Výročná správa 2020

Milí čitatelia, priatelia, podporovatelia a partneri,
každý doterajší rok života charity bol niečím iný a priniesol inú
pozvánku do zápasu s chudobou, vylúčením a tiež o existenciu
organizácie, ktorá sa postavila na stranu slabých. Rok 2020 bol
rokom skúšky, ktorý si priniesol svoj „bonus“ v podobe pandémie.

K doterajším už akoby starým známym tvarom chudoby, choroby,
odkázanosti a biedy v ich rôznych formách prejavovaných na blížnych,
pribudlo utrpenie osamelosť, izolácia, smrť, strach, neistota v rozsahu v akom ich ešte naša
generácia nezažila. Morálny a sociálny neporiadok, ktorý bol už dovtedy za hranou s názormi,
že chudobní si za svoju situáciu môžu sami a teraz sú bremenom navyše inak výkonnému
ekonomickému systému, ukázal ako sme egoistickí a ako nám v spoločnosti stále absentuje
morálna a ekonomická zodpovednosť.
V charite sme sa museli s jednotlivými vlnami pandémie vysporiadať zväčša sami. Pre všetkých
bola situácia nová. Materiálna podpora prichádzala väčšinou nedostatočne a oneskorene, ale
sme vďační, aj za ňu. Kým na začiatku roka to bolo viac o emóciách ako o pripravenosti,
v druhej polovici roka tlak narastal.
Preto osobitne ďakujem zdravotným sestrám, opatrovateľkám a vychovávateľom v našich
zariadeniach, ako situáciu zvládli. Neutiahli sa do bezpečia home officeu, zotrvali v prvej línii
aj za cenu vlastného ochorenia a ohrozenia svojich blízkych. Niesli bremeno svoje, ale aj za
rodiny tých, o ktorých sme sa starali ako aj za iné, nie charitné inštitúcie.
Ešte nie sme na konci. Ale to, ako sme sa postavili na stranu slabých, vylúčených a
najzraniteľnejších a čo sme sa pri tom naučili, je nádejou, že s pomocou Božou to dokážeme.

Ing. Mgr. Juraj Barát
riaditeľ Diecéznej charity
Nitra
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DIECÉZNA CHARITA NITRA A JEJ POSLANIE
Celá spoločnosť si v súčasnosti ešte naliehavejšie uvedomuje potrebu poskytovania
charitatívnych služieb. Sú určené najmä ľuďom so zdravotným postihnutím, nevyliečiteľné
chorým, ľuďom bez domova, rodinám, či jednotlivcom v nepriaznivej sociálnej situácii, deťom
a mládeži zo znevýhodneného prostredia a bez rodinného zázemia, starým ľuďom a ďalším.
Diecézna charita Nitra je právnická osoba, účelové zariadenie Rímskokatolíckej cirkvi. Zriadená
bola 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 pod č. MK-768/1995 - 320. 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.
Diecézna charita Nitra vo svojich zariadeniach poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke,
výchovno-vzdelávacie služby, vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie,
náboženstvo a politické zmýšľanie.
Organizácia 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.

Organizačné členenie:
Dom charity sv. Rafaela
Centrum pre deti a rodiny Detský charitný dom sv.
Lujzy

Diecézny
biskup

Rada DCH

Hospic - dom pokoja a
zmieru u Bernadetky

Centrum DCH

Agentúra domácej
ošetrovateľskej
starostlivosti

Riaditeľ DCH

Charitatívno - sociálne
centrum
Chránená dielňa sv. Jozefa
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CHARITATÍVNO – SOCIÁLNE CENTRUM
Samova 4
949 01 Nitra
Gabriela Trubíniová
vedúca centra
+421 907 734 048
+421 377 721 792
gabriela.trubiniova@gmail.com
V centre poskytujeme služby už od roku 1996. Do registra poskytovateľov
sociálnych služieb pod reg. č. 10 bolo zapísané 1.7.1999. Zameriavame sa
na riešenie sociálnej situácie klientov z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu zmysle zák. č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Okrem základného sociálneho
poradenstva, ktorého úlohou je zmapovať situáciu klienta a nájsť
akceptovateľné riešenie, poskytujeme tieto druhy sociálnych
služieb:
Starostlivosť o našich

Domáca opatrovateľská služba
Opatrovateľskú službu (§ 41 zák. č 448/2008 Z. z.)
poskytujeme osobe žijúcej na území mesta Nitra, 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.

seniorov, je možno
najväčšou
zodpovednosťou, ktorú
máme.
Tí, ktorí kráčali pred nami,
dali toľko a umožnili život,
ktorí si všetci užívame.
- John Hoeven

