poskytovateľov sociálnych služieb, komora sociálnych pracovníkov a iní.  

Deväť našich zamestnancov sa zúčastnilo viacerých odborných seminárov v Bratislave, 

v Bardejovskej Novej Vsi, v Petrovanoch a v Prešove.  

Zamestnanci sa aktuálne podľa potreby a pri zmenách legislatívy zúčastňujú 

jednodňových školení usporiadaných MPSVaR, samosprávou a inými vzdelávajúcimi 

inštitúciami. K sústavnému vzdelávaniu napomáha aj štúdium odborných časopisov, 

periodík a odborných diplomových prác z našej vlastnej knižnice, ku ktorým majú prístup 

všetci zamestnanci. 

Zaškoľovanie novoprijatých zamestnancov zabezpečujú príslušní vedúci pracovníci. 

Priebežne sú zamestnanci zaškoľovaní na manipuláciu s technickými zariadeniami. 

Podporujeme odborný a osobnostný rast zamestnancov a vytvárame podmienky na 

prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Aj v roku 2018  sme  realizovali  ccá 1x mesačne 

pravidelné pracovné stretnutia, zamerané na odborné vzdelávanie zamestnancov v záujme 

zvyšovania kvality poskytovaných služieb.  

 

 

5. Poskytovanie sociálnych služieb 

Cieľom poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení je umožniť fyzickým osobám 

v nepriaznivej sociálnej situácii využívať naše zariadenie k jej riešeniu. Pri poskytovaní 

sociálnych služieb dodržujeme povinnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z., § 7. 

Prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizujeme ho podľa 

jeho možností a schopností, poskytujeme sociálne služby na odbornej úrovni, 

spolupracujeme s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat 

prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného rodinného prostredia, a to so súhlasom 

prijímateľa a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného 

stavu. 

Poskytovanie sociálnych služieb vykonávame podľa individuálnych potrieb, podľa 

individuálnych plánov, vedú sa písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania 

sociálnych služieb. V rámci práce s prijímateľmi sociálnych služieb realizujeme denné 

aktivity, ktoré sú podrobnejšie opísané v priloženom harmonograme. 
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6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

Financovanie sociálnych služieb je v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení, § 

71 ods.3, a to z finančného príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

príspevku Prešovského samosprávneho kraja, príspevok Mesta Prešov a obce Kapušany, 

z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby, z vlastných zdrojov zriaďovateľa, z darov fyzických 

a právnických osôb a z 2% podielu zaplatenej dane. 

S každým klientom je pri nástupe do zariadenia uzatvorená zmluva o poskytovaní 

sociálnych služieb, ktorej prílohou je kalkulačný list. 

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu v zmysle § 72 platného zákona o sociálnych 

službách. Cena sa môže meniť na základe pohybu ekonomicky oprávnených nákladov. 

Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, Sládkovičova 22, Prešov bol 

na rok 2018 poskytnutý finančný príspevok na prevádzku vo výške 188 136,65 €, z toho 

pre ZOS  120 949,61 €, pre DSS  7 089,24 € a pre ŠZ 60 097,80 €. Použitie finančných 

príspevkov bolo vyúčtované v zmysle zmlúv  s príslušnými tabuľkami. 

Finančné príspevky boli použité na prevádzku zariadenia, teda na bežné výdavky 

súvisiace s jeho činnosťou v zmysle platného zákona, na mzdy pracovníkov a zaplatenie 

povinných odvodov do poisťovní. 

 

7. Rozbor hospodárenia za rok 2018 

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie je právnická osoba zapísaná 

na Ministerstve vnútra od r. 1996, vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom 

o účtovníctve č. 432/2002 v znení neskorších predpisov osobitne za účelové zariadenie 

samostatne podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a osobitne za zriaďovateľa. 

Daňové priznanie podáva za organizáciu ako celok. 

Účelové zariadenie Dom sv. Kozmu a Damiána hospodárilo so stratou 517,32 €, čo bolo 

spôsobené odpismi  budovy získanej z vlastných zdrojov na ulici  Rumanova 6.   

