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SLOVO RIADITEĽA DIECÉZNEJ CHARITY NITRA 
 

 

 

 
 

 
Drahí spolupracovníci, priatelia, podporovatelia charity, 

  

výročná správa Diecéznej charity Nitra za rok 2019 završuje našu službu za tento rok. Pri 

tom Vám všetkým patrí oprávnene vďaka a úcta za všetko, čo ste v uplynulom roku urobili 

pre núdznych, chorých a odkázaných na pomoc druhých. 

K pomoci druhým sme oslovovaní rôznymi spôsobmi. Existujú mnohé zbierky, výzvy, 

aplikácie, „aby sme pamätali na chudobných“ (Gal 2:10). Sme vďační, keď sa tak deje. 

Ďalším rozmerom lásky k blížnemu je samotná konkrétna služba. Často k tomu 

potrebujeme mnoho sily a odvahy prekonávať aj nepríjemné situácie. Charita sa stáva 

charitou, keď nie je skrývaná v srdci, ale prejavená navonok. Vtedy sa dostávame do 

centra charity ako povolania. K identite charity srdca, ktoré vidí. 

Pretože „zatvárať oči pred blížnym nás oslepuje aj voči Bohu“ DCE 16. 

 

Na ďalšiu cestu charity, aby sme videli blížneho a to, čo naozaj potrebuje on, aj my sami. 

 
 
 
 
 
         Ing. Mgr. Juraj Barát 
                                  riaditeľ, štatutárny zástupca 
                     Diecéznej charity Nitra 
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I. ÚVOD 
 

Dôležitou súčasťou života cirkvi už od počiatku bola a je charitatívna činnosť. Dobročinné 
služby majú v dnešnej spoločnosti veľkú opodstatnenosť, pretože sú určené tým, ktorí si 
z rôznych príčin nedokážu pomôcť sami. Sú to najmä ľudia so zdravotným postihnutím, 
nevyliečiteľné chorí, ľudia bez domova, rodiny, či jednotlivci v nepriaznivej sociálnej situácii, deti 
a mládež zo znevýhodneného prostredia a bez rodinného zázemia, starí ľudia, azylanti a ďalší. 
Cirkev na pomoc týmto ľuďom, trpiacim núdzou zriaďuje zariadenia charitatívnej činnosti, 
ktorým zveruje osobitné dielo lásky, ktoré majú vykonávať v jej mene. Sv. otec František hovorí, 
že „Charita je v Kristovi znakom a nástrojom lásky k ľudstvu a ku všetkému tvorstvu.“ 
 

Diecézna charita Nitra (ďalej len DCH Nitra) je právnická osoba, účelové zariadenie 
Rímskokatolíckej cirkvi, zriadené zriaďovacou listinou 1. januára 1996 nitrianskym diecéznym 
biskupom podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi 
a náboženských spoločností. Je registrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. 
 

DCH Nitra vykonáva svoju činnosť na území nitrianskej diecézy a spolu s ostatnými 
diecéznymi charitami na Slovensku tvorí konfederáciu združení - Slovenskú katolícku charitu, 
ktorá bola založená v roku 1927. 
 

 

II. POSLANIE DIECÉZNEJ CHARITY NITRA 
 

Poslaním DCH Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie 
služby, vykonávať sociálne poradenstvo, vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, 
národnosť, pohlavie, náboženstvo a politické zmýšľanie. 

 
Za účelom napĺňania svojho 

poslania môže DCH Nitra zriaďovať 
a prevádzkovať svoje účelové 
zariadenia, najmä charitatívno-
sociálne centrá, domy charity, 
zdravotnícke zariadenia, chránené 
dielne a pracoviská, združenia 
dobrovoľníkov vo farnostiach, 
prevádzky služieb, predajne, sklady 
a iné. 

 
DCH Nitra nie je zriadená na 

podnikanie, ale za účelom splnenia 
svojho poslania môže vykonávať 
podporné aktivity vrátane ekonomických (podnikateľských) činností. Všetky výnosy 
z vykonávaných činností, projektov a aktivít, vrátane výnosov z hospodárskych činností využíva 
výlučne na napĺňanie svojho poslania. 
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III. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 
 

Diecézna charita Nitra je samostatnou právnickou osobou a riadi sa vlastnými stanovami. Je 
registrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod č. MK-768/1995 - 320. 
 

Organizačné členenie: 
 
Biskup nitrianskej diecézy - riadi činnosť DCH Nitra. 
Riaditeľ, štatutárny orgán - zastupuje DCH Nitra, koná v jej mene a zodpovedá za jej celkový chod.  
Centrum DCH Nitra - vykonáva riadiacu, metodickú, kontrolnú, servisnú činnosť a vedie 
ekonomickú, účtovnú, mzdovú a personálnu agendu pre zariadenia DCH Nitra. 
Rada DCH Nitra - poradný orgán, tvorí základnú koncepciu a stratégiu rozvoja charitatívneho 
poslania DCH Nitra. 
 

 
 

 
V pôsobnosti Diecéznej charity Nitra sú aj farské charity - skupiny dobrovoľníkov, ktorí 

spolupracujú z DCH Nitra a vykonávajú činnosti podľa potrieb jednotlivých farností. V roku 2019 
svoju činnosť vykonávala:  

 Farská charita Nové Zámky 

 Farská charita Topoľčany 

 Farská charita Trenčín – Juh 

 Farské charity so svojimi dobrovoľníkmi sa pravidelne zapájajú do aktivít ako Potravinová 
TESCO zbierka či Zbierka školských pomôcok, tiež sprostredkúvajú materiálovú pomoc osobám 
v núdzi a vykonávajú rôzne podporné činnosti vo svojom okolí. 

Diecézny 
biskup

Riaditeľ DCH

Dom charity sv. Rafaela

Centrum pre deti a rodiny -
Detský charitný dom sv. Lujzy

Hospic - dom pokoja a zmieru 
u Bernadetky

Agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti

Charitatívno - sociálne 
centrum

Chránená dielňa sv. Jozefa

Rada DCH

Centrum DCH
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IV. SOCIÁLNE SLUŽBY 
 

A.  CHARITATÍVNO – SOCIÁLNE CENTRUM 
 
Adresa zariadenia:  Samova 4, 949 01 Nitra   
Zariadenie poskytuje služby od:  1.1.1996 
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb - reg. č. 10:  1.7.1999   
Miesto registrácie:  Nitriansky samosprávny kraj 
 
Charitatívno-sociálne centrum poskytuje sociálne služby na riešenie sociálnej situácie z dôvodu 
nepriaznivého zdravotného stavu zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a to: 
 

 domácu opatrovateľskú službu (v zmysle § 41) 

 

Zabezpečujeme starostlivosť priamo v domácnosti pre starých, chorých a osamelých ľudí, ktorí 

potrebujú pomoc pri základných životných úkonoch. 

Opatrovateľskú službu (§ 41) poskytujeme  fyzickej osobe, ktorá:  
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa 

prílohy č. 3 k zák. č. 448/2008 Z. z. 
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách  podľa prílohy č. 4 k zák. č.  448/2008 Z. z. 
 

Opatrovateľskú službu poskytujeme na území mesta Nitra. Platba sa odvíja od výšky príjmu 
opatrovaného a počtu hodín opatrovateľskej služby. 

Naše opatrovateľky zúčastnili školenia Validácie podľa Naomi Feil, kde si osvojili empatický 
prístup v komunikácii s dezorientovaným starým človekom trpiacim demenciou, tzv. validovanie 
- potvrdenie emočného prežívania klienta. Prostredníctvom tejto komunikačnej techniky získajú 
naši klienti - seniori niekoho, kto ich počúva, prijíma a pomáha obnoviť sebavedomie a psychickú 
pohodu. 

 
 základné sociálne poradenstvo, prepravnú službu, požičiavanie zdravotníckych pomôcok  (v 

zmysle § 15 ods. 2).  
 