Opatrovateľky zabezpečujú starostlivosť priamo v domácnosti pre starých, chorých a osamelých
ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri základných životných úkonoch zahŕňajúc činnosti ako
hygiena, stravovanie a pitný režim, obliekanie, mobilita, dodržiavanie liečebného režimu,
nákupy, príprava jedla, bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň, vynášanie odpadu, a iné.
Naše opatrovateľky zúčastnili školenia “Validácia podľa Naomi Feil“, kde si osvojili empatický
prístup v komunikácii klientom. Seniori tak nájdu v opatrovateľke niekoho, kto ich počúva,
prijíma a pomáha obnoviť sebavedomie a psychickú pohodu.
Platba za sociálnu službu sa odvíja od výšky príjmu klienta a počtu hodín opatrovania.
Počas roka 2020 sme poskytovali domácu opatrovateľskú službu 39 obyvateľom mesta Nitra.
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 1.1.:
31
Počet prijatých v priebehu roka:
8
Počet zomrelých v priebehu roka:
4
Počet presunutých do inej starostlivosti:
5
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby k 31.12.:
30
Priemerný prepočítaný počet opatrovateliek:
14,13
Počet hodín poskytnutej opatrovateľskej služby:
16 717,5
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Prepravná služba
Služba je určená len našim stálym klientom. Podľa možností a situácie klienta
zabezpečujeme dopravu pri návšteve zdravotníckeho zariadenia, alebo pri vybavovaní
úradných a súkromných záležitostí klienta.
Požičiavanie zdravotníckych pomôcok
Občanom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje náhle používanie zdravotníckej pomôcky
zapožičiavame zdravotnícke pomôcky. Môžu tak byť opatrovaní v domácom prostredí,
a pomôcky výrazným spôsobom uľahčujú a zjednodušujú starostlivosť o nich. 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.
V roku 2020
Zapožičať sa u nás dajú elektricky polohovateľné postele,
sme zdravotné
rehabilitačné postele antidekubitné matrace a sedačky, invalidné
pomôcky
vozíky, chodítka, polohovacie valce, kyslíkové koncentrátory a veľa
zapožičali 102
ďalších pomôcok.

klientom.

Cenník poskytovaných služieb zverejňuje Diecézna charita Nitra na
svojej web-stránke: https://charitanitra.sk/opatrovatelska/.

Ekonomické údaje za rok 2020:
Ekonomicky oprávnené náklady:
Príjmy od prijímateľov služby za opatrovateľskú službu:
Príjmy za poskytnutú prepravnú službu:
Príjmy za zapožičanie zdravotníckych pomôcok:
Náklady na 1 prijímateľa opatrovateľskej služby na 1 hodinu:
Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu opatrovateľskej služby
Priemerná úhrada od prijímateľov služby za 1 hodinu:
Finančný príspevok z Mesta Nitra na rok:

184 995,40 €
25 350,00 €
196,61 €
5 137,35 €
11,06 €
10,46 €
1,53 €
114 897,64 €
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DOM CHARITY SV. RAFAELA
Štúrova 57
949 01 Nitra
Mgr. Klára Labošová
vedúca Domu charity
+421 376 523 028
+421 907 451 771
+421 918 174 944 - nočná služba
rafael.charita@gmail.com
Dom charity sv. Rafaela poskytuje sociálne služby krízovej
intervencie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od roku 2008.
 Nocľaháreň (§ 25) - fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené



ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, sa poskytuje prenocovanie
Nízkoprahové denné centrum (§ 24b) - je otvorené v pracovné dni, poskytujeme tu sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
Iné služby – ďalej poskytujeme nevyhnutné ošatenie, obuv a utvárame podmienky na
prípravu stravy, výdaj stravy alebo potravín a vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny a iné

Prenocovanie
V nocľahárni poskytujeme 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 prístelky, v prípade potreby. V roku 2020 sme poskytli 9999 nocľahov pre 105
klientov. Z toho 85 mužov a 20 žien.

Úlohou charity je
hľadať a vidieť
dôstojnosť človeka
v situáciách v ktorých
v ňu neverí už ani on
sám...
Mgr. Labošová

Sociálne poradenstvo
Poskytujeme základné sociálne poradenstvo fyzickým osobám
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 2020
sme poskytli 861 intervencií pre 136 klientov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Klientom 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.
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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, Maltézskou
pomocou Slovensko a dobrovoľníkmi zo spolku sv. Vincenta de Paul. V roku 2020 sme vydali
spolu 1 102 raňajok, 1 870 obedov a 3 873 večerí.

Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
K dispozícii máme 2 sprchy a klientom poskytujeme základné hygienické potreby. 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 počas roku 2020 využili 1 261 krát.

Poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
Ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii poskytujeme nevyhnutné ošatenie a obuv. Za týmto
účelom prevádzkujeme „sociálny šatník“ - prijímame a triedime oblečenie a obuv od darcov
a ďalej ich distribuujeme podľa potrieb núdznych. V šatníku sme v roku 2020 vydali 4 685 kusov
oblečenia a obuvi.

