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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 

 

 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. Od 01.01.2019 bola zmena v počtu 

miest v zariadení opatrovateľskej služby kapacita 7 miest,  v domove sociálnych služieb 1 miesto 

a v špecializovanom zariadení 13 miest. K 31.12.2019 stav kapacity počtom rovnaký ako bol 

01.01.2019. 

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 mobilné, zdvíhacie 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. Počas roka 2019 sme úspešne revitalizovali 

práčovňu cez zakúpenie a inštalovanie 1 priemyselnej 

pračky a drôtených mobilných regálov na vyžehlené 

prádlo. T. č. máme v práčovni už dve, jedna z pračiek 

bola zakúpená v roku 2018 a táto druhá cez nadáciu 

GRANVIA a podporu projektu o.z. LÁSKAVÉ 

RUKY pod názvom: „Jeseň života v plnej kráse“, 

ktoré páčku do práčovne poskytlo pre zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb v Dome sv. Kozmu 

a Damiána. Pri inštalácii 2 priemyselných práčok je 

výsledný efekt úspory času, energií, vody, zrýchleniu 

procesu prania naozaj markantný. 

 

 

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  
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Gréckokatolícku charitu Prešov, ADOS Charitas Prešov, 080 01 Prešov, Hlavná 4A. 

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. 

 

2. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 

Celková kapacita zariadenia je 21 miest. Od 01.01.2019 bola zmena v štruktúre počtu miest 

v zariadení opatrovateľskej služby  sa kapacita znížila na 7 miest,  v domove sociálnych služieb 

1 miesto a v špecializovanom zariadení sa naopak kapacita navýšila na 13 miest. Táto zmena 

vyplynula z požiadaviek prijímateľov sociálnej služby  a navyšovaní žiadostí o poskytovanie 

služieb v špecializovanom zariadení na dobu neurčitú. 

V roku 2019 boli do zariadenia opatrovateľskej služby prijatí 4 prijímatelia sociálnej služby, 1 

zomrela a 3 odišli, kapacita bola využitá na 99,2 %. V domove sociálnych služieb máme 

kapacitu 1 miesto, ktorá bola využitá na 100%. Do špecializovaného zariadenia bolo po 

navýšení kapacity od 1.1.2019 prijatých 13 prijímateľov sociálnej služby, 6 zomreli. Kapacita 

v špecializovanom zariadení bola využitá na 99,5 %. 

Štruktúra: 

Muži:  5 

Ženy:  16 

Stupeň odkázanosti: 

VI. stupeň odkázanosti:  21 

 

Veková štruktúra: 

40- 59 rokov:    1 

60- 74 rokov:    6 

75-89 rokov:  12 

90 a viac rokov:   2 

 

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: 
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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      4 

Zdravotnícky asistent    4 

Opatrovateľ     5 

Sanitár      1 

 

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 Regionálna slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove, 

komora sociálnych pracovníkov a iní.  

Šesť našich pracovníčok z úsekov 

manažmentu, sociálneho aj 

zdravotného sa zúčastnilo 2 

odborných seminárov, ktoré 

organizovala asociácia 

poskytovateľov sociálnych služieb 

v Bratislave dňa 4.4.2019 na tému: 

„Zavádzame štandardy kvality do 

praxe (výmena skúseností)“ 

a v dňoch 16.-17.10. 2019 na tému: 

„Ako, s kým a za čo zvyšovať kvalitu 

sociálnych služieb ?“. 
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Šesť našich zamestnankýň – sestier sa počas júla 2019 zúčastnilo 2 dňovej odbornej stáže v Hospici 

Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, kde mali možnosť získať nové odborné skúsenosti.  

