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SLOVO RIADITEĽA DIECÉZNEJ CHARITY NITRA
„Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18)

Pápež František od začiatku svojho pontifikátu jasne pomenúva problémy dneška a
neúnavne pripomína našu nenahraditeľnú úlohu poľudšťovania spoločnosti, ktorá je nevšímavá
a príliš často zanecháva na okraji práve najslabších, zaujímajúc sa jedine o toho, kto „zaváži“
alebo zodpovedá kritériám výkonnosti či zisku.
Keď ohlásil v novembri 2017 1. svetový deň chudobných, v posolstve k nemu hovorí:
„Uvedomujeme si, že v súčasnom svete je veľmi ťažké jasne identifikovať chudobu. A predsa
nás chudoba denne vyzýva prostredníctvom tisícok tvárí poznačených bolesťou, vylúčením,
zneužívaním, násilím, mučením a väznením, vojnou, zbavením slobody a dôstojnosti,
nevedomosťou a analfabetizmom, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, nezamestnanosťou,
obchodom s ľuďmi a otroctvom, exilom, biedou a nútenou migráciou. Chudoba má tvár žien,
mužov a detí, ktorí sú kvôli podlým záujmom vykorisťovaní a udupávaní zvrátenou logikou moci
a peňazí.“
Popri tom ukazuje, že riešením je aj neustálym a namáhavým úsilím venovať pozornosť
jednotlivej osobe v núdzi a často to aj sám dokazuje osobným príkladom. Toto nazýva
skutočnou a pravou misiou.
Preto touto ročenkou, zhŕňajúcou činnosť Diecéznej charity Nitra za rok 2017, ďakujem
všetkým, ktorí prijali službu chorým a núdznym ako svoju misiu a poslanie. Každodenne takto
spoznávame na sebe, že chudobní nie sú problémom: sú zdrojom, z ktorého môžeme čerpať,
aby sme vedeli prijať a prežívať podstatu evanjelia.

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

ÚVOD

Svätá Cirkev, zjednotená putom lásky okolo Krista, má v nevšednej úcte milosrdenstvo
voči núdznym a chorým ako aj charitatívne a svojpomocné diela na úľavu ľudských tiesní
každého druhu. Preto zriaďuje inštitúcie charitatívnej činnosti a zveruje im osobitné dielo lásky,
ktoré majú vykonávať v jej mene.

Diecézna charita Nitra (ďalej len DCH Nitra) je 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.
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.
DCH Nitra je registrovaná na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod č. MK768/1995 – 320.

II.

POSLANIE DIECÉZNEJ CHARITY NITRA

Poslaním DCH Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovnovzdelávacie 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 hospodárskych (podnikateľských ) činností. Všetky výnosy
z vykonávaných činností, projektov a aktivít, vrátane výnosov z hospodárskych činností využíva
výlučne na napĺňanie svojho poslania.

3|Strana

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

III.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

DCH Nitra je samostatnou právnickou osobou a riadi sa vlastnými stanovami.
Biskup nitrianskej diecézy – riadi činnosť DCH Nitra.
Riaditeľ, štatutárny orgán – zastupuje DCH Nitra, koná v jej mene a zodpovedá za celkový jej
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.

Dom charity
sv. Rafaela
Detský charitný dom
sv. Lujzy
Rada DCHN

Biskup

Hospic
Agentúra domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti

Riaditeľ
Centrum
DCHN

Charitatívno - sociálne
centrum
Terénna sociálna služba
krízovej intervencie
Chránená dielňa
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IV.

SOCIÁLNE SLUŽBY

A. CHARITATÍVNO – SOCIÁLNE CENTRUM
Adresa zariadenia: Samova 4, 95050 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 ( CHSC ) - poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu zmysle zák. č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách:


domácu opatrovateľskú službu ( § 41 ) 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.
 základné sociálne poradenstvo, prepravnú službu, požičiavanie zdravotníckych
pomôcok ( v zmysle § 15 ods.2 zák.č.448/2008 Z.z. ).

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2017:
Počas roka sme poskytli opatrovateľskú službu 32 obyvateľom mesta Nitra.
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 1.1. :
24
Počet prijatých v priebehu roka:
8
Počet zomrelých v priebehu roka:
4
Počet presunutých do inej starostlivosti:
4
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 31.12. :
24
Priemerný prepočítaný počet opatrovateliek :
11,9
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za rok :
15 700
Počet klientov, ktorým boli zapožičané zdravotnícke pomôcky:
74
Ekonomicky oprávnené náklady (bez odpisov )za rok :
Príjmy od prijímateľov služby za opatrovateľskú službu za rok :
Príjmy za poskytnutú prepravnú službu :
Náklady na 1 prijímateľa opatrovateľskej služby/ na 1 hodinu :
Priemerná úhrada od prijímateľov služby za 1 hodinu:
Finančný príspevok z Mesta Nitra na rok :