 Celkové výnosy    389 325,37 € 

 Finančný príspevok na DSS, ZOS, ŠZ 188 136,65 € 

 Príjmy za služby      75 478,00 € 

 Príjmy z 2% podielu dane        9 099,30 € 

 Dary na prevádzku, projekty       61 552,08 € 

 Vecné dary            720,00 € 

 Ostatné výnosy       54 339,34 € 

 

 Celkové náklady    389 842,69 € 

 Mzdové náklady    197 101,83 € 

 Zákonné sociálne poistenie     68 242,76 € 

 Zákonné sociálne náklady       5 513,65 € 

 Spotreba materiálu a energie     62 280,65 € 

 Ostatné náklady      56 703,80 € 

 

 Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

 Celkové príjmy (výnosy)   389 325,37 € 

 Príjmy od klientov      75 478,00 € 

 Stravné zamestnanci        1 866,40 € 
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 Aktivácia výroby stravy       2 333,00 € 

 Prijaté vecné dary           272,00 € 

 Odpísaná časť vo výnosoch     32 413,86 € 

 Príspevky z ÚPSVaR ref.projektov      8 543,34 € 

 Dobrovoľnícka práca        3 410,13 € 

 Dary PO         5 376,02 € 

 Dary FO       44 095,50 € 

 Prijaté 2% podielu dane       9 099,30 € 

 Dotácia MPSVaR SR    115 101,00 € 

 Dotácia PSK        23 339,04 € 

 Dotácia Mesta Prešov      47 296,61 € 

 Dotácia obec Kapušany       2 400,00 € 

 Iné činnosti       15 196,00 € 

 Zákonné poplatky        2 805,17 € 

 Ostatné výnosy           300,00 € 

 

 

 

 

 Prehľad nákladov v členení 

 Celkové výdavky (náklady)   389 842,69 € 

 Domov sociálnych služieb     14 235,00 € 

 Zariadenie opatrovateľskej služby  185 055,00 € 

 Špecializované zariadenie     99 645,00 € 

 Iné činnosti       38 669,06 € 

 Prevádzka         7 609,53 € 

 Projekty          8 543,34 € 

 Odpisy        36 085,76 € 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa 

druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2018 

ZOS   185 055,00 € pri kapacite 13 klientov 

      14 235,00 € na rok na jedného klienta 

            39,00 € na deň na jedného klienta 

 

DSS   14 235,00 € pri kapacite 1 klient 

    14 235,00 € na rok na jedného klienta 

          39,00 € na deň na jedného klienta 

 

ŠZ    99 645,00 € pri kapacite 7 klientov 

    14 235,00 € na rok na jedného klienta 

          39,00 € na deň na jedného klienta 
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8. Realizácia viacerých inovácii, projektov a významné udalosti v Dome sv. Kozmu 

a Damiána zameraných  na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v roku 2018 

 

V roku 2018 sme realizovali viacero projektov zameraných na skvalitnenie 

poskytovaných služieb pre zdravotne ťažko postihnutých klientov cez snahu o návrat k čo 

najväčšej sebestačnosti. Našou víziou je zvyšovanie kvality života seniorov a postupné 

umožňovanie  návratu do svojich rodín a spoločnosti a to za pomoci odborného personálu, 

rodiny aj zapájaním dobrovoľníkov. Ďalšou prioritou starostlivosti je špeciálna úprava 

prostredia, ktorá je jednou z najdôležitejších podmienok inklúzie osôb so špeciálnymi 

potrebami do života spoločnosti.  

 

Zakúpenie materiálno-technického vybavenia do Domu sv. Kozmu a Damiána, ktoré 

napomôže zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a kvalitu života prijímateľov sociálnych 

služieb 

 3ks Mobilné kreslá Komfort  + doplnky cez projekt realizovaný pomocou partnerskej 

spolupráce Karpatskej nadácie, Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. a o.z. 

LÁSKAVÉ RUKY, určený bol pre obyvateľov Domu sv. Kozmu a Damiána pod 

názvom: „Východniari si žijú, ako jedna rodina“; 

 Kĺzavá podložka na transport imobilných prijímateľov z lôžka na kúpacie lôžko; 

 2ks Mobilné kreslá Komfort  + doplnky;  

 Stoly do izieb klientov 6ks; 

 Skrine do spoločných priestorov 2 ks; 

 Stoličky čalúnené 16 ks do izieb a spoločenských priestorov, dizajn špeciálne 

prispôsobený pre špecifiká záťaže a potrieb seniorov; 

 Zakúpenie elektrickej polohovacej postele; 

 Profesionálna práčka do práčovne – 1ks; 

 Renovácia interiéru cez maľovanie priestorov časti interiéru;  

 Renovácia a modernizácia stravovacej prevádzky – zakúpenie chladničky, 

nerezového kontajneru na prevoz stravy, zakúpenie kuchynského robota;  

 Pomôcky a materiál na socioterapie a pre voľnočasové aktivity. 

 

Výsledky projektov a významné udalosti v roku 2018: 

 

A. Projekt realizovaný pomocou Karpatskej nadácie, Lear Corporation Seating 

Slovakia, s. r. o. a o.z. LÁSKAVÉ RUKY, určený bol pre obyvateľov Domu sv. 

Kozmu a Damiána s možnosťou rozvíjania dobrovoľníctva pod názvom: 

„Východniari si žijú, ako jedna rodina“. 
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Prečo tento projekt? 