 

Zamestnanci sa aktuálne podľa potreby a pri zmenách legislatívy zúčastňujú jednodňových 

školení usporiadaných MPSVaR, samosprávou a inými vzdelávajúcimi inštitúciami v Prešove, 

Košiciach, v Bratislave. 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. K sústavnému vzdelávaniu napomáha aj realizácia 

odborných seminárov na úrovni nášho zariadenia, ktorých počas roku 2019 ich bolo 8. Ďalej 

štúdium odborných časopisov, periodík a odborných diplomových prác z našej vlastnej 

knižnice, ku ktorým majú prístup všetci zamestnanci. Podporujeme 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, 

mestom Prešov, Prešovským samosprávnym krajom a komunitou pri utváraní podmienok na 

úplný alebo aspoň čiastočný 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 harmonograme dňa každého klienta. 
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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, 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 

2019 poskytnutý finančný príspevok na prevádzku vo výške 193 662,82 €, z toho pre ZOS  

59 924,48 €, pre DSS  9 022,40 € a pre ŠZ 124 715,94 €. 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 2019 

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. 

 

 Prehľad príjmov a výdavkov za Kongregáciu sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 

Márie 

 Celkové príjmy    846 665,93 € 

 Celkové výdavky    879 782,41 € 

Väčšina príjmov bola aj výnosmi a výdavky boli nákladmi. 

 

 Dom sv. Kozmu a Damiána 

Účelové zariadenie Dom sv. Kozmu a Damiána hospodárilo so stratou 1 205,05 €, čo bolo 

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

výnosov a nákladov za sociálne služby: 

 

 Celkové výnosy    416 804,34 € 

 Finančný príspevok na DSS, ZOS, ŠZ 193 662,82 € 

 Príjmy za služby      63 957,50 € 

 Príjmy z 2% podielu dane      10 621,53 € 

 Dary na prevádzku, projekty       66 598,74 € 

 Vecné dary         2 119,54 € 

 Ostatné výnosy       79 844,21 € 

 

 Celkové náklady    418 009,39 € 

 Mzdové náklady    222 449,12 € 

 Zákonné sociálne poistenie     75 171,68 € 
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 Zákonné sociálne náklady       5 771,12 € 

 Spotreba materiálu a energie     57 183,59 € 

 Ostatné náklady      57 433,88 € 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu 

poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2019 

ZOS   109 865,00 € pri kapacite 7 klientov 

      15 695,00 € na rok na jedného klienta 

            43,00 € na deň na jedného klienta 

 

DSS   15 695,00 € pri kapacite 1 klient 

    15 695,00 € na rok na jedného klienta 

          43,00 € na deň na jedného klienta 

 

ŠZ              204 035,00 € pri kapacite 7 klientov 

    15 695,00 € na rok na jedného klienta 

          43,00 € na deň na jedného klienta 

 

 Prílohou výročnej správy je účtovná závierka a správa audítora zverejnená podľa zákona. 

V čase po zostavení účtovnej závierky nastala pandemická situácia, ktorá znamenala vyššie náklady 

na spotrebný materiál – osobné ochranné prostriedky, dezinfekčné prostriedky, ale táto skutočnosť 

nebude mať vplyv na nepretržité  pokračovanie organizácie v svojej činnosti. 
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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 2019 

 

V roku 2019 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 

 Zakúpenie skríň do izieb prijímateľov sociálnej služby 

3 ks; 

 Zakúpenie a inštalácia profesionálnej práčky do 

práčovne – 1ks cez nadáciu Granvia a podporu projektu 

o.z. Láskavé ruky, pod názvom: „Jeseň života v plnej 

kráse“, ktoré páčku do práčovne poskytlo pre zvýšenie 

kvality poskytovaných služieb v Dome sv. Kozmu 

a Damiána.; 

 Firma Planeo elektro nám darovala TV prijímač do 

izby klientov, ventilátory, náradie do záhrady (záhradné 

nožnice a kliešte), náčinie do kuchyne (panvice a nože), 

váhu na váženie klientov; 

 Pomôcky a materiál na socioterapie a pre voľnočasové 

aktivity.  

Projekty a aktivity realizované v roku 2019: 

A: Názov projektu: „Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z - symfónia krásy 

a bezpečia pre seniorov“. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, 

spolufinancovanie Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 

- Vybudovanie nového oplotenia z Rumanovej ulice;  

- Inštalácia nového zábradlia na balkónoch (terasách), kde sa tým vytvorili 2 

socioterapeutické zóny na 2 terasách; 

- Inštalácia bezprievanovej klimatizácie s funkciou ativírus doctor do 3 miestností 

interiéru. (spoločenská miestnosť, kaplnka, 1 izba prijímateľov sociálnej služby  

 

B: Názov projektu: „Nákup a inštalácia stropného zdvižného zariadenia pre imobilných“ do 

izby prijímateľov sociálnej služby. Názov projektu: „Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí 

na vozíčku“. Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK 

neverejnými poskytovateľmi. Spolufinancovanie projektu:  - PSK – Výzva predsedu PSK dotácia za 

rok 2019 - Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.  