Pomôcky sú zapožičiavané chorým, ktorí sú opatrovaní v domácom prostredí, výrazným 
spôsobom uľahčujú ich pobyt doma a zjednodušujú starostlivosť o nich. Niektoré pomôcky 
priamo umožňujú ich prepustenie z ústavnej liečby. Pomôcky sú zapožičiavané na dobu, pokiaľ 
chorému nie je pridelená pomôcka hradená cez zdravotné poistenie, ale aj tým, ktorí nemajú 
nárok na úhradu zdravotníckej pomôcky cez poisťovňu. 

Vďaka podpore Nadácie EPH sa nám v minulom roku podarilo výrazne rozšíriť sortiment a 
počet špecializovaných zdravotníckych pomôcok určených na zapožičiavanie chorým a tým znížiť 
aj dobu čakania na potrebnú pomôcku. Pribudli nové elektrické polohovateľné postele, 
antidekubitné matrace a sedačky, polohovacie valce, kyslíkové koncentrátory, invalidné vozíky a 
veľa ďalších pomôcok.   

 

 



- 7 -  

 

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2019:  
 

Počas roka sme poskytli opatrovateľskú službu 41 obyvateľom mesta Nitra. 
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 1.1.:                    23  
Počet prijatých v priebehu roka:                      18 
Počet zomrelých v priebehu roka:                                     3  
Počet presunutých do inej starostlivosti:                       7 
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 31.12.:                    31 
Priemerný prepočítaný počet opatrovateliek:                 12,6 
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok:                     16 676,5 
Počet klientov, ktorým boli zapožičané zdravotnícke pomôcky:                  78 
 
Ekonomicky oprávnené náklady (bez odpisov) za rok:        160 703,85 € 
Príjmy od prijímateľov služby za opatrovateľskú službu za rok:         25 361,00 € 
Príjmy za poskytnutú prepravnú službu:                 151,47 € 
Príjmy za zapožičanie zdravotníckych pomôcok:             2 470,77 € 
Náklady na 1 prijímateľa opatrovateľskej služby na 1 hodinu:                      9,64 € 
Priemerná úhrada od prijímateľov služby za 1 hodinu:         1,52 € 
Finančný príspevok z Mesta Nitra na rok:          101 193,11 € 
 
 
Cenník pre opatrovateľskú službu a zapožičanie zdravotných pomôcok zverejňuje Diecézna 
charita na svojej web-stránke http://charitanitra.sk/opatrovatelska/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://charitanitra.sk/opatrovatelska/
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B. DOM CHARITY SV. RAFAELA 
 

Adresa zariadenia:   Štúrova 57, 949 01 Nitra    
Zariadenie poskytuje služby od:  23.6.2008 
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb - reg. č. 10:  Od 23.6.2008 Útulok, od 
21.9.2009 Nocľaháreň a Nízkoprahové denné centrum     
Miesto registrácie:  Nitriansky samosprávny kraj  
 
 
 

Dom charity sv. Rafaela poskytuje sociálne služby krízovej intervencie v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách: 

 Nocľaháreň  (§ 25), 

 Nízkoprahové denné centrum (§ 24b), 

 Iné činnosti - úschova cenných vecí,  preventívna aktivita (§ 15 ods. 2). 

 
V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,  poskytuje ubytovanie na účel prenocovania, 
sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie, obuv a  utvárajú podmienky na prípravu stravy, 
výdaj stravy alebo výdaj potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. 

 
Nízkoprahové denné centrum je otvorené v pracovné dni.  Fyzickým osobám v nepriaznivej 

sociálnej situácii je tu poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie, obuv a  utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj 
stravy alebo výdaj potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. 

 
 

Prehľad o poskytovaných službách v Dome charity sv. Rafaela:  
 

 Ubytovanie na účel prenocovania  

Zariadenie poskytuje v nocľahárni prístrešie za účelom prenocovania pre ľudí, ktorí 
z rôznych príčin nedokážu dodržiavať pravidlá a režim v iných zariadeniach a nie sú schopní 
abstinencie od alkoholu a iných omamných látok. Jedinou podmienkou prijatia klienta na 
prenocovanie je, aby neohrozoval seba a okolie. Kapacita nocľahárne je 24 lôžok pre mužov 
a ženy, s možnosťou rozloženia prístelku, v prípade potreby. V roku 2019 sme poskytli  8711 
nocľahov pre 148 klientov. Z toho 110 mužov a 38 žien. 

 
 Sociálne poradenstvo  

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Zisťuje sa povaha problému a v spolupráci s klientom sa hľadajú pre neho akceptovateľné 
riešenia na zmiernenie, alebo odstránenie problému. Klientov sa snažíme viesť k čo najväčšej 
samostatnosti a zodpovednosti za seba a participovaní na riešení svojej situácie. V roku 2019  
sme poskytli  861  intervencií pre 157 klientov.  
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 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov  

Pomáhame pri vybavovaní osobných dokladov, úradných záležitostí, lekárskeho ošetrenia, 
hľadaní zamestnania, ubytovania. Spolupracujeme s obcou (podľa trvalého miesta bydliska 
klienta), úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, súdmi, políciou, domovmi sociálnych služieb 
a tiež s inštitúciami a organizáciami pracujúcimi s ľuďmi v núdzi.  
 
 Výdaj stravy 

V zariadení ponúkame klientom stravu 3x denne. Raňajky a večere sú suché a obedy 
pozostávajú z polievky, ktorú privážame od dodávateľa. Obedy cez víkendy a sviatky 
zabezpečujeme v spolupráci so sestrami zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. V roku 2019  sme 
vydali 1 314 raňajok, 1 659 obedov a 3 496 večerí. 

 
 Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny  

Klientom poskytujeme základné hygienické potreby. K dispozícii máme 2 sprchy. 
Umožňujeme vykonať si osobnú hygienu nielen klientom nocľahárne, ale aj fyzickým osobám, 
ktoré prespávajú na ulici, čím sa vykonáva prevencia šírenia kožných ochorení. Možnosť 
vykonania si osobnej hygieny klienti využili 1 187 krát. 

 
 Poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi  

Zariadenie utvára podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi pre fyzické 
osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Za týmto účelom prijímame a triedime oblečenie a obuv 
(aj použité) od darcov a ďalej to distribuujeme podľa potrieb núdznych. Pomáhame aj sociálne 
slabým rodinám, ktorým okrem materiálnej pomoci príležitostne poskytujeme potravinovú 
výpomoc a sociálne poradenstvo. V šatníku sme v roku 2019 vydali 8 325 kusov oblečenia a obuvi. 
 
 Úschova cenných vecí  

Klienti majú možnosť uschovania si financií a dokladov.  V roku 2019 využilo službu 
úschovy cenných vecí 8 klientov. 
 
 Preventívna aktivita 

a/ vyhľadávacia činnosť /streetwork/ - fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
vyhľadávame v teréne, na ulici a ponúkame im možnosti pomoci v našom zariadení. Takto 
oslovujeme nových klientov, ale aj tých, ktorí zriedkavo vyhľadávajú ponúkané sociálne služby 
a uprednostňujú individuálny spôsob života pred prispôsobením sa prevádzkovému poriadku 
v zariadení.  V roku 2019  sme mali 305 kontaktov. 
b/ resocializácia - cieľom je posilniť pracovné návyky, motivovať klienta k aktívnejšiemu 
prístupu pri riešení svojej sociálnej situácie, zvýšiť jeho sebavedomie a učiť ho hospodáriť 
s financiami. Činnosť máme rozdelenú do 3 stupňov: 

 I. stupeň - Klientov zapájame do nenáročných pomocných prác v zariadení. Klienti, ktorí 

nemajú finančné prostriedky si vlastnou prácou takto môžu odpracovať príspevok za 

poskytnuté služby v zariadení. V roku 2019 sa zapojilo v I. stupni resocializácie 52 klientov 

do 939 aktivít. 

 II. stupeň  - Pre klientov zabezpečujeme spoločné brigády, náročnejšie na čas a vykonanú 

prácu. Za vykonanú prácu klient nedostáva finančnú hotovosť. Touto prácou si môže 



- 10 -  

 

odpracovať príspevok za poskytnuté služby v zariadení - ak nemá finančné prostriedky, 

alebo mu zariadenie zakúpi , či uhradí iné výdavky ako napr. veci osobnej potreby, 

administratívne poplatky (napr. za občiansky preukaz), cestovný lístok a pod. Do II. stupňa 

sa zapojili 9 klienti počas 10 samostatných brigád, organizovaných v spolupráci  s Domom 

pokoja a zmieru u Bernadetky  a odpracovali  278  hodín. 