Úschova cenných vecí
Ponúkame možnosť uschovania si financií a dokladov. V roku 2020 využilo službu 7 klientov.

Preventívna aktivita
Streetwork - 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 2020 sme mali 204
kontaktov.
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.
Klientov zapájame do nenáročných pomocných prác
v zariadení. Tí, ktorí nemajú finančné prostriedky si
vlastnou prácou takto môžu odpracovať
príspevok za poskytnuté služby v zariadení.
V roku 2020 sa zapojilo 45 klientov do 984
aktivít.
Ďalšou možnosťou je predaj časopisu Nota
Bene. Klient sám rozhoduje o svojom
pracovnom čase a sám hospodári s prijatou
finančnou hotovosťou. V minulom roku
sme mali 14 predajcov, ktorí predali 6 592
časopisov a 483 iných produktov.
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Cenník úhrad za poskytnuté
http://charitanitra.sk/domcharity/.

služby

zverejňujeme

na

našej

web-stránke:

Rok 2020 bol poznačený epidémiou COVID - 19. Protiepidemiologické opatrenia výrazne
zasiahli aj do činnosti nášho zariadenia, bola nižšia účasť dobrovoľníkov, znížený pohyb klientov
sa podpísal pod ich celkovo nižší počet v nocľahárni, aj nízkoprahovom dennom centre, časť
roka sme neprevádzkovali šatník pre klientov mimo nášho zariadenia, taktiež bolo menej
kontaktov s klientami v teréne.
Oproti tomu klienti nocľahárne pravidelnejšie využívali možnosť prenocovania – zvýšila sa
priemerná obsadenosť lôžok. V spolupráci s dobrovoľníkmi – sestrami zo Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, sme v čase 1. vlny epidémie prevádzkovali výdaj stravy
pre ľudí priamo na ulici. Od začiatku epidémie sme sa snažili preventívnymi opatreniami
zabezpečiť pre našich klientov čo najväčšiu bezpečnosť, rozdávali sa ochranné pomôcky (prvé
rúška boli ušité dobrovoľníkmi), dezinfekciu rúk, zabezpečili sme germicídne žiariče do
priestorov nocľahárne a nízkoprahového denného centra, klienti boli neustále poučovaní
o účinnej prevencii a preventívnych opatreniach.
Spoločnou akciou bolo Vianočné posedenie. Samotní klienti si upratali a sviatočne vyzdobili
priestory jedálne. Pohostenie pre 25 klientov pripravila spoločnosť Catering servis. Podávala sa
výborná kapustnica, rezne a zemiakový šalát. O vianočné pečivo sa postarali viacerí
dobrovoľníci. Darčeky pre klientov pripravila DM drogerie-markt. Napriek nepriaznivej situácii
posedenie prebehlo v príjemnej vianočnej atmosfére.

Obsadenosť v roku 2020:
mesiac

Nocľaháreň

Nízkoprahové denné centrum

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

Počet
obsadených
lôžok/mesiac
830
822
938
774
805
794
857
849
855
869
825
781

Priemerná
obsadenosť
lôžok / deň
26,77
28,34
30,26
25,80
25,97
26,47
27,65
27,39
28,50
28,03
27,50
25,19

Počet pobytov
v dennom
centre/mesiac
417
355
394
327
316
351
341
276
323
358
334
303

Priemerný
počet klientov
pobytov / deň
19,86
17,75
17,91
16,35
16,63
15,96
14,83
13,14
16,15
16,27
16,71
14,43

Spolu:

9999

27,32

4095

16,31
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Personálne zabezpečenie zariadenia tvoria
 2 zamestnanci v Nocľahárni
 2 sociálni pracovníci v Nízkoprahovom dennom centre
 vedúca zariadenia
 pomocná sila - upratovanie
 2 zamestnanci - na dohodu o pracovnej činnosti
 12 dobrovoľníkov - pomáhali pri výdaji stravy, v šatníku, pri preventívnej činnosti a pri
organizovaní projektov, odpracovali 506 hodín.

Ekonomické údaje za rok 2020:
Nocľaháreň:
Počet prijímateľov služieb za rok:
Kapacita zariadenia - počet lôžok:
Ekonomicky oprávnené náklady za rok:
Náklady na 1 prijímateľa služby (lôžko) za rok:
Náklady na 1 prijímateľa služby (lôžko) za mesiac:
Príjmy od prijímateľov služby za rok:
Finančný príspevok z MPSVaR na rok:
Finančný príspevok z MPSVaR na 1 prijímateľa (lôžko) na rok:

105
24
73 495,62 €
3 062,32 €
255,19 €
5 826,12 €
41 783,60 €
1 740,98 €

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

205
16,31
64 052,52 €
327,27 €
646,19 €
40 000,00 €

Počet poskytnutých činností
počet
návštev
NDC

4 095

soc.
raňajky poraden
stvo

1 102

742

stret
work

resoc.
činnosť

resoc.
Nota
Bene

teplé
jedlo

osobná
hygiena

pranie

ošatenie
obuv

204

984

654

1 870

221

183

4 685
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DETSKÝ CHARITNÝ DOM SV. LUJZY – CENTRUM PRE DETI A
RODINY
Samova 4
949 01 Nitra
Mgr. Dušana Bucová
Vedúca Detského charitného
domu
+421 377 720 214
+421 915 749 891
dchd.lujza@gmail.com
Náš Detský charitný dom sv. Lujzy bol zriadený v roku 1998 ako
jeden z prvých domovov rodinného typu. Svoju činnosť vykonáva
ako Centrum pre deti a rodiny s celoročnou prevádzkou 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.
Kapacita zariadenia je 10 miest pre deti a mladých dospelých
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, je cieľom
sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti (náhradná osobná starostlivosť, pestúnska
starostlivosť, osvojenie). Sú u nás však aj deti, ktoré nemajú rodinu alebo staršie deti, ktoré
nemajú záujem o náhradnú rodinu. Tieto sa snažíme čo najlepšie pripraviť na reálny život po
odchode z nášho centra.
Rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa so špecifickými podmienkami a potrebou
individuálneho prístupu. Deti sú podľa svojich individuálnych darov, schopností a možností
zapojené do denného režimu ich nového domova.
Personálne zabezpečenie tvoria 4 vychovávatelia, 2 asistenti vychovávateľa, 1 hospodárka,
ktorá zodpovedá aj za zdravotnú starostlivosť a 1 sociálna
pracovníčka. Vzdelávanie, porady a supervízie zamestnancov
sa v roku 2020 realizovali v obmedzenom režime.
Spolupracujeme oddelením sociálno-právnej ochrany
a sociálnej kurately, pedagogicko-psychologickou
poradňou, OZ Úsmev ako dar a predovšetkým
s rodinami detí, pokiaľ je to možné.
Rok 2020 bol špecifický z dôvodu pandémie. V marci
bolo 1 jedno dieťa zverené do náhradnej starostlivosti
a v septembri sa 1 mladá dospelá sa osamostatnila. Od
marca do mája sa deti vzdelávali dištančne. Vďaka
Nitrianskej komunitnej nadácii sme mohli zakúpiť notebook

Snažíme sa o rodinnú
výchovu, aby mali deti
pocit bezpečia, ktorý im
chýbal v biologickej
rodine.
Mgr. Bucová

- 11 -

Výročná správa 2020
nakoľko doterajšie počítačové vybavenie bolo na online komunikáciu a vzdelávanie
nepostačujúce. Všetci zamestnanci boli zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre deti
sme organizovali pobyty v prírode. Športové aktivity v blízkom parku a okolí.
V podobnom duchu sa niesli aj letné prázdniny. Situácia sa
mierne zlepšila a mladšie deti absolvovali menší letný tábor
organizovaný miestnou pobočkou OZ Úsmev ako dar.
Jedno dieťa strávilo leto u starej matky. Ostatné mali
pestrý program s vychovávateľmi:
- návšteva letného kúpaliska
- výlety do okolia
- tvorivé dielničky
- športové aktivity (futbal, kolobežky, bicykle, kolieskové
korčule a pod.)
V nitrianskom Hyde Parku sa uskutočnila letná grilovačka,
ktorej sa zúčastnili všetci zamestnanci, deti z centra ale aj
odchovanci nášho centra, niektorí už aj so svojimi deťmi.
Už niekoľko rokov spolupracujeme so zamestnancami firmy MEDTRONIC. Pred Vianocami nám
poslali zásoby drogérie (pracie gély, aviváž, dezinfekčné a čistiace prostriedky. Keďže nás
osobne nemohli navštíviť kvôli zlej pandemickej situácii, zabezpečili pre naše deti Mikulášske
balíčky a aj vianočné darčeky.
Deti navštevujú rôzne voľnočasové aktivity a krúžky, 2 dievčatá tanečný krúžok Hip-Hopu v CVČ
Domino, 1 chlapec futbalovú akadémiu FC Nitra a 1 chlapec zápasenie v AC Nitra.