- Komunitná nadácia Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš 

- Movys a.s., Piesočná 502/7, 821 04  Bratislava 

- Nadácia Granvia 

- Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 
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Názov projektu: „Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z - symfónia krásy a bezpečia 

pre seniorov“ Foto príloha č. 1 Inštalácia klimatizácie  
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Fotopríloha č. 2 Vybudovanie nového oplotenia a výmena zábradlia    
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Fotopríloha č. 3 Vytvorenie 2 socioterapeutických zón na terasách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Výročná správa za Dom sv. Kozmu a Damiána 2019 

 

 

 

16 

Názov projektu: „Nákup a inštalácia stropného zdvižného zariadenia pre imobilných“ foto 1 
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Názov projektu: „Nákup a inštalácia stropného zdvižného zariadenia pre imobilných“ foto 2 
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C: Názov projektu: Jeseň života v plnej kráse 

 

Od februára 2019 začal spoločný projekt NADÁCIE GRANVIA a o.z. 

LÁSKAVÉ RUKY určený pre seniorov s poruchami mobility z Domu sv. 

Kozmu a Damiána a pre študentov dobrovoľníkov. 

 

 

Čo sme týmto projektom chceli dosiahnuť? 

Zvýšenie kvality života seniorov s poruchou mobility. Aktivity projektu, ktoré nám pomohli 

v realizácii projektového zámeru: 

 Besedy o dobrovoľníctve so študentmi SZŠ sv. Bazila Veľkého a gymnázia bl. P.P. Gojdiča 

v Prešove. 

 Rozširovanie zelenej zóny v seniorparku 

 Nákup kvetov a výsadba do parku v spolupráci so seniormi s dobrovoľníkmi  

 Deň otvorených dverí a VII. ročník Kozmo-Damián olympiády 

 Návšteva OZ Radosť Prešov 

 Zakúpenie špeciálneho mechanického  polohovacieho vozíka  Triton pre imobilných 

 Dni dobrovoľníctva 

 Návšteva OZ Radosť Prešov 

 Návšteva kaštieľa vo Finticiach 

 

Fotoprezentácia: Beseda o dobrovoľníctve so študentmi gymnázia bl. P.P. Gojdiča v Prešove 

a SZŠ sv. Bazila Veľkého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákup kvetov a sadenie so seniormi v spolupráci s dobrovoľníkmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa za Dom sv. Kozmu a Damiána 2019 

 

 

 

19 

Deň otvorených dverí a VII. ročník Kozmo-Damián olympiády 
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Návšteva kaštieľa vo Finticiach 
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Návšteva spojená s umeleckým hudobno-slovným pásmom OZ Radosť Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc dobrovoľníkov  pri rôznych voľnočasových aktivitách  
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D: Slávenie sviatku našich patrónov - sv. Kozmu a Damiána 

 

Prvý júlový deň  sa niesol v znamení slávenia slávnosti patrónov nášho zariadenia, liečiteľov a 

divotvorcov svätých Kozmu a Damiána. Ďakovnej svätej liturgii predsedal a v homílii sa 

prítomným prihovoril, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Slávnosti v Dome sv. Kozmu a 

Damiána sa zúčastnili jeho klienti s rodinnými príslušníkmi, viacerí kňazi a bohoslovci, priatelia, 

dobrovoľníci a dobrodinci tohto zariadenia. Po svätej liturgii všetci spoločne chvíľu pobudli 

v priateľských rozhovoroch pri agapé.  