113 294,36 €
20 526,11 €
135,96 €
7,22 €
1,32 €
72 534,00 €

Cenník opatrovateľskej služby zverejňuje poskytovateľ služby na svojej web-stránke
www.charitanitra.sk.
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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: 23.6.2008 Útulok, 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.
V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii počas dňa
poskytuje 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 v roku
2017:
 Ubytovanie na účel prenocovania
Zariadenie s kapacitou 24 lôžok 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. V roku 2017 sme poskytli 9533 lôžok
pre 149 klientov. Z toho muži 116 a ženy 33.
 Sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Poskytujeme základné sociálne poradenstvo fyzickým osobám zamerané na zmiernenie, alebo
odstránenie ich problému vedúcemu k nepriaznivej sociálnej situácii, pomáhame pri vybavovaní
osobných dokladov, úradných záležitostí, lekárskeho ošetrenia, hľadaní zamestnania,
ubytovania.
V roku 2017 sme poskytli 939 intervencií pre 167 klientov.
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 Výdaj stravy
V zariadení ponúkame klientom stravu 3x denne nepretržite počas celého roka. V roku 2017
sme vydali 1730 raňajok, 2121 obedov a 3948 večerí.
 Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
Klientom nocľahárne, ale aj fyzickým osobám, ktoré prespávajú na ulici, poskytujeme
podmienky na vykonanie základnej osobnej hygieny. V roku 2017 možnosť vykonania si osobnej
hygieny klienti využili 1180 krát.
 Poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
Zariadenie utvára podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi pre fyzické
osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. V šatníku sme v roku 2017 vydali 9030 kusov oblečenia a
obuvi.
 Úschova cenných vecí
Klienti majú možnosť uschovania si financií a dokladov. V roku 2017 využilo službu úschovy
cenných vecí 8 klientov.
 Preventívna aktivita - vyhľadávacia činnosť (streetwork)
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii vyhľadávame v teréne, na ulici a ponúkame im
možnosti pomoci v našom zariadení. V roku 2017 sme mali 225 kontaktov.
 Preventívna aktivita - 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. V rámci
resocializácie vykonávame činnosti rozdelené do 3 stupňov:
o I. stupeň – zapájanie klientov do nenáročných pomocných prác v zariadení. Klient
nedostáva finančnú hotovosť, ale si týmto spôsobom odpracuje príspevok za poskytnuté služby.
V roku 2017 sa zapojilo v I. stupni resocializácie 44 klientov do 1015 aktivít.
o II. stupeň – zabezpečenie brigádnickej činnosti pre klientov. Klient nedostáva finančnú
hotovosť, ale si týmto spôsobom odpracuje príspevok za poskytnuté služby. V roku 2017 sa do
II. stupňa zapojili 2 klienti počas 2 samostatných brigád, organizovaných v spolupráci s Domom
pokoja a zmieru u Bernadetky a odpracovali 11 hodín.
o III. Stupeň - predaj časopisu Nota Bene . Klient sám rozhoduje o svojom pracovnom
čase a sám hospodári s prijatou finančnou hotovosťou. V roku 2017 sa do projektu zapojilo 15
klientov, ktorí predali 10 167 časopisov a 798 produktov.
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Podujatia a projekty v roku 2017:
Hody 2017
Dňa 29.9. sa pri príležitosti sviatku sv. Michala konala v našom zariadení sv. omša, na ktorú boli
pozvaní klienti, zamestnanci a dobrovoľníci. Prípravu a výzdobu jedálne si zabezpečili klienti,
s pohostením nám pomohol Hotel Alexanders. Sv. omšu prišiel odslúžiť p. Andrzej Drogoś zo
Spoločnosti Božského Spasiteľa - Salvatoriáni v Nitre. Malej slávnosti sa zúčastnilo 18 ľudí.

Vianočné posedenie 2017
Tradične 24.12. 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.
Rybu, šalát, koláče, vianočné oplátky a medovníky boli darom hotela Alexanders a viacerých
dobrých ľudí, ktorí chceli spríjemniť sviatky našim klientom. Podujatia sa zúčastnilo 25 ľudí.