Myslíme si, že zvyšovanie kvality života seniorov s poruchami mobility je veľmi potrebné a 

často sa táto problematika v spoločnosti odsúva na margo. Projektom chceme poukázať na 

aktuálnosť starať sa o potreby týchto ľudí, dať im nový impulz do života. Ďalej naučiť 

mladých ľudí, dobrovoľníkov a deti (z MŠ a ZŠ) ako môžu pomôcť spríjemniť a skrášliť 

jeseň života týmto seniorom a to už len samotnou svojou prítomnosťou a spoločne stráveným 

časom pri zaujímavých aktivitách.  

 

Ciele projektu: 

Zvýšiť kvalitu života seniorov cez rozvíjanie a posilňovanie solidarity a vzájomné 

obohacovanie medzi seniormi s poruchami mobility a dobrovoľníkmi. 

 

Stanovené ciele sa nám podarilo zdarne realizovať ku veľkej spokojnosti seniorov 

s poruchami mobility, ale aj dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa jednotlivých aktivít 

zúčastnili. Do projektu sme plánovali zapojiť 170 dobrovoľníkov a v skutočnosti sa ich 

zapojilo 211, pričom bolo plánované, že odpracujú ccá 230 dobrovoľníckych hodín, tento 

predpoklad sa podarilo ďaleko presiahnuť. V skutočnosti bolo odpracovaných až 950 

dobrovoľníckych hodín, čo je pre všetkých veľmi povzbudzujúce a napĺňa to nádejou do 

budúcnosti. Jednotlivé aktivity realizované v rámci projektu „Východniari si žijú, ako jedna 

rodina“. 

 

Aktivita projektu č.A1: Výsadba kvetov a estetická úprava areálu 

Po viacerých diskusiách, čo by seniorov najviac potešilo, jednoznačne vyhrala 

aktivita: Výsadba kvetov a estetická úprava areálu Domu sv. Kozmu a Damiána. 11.4.2018 

bol ten krásny deň, kedy sme náš projekt: Na východe si žijeme, ako jedna rodina, uviedli do 

života v plnej paráde. Akcie sa zúčastnilo 19 seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána,                                       

14 dobrovoľníkov z Learu, niektorí spolu so svojimi deťmi, ďalej 10 rodinných príslušníkov 

našich seniorov, a 12 členov o.z. LÁSKAVÉ RUKY. Po spoločnom oboznámení sa s plánom 

akcie a rozdelením zverených úloh, ktoré sa konalo v altánku seniorparku, sa hneď 

prácechtiví dobrovoľníci a seniori spoločne pustili do práce. Na dve etapy sme navštívili 

predajňu kvetov, kde si seniori zaspomínali na svoje záhradky a balkóny plné muškátov. 

Hneď vedeli, aké kvety sa nám hodia, ktoré potrebujú veľa slnka, ktoré zas tieň, vyberali 

podľa farby aj podľa účelu, čo pôjde do záhonov, čo zas do črepníkov. Plní zážitkov 

z nakupovania a samozrejme s kuframi plnými kvetov sme sa šťastní vrátili do Domu sv. 

Kozmu a Damiána. Tam už vo veľkom prúde pokračovala brigáda, kde nám seniori 

vysvetľovali, aké kvety kam pôjdu, ktoré chcú mať na terasách a parapetách okien, aby na ne 

z izieb videli, a ktoré zas pôjdu do záhonov a žardinér.  Deti, ktorých tam bolo zopár, 

pomáhali pri samotnom sadení, ale hlavne spestrili celú atmosféru a vyčarili úsmev na tvárach 

našich seniorov a nakoniec si spoločne s nimi zašportovali s loptou, s kolkami, vo futbale, 

hádzaní do terča, či zacvičili na exteriérovom mobiliáre (rebriny, rotačné kruhy, priestorové 

labirinty). Čas strávený medzi seniormi a dobrovoľníkmi sme spečatili milou aktivitou, kde si 

každý zúčastnený namaľoval ruku prstovými farbami a vytvoril odtlačok na veľký papier 

spolu so svojím podpisom. Takto sme spoločne vytvorili pekné výtvarné dielko, kde každý 

symbolicky aj reálne priložil ruku k dielu. Výsadbu kvetov v areáli Domu sv. Kozmu a 
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Damiána, ale aj nadviazanie nových priateľstiev, sa podarilo zdarne zrealizovať ku 

spokojnosti všetkých, ale hlavne našich seniorov, ktorým takto okrášlené prostredie bude 

slúžiť až do neskorej jesene.  