Štatistické údaje za rok 2020:
Počet detí a mladých dospelých k 1.1.:
11
Počet dní pobytu detí a mladých dospelých:
3 648
Prepočítaný počet detí a mladých dospelých:
9,97
Počet detí k 31.12.:
9
Stav detí a mladých dospelých, ktorí sa pripravujú na povolanie podľa školskej dochádzky:
Predškolský vek:
0
Základná škola:
3
Špeciálna základná škola:
3
Stredná odborná škola:
3

Ekonomické údaje za rok 2020:
Náklady za rok:
Náklady na 1 dieťa a rok:
Finančný príspevok z ÚPSVR za rok:

234 071,73 €
23 477,61 €
159 683,52 €
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ADOS CHARITA - AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ
STAROSTLIVOSTI
Samova 4,
949 01 Nitra
Mgr. Dušana Kráľová
garant
+421 907 734 028
ados.charita@gmail.com

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je neštátne zdravotnícke zariadenie,
ktoré funguje od roku 2015. Naše zdravotné sestry poskytujú 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.
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí je pre pacientov všetkých
vekových skupín, u ktorých je indikovaná, najmä starostlivosť o doliečenie po skončení
ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých, o pacientov
v terminálnych stavoch a sociálne a zdravotne rizikové skupiny. Zahŕňa starostlivosť o
základné životné funkcie, zmiernenie utrpenia, aplikácie liekov a ošetrovanie rán, odber
biologického materiálu na vyšetrenie, prípadne iné skríningové vyšetrenie, zdravotné
poradenstvo.
Starostlivosť navrhuje všeobecný lekár a poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti
schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa. Nárok na ňu má každý poistenec a je bezplatná.

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2020:
Počet pacientov za rok:
Počet zdravotníckych výkonov:
Počet návštev:
Počet zdravotných sestier k 31.12.:
Náklady za rok:
Príjmy za výkony od zdravotných poisťovní za rok:

206
12 846
2 878
2
53 632,77 €
50 719,88 €
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HOSPIC - DOM POKOJA A ZMIERU U BERNADETKY NITRA
Chrenovská ul. 22 B
949 01 Nitra
MUDr. Leona Šóthová
koordinátor
037/653 10 41
koordinator@hospicnitra.sk
www.hospicnitra.sk

Hospic bol otvorený v roku 2007, 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.
Kapacita zariadenia na ústavnú zdravotnú starostlivosť je 15 lôžok.
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.

...len držať za ruku
alebo môcť objať je to
najvzácnejšie, čo
môžeme pre toho
druhého urobiť.
PhDr. Kilianová

Ústavná zdravotná hospicová starostlivosť

Prijímaní sú nevyliečiteľne chodí pacienti v pokročilom štádiu
chronického, aktívne progredujúceho ochorenia. Starostlivosť
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.
Počet pacientov ústavnej hospicovej starostlivosti
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:

169
4 295
11,77
120,85 €
49,90 €
21,87 €

Domáca hospicová starostlivosť - mobilný hospic
Vychádza z priania nevyliečiteľne chorých ľudí stráviť koniec svojho života v domácom prostredí
s rodinou a blízkymi napriek nepriaznivému zdravotnému stavu. Hlavným predpokladom je
fungujúce rodinné zázemie. Členovia rodiny a kolektív mobilného hospicu tvoria tím, v ktorom
panuje vzájomná dôvera a pochopenie. 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. V roku 2020 mal mobilný hospic 51 pacientov a vykonal u nich 1 137
návštev.

Ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečby chronickej bolesti
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. V roku 2020
pacienti našu ambulanciu navštívili 593 krát.

V roku 2020 poznačenom pandémiou bola činnosť hospicu
mimoriadne sťažená. Mnoho podujatí, konferencií a školení
na zvyšovanie kvalifikácie sa nekonalo alebo prebiehalo
online formou. Ochorenie Covid-19 zasiahlo niektorých
pacientov aj personál, nadmieru sa zvýšila potreba ochranných
pomôcok a dezinfekcie. Pomocnú ruku nám podala nadácia EPH,
Nadácia SPP a Nadácia Tatrabanky, vďaka ich príspevkom sme mohli
nakúpiť dezinfekčné prostriedky a ochranné rukavice a germicídne lampy.
Dočasne boli pozastavené aj návštevy príbuzných v hospici, čo bolo pre nich a pacientov azda
najťažšou skúškou.
Počas celého roka 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 pri dodržiavaní protipandemických opatrení.
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Pravidelné stretnutia s pozostalými a sv. omše za našich zosnulých pacientov sa konali, avšak
buď bez účasti pozostalých alebo v obmedzenom počte zúčastnených.
Hospic pripravuje rozšírenie svojich služieb o poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva.

Rozvoj dobrovoľníctva v Hospici
V roku 2020 vykonávalo v hospici dobrovoľnícku
činnosť 41 dobrovoľníkov v rozsahu 1473 hodín. Od
januára začali raz týždenne chodiť rehoľné
sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv.
Vincenta de Paul na sprevádzanie
k pacientom. Náš dlhoročný dobrovoľník
Pavol Kiš si prevzal cenu dobrovoľníka „Srdce
na dlani 2019“ v Nitrianskej synagóge dňa
29.1.2020.
Pravidelné mesačné stretnutia dobrovoľníkov
sa uskutočnili len niekoľkokrát za dodržania
prísnych opatrení. Dobrovoľníci šili rúška v prvej
vlne pandémie a podľa možnosti pomáhali s údržbou
záhrady, neskôr sa vrátili aj k sprevádzaniu pacientov.
Maltézska pomoc centrum Nitra každoročne organizuje v rámci
Vianočného mestečka v adventnom období varenie a charitatívny predaj vianočného punču pre
náš Hospic. Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu v decembri sa tohto roku rozhodli pre
Virtuálnu šálku vianočného punču, ktorý prebiehal online a bol spojený s verejnou finančnou
zbierkou pre Hospic.