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2017:

mesiac

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Nocľaháreň
Počet
Priemerná
obsadených
obsadenosť
lôžok
lôžok / deň
v nocľahárni
za mesiac
897
28,94
849
30,32
959
30,94
804
26,8
795
25,65
638
21,27
652
21,03
653
21,06
728
24,27
879
28,35
878
29,27
801
25,83
9533
26,12

Nízkoprahové denné centrum
Počet klientov
Priemerný
/pobytov
počet klientov
v dennom
pobytov / deň
centre za
mesiac
417
19,86
510
25,5
511
22,22
339
18,83
367
17,48
373
16,95
377
18,85
383
17,41
301
15,84
396
18
387
19,35
354
18,63
4715
19,08

Spolu:
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Nocľaháreň:
Počet prijímateľov služieb za rok :
Kapacita zariadenia –počet lôžok:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok :
Náklady na 1 prijímateľa služby (lôžko) za rok :
Príjmy od prijímateľov služby za rok :
Finančný príspevok z MPSVaR na rok :
Vrátený príspevok z dôvodu neobsadených miest :
Finančný príspevok z MPSVaR na 1 prijímateľa služby na rok:

149
24
47 889,63 €
1 995,41 €
5 554,66 €
34 560,00 €
0 €
1 440,00 €

Nízkoprahové denné centrum:
Počet prijímateľov služby za rok :
Priemerný počet klientov na deň
Ekonomicky oprávnené (bežné)náklady za rok :
Náklady na 1 prijímateľa služby za rok :
Príjmy od prijímateľov služby za rok :
Finančný príspevok z Mesta Nitra na službu a rok :

287
19,08 €
40 393,94 €
2 117,08 €
961,76 €
37 500,00 €

Cenník - cenu (sumu úhrad) za poskytnuté sociálne služby zverejňuje poskytovateľ služby na
svojej web-stránke www.charitanitra.sk.
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C. Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Adresa zariadenia: Samova 4, 95050 Nitra
Zriaďovacia listina zo dňa : 25.1.2016
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb – reg.č.10 : 29.1.2016
Miesto registrácie : Nitriansky samosprávny kraj
Terénna sociálna služba krízovej intervencie ( TSSKI ) poskytuje sociálne služby v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (§24a) pre fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú
v nepriaznivej sociálnej situácii s cieľom zabezpečiť integráciu osôb cudzej štátnej príslušnosti
prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky, ktorým je príslušnými orgánmi SR udelený azyl
podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.
Aktivity členov integračného pracovného tímu združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom,
vrátane sociálnych pracovníkov, realizované v roku 2017 v teréne sa sústredili na klientov
z komunity irackých kresťanov. Komunita pozostávala ku koncu roka 2017 z 66 členov žijúcich
v 13 rodinách. 2 z týchto rodín žili v obci Výčapy-Opatovce, ostatné v Nitre.