 III. stupeň - Klientov zapájame do projektu - predaj časopisu Nota Bene. Klient sám 

rozhoduje o svojom pracovnom čase a sám hospodári s prijatou finančnou hotovosťou.  

V roku 2019 sa do projektu zapojilo 15 klientov, ktorí predali 10 750 časopisov a 765 iných 

produktov. 

 
Akcie v roku 2019: 
 
 Hody 

Dňa 4.10.2018 sa pri príležitosti sviatku sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela  
konala v našom zariadení sv. omša, , na ktorú boli pozvaní klienti, zamestnanci a dobrovoľníci.  
Prípravu a výzdobu jedálne si zabezpečili klienti. Sv. omšu prišiel odslúžiť p. Masseo z rehole 
františkánov. Malej slávnosti sa zúčastnilo 14 ľudí. 
 
 Svetový deň chudobných 17.11.2019 

 

V spolupráci s dobrovoľníkmi zo Spolku sv. Vincenta de Paul Spolok sv. Vincenta de Paul, strávili 
klienti deň v Nízkoprahovom centre, kde si mohli vypočuť praktickú prednášku prvej pomoci 
vďaka Miestnemu Spolku SČK pri GCM v Nitre. Pohostenie zabezpečili dobrovoľníci a darcovia. 
  
 Vianoce v Dome charity 

Tradične 24.12.2019 sme sa spolu s klientmi stretli na Vianočnom posedení. Priestory jedálne si 
upratali a sviatočne vyzdobili klienti sami, o kapustnicu sa postarali členovia rodiny Blažekovej, 
ktorí nám tiež spríjemnili čas vianočnými koledami. Rezne, šalát, koláče, vianočné oplátky a 
medovníky boli darom Catering servisu Nitra a viacerých dobrých ľudí, ktorí chceli spríjemniť 
sviatky našim klientom. Podujatia sa zúčastnilo 23 ľudí. 
V ďalších dňoch si mohli klienti Domu charity vďaka dobrovoľníkom pozrieť niekoľko filmov na 
plátne, dozvedieť niečo o skautingu vďaka 23. skautskému zboru Nitrava, navštívili ich tiež 
koledníci Dobrej noviny a zaspievali si spolu vianočné piesne a koledy. 
 
 

 Personálne zabezpečenie zariadenia: 
 

 2  zamestnanci v Nocľahárni 

 2 sociálni pracovníci v Nízkoprahovom dennom centre 

 1 vedúca zariadenia 

 1 pomocná sila – upratovanie 

 2 zamestnanci – na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti 

 10  dobrovoľníkov   –  pomáhali pri výdaji stravy, v šatníku, pri preventívnej činnosti a pri 
organizovaní projektov, odpracovali 342 hodín.  
 

https://www.facebook.com/Spolok-sv-Vincenta-de-Paul-2092041327579427/?__tn__=K-R&eid=ARC6ziZ4VzljEpqtowmWeWVGR91bL-CrhS6kZ8Y4QBhGyGWyj3gq9IV0AT9va3HTr_-TwxXTpb0DYvz9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4octbArYBkIsHaJzgTX89rva_Snhu9WDOJfnQ_kfcnpyr23c9C4oIrL4WN2LWjKrvcdY5QRse2KjsabTiSLU8h-UN0mtXjjdAhDlzQEt_85rE-5lk-6RWAWTCw9Q2oNWyOd2G0oFPqmFe-h9MQ7ztvrNeaRdmRiVcrNrSsoHroF4hSD_l6ukQ9R-fQMfP73dzYK5y1lbPYOSNGKm3kz42a2AkAyEXozFLYXq7KRop6VuDCrtnEjK4bys-PY_9hBczdVvzHkz8GKu-73KrX_hK4vUtBKYLat-Pw20YBTjXgbwaMLuF6YPm-Ep9MLMb5jcLV9KXg1s6B5f6mKngBjI
https://www.facebook.com/MsSCKpriGCM/?__tn__=K-R&eid=ARA0DPS7tJEAOgo7A0qglP9xGa3ju-xxkpeZWbEZzPlkYptaKc-Y0Ar_2nm8_BuQI-BJTjdUcyt9KESe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4octbArYBkIsHaJzgTX89rva_Snhu9WDOJfnQ_kfcnpyr23c9C4oIrL4WN2LWjKrvcdY5QRse2KjsabTiSLU8h-UN0mtXjjdAhDlzQEt_85rE-5lk-6RWAWTCw9Q2oNWyOd2G0oFPqmFe-h9MQ7ztvrNeaRdmRiVcrNrSsoHroF4hSD_l6ukQ9R-fQMfP73dzYK5y1lbPYOSNGKm3kz42a2AkAyEXozFLYXq7KRop6VuDCrtnEjK4bys-PY_9hBczdVvzHkz8GKu-73KrX_hK4vUtBKYLat-Pw20YBTjXgbwaMLuF6YPm-Ep9MLMb5jcLV9KXg1s6B5f6mKngBjI
https://www.facebook.com/23zborNITRAVA/?__tn__=K-R&eid=ARBeARF_PCL87y5cN3ADI_ZB8sU0Z70xOY4UbGWZchPAHvi6tHWQLm--vEfNLvFsDzxAMgx2mOOTmnTr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4octbArYBkIsHaJzgTX89rva_Snhu9WDOJfnQ_kfcnpyr23c9C4oIrL4WN2LWjKrvcdY5QRse2KjsabTiSLU8h-UN0mtXjjdAhDlzQEt_85rE-5lk-6RWAWTCw9Q2oNWyOd2G0oFPqmFe-h9MQ7ztvrNeaRdmRiVcrNrSsoHroF4hSD_l6ukQ9R-fQMfP73dzYK5y1lbPYOSNGKm3kz42a2AkAyEXozFLYXq7KRop6VuDCrtnEjK4bys-PY_9hBczdVvzHkz8GKu-73KrX_hK4vUtBKYLat-Pw20YBTjXgbwaMLuF6YPm-Ep9MLMb5jcLV9KXg1s6B5f6mKngBjI
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Cenník - cenu (sumu úhrad) za poskytnuté sociálne služby zverejňuje poskytovateľ služby na 
svojej web-stránke http://charitanitra.sk/domcharity/. 

 
 

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2019: 
 

mesiac 
 
 
 

  Nocľaháreň Nízkoprahové denné centrum 

Počet 
obsadených 

lôžok za mesiac 

Priemerná 
obsadenosť 
lôžok / deň 

Počet klientov 
/pobytov 

v dennom centre   
za mesiac 

Priemerný 
počet klientov 
pobytov / deň 

Január 867 27,97 335 15,23 

Február 690 24,64 343 17,15 

Marec 772 24,90 337 16,05 

Apríl 716 23,87 297 14,85 

Máj 753 24,29 359 17,10 

Jún 603 20,10 352 17,60 

Júl 578 18,65 348 15,82 

August 621 20,03 324 15,43 

September 670 22,33 372 17,71 

Október 787 25,39 468 20,35 

November 861 28,70 395 19,75 

December 793 25,58 336 18,67 

Spolu: 8 711 23,87 4 266 17,13 

 
 
Nocľaháreň: 
Počet prijímateľov služieb za rok:             148 
Kapacita zariadenia - počet lôžok:               24  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok:                59 266,80 € 
Náklady na 1 prijímateľa služby (lôžko) za rok:        2 469,45 € 
Náklady na 1 prijímateľa služby (lôžko) za mesiac:                                    205,79 € 
Príjmy od prijímateľov služby za rok:       4 827,18 € 
Finančný príspevok z MPSVaR na rok:    34 560,00 € 
Vrátený príspevok z dôvodu neobsadených miest:        395,00 € 
Finančný príspevok z MPSVaR na 1 prijímateľa (lôžko) na rok:   1 440,00 € 
 