 

Foto príloha:    Výsadba kvetov a estetická úprava areálu 11.04.2018 
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Aktivita projektu č.A2: VI. Kozmo-Damián olympiáda a zároveň Deň otvorených 

dverí.  

Pod spoločným patronátom Karpatskej nadácie, LEAR CORPORATION Seating 

Slovakia, s. r. o., a občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY v rámci projektu „Východniari 

si žijú ako jedna rodina“ sa 12. 6. 2018 uskutočnila VI. Kozmo-Damián olympiáda 

a zároveň Deň otvorených dverí.  

Na športovom zápolení v areáli zariadenia Domu sv. Kozmu a Damiána v senior parku 

(Prešov, Rumanova 6) sa stretlo 105 športovcov všetkých vekových kategórií. Najmladší 

športovec Marek mal jeden rok a najstaršia športovkyňa pani Anna 94 rokov. Na športovisko 

nastúpili deti z Materskej školy (ďalej MŠ) na Sládkovičovej ulici č. 3, stredoškoláci zo 

Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, vysokoškoláci z Gréckokatolíckej 

teologickej fakulty PU v Prešove, príbuzní seniorov, dobrovoľníci i návštevníci Dňa 

otvorených dverí. Niektorých možno od účasti odradili mračná sťahujúce sa nad Prešovom, 

ale tí, ktorí mali odvahu a prišli, neľutovali. Dážď športovcov trochu postrašil, ale nakoniec sa 

ukázal nádherný slnečný deň.  

Olympijský oheň slávnostne zapálili reprezentanti seniorov, dobrovoľníci firmy LEAR 

CORPORATION a občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY. Prítomným spoločne zaželali, 

aby tento deň bol nielen plný zapálených športových výkonov, ale aby aj ich srdcia horeli 

radosťou zo vzájomnej tímovej spolupráce. Hneď na začiatku podujatia nás čakalo milé 

prekvapenie, keď zástupca Karpatskej nadácie odovzdal seniorom vzácny dar - tri špeciálne 

mobilné polohovacie kreslá, ktoré majú slúžiť na aktiváciu a zároveň relax seniorov so 

špeciálnymi potrebami. Tento dar všetkých prítomných veľmi potešil, lebo otvoril nové 

možnosti trávenia voľného času i oddychu seniorov v interiéri i exteriéri zariadenia spolu 

s rodinou a dobrovoľníkmi. Svojou účasťou nás prišla povzbudiť aj primátorka mesta Prešov 

Ing. Andrea Turčanová spolu s vedúcou odboru sociálnych služieb MsÚ a ďalšími zástupcami 

mesta Prešov. Ich prítomnosť viedla športovcov k ešte horlivejším športovým výkonom 

a zároveň mali možnosť spoločne si zasúťažiť.  

Hneď prvá športová disciplína, pri ktorej sme na 60 m
2 

vytvorili „východoslovenské 

more“, preverila medzigeneračnú spoluprácu. Do jej realizácie sa zapojili všetci prítomní, 

držiac vo vzduchu obrovskú fóliu, pričom ich úlohou bolo spoločnými silami zvládať vetrom 

rozbúrené more a súčasne zabrániť, aby sa ryby (v podobe balónov a lôpt) nedostali na breh. 

Kriku a smiechu nebolo konca. Deti z MŠ túto aktivitu spestrili podlezením pod more 

a vyhadzovaním delfínov do vzduchu.  

Ďalšou disciplínou bol štafetový beh. Spolu súťažili vždy dve družstvá. Športovci si tu 

preverili svoju pohotovosť, šikovnosť, schopnosť navzájom si pomáhať a brať ohľad na 

druhých, a to všetko v behu. Najmladší športovci si niesli tácky s pohárom naplneným vodou 

a plávajúcou loptičkou. Pomáhali im študenti aj dobrovoľníci. Športovci na vozíčkoch držali 

loptu. Ich úlohou bolo spoločne obehnúť bežeckú trať a pritom nespadnúť, nerozliať vodu 

a čo najrýchlejšie sa ako družstvo  dostať do cieľa. Pri vzájomnej tímovej spolupráci a pomoci 

ešte viac rezonovalo heslo dňa: Na východe si žijeme ako jedna rodina. Táto nevšedná 

disciplína sa stala veľmi populárnou, o čom svedčil aj veľký potlesk zo strany divákov.  

Miernym oddychom aj zbieraním síl do ďalšieho súťaženia bolo občerstvenie, ktoré 

zadovážili a pripravili šikovné „LÁSKAVÉ RUKY“ a našim športovcom prinieslo nový 

športový elán. 
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Potom nasledovalo ďalších 9 športových disciplín, pri ktorých spoločne súťažilo päť 

družstiev pod dohľadom prísnych športových rozhodcov, ktorí zapisovali body a hodnotili 

jednotlivé výkony. Futbal, basketbal, hod do terča, hod pieskovým vreckom do diaľky, 

chytanie rybičiek z bazéna, cvičenie na exteriérovom mobiliári, stavanie pyramíd z plastových 

kruhov v rozlíšení podľa veľkostí a farieb, hod loptičkou do pyramídy plechoviek - to boli 

disciplíny, ktoré nenechali chladným ani jedného športovca.  