Prehľad o poskytovaných službách v roku 2017:
 Monitoring
Sociálni pracovníci monitorovali život v rodinách, a to z pohľadu interných rodinných vzťahov
ako aj z pohľadu interakcie rodiny a jej členov s okolím (zamestnávatelia, kolegovia, susedia
a pod.). V priebehu roka boli pravidelne v týždennej periodicite vykonávané domáce návštevy,
počas ktorých boli rozoberané aktuálne témy zo života rodiny a navrhované, resp. dohadované
praktické postupy a riešenia. Sociálni pracovníci následne analyzovali stav jednotlivých oblastí
života rodiny a jej členov, pričom nové a dôležité skutočnosti zaznamenávali do priebežných
reportov. V prípade potreby navrhli po komunikácii s manažérom projektu intervenčný zásah,
prípadne iné zodpovedajúce riešenie.
 Kontaktovanie
Pri rozličných potrebách kontaktovali sociálni pracovníci zastupujúc klientov slovenské úrady,
lekárov, školy a mnohé ďalšie inštitúcie: komunikácia s organizáciami, zisťovanie potrebných
administratívnych záležitostí, vybavovanie, dohodnutie termínov návštev, konzultácií a pod.
Zároveň klientov pri opakovaných kontaktoch učili realizovať tieto činnosti, telefonovať,
rezervovať si termíny a stretnutia, nahlasovať sa mailovo alebo webom.
 Sprevádzanie
Klienti boli sociálnymi pracovníkmi sprevádzaní pri návštevách inštitúcií: polícia, cudzinecká
polícia, lekári a zdravotnícke zariadenia, úrady (ÚPSVaR, poisťovne a i.), pošta, banky, obchody
a ďalšie. Pri tomto sprevádzaní boli niektoré aktivity realizované výhradne sociálnymi
pracovníkmi, postupom času sa miera samostatnosti u klientov zvýšila a zástupný charakter
spoločných výjazdov sa menil na sprievodný, resp. náučný, vysvetľovací. Nosnou témou
sprievodov klientov zo strany sociálnych pracovníkov bolo vybavovanie rôznych dokladov
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a potvrdení a riešenie príslušných administratívnych úkonov, prípadne absolvovanie
pracovných pohovorov.
 Krízová intervencia
Pri vzniknutých problémoch vykonali sociálni pracovníci samostatne alebo v prípade potreby so
zapojením projektového manažéra intervenciu, pri ktorej v rámci rodiny rozobrali problém
a navrhli možné riešenia, upozornili klientov na možné následky vzniknutých situácií. Riešili sa
problémy so školskou dochádzkou a prospechom, správaním sa a udržiavaním čistoty
v domácnostiach a ich okolí, dodržiavaním termínov u lekárov a iné. Pri závažnejších
skutočnostiach bol vyhotovený a archivovaný intervenčný zápis.
 Vzdelanosť
Vo všetkých rodinách, ktoré o to prejavili záujem (10/13) bola nejakým spôsobom podporené
vzdelávanie klientov. Sociálni pracovníci absolvovali spoločný prvý kontakt s učiteľmi
a dobrovoľníkmi (predstavenie a uvedenie do rodín), často i ďalšie stretnutia dohadovali,
koordinovali, zastrešovali. Pomáhali pri komunikácii a objasňovali učiteľom skutočnosti
a rodinné súvislosti, ktoré nebolo možné načítať za krátky čas s klientom.
 Základná finančná gramotnosť a dokumenty
Sociálni pracovníci vysvetľovali a precvičovali základné finančné reálie súvisiace s energiami,
nájmami, nákupmi a ďalšími bežnými výdavkami. Pomáhali pri tvorbe a riešení rodinných
rozpočtov a učili klientov triediť a spravovať dôležité dokumenty. Zároveň si klienti pri zníženej
podpore zo strany združenia a súčasným vyšším príjmom (stabilita a dlhšie trvanie pracovných
úväzkov) mohli dovoliť nákupy väčších a často i nových vecí (zariadenie, domáce potreby
a pod.), pri ktorých im sociálni pracovníci pomáhali – asistenciou pri nákupoch, spoločným
nakupovaním a platbami cez internet, vysvetľovaním záručných podmienok, riešením
reklamácií a pod.
 Zariaďovanie domácností, sťahovania
Domácnosti irackých rodín boli zariaďované za výrazného prispenia sociálnych pracovníkov,
ktorí zháňali použité veci a sledovali akcie a zľavy, prípadne technicky a organizačne
zabezpečovali prevoz či montáž domáceho vybavenia. Pri sťahovaní rodín (zmena nájmu, resp.
v jednom prípade sťahovanie sa do kúpeného domu) zohrali dôležitú úlohu zabezpečovateľa
technickej a logistickej podpory.
Ekonomické a štatistické údaje za rok 2017:
Počet prijímateľov soc. služby za rok :
Počet prijímateľov soc. služby k 31.12.2017 :
Počet zamestnancov- sociálnych pracovníkov :
Ekonomicky oprávnené náklady za rok :
Finančné príspevky na poskytovanie služby (Pokoj a dobro, o.z.)

87
66
2
79 582,39 €
72 753,45 €
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VÝKON OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ
OCHRANY DETÍ

V.

A. Detský charitný dom sv. Lujzy
Adresa zariadenia: Samova 4, 950 50 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 : detský domov rodinného typu – centrum
detí s celoročnou prevádzkou
Kapacita zariadenia: 12 miest

Detský charitný dom sv. Lujzy (DCHD) je neštátny detský domov, zriadený Diecéznou
charitou Nitra ako Centrum detí na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Je to zariadenie
s rodinným typom výchovy, 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. Je dočasnou náhradou prirodzeného prostredia dieťaťa.
Ide o zariadenie zriadené za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie
negatívnych vplyvov v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenia sa vykonáva v jednej
samostatnej skupine s maximálnym počtom 10 detí a mladých dospelých.
Spolupráca s inštitúciami, dobrovoľníkmi a s rodinou:










ÚPSVaR, Oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately
Centrum pedagogicko-psychologická poradenstva a prevencie
Mestská polícia Nitra
OZ Úsmev ako dar - Celoslovenská konferencia MOSTY, Najmilší koncert roka (Nitra,
Bratislava)
partneri v rámci projektu Komenský Fond – Erko Jihlava, Dchd Považská Bystrica, Charita
Rakúsko
detské domovy, v ktorých sú umiestnení súrodenci našich detí
príbuzní a rodiny detí
dobrovoľníci.
sponzorské firmy: ABM mosty
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Podujatia a projekty v roku 2017:
Pri predchádzaní sociálno-patologickým javom sme deťom a mladým dospelým poskytli pestré
možnosti využitia voľného času. Využívali sme predovšetkým aktivity organizované Mestom
Nitra a v nemalej miere aj OZ Úsmev ako dar.