 
Nízkoprahové denné centrum: 
Počet prijímateľov služby za rok:               270 
Priemerný počet klientov na deň:             17,13 
Ekonomicky oprávnené náklady za rok:          52 014,16 € 
Náklady na 1 prijímateľa služby / mesiac:            253,04 € 
Príjmy od prijímateľov služby za rok:          673,59 € 
Finančný príspevok z Mesta Nitra na službu a rok:               39 500,00 € 

http://charitanitra.sk/domcharity/
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Poskytnuté činnosti v Nízkoprahovom dennom centre v roku 2019: 
 

mesiac 
počet 

návštev 
raňajky 

porade
nstvo 

street
work 

resoc. I. 
a II. st. 

resoc. 
Nota 
Bene 

teplé 
jedlo 

osobná 
hygiena 

pranie 
ošateni
e obuv 

1 335 97 69 22 84 76 144 10 23 505 

2 343 102 73 26 80 80 151 9 17 625 

3 337 86 71 29 83 91 122 9 13 879 

4 297 94 56 22 73 71 106 13 10 495 

5 359 135 69 30 83 83 158 19 22 680 

6 352 139 73 20 92 87 143 19 13 671 

7 348 157 57 26 82 77 128 18 11 823 

8 324 95 67 5 70 87 111 20 17 1 510 

9 372 112 77 39 66 78 121 17 16 409 

 10 468 100 89 41 76 85 190 31 24 818 

11 395 108 96 25 79 66 155 8 10 658 

12 336 89 64 20 71 73 130 13 12 252 

spolu 4 266 1 314 861 305 939 954 1 659 186 188 8 325 
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V. VÝKON OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ 
OCHRANY DETÍ 

 

A. Centrum pre deti a rodiny - Detský charitný dom sv. Lujzy  
 
Adresa zariadenia:   Samova 4, 949 01 Nitra    
Zariadenie vykonáva činnosť od:  1.5.1998 
Akreditácia: V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
- Rozhodnutie MPSVR SR č. 12808/2006-I/21AK právoplatné dňa 2.8.2006, č. 10293/2011-I/25AK 
právoplatné dňa 19.8.2011, č.13029/2016-M OSSODRAK platné od 20.8.2016    
Forma výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí:  Centrum pre deti a rodinu – centrum detí 
s celoročnou prevádzkou, v zmysle § 51 ods. 3 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z.  
Kapacita zariadenia:  10 miest pre deti a mladých dospelých 
 

Detský charitný dom sv. Lujzy je od 1. januára 2019 Centrom pre deti a rodiny (ďalej len 
CDR), ktorého hlavnou prioritou je poskytnutie všestrannej starostlivosti o dieťa v súlade s jeho 
individuálnymi potrebami s cieľom harmonického vývinu a návrat dieťaťa do rodinného 
prostredia. V prípade, že neexistuje možnosť návratu dieťaťa do biologickej rodiny – 
sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska 
starostlivosť, osvojenie). CDR zatiaľ  nerozšírilo svoju pôsobnosť. Umiestnené deti sú v ústavnej 
starostlivosti, na neodkladnom, prípadne výchovnom opatrení na základe rozhodnutia 
príslušného súdu. S deťmi a ich rodinami sa bude pracovať tak, ako doteraz v zmysle 
novelizovaného zákona č. 305/2005 Z. z. a vyhlášky č. 103/2018 Z. z. 
 

Ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenia a výchovné opatrenia sa vykonávali v jednej 
samostatnej skupine s maximálnym počtom 10 detí a mladých dospelých. V júni 2019 nám jedno 
dieťa bolo zverené neodkladným opatrením súdu, inak sme v priebehu roka nezaznamenali veľký 
pohyb detí. Dôvodov je niekoľko: 

 vekové zloženie detí (väčšina z nich plní povinnú školskú dochádzku)  

 polovicu nám zverených detí tvorí 1 súrodenecká skupina 

 napriek našej snahe spolupracovať s rodičmi detí, z ich strany sme nezaznamenali záujem 
zlepšiť svoju situáciu a vytvoriť podmienky vhodné na návrat detí do ich starostlivosti 

 rodičia sú vo výkone trestu 

 nikto z príbuzných detí neprejavuje záujem o zverenie do osobnej starostlivosti 
 

V skupine pôsobia 4 vychovávatelia a 2 asistenti vychovávateľa,  a tiež 1 hospodárka, ktorá 
zodpovedá aj za zdravotnú starostlivosť. Využili sme aj výpomoc jednej vychovávateľky, ktorá je 
na rodičovskej dovolenke. V dopoludňajších hodinách sa venovala dieťaťu, ktoré nám bolo 
zverené na neodkladné opatrenie. Odbornú pomoc zabezpečoval odborný tím DCHD – 2 
psychológovia  a 1 sociálna pracovníčka. 

 
 Spolupracujúce inštitúcie, firmy, dobrovoľníci a rodiny: 

 ÚPSVaR, Oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately 

 Centrum pedagogicko-psychologická poradenstva a prevencie 
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 Mestská polícia Nitra a Policajný zbor Nitra 

 OZ Úsmev ako dar - celoslovenská konferencia MOSTY, Najmilší koncert roka (Nitra, 
Bratislava), semináre, školenia, workshopy 

 bývalí partneri v rámci projektu Komenský Fond – Erko Jihlava, DCHD Považská Bystrica, 
Charita Rakúsko 

 centrá pre deti a rodiny, v ktorých sú umiestnení súrodenci našich detí 

 príbuzní a rodiny detí 

 sponzorské firmy: ABM mosty, Medtronic, DM drogéria 

Aj v tomto roku sme pokračovali v intenzívnej práci s rodinami nám zverených detí. Ako sme 
vyššie uviedli ochotu spolupracovať prejavovalo minimum rodičov a príbuzných resp. blízkych 
osôb. Ak to bolo možné, deťom sme umožnili prázdninové a víkendové pobyty v rodinách 
príbuzných alebo blízkych osôb. Týmto pobytom predchádzali aj návštevy v rodinách.  

 
 Voľnočasové aktivity a krúžky: 

V roku 2019 sme zaznamenali nezáujem detí o krúžkovú činnosť. O to vyššie boli nároky na 
prácu vychovávateľov a na organizáciu voľnočasových aktivít. Dobrá poloha nášho CDR poskytuje 
široké spektrum činností, ktoré bolo možné zaradiť do programu s deťmi – športové aktivity, 
kultúrne podujatia a pod. Jedna mladá dospelá sporadicky navštevovala hodiny bubnovania 
Campana batucada.  Jedno dieťa navštevovalo tréningy bojového umenia Capoeira v CVC Domino 
Nitra Chrenová. Zúčastnili sme sa mnohých aktivít organizovaných mestom Nitra a OZ Úsmev ako 
dar. V Nitrianskom parku „Sihoť“ sme sa, tak ako po iné roky zúčastnili širokého spektra kultúrno-
spoločenských akcií pre deti ako napr. MDD, Deň rodiny, rôzne vystúpenia a divadelné 
predstavenia pre deti. Park je zároveň veľmi dobré miesto na športové aktivity, intenzívne 
využívame korčuliarsku dráhu a chodníky na korčuľovanie, jazdu na bicykloch a kolobežkách. V 
letných mesiacoch pravidelne navštevujeme Letné kúpalisko v Nitre, v zimných mesiacoch zasa 
využívame možnosť korčuľovania na Zimnom štadióne. Počas jesenných a zimných mesiacov sa 
naše deti zúčastňovali cvičení s Barborkou a 2 deti mali možnosť absolvovať Canisterapiu so 
psíkom Edkom. 
       
 Letné tábory a výlety 

Opätovne sme využili ponuku nitrianskej pobočky OZ Úsmev ako dar a 4 deti sa zúčastnili 
letného tábora v Štiavnických Baniach. Všetky deti sa tiež zúčastnili tábora Očkolandia v Tajove 
pre deti z Centier pre deti a rodiny. MDD sme oslávili na Ranči v Galante v spolupráci s firmou 
MEDTRONIC. Išlo o celodenný výlet na ranči (športové aktivity, jazda na koni, na štvorkolke, 
streľba, sokoliari, výroba cukrovej vaty). Uvedená spoločnosť nás tiež pozvala na „Stretnutie s 
Mikulášom”, kde okrem mikulášskych darčekov na naše deti čakali tvorivé dielne, výroba 
vianočných dekorácií, medovníkov a pohľadníc ako aj premietanie rozprávok. 