Na záver bolo vyhodnotenie tých najlepších. Za skvelé výkony zástupcovia Karpatskej 

nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o., odovzdali všetkým víťazom cenné 

medaily a diplomy.  

Predškoláci milo prekvapili seniorov kultúrnym programom. Športový deň a Deň 

otvorených dverí spestrili spevom niekoľkých piesní v rusínskom aj slovenskom jazyku. 

Nakoniec táto spevavá nálada vyvrcholila spoločným spevom piesní, ktoré poznali viacerí 

zúčastnení. Týmto bodom programu za veľkého aplauzu sa ukončil oficiálny program a 

stretnutie v senior parku pokračovalo sľúbeným občerstvením a posilnením na cestu domov.  

Deň sa schyľoval ku koncu a účastníci akcie sa chystali späť domov. So sebou si odnášali 

dobrý pocit i radosť z celého dňa. Dobrovoľníci aj študenti si dohovárali ďalšie možnosti 

stretnutí so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána i spôsobov pomoci pre nich. Náplňou ich 

ďalšieho stretnutia tak pravdepodobne bude prezeranie fotografií zo spoločných aktivít pri 

pikniku alebo grilovačke, ako to v dobrej východniarskej rodine býva zvykom. 

 

Foto príloha:    VI. Kozmo Damián olympijáda a deň otvorených dverí 12.6.2018 
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Aktivita projektu č.A3:  

Deň relaxu a spomienok v Kolmanovej záhrade spojené s piknikom 

Posledné slnečné lúče 19. septembra 2018 si klienti z Domu sv. Kozmu a Damiána vychutnali 

v prírode aj vďaka pokračujúcemu projektu „Východniari si žijú ako jedna rodina“. V tento 

deň seniori spolu s dobrovoľníkmi z firmy LAER, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, s rodinnými 

príslušníkmi a študentmi zo SZŠ sv. Bazila Veľkého z Prešova navštívili Ekopark – 

Kolmanovú záhradu. Spoločne si obzerali ovečky, poníky, zajace, kozy, domáce i exotické 

vtáky a aquaterárium. Piknik v prírode si všetci prítomní spestrili prezeraním fotografií a 

spomienkami na spoločne strávené chvíle s dobrovoľníkmi pri nákupe kvetov na trhovisku, 

sadení kvetov v seniorparku i spoločné zanietené športové výkony počas športového dňa. 

Piknik občerstvením, ktoré zadovážili a pripravili šikovné „LÁSKAVÉ RUKY“ a pokračoval 

spevom ľudových piesní na želanie s gitarovým sprievodom. Tieto ľudové piesne spolu s 

prostredím prírody a zvierat v nich oživili spomienky na mladosť a vyčarili úsmev na tvári. 

Príjemne oddýchnutí a obohatení novými zážitkami sa vrátili domov. A na záver nesmieme 

zabudnúť dodať, že táto aktivita sa uskutočnila vďaka programu „Tu žijeme a pomáhame“ 

realizovanému Karpatskou nadáciou a vďaka podpore Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. 

Foto príloha:     

Deň relaxu a spomienok v Kolmanovej záhrade spojené s piknikom 19. septembra 2018 
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Aktivita projektu č.A4: Stretnutia seniorov s dobrovoľníkmi – počas trvania projektu sa 

nám podarilo realizovať viacero spoločných voľnočasových aktivít pre seniorov. Ako napr. 

posedenia a prechádzky v seniorparku spomienky a hranie spoločenských hier; spev ľudových 

piesní na želanie za sprievodu gitary; výroba darčekov pre hostí – domčeky s citátom 

a magnetkou; zorganizovanie návštevy škôlkárov z Ľutiny, ktorí predviedli krátky kultúrny 

program a spoločne strávili čas v seniorparku (12.10.2018); návšteva DJZ pri príležitosti 

uďeľovania ocenení „Krídla Túžby“ (2.10.2018); výlety do mesta na pešiu zónu a iné. 

          Projekt naďalej úspešne pokračuje a to hlavne denným využívaním špeciálnych 

relaxačných kresiel, u ktorých je prvoradá možnosť mobility s imobilným seniorom, 

maximálna flexibilita a kreativita pri používaní na najrozličnejšie voľnočasové aktivity 

s rodinou či dobrovoľníkmi  v exteriéri aj interiéri, na aktívnu prácu aj úplný relax, či 

krátky spánok.   