Ekonomické údaje za rok 2020:
Náklady za rok - ústavná / domáca starostlivosť:
Príjmy za výkony od zdravotných poisťovní:
Príjmy - príspevky od klientov:
Dotácia Nitriansky samosprávny kraj:
Dotácia z Mesta Nitra:
Finančné príspeky Maltézskeho rádu:
Výnos z 2% z dane:
Príspevok nadácie EPH:
Dary od fyzických osôb
Biskupská zbierka:
Príjem za absolventskú prax
Počet zamestnancov / z toho lekári
Dohody o vykonaní práce

561 680,64 € / 2 236,92 €
208 801,70 € / 5 504,79 €
93 932,15 €
51 520,00 €
35 000,00 €
8 019,00 €
29 156,18 €
3 000,00 €
3 155,44 €
39 996,82 €
2 478,59 €
29 / 4
9

V zariadení sledujeme spokojnosť pozostalých s našimi službami na základe dotazníkov, v roku
2020 bolo vyhodnotených 33 dotazníkov. 81 % respondentov bolo spokojných s celkovou
kvalitou a odbornou úrovňou poskytovaných služieb v Hospici.
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CHRÁNENÁ DIELŇA SV. JOZEFA - KNÍHVIAZAČSTVO

Samova 4
949 01 Nitra
+421 903 222 039

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:
 opravu a väzbu kníh, časopisov, zbierok zákonov a pod.
 viazanie diplomových, dizertačných a rigoróznych prác.
Medzi klientelu knihárskej dielne patria údy a 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
nich zavíta do dielne mnoho jednotlivcov, ktorí si priniesli zviazať rôzne časopisy,
noviny a iné.
Cenník prác je zverejnený na: https://charitanitra.sk/chranena-dielna-sv-jozefaknihviazacstvo/

Ekonomické a štatistické údaje za rok 2020:
Počet zamestnancov chránenej dielne k 31.12.:
Podiel zamestnancov v dielni so zdravotným postihnutím:
Náklady za rok:
Príjmy za kníhviazačské služby za rok:
Dotácia z ÚPSVR za rok:

2 (knihár)
100 %
20 941,75 €
4 481,00 €
5 394,40 €
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OSTATNÉ ČINNOSTI
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. Príjem z prenájmu v roku 2020 činil 8 358,20 a náklady spojené
s prenájmom boli vo výške 3 457,59 €.

Potravinová pomoc
Diecézna charita Nitra vykonávala na základe zmluvy
o spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou distribúciu
potravinovej pomoci v zmysle Operačného programu
potravinovej a základnej materiálnej pomoci. Zmyslom
opatrenia bolo zmierniť potravinovú a materiálnu
depriváciu najodkázanejších osôb. Hlavnou činnosťou
bolo poskytovanie potravinových a hygienických
balíčkov. Súčasťou poskytovanej pomoci boli sprievodné
opatrenia poskytované kvalifikovaným pracovníkom.
V roku 2020 sme distribuovali 4050 ks potravinových
balíčkov .

Potravinová zbierka TESCO
Aj v roku 2020 sme sa zapojili do zbierky potravín a drogérie ktorá
prebiehala v dňoch 19.11 až 3. 12. 2020 v spolupráci s spoločnosťou
TESCO Stores SR. Tento ročník mál predĺžené trvanie a sprevádzali ho
prísne protipandemické opatrenia a v dôsledku ktorých zbierka v niektorých prevádzkach
prebiehala len pasívnou formou. Vďaka zamestnancom a dobrovoľníkom z našich farských
charít sa vyzbierali trvanlivé potraviny a drogéria v hodnote 3596,32 €, ktoré pomohli klientom
našich zariadení ako aj sociálne slabším rodinám a jednotlivcom. Spoločnosť TESCO následne
podporila charitu sumou, ktorá predstavuje 20% hodnoty vyzbieraných potravín.