Voľnočasové aktivity:
Jedno z detí z nášho zariadenia už piaty rok navštevuje kurz bubnovania v skupine Campana
Batucada a zúčastňuje sa verejných vystúpení na Slovensku a v Čechách. Deti sa pravidelne
v zimných mesiacoch venujú korčuľovaniu na zimnom štadióne v Nitre a v teplejších mesiacoch
sa zúčastňujú vychádzok a trávia voľný čas hrami a korčuľovaním v mestskom parku Sihoť

Letné tábory a víkendové pobyty:
Využili sme ponuku nitrianskej pobočky OZ Úsmev ako dar a umožnili sme dvom najmladším
deťom pobyt v letnom tábore v Štiavnických Baniach. Taktiež sme s deťmi absolvovali
víkendový pobyt na Horehroní (Polomka).
Kultúrne podujatia:
Návšteva filmových a divadelných predstavení, Deň rodiny a Deň detí v mestskom parku Sihoť
atď.
Ku každoročným aktivitám, ktoré podporujú u detí pocit, že spolu so zamestnancami, bývalými
zamestnancami a aj odchovancami nášho domova vytvárajú veľkú rodinu patrí aj spoločná
„Opekačka“ na konci školského roka a „Štedrá večera“ so svätou omšou. Počas Vianočných
sviatkov sme výnimočne mali v zariadení temer všetky deti a mladú dospelú.

Vzdelávanie zamestnancov:
- účasť na odborných prednáškach a seminároch z oblasti psychológie, psychiatrie,
sociálnej práce, arterapie
- účasť na konferenciách a poradách zamestnancov detských domovov (Mosty k rodine
Častá Papiernička, stretnutia sociálnych pracovníkov a pod.)
- individuálne a skupinové supervízie
- 2 vychovávateľky nastúpili na rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky (Pedagogická
fakulta UK Bratislava)
- 1 vychovávateľka začala štúdium 1. ročníka vyššie uvedeného odboru
- účasť na medzinárodnom pracovnom stretnutí vo Viedni organizovanom Rakúskou
charitou
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Pohyb detí v priebehu roka 2017:
-

1 dieťa premiestnené do Reedukačného centra Hlohovec
1 matka s dieťaťom dočasne umiestnená v Reedukačnom centre Zlaté Moravce,
1 dieťa dočasne umiestnené v Diagnostickom centre v Záhorskej Bystrici (3 mesiace)
6 detí prijatých na základe neodkladného opatrenia predbežné opatrenie
1 dieťa zverené do starostlivosti matke
1 dieťa zverene do ústavnej starostlivosti v našom zariadení

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2017 :
Počet detí a mladých dospelých v roku 2017:
Počet dní pobytu detí a mladých dospelých v roku 2017:
Prepočítaný počet detí a mladých dospelých za rok 2017:

14
2741
7,5

Počet detí k 31.12.2017:
Z toho počet mladých dospelých :

12
1

Stav detí a mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na povolanie
k 31.12.2017 podľa školskej dochádzky:
Predškolský vek:
Základná škola:
Špeciálna základná škola:
Stredné odborné učilište:
Špeciálne stredné odborné učilište:
Stredná odborná škola s maturitou:
Vysoká škola:

2
4
2
2
1
1
0

Náklady za rok 2017:
Náklady na 1 dieťa a rok :
Finančný príspevok z ÚPSVR za rok 2017:

137 231,79 €
18 297,57 €
124 000,30 €
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VI. ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY
A. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Adresa zariadenia: Samova 4, 950 50 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 zameranú na zlepšenie kvality
života, zmiernenie jeho utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná zdravotnou sestrou, fyzioterapeutom
alebo pôrodnou asistentkou 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 2017 :
Počet pacientov za rok :
Počet zdravotníckych výkonov:
Počet návštev:
Počet zdravotných sestier k 31.12.:

177
12 038
3 419
2,0

Náklady za rok :
Príjmy za výkony od zdravotných poisťovní za rok :

48 132,25 €
35 741,30 €
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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 lekárskoošetrovateľský 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.
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.

Prehľad o poskytovaných službách v roku 2017:
 Ústavná zdravotná hospicová starostlivosť
Diecézna charita Nitra sa venuje problematike hospicovej starostlivosti od r. 1999. Hospic - dom
pokoja a zmieru bol slávnostne požehnaný a otvorený vo februári 2007.
Z hľadiska komplexného architektonického a prevádzkového riešenia bolo hlavným cieľom
budovy vytvoriť útulné, príjemné prostredie s pocitom domova pre pacientov a ich rodinných
príslušníkov a zároveň efektívne zdravotnícke zariadenie, v ktorom bude možné poskytovať
hospicovú starostlivosť v súlade s najmodernejšími medicínskymi poznatkami. Tomuto cieľu bol
prispôsobený projekt po technickej a stavebnej stránke a tento zámer napĺňa aj projekt
vnútorného vybavenia hospicu a je našou snahou vdýchnuť tomuto domu atmosféru prijatia
pre každého jej návštevníka.
Paliatívnu starostlivosť v hospici zabezpečuje tím lekárov, sestier, ošetrovateľov, ale aj sociálny
pracovník, duchovný a dobrovoľníci.
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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.
 Domáca hospicová starostlivosť – mobilný hospic
Prevádzku mobilného hospicu sme otvorili v roku 2013.
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 ktorej 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. Tím môže navštíviť pacienta
kedykoľvek.
 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.