 

 

 

 

E:  Deň dobrovoľníkov  

 

V utorok 27.8.2019 k nám zavítali deti a mládež z gréckokatolíckej farnosti Pichne, spolu so svojim 

duchovným otcom Mgr. Martinom Barnom. Na tento výnimočný deň si špeciálne pripravili rôzne 

aktivity pre našich seniorov. Za asistencie dobrovoľníkov z o.z. Láskavé ruky a po krátkom 

zoznámení, sa spoločne so seniormi pustili v dobrej nálade do práce. Vyrábali krásne sviece a ikony 

– lepením obrázkov na kúsky dreva, ozdobné vankúšiky. Seniori v prítomnosti mladých na chvíľu 

opäť omladli a svoju radosť vyjadrovali pokojným úsmevom. Tento deň neostal nikto bez daru. 

Naši dobrovoľníci darovali svoju lásku, talenty a voľný čas tým, ktorí ho vďačne prijali. Odmenou 

za tento dar bola radosť i úsmev na tvárach seniorov i mladých dobrovoľníkov. 
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Foto príloha Deň dobrovoľníkov- deti a mládež z gréckokatolíckej farnosti Pichne 27.08.2019 
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F: Október je mesiac, vďaky voči seniorom… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Október – mesiac úcty k starším, návšteva podujatia „Krídla túžby“ – Koncert bez bariér 

usporiadaný cez PSK každoročne oceňovanie sociálnych zariadení. Zúčastnili sa aj 

zástupcovia seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána. - 24.10.2019   

 

 Návšteva dobrovoľníkov z košickej firmy T-systems Slovakia s.r.o. Našim seniorom prišli 

podarovať výťažok financií z firemnej, charitatívnej akcie „Cake day“ pečenia zákuskov. 

 

 Kultúrne vystúpenie iluzionistu a kúzelníka - čísla, triky, hlavolamy, skvelá atmosféra. 
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G: Neskorá jeseň a začiatok zimného obdobia, Vianoce a záver roka 2019 

November 2019 

 Slávenie sv. liturgie pri príležitosti pamiatky všetkých zosnulých. Panychída – modlitby za 

zosnulých, zapálenie sviečok pri kríži 

v senior parku. Spoločné čítania 

a rozhovory na aktuálnu tému a počas 

dušičkovej oktávy modlitby aj 

v kaplnke.  

 Slávenie sv. liturgie sv. Michala 

archanjela. 

 Ergoterapia – Dokončenie vankúšov, 

predkreslenie ľudových motívov, 

vyfarbovanie, plnenie vankúšov, 

balenie výroba vianočných 

pozdravov.  

 Sviatok sv. Jozafáty- 150 výročie 

narodenia – čítanie a prezeranie 

obrázkov o svätej. 

 

 

December 2019 

 

 Oslavy osobných sviatkov a  jubileí klientov počas celého roka 2019. 

 Ergoterapia – výroba pozdravov na Vianoce dokončovanie, výroba, vystrihovanie a lepenie 

vianočných ozdôb. 

 Liturgia na sv. Mikuláša 6.12.2019. 

 Mikulášsky program v podaní 

gréckokatolíckych bohoslovcov zo 

seminára bl. P. P. Gojdiča  -5.12.2019. 

 Sv. liturgia sviatok Nepoškvrneného 

počatia p. Márie. 

 Spomienková terapia – premietanie 

fotiek z Budapešti.  

 Artterapia – maľovanie Betlehemov.  

 Zdobenie interiéru a živého vianočného 

stromčeka. 

 Vianočné pásmo – Koledy pre klientov 

v podaní študentov Gymnázia bl. 

P.P.Gojdiča – posedenie pri punči 

 Vianočná pošta – príprava vianočných pozdravov a ich distribúcia. 

 Pečenie a zdobenie vianočných medovníkov  

 Príprava Betlehemských jasličiek 

 Stretnutie pri štedrovečernej večeri  pri spoločnom stole a rozdávanie darčekov. 

 Sledovanie krásnych, slovenských rozprávok z dielne RTVS. 

 Silvestrovská sv. Liturgia – ďakovná liturgia za prežitý rok 2019. 
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Výročnú správu  za Dom  sv. Kozmu  a Damiána za rok 2019  vypracovali:  

 

 

Mgr. Alena Barnová           Mgr. Mária Rindošová 

 

V Prešove, 12.6.2020 