 

Tieto aktivity sa uskutočnili a projekt pokračuje ďalej vďaka podpore z programu „Tu 

žijeme a pomáhame“ Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. 
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 B. Cestovanie seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána po európskych katedrálach 

pomocou reminiscenčnej (spomienkovej) terapie 

Mesiac február 2018 sa niesol v znamení putovania po európskych chrámoch, ktoré sme 

spolu s našimi seniormi navštívili prostredníctvom reminiscenčnej (spomienkovej) terapie, 

encyklopédie „1000 kostolov a kláštorov“, premietania si prezentácií či prostredníctvom 

besied a samotného maľovania vybraných chrámov. Prvá zastávka na našej ceste bola v 

talianskom meste Rím, kde sme pomyselne navštívili Baziliku sv. Petra, v meste Miláno 

Katedrálu narodenia Panny Márie a v meste Benátky renesančný chrám Il Redentore 

(Spasiteľa). Potom sme putovali do francúzskeho chrámu v Paríži Notre Dame a nechali sa 

uniesť krásou gotiky. Cestou sme sa zastavili v Nemecku v meste Speyer, kde sme si pozreli 

románsku Katedrálu Panny Márie a sv. Štefana. V Belgicku sme sa zastavili v Bruseli 

v Kostole sv. Kataríny a v Španielsku v meste Barcelona sme si prezreli katedrálny chrám 

Sagrada Família. Nakoniec naši seniori skonštatovali, že srdce Európy je na našom drahom 

Slovensku, a vybrali si Dóm sv. Alžbety v Košiciach a  gréckokatolícky katedrálny Chrám sv. 

Jána Krstiteľa v Prešove. Naši klienti sa preniesli v čase a zaspomínali si na svoju mladosť, na 

pekné časy, keď poniektoré z týchto chrámov skutočne navštívili. Našu zaujímavú 

a netradičnú púť nám budú pripomínať obrazy chrámov, ktoré sme spolu s našimi seniormi 

namaľovali. https://domkad.eu/aktuality/cestovanie-seniorov-z-domu-sv-kozmu-a-damiana-

po-europskych-katedralach/#more-1373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://domkad.eu/aktuality/cestovanie-seniorov-z-domu-sv-kozmu-a-damiana-po-europskych-katedralach/#more-1373
https://domkad.eu/aktuality/cestovanie-seniorov-z-domu-sv-kozmu-a-damiana-po-europskych-katedralach/#more-1373
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C. Odpustová slávnosť Dome sv. Kozmu a Damiána 

30. jún 2018 sa niesol v znamení slávenia odpustovej slávnosti patrónov nášho zariadenia, 

svätých Kozmu a Damiána. Ďakovnej svätej liturgii predsedal otec Peter Komanický 

a v homílii sa prítomným prihovoril otec Marek Belej. Na slávnosti v Dome sv. Kozmu a 

Damiána sa zúčastnili jeho klienti s rodinnými príslušníkmi i priatelia a dobrodinci tohto 

zariadenia. Po liturgii sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti na slávnostnom agapé. 

 

 

 

 

D. Mesto Prešov udelilo ocenenie „MY SME PREŠOV“ Domu sv. Kozmu a Damiána, 

ZOS, DSS a ŠZ   

 

V sobotu 7.júla 2018 v Prešove v rámci letných podujatí My sme východ sa na námestí 

uskutočnilo vyhlásenie ocenených „MY SME PREŠOV“. Ocenení boli v dvoch kategóriách a 

to v sociálnej a kultúrnej. V sociálnej oblasti za starostlivosť o ťažko chorých viceprimátor 

mesta Prešov Ing. Štefan Kužma odovzdal ocenenie „Tehla za budovanie mesta Prešov na 

Slovensku, vo svete a v Širokom okolí…“ Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorého 

zriaďovateľom je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (ďalej SSNPM). 

Touto službou sestry napĺňajú charizmu Kongregácie na Slovensku už 90 rokov. 
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Z neďalekej Ukrajiny ich v roku 1928 pozval bl. Peter Pavol Gojdič, Prešovský biskup.  