Podujatia a projekty v roku 2017:
Konferencia pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu - Domu pokoja a zmieru u Bernadetky.
Konferencia sa konala dňa 23. septembra 2017. V úvode vystúpila MUDr. Leona Šóthová
(koordinátorka Hospicu), ktorá privítala hostí: zástupcu primátora PhDr. Jána Vanča, PhD.,
riaditeľa Diecéznej Charity Nitra Ing. Mgr. Juraja Baráta, MUDr. Ľubomíra Ševčíka (NSK odbor
zdravotníctva) a hovorcu Maltézskych rytierov ThDr. Tibora Ujlackého. V programe
boli odborné prednášky lekárov, sestier, psychológov, dobrovoľníkov, či sociálnych pracovníkov
zo Slovenska i z Čiech.
Posvätenie Krížovej cesty v kaplnke hospicu dňa 7.12.2017 – hlavným celebrantom bol
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, text ku krížovej ceste PaedDr. Peter Buranský, autorka
mozaiky krížovej cesty je Jana Miklášová, fotografie Pavol Stanko.
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Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov Hospicu:
- aktívna účasť na sestier, zdravotníckych asistentov a sanitárov na prednáškach v Slovenskej
komore sestier a pôrodných asistentiek a Slovenskej komore medicínsko-technických
pracovníkov,
- aktívna účasť na supervíznych stretnutiach organizovaných Fakultou sociálnych vied a
zdravotníctva UKF v Nitre,
- sociálna pracovníčka, vrchná sestra a ďalšie dve sestry z oddelenia sa zúčastnili Konferencii
v Trsticiach,
- pasívna účasť na 44. celoslovenskej konferencii sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov,
ktorá sa konala 29.septembra 2017 v Trenčíne,
- účasť lekárky Hospicu na konferencii Paliatívnej medicíny Bratislave,
- Konferencia Paliatívnej medicíny v Brne
Skvalitňovanie starostlivosti o pacientov
Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém kvality manažérstva v našom
zariadení spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008. Certifikačný orgán
systémov manažérstva PQM, s.r.o. zaviedol a používa systém manažérstva od 24.10.2012.
Zhodnotenie fungovania SMK a uplatňovania systému manažérstva kvality udržiavaný v súlade
s požiadavkami normy sa uskutočnilo dozorným auditom v mesiaci august 2017.
Na skvalitnenie života pacientov sme zakúpili 3 odsávačky z finančnej podpory EHP,
polohovateľnú posteľ vďaka podpore Ligy proti rakovine.
Ostatné podujatia v roku 2017:
- Podporné stretnutie pre pozostalých dňa 12.11.2017 v priestoroch hospicu,
- Pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci máme stretnutie s príbuznými, ktoré sa začína sv.
omšou v kaplnke v hospici,
- Maltézska pomoc centrum Nitra Maltézski rytieri organizovali v rámci Vianočného
mestečka v adventnom období decembra 2017 varenie vianočného punču. Cieľom bola
propagácia hospicovej starostlivosti, ako aj finančná zbierka pre Hospic ,
- 6.decembra 2017 na sviatok sv. Mikuláša navštívili našich pacientov a personál, študenti
z Univerzitného pastoračného centra v Nitre.
- Počas kalendárneho roka 2017 sa študenti z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom odbore Ošetrovateľstvo a Sociálna
práca. Tohto roku sa odbornej praxe zúčastnili aj študenti z Nórska.
Rozvoj dobrovoľníctva
- V roku 2017 vykonávalo v hospici dobrovoľnícku činnosť 33 dobrovoľníkov v rozsahu
2134 hodín.
- V mesiaci máj prebiehalo maľovanie hospicu za podpory a spolupráce dobrovoľníkov Maltézskych rytierov, ktorí počas letných mesiacov pomáhajú v záhrade
- V mesiaci jún zavítal do hospicu na stretnutie Maltézskeho rádu mimoriadny a
splnomocnený Veľvyslanec Jeho excelencia Princ Alfred Schönburg-Hartenstein
- Naša dobrovoľníčka Mariana Križalkovičová bola dňa 26.1.2017 nominovaná na
ocenenie nitrianskej dobrovoľníčky v kategórii NAJ-Koordinátor/ka dobrovoľníkov,
ktoré každoročne organizuje Nitrianske centrum dobrovoľníctva.
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Darcovia a poskytnuté dary, dotácie, finančné príspevky
 Dotácia z NSK : 47 100,- €
 Dotácia z Mesta Nitra : 20 000,- €
 Nadácia EPH: 6 000,- €
 Liga proti rakovine SR: 3 000,- €
 IWC – Medzinárodný klub žien: 1 800,- €
 Rád Maltézskych rytierov: 6 000,- €
 SKCH Bratislava : 879,- € a 455,16 € z verejnej zbierky „Blízko pri človeku“
Aj vďaka tejto pomoci sme v roku 2017 mohli poskytnúť odbornú zdravotnú starostlivosť
v poslednom štádiu života 148 pacientom. Ďakujeme.