Výsledky zbierky
TESCO Zlaté Moravce
TESCO Trenčianske Teplice
TESCO Nové Zámky
TESCO Tlmače
TESCO Topoľčany
SPOLU

kg

€

962,71
142,00
678,50
55,57
489,00
2 327,78

1 814,83
350,58
789,28
71,36
570,27
3 596,32

Zbierka školských pomôcok
V dňoch 1.6.2020 až 15.9.2020 sa konal 11. ty ročník celonárodnej Zbierky školských
pomôcok, do ktorej sa pravidelne zapájame. Tento rok sa podarilo vyzbierať vyše 1 960
kusov školských pomôcok. Vyzbierali sa najmä perá, farbičky, zošity, pravítka, peračníky ale
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aj mnoho iného. Deti z nášho Detského charitného domu sv. Lujzy sa potešili pomôckam, ktoré
špeciálne pre ne vyzbierali a s venovaním zaslali deti z Cirkevného gymnázia - Spojenej škola sv.
Františka Assiského z Malaciek.

Materiálová pomoc nadácie EPH
Ďalším projektom, ktorý poskytuje adresnú pomoc konkrétnym rodinám a jednotlivcom je
„Priama materiálová pomoc ľuďom v núdzi“. Vďaka príspevku Nadácie EPH vo výške 10 000 €
sme tak mohli pomôcť spolu 49 príjemcom. V spolupráci s dobrovoľníkmi sa nám podarilo
zmapovať životné situácie jednotlivcov, ktorí sa ocitli v núdzi a stanoviť pre nich adekvátnu
formu materiálovej pomoci. Nakupovali sme potraviny, drogériu, odevy, nábytok,
nevyhnutné zariadenie domácnosti, lieky a zdravotnícke pomôcky, rehabilitácie a iné.
Pomoc mnohým uľahčila ich snahu o zlepšenie kvality života a stretla sa obrovským
ohlasom u samotných prijímateľov pomoci.

Farské charity
Sú to skupiny dobrovoľníkov vo farnostiach, ktoré sú registrované Diecéznou charitou Nitra
a spolupracujú s ňou. Venujú sa potrebám núdznych vo svojom okolí. Už dlhé roky svoju
činnosť vykonáva:




Farská charita Nové Zámky
Farská charita Topoľčany
Farská charita Trenčín – Juh

V roku 2020 boli, vďaka projektu nádácie Renovabis na podporu rozvoja charitatívnych činností
založené:









Farská charita Želiezovce
Farská charita Močenok
Farská charita Dvory nad Žitavou
Farská charita Nitra - Kalvária
Farská charita Nitra - Zobor
Farská charita Tlmače
Farská charita Štúrovo
Farská charita Kmeťovo

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.

Projekt „Housing first- bývanie ako prvé“
Jednalo sa o pilotný projekt, ktorého cieľom bude
pomoc ľudom bez domova a tým, ktorí sú stratou
domova ohrození. Vďaka intenzívnej podpore
sociálneho pracovníka a zázemiu vytvoreného
istotou bývania, tak ohrozený človek ľahšie postupuje
v riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie.
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PODIEL ZAPLATENEJ DANE
Diecézna charita Nitra sa každoročne registruje do zoznamu prijímateľov na darovanie 2% z
výšky zaplatenej dane pre neziskové organizácie.
Prijatý podiel zaplatenej dane v roku 2020:
Zostatok podielu zaplatenej dane z roku 2019:
Použitie podielu zaplatenej dane z roku 2020:
Použitie podielu zaplatenej dane z roku 2019:
Spolu použitie podielu zaplatenej dane v roku 2020:
Rozpustie VBO z podielu zapletenej dane:
Spolu príspevky z podielu zaplatenej dane

18 665,17 €
21 052,50 €
13 000,00
21 052,50 €
34 052,50 €
103,68 €
34 156,18 €

Prostriedky z podielu zaplatenej dane boli použité na nákup liekov a prevádzku Hospicu Domu pokoja a zmieru u Bernadetky a Detského charitného domu sv. Lujzy.

PERSONÁLNE ÚDAJE
K 31.12.2020 mala Diecézna charita Nitra 73 zamestnancov, z toho 26 na kratší pracovný čas.
Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bol 23.
Dobrovoľnícku činnosť vykonávalo 54 dobrovoľníkov.

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

Počet dobrovoľnícky odpracovaných hodín spolu:
z toho v zariadení:
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Centrum Diecéznej charity Nitra
Dom charity sv. Rafaela

k
31.12.19

k
31.12.20

61,3

62,27

6,6
21,8
0,6
3,2
1,5
8,8
3
3
12,6

7,19
22,45
0,5
2,25
1,5
8,25
3
3
12,6

3115

2025,5

2773
0
342

1473
46,50
506

- 20 -

Diecézna charita Nitra

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Názov položky

k 31.12.19

k 31.12.20

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

1 482 960,77

1 325 559,04

1 864 963,16
- 647 085,13
209 190,25
55 892,49
202 688,34
133 850,86
92 048,40

1 864 963,16
- 705 805,13
117 767,33
51 111,08
80 606,47
156 828,22
97 220,82

Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov

1 146 421,57

1 088 124,35

Významnú položku pasív (82,09 %) tvoria výnosy budúcich období, a to najmä zostatková
hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácií alebo darov.