„Návraty“ alebo spätná väzba od našich odchovancov je to, čo nás posilňuje a dáva našej 
práci zmysel.  Boli sme radi, že prichádzali nielen na letnú „Opekačku“ alebo „Vianočné 
posedenie“, ale hocikedy počas roka, aby sa s nami podelili o svoje úspechy i nezdary.  V rámci 
DCH Nitra niektorým z nich v prípade potreby pomáhame a naďalej sme v kontakte (Zbierka 
potravín, Plienkové kupóny a pod.) 
 
 Vzdelávanie zamestnancov:  

 účasť na odborných prednáškach a seminároch z oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej práce  
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 účasť na konferenciách a poradách určených pre zamestnancov detských domovov (Mosty 

k rodine – stretnutia v Častej – Papierničke  pre sociálnych pracovníkov a pod.) 

 individuálne a skupinové supervízie. 

 
Ekonomické a štatistické údaje za rok 2019: 
 
Počet detí a mladých dospelých:                            11 
Počet dní pobytu detí a mladých dospelých:                                   3849 
Prepočítaný počet detí a mladých dospelých:         10,51 
Počet detí k 31.12.:                  11 
Z toho počet mladých dospelých:          1 
  
Stav detí a mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na povolanie podľa školskej dochádzky: 
Predškolský vek:         0 
Základná škola:        5 
Špeciálna základná škola:       3 
Stredné odborné škola bez maturity:      1   
Stredná odborná škola s maturitou:       1 
Vysoká škola:         0 
 
Náklady za rok:                                  203 896,17 €  
Náklady na 1 dieťa a rok:            20 390,32 € 
Finančný príspevok z ÚPSVR za rok:           144 000,00 € 
Finančný príspevok z národného projektu Podpora DEI za rok:                 9 343,65 € 
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VI. ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY 
 

A. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
 

Adresa zariadenia:   Samova 4, 949 01 Nitra    
Povolenie na vykonávanie činnosti: Rozhodnutie Krajského úradu v Nitre č. 2000/00560, aktuálne 
rozhodnutie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. CS 2479/2015 právoplatné dňa 20.2.2015 
Legislatívne zaradenie:  starostlivosť poskytovaná v zmysle zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zákona č. 578/2004 
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve.  
 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) - Diecézna charita Nitra je neštátne 
zdravotnícke zariadenie. Poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí 
alebo v inom prirodzenom prostredí  fyzickým osobám, ktoré:  

 vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, 

 sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulancie 

zdravotníckeho zariadenia, 

 nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť 

odmietajú. 

Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť fyzickej osobe komplexnú 
odbornú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranou na 
zlepšenie kvality života, zmiernenie jeho utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej 
starostlivosti. 
 

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná zdravotnou sestrou, fyzioterapeutom  
s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách 
a navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu 
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
môže lekára požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca. Návrh na poskytovanie 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.   
 
 

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2019: 
 
Počet pacientov za rok:             337 
Počet zdravotníckych výkonov:       13 977 
Počet návštev:            3 589 
Počet zdravotných sestier k 31.12.:                 3 
 
Náklady za rok:       57 138,62 € 
Príjmy za výkony od zdravotných poisťovní za rok:   41 680,18 € 
 
Diecézna charita Nitra zakúpila v roku 2019 pre ADOS nové motorové vozilo Škoda Citigo. 
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B. Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra 
 
 
Adresa zariadenia: Chrenovská ul. 22 B, 949 01 Nitra    
Webová adresa:  www.hospicnitra.sk 
Zariadenie poskytuje služby od:  7.3.2007 
Povolenie na prevádzkovanie zariadenia: Rozhodnutie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja č. 2007/101482 právoplatné dňa 6.3.2007, 
aktuálne rozhodnutie č. CS 2479/2015 právoplatné dňa 20.2.2015 
Legislatívne zaradenie:  zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.  
Kapacita zariadenia - ústavná zdravotná starostlivosť:  15 lôžok 
 

Hospic poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonáva špecializovaný lekársko-
ošetrovateľský tím z úctou k životu a z úctou k človeku ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti. 
Rešpektuje právo každého človeka na dôstojnú smrť. Hospicová starostlivosť je určená pre 
pacientov v záverečnom štádiu ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo reagovať na 
kauzálnu (príčinnú) liečbu.  
Paliatívnu starostlivosť v hospici zabezpečuje tím lekárov, sestier, ošetrovateľov, ale aj sociálny 
pracovník, duchovný a dobrovoľníci. 
 
Cieľom hospicu je:  

 poskytnúť chorému úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia, 

 zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho posledných chvíľ, 

 zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť s prihliadnutím na individuálne 
sociálne, psychické a duchovné potreby, 

 poskytovať pomoc príbuzným a blízkym osobám pacienta, 

 poskytovať podporný systém a vytvárať podmienky, aby pacient mohol žiť čo 
najaktívnejšie až do smrti. 

 
Hospic chorému garantuje, že:  

 nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou,  

 v každej situácii bude zachovaná a rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť,  

 v posledných chvíľach života nezostane osamotený.  

 

Prehľad o poskytovaných službách v roku 2019: 
  
 Ústavná zdravotná hospicová starostlivosť 

Prijímaní sú nevyliečiteľne chodí pacienti v pokročilom štádiu chronického, aktívne 
progredujúceho ochorenia. Starostlivosť o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta sa 
zameriava najmä na zmierňovanie príznakov choroby a bolesti, poskytovanie fyzickej pohody a 
napokon zabezpečenie psychickej, sociálnej, emocionálnej a duchovnej podpory pacientovi a 
jeho blízkym v záverečnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v období smútku. Denný režim je iný ako 
v bežných zdravotníckych zariadeniach a prispôsobuje sa individuálnym potrebám a stavu 
pacientov. 
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Pacienti sú do hospicu prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe odporúčania praktického alebo 
iného ošetrujúceho lekára. Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre má uzatvorenú 
zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami a môže prijímať klientov z územia celého Slovenska 
v prípade indikovanej diagnózy.   
 
 Domáca hospicová starostlivosť – mobilný hospic 

Poskytuje domácu hospicovú starostlivosť, ktorá vychádza z priania nevyliečiteľne chorých 
ľudí stráviť koniec svojho života v domácom prostredí obklopený rodinou a blízkymi napriek 
nepriaznivému zdravotnému stavu. Jedným z najdôležitejších aspektov je zachovanie ľudskej 
dôstojnosti umierajúceho človeka. Hlavným predpokladom je fungujúce rodinné zázemie. 
Členovia rodiny a kolektív mobilného hospicu tvoria tím, v ktorom panuje vzájomná dôvera a 
pochopenie. 

V rámci starostlivosti mobilného hospicu sú prijatí len tí chorí, u ktorých bola vyčerpaná 
kauzálna liečba a ďalšia liečba a starostlivosť je zameraná na zmiernenie ťažkostí, ktoré spôsobuje 
základné ochorenie, tíšenie bolesti a emocionálnu podporu chorého a jeho rodiny. Domáca 
hospicová starostlivosť je poskytovaná na základe odporúčania praktického a odborného lekára. 
Pacientovi je k dispozícii špecializovaný lekársko-ošetrovateľský tím. Telefonická konzultácia v 
prípade potreby je samozrejmosťou.  