V Dome sv. Kozmu a Damiána sa už 17 rokov poskytuje starostlivosť o 21 ťažko chorých 

a zomierajúcich v ZOS, DSS a ŠZ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Deň dobrovoľníctva - Miništranti spolu so seniormi navštívili Krajské múzeum 

v Prešove 

Stredajšie doobedie 11. júla 2018, strávili chlapci z tábora miništrantov „Česť služby – Úctu 

vzdáme“ spolu s animátormi, bohoslovcami kňazského seminára v Prešove t.j. spolu 38 

nadšencov, ako dobrovoľníci so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána. Chlapci svoju 

návštevu začali priamo v seniorparku, kde im sestra Emanuela porozprávala o Dome a jeho 

obyvateľoch, s ktorými sa mali o chvíľu stretnúť. Spomenula aj olympiádu, kto rá sa konala 

pred necelým mesiacom. Následne zobrala chlapcov na prehliadku samotnej budovy, kde ich 

už nedočkavo čakali seniori, pripravení na výlet. Niektorí vozičkári sa previezli na 

špeciálnom aute so zdvižnou plošinou, iní išli na vozíčku spolu s chlapcami. Akciu pomohol 

manažovať personál a členovia o.z. LÁSKAVÉ RUKY a všetci spolu sa vybrali cez Prešov 

do Krajského múzea. So záujmom si najprv prezreli výstavu historických hasičských vozidiel.  
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V múzeu práve prebiehala okrem stálej expozície archeoparku a zbraní aj výstava 

petrolejových lámp z rôznych krajín sveta. Na návštevníkov múzea čakali aj odborní lektori, 

ktorí sa nenechali zaskočiť veľkou skupinou návštevníkov a ochotne každej skupinke 

porozprávali o vystavenej expozícii. Chlapci si odniesli veľa nových poznatkov, spoznali 

klientov Domu sv. Kozmu a Damiána, ktorým vyčarili úsmev na tvári svojim záujmom 

a otázkami. Niektorí chlapci pomáhali personálu aj s vozíčkami, čím ukázali, že ešte stále sú 

mladí, ktorí vedia vzdať úctu starším, vypočuť ich a podať pomocnú ruku. 

https://domkad.eu/aktuality/ministranti-spolu-so-

seniormi-navstivili-krajske-muzeum-v-presove/ 

 

 

 

 

 

F. 

Mladí z P18 v Dome sv. Kozmu a Damiána 

Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, sme 27.7.2018 osobne odpovedali na 

výzvu Svätého Otca Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na 

celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie cirkvi do spoločnosti. 

Počas P18 mladí dobrovoľníci „vlastnej koži“ prijali pozvanie pápeža Františka 

a vlastnoručne v rámci “Popoludnia angažovanosti” prispeli k nádhernému 

medzigeneračnému stretnutiu a vzájomnému obohateniu v Dome sv. Kozmu a Damiána. 

Na mladých odvážlivcov čakalo viacero prekvapení, ktoré naplno vyskúšali ich 

odvahu, no nezľakli sa a statočne sa zapojili sa do zaujímavých aktivít. Špeciálnou výzvou na 

krok odvahy bolo naučiť sa manipulovať s invalidnými vozíkmi, so špeciálnym zdvihákom 

a hlavne nechať sa „povoziť“ a dôverovať svojmu kamarátovi, že jazdu bezpečne zvládne. 

Ďalej naši seniori mládežníkov privítali na športovom zápolení, mali možnosť spoločne si 

vyskúšať rôzne „voľnočasové aktivity“ (skladanie puzzlí, špeciálne pexeso – hľadanie dvojíc 

svätých, prezeranie si fotografií na PC v rámci družného rozhovoru a iné), ale aj spoločne sa 

stretnúť na modlitbe. Čas strávený spolu bol veľmi povzbudzujúci a mladí skonštatovali, že 

určite budú v podobných aktivitách pokračovať v svojej rodine so starými rodičmi, či ako 

dobrovoľníci v nejakom zariadení v blízkosti svojho bydliska. 

https://domkad.eu/aktuality/ministranti-spolu-so-seniormi-navstivili-krajske-muzeum-v-presove/
https://domkad.eu/aktuality/ministranti-spolu-so-seniormi-navstivili-krajske-muzeum-v-presove/
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https://domkad.eu/aktuality/mladi-z-p18-v-dome-sv-kozmu-a-damiana/#more-1600 
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G. Ďakovná púť do Ľutiny 

 

Dňa 6.9.2018 sa uskutočnila spoločná ďakovná púť seniorov z Domu sv. Kozmu 

a Damiána a členov o.z. Láskavé ruky. Táto duchovná púť začala v záhrade Presvätej 

Bohorodičky. Modlitbou sv. ruženca všetci zúčastnení vyprosovali požehnanie pre svoje 

rodiny a ďakovali za prijaté dobrodenia. Po modlitbe bol čas na prehliadku celého areálu 

a súkromnú modlitbu, nasledovalo malé občerstvenie. Vyvrcholením  púte bola modlitba 

mariánskeho akatistu v bazilike minor, ktorú viedol o. Vasil Kindja. Po modlitbe povzbudil  

pútnikov, aby kráčali dôvere k Presvätej Bohorodičke, lebo tá sprostredkuje Božie 

milosrdenstvo chorým, trpiacim, slabým, jednoducho všetkým. 