NÁKLADY, VÝNOSY
Diecézna charita 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 účtovná jednotka ako celok a osobitne podľa
svojich činností alebo zariadení (organizačných zložiek) ako hospodárske strediská, pričom
rozlišuje 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 pracovnej možnosti pre ľudí so zdravotným
postihnutím, poskytovanie materiálnej pomoci
b) zdaňovaná činnosť - prenájom nehnuteľností, predaj
majetku.
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Nákladové položky

EUR

%

121 418,80
50 692,99
978 999,53
28 575,24
8 374,08
14 215,06
11 565,72
59 220,00
0
735,09
1 273 887,51

9,53%
3,98%
76,85%
2,24%
0,66%
1,12%
0,92%
4,65%
0,00%
0,06%

Výnosové položky

EUR

%

Dotácie z verejných prostriedkov
Prijaté dary
Príjmy za poskytnuté služby
Prijaté príspevky od organizácií, org. zložiek a FO
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy z nájmu majetku
Aktivácia vnútrop. služieb - dobrovoľnícka činnosť
Ostatné výnosy
Výnosy za organizáciu spolu:

527 073,79
646,52
321 279,23
245 965,35
34 156,18
8 358,20
9 203,53
3 103,84
1 149 786,64

45,84%
0,06%
27,94%
21,39%
2,97%
0,73%
0,80%
0,27%

Spotreba materiálu a energie
Služby
Mzdové náklady a poistenie
Sociálne náklady
Dane a poplatky
Poskytnuté dary a príspevky
Ostatné náklady
Odpisy
ZC predného majetku
Daň z príjmov
Náklady za organizáciu spolu:

Výsledok hospodárenia za rok 2020 - strata:

124 100,87 €

Finančné hospodárenie podľa organizačných zložiek:
Organizačná zložka
Centrum Diecéznej charity Nitra
Hospic
ADOS Nitra
Chránená dielňa
Potravinová pomoc
Projekt Housing first
DCHD sv. Lujzy
DCHR sv. Rafaela - Nocľaháreň
CHSC Nitra - opatrovateľská služba
DCHR sv. Rafaela - NDC

Náklady

Výnosy

169 467,48
563 996,76
53 632,77
20 941,75
14 247,40
1 240,08
234 071,73
73 495,62
184 995,40
64 052,52

169 104,58
536 715,92
57 541,33
11 373,36
13 848,92
1 339,93
192 027,26
57 266,32
167 321,80
49 501,22

Výsledok
hospodárenia
-362,90
-27 280,84
3 908,56
-9 568,39
-398,48
99,85
-42 044,47
-16 229,30
-17 673,60
-14 551,30

Skratky: ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 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 zostavuje
Diecézna charita Nitra individuálnu riadnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku k 31.12..
Účtovná závierka za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bola zostavená dňa 27.5.2021 a
schválená štatutárnym zástupcom dňa 15.6.2021. V elektronickej podobe spolu s daňovým
priznaním bola elektronicky doručená daňovému úradu dňa 28.6.2021.

Zhodnotenie základných údajov v účtovnej závierke
Účtovná jednotka ako celok vykázala za rok 2020 stratu 124 100,87 €, ktorá bola spôsobená
najmä nárastom mzdových nákladov. Ich zvýšenie nastalo aj v dôsledku zákonného zvýšenia
príplatkov za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov. Na zlom hospodárskom výsledku sa
podpísali aj zvýšené náklady a nižšie tržby počas nariadení súvisiacich s pandémiou COVID-19.
Niektorým zariadeniam dočasne klesol počet klientov alebo bolo nemožné v dôsledku opatrení
službu istý čas prevádzkovať.
Z jednotlivých organizačných zložiek najlepší výsledok hospodárenia dosiahlo stredisko ADOS
Charita - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poskytujúce zdravotnícke služby.
Skoro všetky ostatné organizačné zložky dosiahli za sledovaný rok záporný výsledok
hospodárenia zo svojej činnosti. Účtovná jednotka aspoň čiastočne znížila túto stratu
rozúčtovaním výnosov z biskupských zbierok.
Štatutárny orgán Diecéznej charity Nitra navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2020 stratu zaúčtovať na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia z minulých rokov.
V roku 2020 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 2020
vznikla účtovnej jednotke ako neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb v zmysle § 67a
ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme v mene klientov Diecéznej charity Nitra všetkým spolupracujúcim organizáciám,
darcom, dobrovoľníkom a priateľom ktorí našu prácu podporili modlitbou, finančne alebo
materiálne.
Diecézna charita Nitra
Samova 978/4
949 01 Nitra
www.charitanitra.sk
+421 377 721 792
sekretariat@charitanitra.sk
IBAN: SK42 0200 0000 0006 9194 3162
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