 
Základné podmienky poskytovania starostlivosti v mobilnom hospici:  

 nevyliečiteľne chorý človek potrebuje paliatívnu starostlivosť a slobodne sa rozhodol 
zostať v domácom prostredí 

 aspoň jeden blízky je pripravený prevziať zodpovednosť za každodennú, celodennú 
starostlivosť a je schopný zaistiť podávanie liekov podľa rozpisu lekára,  

 pacient súhlasí so starostlivosťou mobilného hospicu, umožní zdravotníkom vyšetrenie, 
ošetrenie a rešpektuje predpísanú liečbu,  

 chorý býva v domácnosti na území mesta Nitra,  

 k zabezpečeniu kontinuálnej liečby a predpisovaniu liekov je dôležitá funkčná spolupráca 
s praktickým a odborným lekárom pacienta, 

 chorý a jeho blízki súhlasia s paliatívnou starostlivosťou, ktorá je zameraná na zmiernenie 
utrpenia, liečbu bolesti a na tlmenie príznakov, ktoré ochorenie sprevádza. 
 

 
 Zdravotná starostlivosť v ambulancii paliatívnej starostlivosti a liečby chronickej bolesti 

Ambulancia je určená pre pacientov, ktorí potrebujú úľavu od chronickej bolesti a liečbu 
symptómov pokročilého štádia ochorenia. Cieľom poskytovanej zdravotnej starostlivosti je starať 
sa o ťažko chorých pred prijatím do hospicu, alebo po návrate do domáceho prostredia, či 
o klientov v terminálnom a predterminálnom štádiu, ktorí chcú a majú tú možnosť zostať vo 
svojom domove. Ambulancia sa nachádza v budove hospicu a spolupracuje s mobilným 
hospicom a lekármi iných špecializácií. 
 
 Skvalitňovanie starostlivosti o pacientov: 

V januári 2019 sa zrealizovala úprava kúpeľne pre pacientov. Vďaka príspevku Ligy proti 
Rakovine - vo výške 5000 € sme mohli zakúpiť podložky a plienky pre pacientov. Projekt od 
Nadácia EPH nám umožnil zakúpenie liekov a nového kúpacieho lôžka v hodnote spolu v hodnote 
6000 €. 
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Za účelom zvyšovania kvalifikácie, sa zamestnanci hospicu zúčastnili nasledovných 
odborných kongresov a konferencií:  

 18.5.2019 – Konferencia "Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XVI" v Brne. – zúčastnili 
sa vedúca sestra, sestry, praktické sestry 

 26.9.2019 – účasť soc. pracovníka na konferencii Labor Socialis v Nitre, ktorú každoročne 
organizuje KaSPaSV, FSVaZ, Univerzity Konštantína filozofa v Nitre 

 30.9. – 3.10.2019 sa konalo v Stojanově na Velehradě XV. formačne vzdelávacie stretnutie 
nemocničných kaplánov a dobrovoľníkov v pastoračnej starostlivosti v zdravotníckych a 
sociálnych službách. Na tému „ Paliatívna starostlivosť v nemocniciach.“ – zúčastnili sa 
koordinátorka, vedúca sestra, sestra a praktická sestra 

 5.6.2019 – Odborný seminár – Využitie štandardizovaných ošetrovateľských postupov v 
sociálnych zariadeniach – zúčastnili sa praktické sestry a sociálna pracovníčka 

 Sestry, zdravotnícki asistenti a sanitári sa pravidelne zúčastňujú na prednáškach za účelom 
zvyšovania kvalifikácie v Slovenskej 
komore sestier a pôrodných asistentiek a 
Slovenskej komore medicínsko-
technických pracovníkov. 

 

Rozvoj dobrovoľníctva:  
 

V roku 2019 vykonávalo v hospici 
dobrovoľnícku činnosť 42 dobrovoľníkov v 
rozsahu 2773 hodín. Zároveň sa konalo 
niekoľko podujatí: 

 30.1.2019 – sa konalo v synagóge 
oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na 
dlani, kde si svoje nominácie prevzali 
dobrovoľníci hospicu Maltézski rytieri 

 11.4.2019 – Deň narcisov – zapojili sa aj 
dobrovoľníci v našom hospici  

 15-16.3.2019 – upratovanie záhrady 
dobrovoľníkmi najmä z radu Maltézskych 
rytierov 

 29.4.2019 nám Nitrianska komunitná 
nadácia odovzdala grant na revitalizáciu 
oddychovej zóny pre pacientov hospicu, 
príbuzných, aj verejnosť. 6.6. 2019 bola 
podpísaná zmluva na čerpanie financií a počas obdobia trvania projektu zamestnanci 
a dobrovoľníci priebežne pracovali v záhrade a okolí. Upravili záhony, prevzdušnili trávniky, 
zasadili cibuľky jarných kvetov a rôzne druhy trvaliek, upravili stromy a kry. Na záhony 
položili netkanú textíliu, inštalovali okolo nich ohradníky  a vysypali ich riečnych kameňom 
a dekoračnou kôrou. Bolo zakúpených a osadených v areáli 6 lavičiek a stojan na bicykle pre 
návštevníkov. Pre vtáky rozmiestnili búdky a krmítka, pre veveričky domčeky.  

 7.9.2019 – stretnutie dobrovoľníkov spojené s opekaním 

 20.9.2019 v rámci Týždňa dobrovoľníctva prebiehala výsadba narcisov ako poďakovanie Lige 
proti rakovine, ktorá nás dlhodobo podporuje 

 20.9.2019 – omša za dobrovoľníkov ako poďakovanie za ich služby 
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 3.10.2019 – pohovory so záujemcami o dobrovoľníctvo 

 12.10.2019 a 26.10.2019 – školenia nových dobrovoľníkov 

 Pravidelne každú poslednú nedeľu v mesiaci sa koná omša za našich zosnulých pacientov a 
3.11.2019 sa konalo podporné stretnutie pre pozostalých, pri príprave a v priebehu týchto 
podujatí intenzívne pomáhajú dobrovoľníci 

 Maltézska rytieri organizovali v rámci Vianočného mestečka v adventnom období decembra 
12-15. 2019 varenie vianočného punču. V spolupráci s Hospicom – domu pokoja a zmieru u 
Bernadetky v Nitre propagovali hospicovú starostlivosť, čo bolo aj cieľom informačného 
stánku, ktorý bol spojený s finančnou zbierkou pre  náš hospic.  

 
 Sprievodné a iné podujatia v roku 2019:  

 exkurzie zo stredných zdravotníckych škôl 

 stretnutia hospicov 

 4.6.2019 konferencia - Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku 

 3.11.2019  - Podporné stretnutie pre pozostalých, ktoré sa začalo o 15:00 hod. sv. omšou za 
našich zosnulých pacientov a potom spoločné spomienkové posedenie pri občerstvení  

 supervízne stretnutie na Katedre sociálnej práce UKF v Nitre 

 účasť na diskusii Dišputy pod hradom - o doprevádzaní ťažko chorých a zomierajúcich ľudí. 

 na sviatok sv. Mikuláša sv. omšu celebroval pán ICLic. Miroslav Cimerák, navštívil našich 
pacientov a personál, dobrovoľníkov.  

 študenti z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v 
študijnom odbore Ošetrovateľstvo a Sociálna práca, Psychológia absolvovali odbornú prax v 
hospici. 

  dotlač brožúry Krížová cesta hospicového pacienta 
 

Spokojnosť pacientov a blízkych: 
 

V zariadení sledujeme spokojnosť pozostalých s našimi službami na základe dotazníkov. 
Spätnú väzbu sme zisťovali počas celého roka 2019. Pacienti pochádzajú prevažne z okresu Nitra 
(68%), dĺžka hospitalizácie je najčastejšie do 1 mesiaca (89%). Až 64% opýtaných sa o nás 
dozvedela od svojich známych, 27 % z internetu a len 9% od lekárov. Príbuzní boli na 92 % veľmi 
spokojní s celkovou kvalitou a odbornou úrovňou poskytovaných služieb v Hospici, so spôsobom 
komunikácie a ochotou zamestnancov riešiť ich požiadavky, s informáciami poskytovanými o 
zdravotnom stave, s lekárskou a sociálnou starostlivosťou starostlivosťou. 
 