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2017 :
Počet pacientov v roku :

- ústavná hospicová starostlivosť
- domáca hospicová starostlivosť
- ambulancia – algeziológia

Náklady za rok – ústavná / domáca starostlivosť :
Príjmy za výkony od zdravotných poisťovní
Príjmy – príspevky od klientov

148
58
78

457 982,39 € / 12 295,85 €
239 049,16 € / 5 742,47 €
102 075,22 €

Ústavná zdravotná starostlivosť:
Počet ošetrovacích dní - lôžkodní
Priemerný počet pacientov na 1 deň (priemerná obsadenosť)
Náklady (bez odpisov) na 1 pacienta a deň (lôžkodeň)
Priemerné príjmy od zdravotných poisťovní na pacienta a deň:
Priemerné príjmy /dary od 1 pacienta a deň:

5158
14,13
80,54 €
46,35 €
19,79 €
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VII.

PRACOVNÉ MIESTA PRE ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH

A. Chránená dielňa sv. Jozefa
Adresa zariadenia: Samova 4, 95050 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 v roku 2002 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 dielni je zameraná najmä na:
 viazanie diplomových, dizertačných a rigoróznych prác,
 opravu a väzbu kníh, časopisov, zbierky zákonov a pod..
Chránená dielňa nie je zriadená za účelom dosahovania zisku a všetky prijaté finančné
prostriedky z činnosti dielne sú určené výlučne na podporu jej prevádzky a ďalší rozvoj.
Chránená dielňa sv. Jozefa v Nitre si vďaka kvalitnej práci zabezpečila klientelu v mieste svojho
pôsobenia a blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest. Oslovili sme rôzne inštitúcie,
podniky, obecné a mestské úrady atď. v súvislosti s ponukou viazania zbierok zákonov a rôznych
archívnych materiálov. Ďalšou skupinou oslovených boli farské úrady a cirkevné inštitúcie s
možnosťou reštaurovania a opráv starých kníh, prípadne celých knižníc. Okrem týchto
oslovených skupín zavítalo do dielne mnoho jednotlivcov, ktorí si priniesli zviazať rôzne
časopisy, noviny, prípadne rôzne špeciálne priania v oblasti kníhviazačských prác. K špeciálnym
zákazkám dokáže naša dielňa pristupovať veľmi flexibilne. Môžeme konštatovať, že Chránená
dielňa sv. Jozefa úspešne pôsobí v konkurenčnom prostredí a prináša do dnešnej doby aj mnohé
iné prvky - ochotu pomôcť, poskytnutie priestoru a šance chorým.
Ekonomické a štatistické údaje za rok 2017:
Počet zamestnancov chránenej dielne k 31.12.2017 :
Podiel zamestnancov v dielni so zdravotným postihnutím:
Náklady za rok :
Príjmy za kníhviazačské služby za rok :
Dotácia z ÚPSVR za rok :

2 ( knihár )
100 %
16 111,56 €
3 892,20 €
3 621,13 €
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VIII.

PODPORNÉ AKTIVITY

A. Nájom nebytových priestorov
V rámci podporných aktivít Diecézna charita 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.

B. Potravinová pomoc
Diecézna charita Nitra vykonáva 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 OP FEAD 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 2017 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 10 821 potravinových balíčkov a 1 321 hygienických balíčkov.
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IX.

PERSONÁLNE ÚDAJE

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
za organizáciu / organizačnú zložku :
Diecézna charita Nitra spolu
z toho:
Centrum DCH Nitra
Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra
Mobilný hospic Nitra
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nitra
Chránená dielňa Nitra
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra
Dom charity sv. Rafaela Nitra - Nocľaháreň
Dom charity sv. Rafaela Nitra – Nízkoprahové denné centrum
Charitatívno-sociálne centrum Nitra

Počet dobrovoľnícky odpracovaných hodín spolu :
z toho v zariadení :
Hospic Nitra
Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra
Dom charity sv. Rafaela Nitra
Potravinová pomoc (OP FEAD)
Charitatívno-sociálne centrum Nitra

X.