Táto aktivita sa uskutočnila v rámci pokračovania projektu z roku 2017: „Integrácia 

ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti – symfónia aktivity a relaxu.“ Zakúpenie 9  

miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a 

kotviacim systémom pre invalidný vozík.  

Donátori projektu:  

 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb cez MPSVaR SR 

 Nadácia EPH 

 Dotácia z rozpočtu na podporované oblasti cez MESTO PREŠOV 

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

 Kongregácia sestier služobníc NPM a dary od právnických a fyzických osôb 

https://domkad.eu/aktuality/dakovna-put-do-lutiny/#more-1631 
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H. Október je mesiac, v ktorom je striebro vo vlasoch vzácne… 

V našej spoločnosti je mesiac október mesiacom, v ktorom sme vyzývaní k väčšej pozornosti 

a úcte k starším ľuďom. Vychovávame k tomu už malé deti. Učíme ich darovať starkým svoj 

úsmev i pohladenie. Naša úcta patrí tým, ktorí sa celý život dokázali obetovať pre svoje 

rodiny, našim rodičom a starým rodičom. Aj v Dome sv. Kozmu a Damiána bol mesiac 

október 2018 veľmi pestrý. Hneď začiatkom mesiaca sme s našimi seniormi prijali pozvanie 

na benefičný koncert Prešovského samosprávneho kraja „Krídla túžby“ v Divadle Jonáša 

Záborského, ktorý sa konal pod záštitou predsedu PaedDr. Milana Majerského.  

Voľný čas spríjemňovali v týchto slnečných jesenných dňoch našim seniorom deti z 

viacerých materských a základných škôl, ktoré si spolu s učiteľkami pripravili bohatý 

kultúrny, spoločenský aj športový program. Spievali, tancovali, recitovali, cvičili spolu so 

seniormi na mobiliári, skákali a behali po celom seniorparku. Každé dieťa malo pripravený 

svoj darček, ktorým  chcelo potešiť. Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Jozafaty v Ľutine 

spolu s rodičmi vyrobili nádherné srdiečka, ktoré spolu s objatím venovali všetkým seniorom. 

Deti zo Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským na Sládkovičovej 

ulici v Prešove im zase na pamiatku priniesli vyrobené pozdravy a nakreslené obrázky. 

Úsmev nestojí veľa, ale veľa dáva. Deti vytvorili pre seniorov atmosféru tepla domova a 

svojím postojom úprimnej radosti potvrdili, aké vzácne je striebro vo vlasoch našich seniorov. 

Vypadla nejedna slzička. Do budúcna deti prisľúbili, že prídu zas, keď k nám zavíta jar 

a znovu budú môcť tráviť čas so seniormi a šantiť vonku v prírode. 
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I. Vytvorenie nástenného KALENDÁRA na rok 2019  

Koniec roka je charakteristický tým, že sa robia rôzne bilancie a štatistiky. Aj my sme 

chceli poďakovať Pánu Bohu za čas, ktorý nám doprial prežiť spolu s našimi seniormi a 

ich rodinami. Keďže človek ma tendenciu zabúdať, tak sme sa rozhodli tieto pekné 

spomienky z rôznych výletov a aktivít uchovať v podobe fotokalendára na rok 2019. Táto 

myšlienka sa nám podarila uskutočniť vďaka  podpore ľudí s dobrým srdcom. Zobrazili 

sme Jeseň života, ako sa o séniu poeticky píše, ako jeseň v prírode. Zbierajú sa plody, 

ktoré môžu byť ako jablká či hrušky, krásne a  šťavnaté. Sénium je veľkou príležitosťou 

tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili a tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia okolo nás. Je to 

obdobie pre každého človeka iné. S tým nič  neurobíme. Sénium však môže byť darom 

aj skrytým pokladom, ktorý je potrebné objaviť. A s tým už niečo urobiť môžeme. Naši 

seniori aj vďaka rôznym aktivitám realizovanými spolu s rodinou, dobrovoľníkmi, 

zamestnancami Domu Sv. Kozmu a Damiána a dobrovoľníkmi z  o.z. LÁSKAVÉ RUKY, 

dokážu prijímať i rozdávať radosť, nadšenie, podeliť sa o životné skúsenosti. A to, čo je 

najdôležitejšie, spoločne strávený čas s týmito ľuďmi, im pomáha radostne i pokojne žiť 

prítomnosť a s nádejou hľadieť do budúcnosti. Kalendár sa stal vhodným vianočným 

darčekom do každej rodiny, a tým symbolicky prepojil tých najbližších počas celého 

nasledujúceho roku.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 
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