Darcovia a poskytnuté dary, dotácie, finančné príspevky: 
 

 Dotácia Nitriansky samosprávny kraj: 65 000,- €  

 Dotácia z Mesta Nitra: 30 200,- € 

 Nitrianska komunitná nadácia:  3 664€ (úprava okolia – oddychová zóna) 

 Nadácia EPH: 6 000,- € (nákup liekov a kúpacieho lôžka) 

 Liga proti rakovine SR: 5 000,- € (podložky a plienky) 

 Rád Maltézskych rytierov: 4 500- € 
 Moutfield -  Vianočný stromček do kaplnky 

 Dary od fyzických osôb: 1000€, 200€, 450€ , 
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 Materiálne dary: kyslíkový koncentrátor, polohovacia posteľ, antidekubitný matrac 

s kompresorom, karta na tankovanie v hodnote 200€, svietnik s príslušenstvom do kaplnky, 

zdravotnícky materiál. 

 

Aj vďaka tejto pomoci sme v roku 2019 mohli poskytnúť odbornú zdravotnú starostlivosť  
v poslednom štádiu života 206 pacientom. 

 
  
  

 
 
 
  
 
Ekonomické a štatistické údaje za rok 2019 : 
 
Počet pacientov:                - ústavná hospicová starostlivosť    206 
     - ambulancia - algeziológia     145 
                                                     - mobilný hospic                                        90 
Počet  návštev u pacientov:    - mobilný hospic       492                                                       
 
Náklady za rok - ústavná / domáca starostlivosť:        522 861,87 €/ 13 230,44 € 
Príjmy za výkony od zdravotných poisťovní:    256577,80 € /  7633,69 €  
Príjmy - príspevky od klientov:             102 387,55 €     
      
 
 
 
 
 
 
Ústavná zdravotná starostlivosť:  
Počet ošetrovacích dní - lôžkodní        5004 
Priemerný počet pacientov na 1 deň (priemerná obsadenosť)      13,67 
Náklady (bez odpisov) na 1 pacienta a deň (lôžkodeň)   97,76 € 
Priemerné príjmy od zdravotných poisťovní na pacienta a deň:              51,27 € 
Priemerné príjmy /dary od 1 pacienta a deň:    20,46 € 
 
 
Počet zamestnancov:            41 
- zo toho: 4 lekári, 16 sestier, 9 praktických sestier, 2 sanitári, 1 sociálny pracovník 
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VII. PRACOVNÉ MIESTA PRE ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÝCH  

 
A.  Chránená dielňa sv. Jozefa - kníhviazačstvo 
 
Adresa zariadenia:  Samova 4, 949 01 Nitra     
Postavenie chránenej dielne účinné od:  3.7.2006 - Priznanie ÚPSVR Nitra v zmysle zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,  
Predmet činnosti: viazanie kníh   
 

Myšlienka chránenej dielne nás už pred rokmi 
priviedla k tomu, aby sme do radov svojich 
zamestnancov prijali ľudí, ktorí sú zdravotne 
znevýhodnení. Vytvorili sme  chránené pracovisko 
a tým sme poskytli priestor zamestnať sa ľuďom, 
ktorí boli doposiaľ pre svoj handicap odsunutí na 
okraj spoločnosti, diskriminovaní vo vzťahu k ich 
pracovným možnostiam na pracovnom trhu.  
V roku 2006 nám bol priznaný štatút chránenej 
dielne, v ktorej majú možnosť osoby so zmenenou 
pracovnou schopnosťou zaradiť sa plne alebo 
z časti (s nižším pracovným úväzkom)  do 
pracovného procesu a pracovného kolektívu.  
 
Činnosť v chránenej dielne je zameraná najmä na:  

 viazanie diplomových, dizertačných a 

rigoróznych prác, 

 opravu a väzbu kníh, časopisov, zbierok zákonov a pod.. 

Medzi klientelu knihárskej dielne patria rôzne úrady v súvislosti s ponukou viazania zbierok 
zákonov a rôznych archívnych materiálov. Ďalšou skupinou sú farské úrady a cirkevné inštitúcie 
využívajúce možnosť reštaurovania a opráv starých kníh. Okrem týchto oslovených skupín zavíta 
do dielne mnoho jednotlivcov, ktorí si priniesli zviazať rôzne  časopisy, noviny a iné.  
 
 

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2019: 
 
Počet zamestnancov chránenej dielne k 31.12.:     2  (knihár) 

Podiel zamestnancov v dielni so zdravotným postihnutím:        100 % 

Náklady za rok:       22 176,57  € 

Príjmy za kníhviazačské služby za rok:         4 822,20 € 

Dotácia z ÚPSVR za rok:        4 988,80 € 
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VIII. OSTATNÉ AKTIVITY 
 

A. Nájom nebytových priestorov 
 

V rámci podporných aktivít DCH Nitra prenajíma nebytové priestory na Samovej ul. č. 4 

v Nitre (bývalý Františkánsky kláštor), kde vstupuje do zmluvných vzťahov ako správca budovy 

a nebytové priestory budovy vo svojom vlastníctve - Hospicu  dom pokoja a zmieru u Bernadetky 

na Chrenovskej ulici č. 22 B v Nitre.  Príjem z prenájmu v roku 2019 činil 21 790,03 €, nákaldy 

spojené s prenájmov boli vo výške 12 738,40 €. 

 

B. Potravinová pomoc 
 

DCH Nitra vykonávala na základe zmluvy o spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou 

distribúciu potravinovej pomoci v zmysle Operačného programu potravinovej a základnej 

materiálnej pomoci, Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov a Opatrenia 4. 

Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami (ďalej len „OP FEAD“).  

Zmyslom opatrení je zmierniť potravinovú a materiálnu depriváciu najodkázanejších osôb. 

Hlavnou činnosťou vykonávanou v rámci OP FEAD je poskytovanie potravinových a hygienických 

balíčkov. Súčasťou poskytovanej pomoci sú aj sprievodné opatrenia poskytované kvalifikovaným 

pracovníkom, napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní zamestnania, poradenstvo o zdravej výžive 

a hygienických návykov, poradenstvo o nakladaní s potravinami a rodinnými financiami 

a podobne. 

V roku 2019 sme realizovali 4 vlny distribúcie potravinovej pomoci a 1 vlnu distribúcie 

hygienickej pomoci v okresoch Nové Zámky (62 obcí)  a Šaľa (13 obcí). Spolu bolo distribuovaných 

10 988 potravinových balíčkov 

a 823 hygienických balíčkov.  

 

C. Potravinová zbierka 
TESCO 
 

DCH Nitra sa zapojila do 
zbierky potravín a drogérie ktorá 
prebiehala v dňoch 22. až 24. 
11.2019 v spolupráci s 
spoločnosťou TESCO v Zlatých 
Moravciach, Nových Zámkoch, 
Topoľčanoch. Vďaka 
zamestnancom a dobrovoľníkom 
sa vyzbierali trvanlivé potraviny 
v celkovej hodnote 6840 €, ktoré pomohli klientom našich zariadení ako aj sociálne slabším 
rodinám a jednotlivcom. Spoločnosť TESCO následne podporí DCH Nitra sumou 1 368 €, ktorá 
predstavuje 20% hodnoty vyzbieraných potravín. 
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D. Materiálová pomoc nadácie EPH 
 

V roku 2019 sa DCH Nitra zapojila do projektu „ Priama materiálová pomoc ľuďom v núdzi“. 
Vďaka príspevku Nadácie EPH vo výške 10 000 € sme tak mohli pomôcť spolu 47 rodinám 
a jednotlivcom v núdzi. V spolupráci s dobrovoľníkmi sa nám podarilo zmapovať životné situácie 
jednotlivcov, ktorí sa ocitli v núdzi a stanoviť adekvátnu formu materiálovej pomoci.  
Nakupovali sme potraviny, drogériu, odevy, nábytok, nevyhnutné zariadenie domácnosti, lieky 
a zdravotnícke pomôcky, nábytok, rehabilitácie a iné. Pomoc mnohým uľahčila ich snahu 
o zlepšenie kvality života a stretla sa obrovským ohlasom u samotných prijímateľov pomoci. 
 