k 31.12.16

k 31.12.17

63,19

63,1

6,25
21,29
0,80
2,85
1,25
5
8,00
3,00
3,00
11,75

6,1
21,8
0,80
2,8
1,2
4,1
8,4
3,00
3,00
11,9

1 834

2 675,2

717
54
522
541
0

1 234
0
301,2
1 103
37

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Názov položky

Stav aktív a pasív
- z toho:
Neobežný majetok -Dlhodobý majetok
Oprávky k dlhodobému majetku
Obežný majetok
Časové rozlíšenie nákladov a príjmov
Vlastné zdroje krytia majetku
Cudzie zdroje krytia majetku
-z toho záväzky
Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov

k 31.12.16
1 570 588,36

k 31.12.17
1 568 277,41

1 852 686,07
-505 383,13
163 162,63
60 122,79
179 101,34
133 307,64
103 986,59
1 257 624,01

1 869 018,07
-560 661,11
239 184,10
20 736,35
205 311,13
129 258,27
97 669,57
1 233 708,01
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XI.

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

160 009,68

15,55

Služby

81 617,89

7,93

Mzdové náklady a poistenie

687 235,85

66,78

Sociálne náklady

23 072,93

2,24

Dane a poplatky

5 188,37

0,5

Poskytnuté príspevky

3 019,29

0,3

Ostatné náklady

21 635,85

2,1

Odpisy

55 277,98

5,37

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

-11 813,61

-1,15

3 909,72

0,38

Daň z príjmov
Náklady za organizáciu spolu:

1 029 153,95

Výnosy / zdroje za účtovnú jednotku :
Názov položky

EUR

%

373 134,69

35,36

5 028,80

0,48

Príjmy za poskytnuté služby

361 796,91

34,28

Prijaté príspevky od organizácií, org. zložiek a FO

259 124,21

24,55

Výnosy z nájmu majetku

26 687,33

2,53

Aktivácia vnútr. služieb – dobrovoľnícka činnosť

11 279,07

1,06

Ostatné výnosy

18 312,73

1,74

Dotácie z verejných prostriedkov
Prijaté nepeňažné dary
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Výnosy za organizáciu spolu :

1 055 363,74

Výsledok hospodárenia za rok 2017 - zisk :

26 209,79 €

Finančné hospodárenie podľa organizačných zložiek :
Organizačná zložka

Náklady

Výnosy

Centrum DCH Nitra

142 216,32

177 398,73

Výsledok
hospodárenia
35 182,41

Hospic Nitra

470 357,44

473 987,99

3 630,55

ADOS Nitra

48 132,25

36 149,30

-11 982,95

Chránená dielňa Nitra

16 111,56

7 513,33

-8 598,23

TSSKI Nitra

79 582,39

72 753,45

-6 828,94

DCHD sv. Lujzy Nitra

137 231,79

129 080,98

-8 150,81

DCHR sv. Rafaela - Nocľaháreň

48 304,53

40 586,99

-7 717,54

CHSC Nitra – opatrovateľská služba

115 608,25

108 352,49

-7 255,76

DCHR sv. Rafaela - NDC

43 571,55

40 802,61

-2 768,94

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

Účtovná závierka
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve DCH Nitra zostavuje individuálnu riadnu
účtovnú závierku za účtovnú jednotku k 31.12..
Účtovná závierka za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 bola schválená štatutárnym
zástupcom DCH Nitra dňa 25.6.2018 a v listinnej podobe bola doručená daňovému úradu.
Zhodnotenie základných údajov v účtovnej závierke
Účtovná jednotka ako celok vykázala za rok 2017 zisk, ktorý v zmysle stanov použije na svoju
ďalšiu činnosť, na plnenie svojho poslania.
Jednotlivé organizačné zložky dosiahli za sledovaný rok záporný výsledok hospodárenia zo
svojej činnosti - stratu vo výške -14 490,21€. Účtovná jednotka pokryla túto stratu kostolnou
zbierkou, ktorú prijala vo výške 40 700,- €.
Štatutárny zástupca DCH Nitra predložil návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
pripísaním na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia z minulých rokov.
Náklady a výnosy sú vykázané za hlavnú nezdaňovanú a zdaňovanú činnosť v zmysle zákona
č.595/2003 z.z. o dani z príjmov :
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a/ nezdaňovaná činnosť – sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí, zdravotnícke služby,
b/ zdaňovaná činnosť – príjem z nájomného, príjem v chránenej dielni.
V roku 2017 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 2017 vznikla účtovnej jednotke ako neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb
v zmysle § 67a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
V zmysle § 19 ods.4 zákona č. 431/2002 o účtovníctve táto povinnosť účtovnej jednotke
nevznikla vzhľadom na skutočnosť, že suma podielu prijatej zaplatenej dane v r. 2017 bola nižšia
ako 35 000,-€.

V Nitre, dňa 25. 06.2018

25 | S t r a n a