 

 

E. Zbierka školských pomôcok 
 

V dňoch 1.6.2019 až 15.9.2019 prebiehala celonárodná Zbierka školských pomôcok, do 
ktorej sa DCH Nitra pravidelne zapája. Tento rok sa podarilo vyzbierať vyše 1 500 kusov školských 
pomôcok. Deti z nášho Detského charitného domu sv. Lujzy ako aj deti zo sociálne slabých rodín 
sa tak mohli potešiť z darovaných školských tašiek, peračníkov, zošitov, písacích potrieb a ďalších 
školských potrieb. 
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IX. PODIEL ZAPLATENEJ DANE 
 
Prijatý podiel zaplatenej dane v roku 2019:                                    21 052,50 € 
Zostatok podielu zaplatenej dane z roku 2018:                              10 502,36 € 
 

 
Prostriedky z podielu zaplatenej dane boli v plnej výške použité na prevádzku CDR – 

Detského charitného domu sv. Lujzy. 
 

X. PERSONÁLNE ÚDAJE 
 

K 31.12.2019 mala DCH Nitra 73 zamestnancov, z toho 28 na kratší pracovný čas. Spolu 
Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bol 28. 
 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 
za organizáciu / organizačnú zložku: 

 

 
k 31.12.18 

 
k 31.12.19 

Diecézna charita Nitra spolu 63,6 61,3 
z toho:   

Centrum DCH Nitra 7,6 6,6 

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra 21,8 21,8 

Mobilný hospic Nitra 0,8 0,6 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nitra 2,9 3,2 

Chránená dielňa Nitra 1,5 1,5 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie 2,0 0,2 

Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra 8,3 8,8 
Dom charity sv. Rafaela Nitra - Nocľaháreň 3 3 

Dom charity sv. Rafaela Nitra – Nízkoprahové denné centrum 3 3 

Charitatívno-sociálne centrum Nitra  12,7 12,6 

 

Počet dobrovoľnícky odpracovaných hodín spolu: 2358 3115 

z toho v zariadení:   
Hospic Nitra 2046 2773 

Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra 0 0 

Dom charity sv. Rafaela Nitra 312 342 

Charitatívno-sociálne centrum Nitra 0 0 

 
 

Použitie podielu zaplatenej dane z roku 2019  0 

Použitie podielu zaplatenej dane z roku 2018  10 502,36 

Spolu použitie podielu zaplatenej dane v roku 2019: 10 502,36 
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XI. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV 
 

Názov položky k 31.12.18 k 31.12.19 

Stav aktív a pasív  1 549 968,89 1 482 960,77 
- z toho:   

Neobežný majetok - dlhodobý majetok 1 849 497,42 1 864 963,16 

Oprávky k dlhodobému majetku -593 209,27 -647 085,13 
Obežný majetok 274 572,20 209 190,25 

Časové rozlíšenie nákladov a príjmov 19 108,54 55 892,49 

Vlastné zdroje krytia majetku 243 774,79 202 688,34 

Cudzie zdroje krytia majetku 127 341,63 133 850,86 
- z toho záväzky 93 521,19 92 048,40 

Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov  1 178 852,47 1 146 421,57 

 
Významnú položku pasív (81,71 %) tvoria výnosy budúcich období, a to najmä zostatková 
hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácií alebo darov.  

 
XII. NÁKLADY, VÝNOSY, ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 

DCH Nitra je nezisková účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, 
v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely 
podnikania. 
 

Náklady a výnosy vedie DCH Nitra za účtovnú jednotku ako celok a osobitne podľa činností 
alebo zariadení (organizačných zložiek) ako hospodárske strediská. 

 
 Náklady za účtovnú jednotku: 

Názov položky EUR % 

Spotreba materiálu a energie 131 835,30 10,97% 

Služby 74 656,60 6,21% 

Mzdové náklady a poistenie 862 277,98 71,73% 

Sociálne náklady 26 120,79 2,17% 

Dane a poplatky 6 162,69 0,51% 

Poskytnuté dary a príspevky 13 541,02 1,13% 

Ostatné náklady 24 644,74 2,05% 

Odpisy 60 422,92 5,03% 

ZC predného majetku 593,20 0,05% 
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Daň z príjmov 1 804,78 0,15% 

Náklady za organizáciu spolu: 1 202 060,02  

 
 Výnosy / zdroje  za účtovnú jednotku: 

Názov položky EUR % 

Dotácie z verejných prostriedkov 463 634,16 39,93% 

Prijaté dary 5 787,19 0,50% 

Príjmy za poskytnuté služby  381 585,42 32,87% 

Prijaté príspevky od organizácií, org. zložiek a FO 261 818,26 22,55% 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 10 606,04 0,91% 

Výnosy z nájmu majetku 21 790,03 1,88% 

Aktivácia vnútrop. služieb - dobrovoľnícka činnosť 12 844,35 1,11% 

Ostatné výnosy 2 908,12 0,25% 

Výnosy za organizáciu spolu: 1 160 973,57  

 
 Výsledok hospodárenia za rok 2019 - strata:                      41 086,45  €  

 
 Finančné hospodárenie podľa organizačných zložiek: 

Organizačná zložka Náklady Výnosy 
Výsledok 

hospodárenia 

Centrum DCH Nitra 154 165,46 233 185,75 79 020,29 

Hospic Nitra 536 171,51 541 041,56 4 870,05 

ADOS Nitra 57 138,62 44 696,31 -12 442,31 

Chránená dielňa Nitra 22 176,57 10 461,40 -11 715,17 

Potravinová pomoc 38 906,02 35 005,37 -3 900,65 

TSSKI Nitra 2 623,34 2 526,33 -97,01 

DCHD sv. Lujzy Nitra 203 896,17 170 595,18 -33 300,99 

DCHR sv. Rafaela - Nocľaháreň 62 068,23 43 281,85 -18 786,38 

CHSC Nitra - opatrovateľská služba 170 237,63 137 438,53 -32 799,10 

DCHR sv. Rafaela - NDC 53 932,57 41 997,39 -11 935,18 
 

Skratky: DCH - Diecézna charita, ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, TSSKI - Terénna sociálna 
služba krízovej intervencie, DCHD - Detský charitný dom, DCHR - Dom charity, CHSC - Charitatívno-sociálne centrum, 
NDC - Nízkoprahové denné centrum 
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Účtovná závierka 
 

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve z znení neskorších predpisov DCH Nitra 
zostavuje individuálnu riadnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku k 31.12.. 
 

Účtovná závierka za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 bola schválená štatutárnym 
zástupcom DCH Nitra dňa 20.5.2020 a v elektronickej podobe spolu s daňovým priznaním 
doručená daňovému úradu dňa 25.6.2020. 
 
 Zhodnotenie základných údajov v účtovnej závierke 

Účtovná jednotka ako celok vykázala za rok 2019 stratu 41 086,45 €, ktorá bola spôsobená 
najmä nárastom mzdových nákladov. Ich zvýšenie nastalo aj v dôsledku zákonného zvýšenia 
príplatkov za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov. 
 

Z jednotlivých organizačných zložiek najlepší výsledok hospodárenia dosiahlo stredisko 
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, poskytujúci zdravotnícke služby.  Kladný výsledok 
hospodárenia je však do značnej miery ovplyvnený výškou poskytnutej dotácie na zdravotnícke 
služby. Ostatné organizačné zložky dosiahli za sledovaný rok záporný výsledok hospodárenia zo 
svojej činnosti - stratu. Účtovná jednotka aspoň čiastočne znížila túto stratu výnosmi z kostolných 
zbierok. 
 
Štatutárny orgán DCH Nitra navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2019 - stratu  
vyrovnať z účtu rezervného fondu. 

 
Náklady a výnosy sú vykázané za hlavnú nezdaňovanú a zdaňovanú činnosť v zmysle zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov: 

a) Nezdaňovaná (hlavná) činnosť - sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí, 

zdravotnícke služby, poskytovanie prac. možností pre ľudí so zdravotným postihnutím 

b) zdaňovaná činnosť - prenájom nehnuteľností, predaj majetku 

 
V roku 2019 nenastali v účtovnej jednotke žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv 

na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
 

 
 Overenie účtovnej závierky (audit)  

Zákonná povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom a vypracovať výročnú správu za rok 
2019 vznikla účtovnej jednotke ako neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb v zmysle § 
67a ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  
 
 
 
V Nitre, dňa 30. 06.2020 
 
















