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ÚVOD 

„Charita nie je len obyčajná humanitárna organizácia, pretože jej služba v mene Krista 
má korene v jednoduchom a poslušnom prijatí Boha a blížneho. Ak sa tieto korene odrežú, 
Charita zomiera. Nie sú malé a veľké Charity, všetky sú rovnaké.  

Charita je vždy na okraji, v každej lokálnej Cirkvi. Centrum charity predstavuje pomoc, 
službu a skúsenosť spoločenstva, ale nie je hlavou všetkých. Charita teda zjavuje silu 
kresťanskej lásky a túžbu Cirkvi vyjsť v ústrety Kristovi v každej osobe hlavne vtedy, ak je 
chudobná a trpí.“  

(Pápež František, Homília pri príležitosti otvorenia 20. 
Generálneho zhromaždenia Medzinárodnej charity, 12. 5. 2015) 

Poslanie BACH Pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, 
národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového 
príkazu lásky  k Bohu  a blížnemu - napĺňaním 
sociálnej náuky Cirkvi. 

Vznik Arcibiskup – metropolita ICDr. Mons. Stanislav 
Zvolenský schválením Stanov účinných od 28. 
11. 2008 zmenil názov Bratislavskej katolíckej
charity, zriadenej 1. 1. 1997, na subjekt, ktorý 
začal vystupovať pod označením: Bratislavská 
arcidiecézna charita, s pôsobnosťou 
v novoustanovenej Bratislavskej arcidiecéze, 
v súlade so zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode 
náboženskej viery a  postavení cirkví 
a náboženských spoločností a  Kódexom 
kanonického práva Kan. 114 §2 CIC 

Právna forma Účelové zariadenie cirkvi 

Územná pôsobnosť Bratislavská arcidiecéza 

Činnosť Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle platnej 
legislatívy, zdravotnícka starostlivosť, výchovno-
vzdelávacie aktivity, práca s dobrovoľníkmi 

Registrácia služieb Bratislavský samosprávny kraj, Živnostenský 
úrad Bratislava I. 

Realizované projekty „Prechádzka Starým mestom so seniormi z DS 
Charitas“ – (s podporou Nadácie Pontis) – 
vychádzka so seniormi z DS Charitas do mesta 

„Klub seniorov v Starom Meste“ – (s podporou 
Starého Mesta Bratislava) – Senior klub Quo 
Vadis – nájomné a vianočné balíčky 
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„Prevencia syndrómu vyhorenia a skvalitnenie 
terénnych služieb ADOS“ (s podporou fondu 
nadácie Socia - Lienka pomoci) 

„Opora“ – individuálna podpora z nadácie SPP 
pre dvoch klientov DSS a RS Samária. 

„Osedlám si svoj život“ – podpora z nadácie 
VÚB (hipoterapia pre klientov DSS a RS 
Samária). 

„Návšteva výstavy Titanic“ – podpora z Ligy za 
duševné zdravie za účasť na verejnej zbierke. 

„Tesco zbierka“ – zbierka potravín 
a hygienických potrieb pre sociálne odkázaných 
v obchodnom dome Tesco na Kamennom námestí 
v Bratislave, v Supermarkete v Obchodnom 
centre Vajnoria a v Hypermarkete Senec 
spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. 

Plánované projekty 

 Rozširovanie farských charít v rámci arcidiecézy.
 Nákup auta na zabezpečovanie sociálnych služieb

a rozvoz zdravotníckych pomôcok v teréne – 
projekt odovzdaný na MPSVaR SR. 

 „Klub seniorov v starom meste“ (MČ Bratislava
- Staré Mesto) – nájomné a potreby pre Klub 
seniorov Quo Vadis. 

 Poskytovanie supervízie pracovníkom BACH
 Externé vzdelávanie zamestnancov.
 Interné vzdelávanie zamestnancov v oblasti

nových metód prístupu ku klientom s demenciou 
 Vzdelávanie v oblasti spirituality a podpora

duchovnej formácie zamestnancov. 
 „Tesco zbierka“ – zbierka potravín

a hygienických potrieb pre sociálne odkázaných. 
 Vymaľovanie priestorov DS Charitas z projektu

Nadácie Pontis „Naše mesto“. 
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OŠETROVANIE KLIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ 
 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita (ADOS 

Charita) 
 

Ošetrovanie chorých v domácom prostredí je progresívna služba, nachádzajúca v našej 
spoločnosti stále väčšie uplatnenie. Predstavuje úspory nákladov zdravotníckych zariadení 
skrátením pobytu na nemocničnom lôžku, alebo vylúčením potreby hospitalizácie pacienta. 
Eliminuje negatívne vplyvy hospitalizácie, ktoré najmä u starších ľudí môžu viesť k stavom 
zmätenosti alebo iným psychickým poruchám, vo vyhradených prípadoch aj k predčasnému 
úmrtiu. Chorý, či umierajúci človek je ošetrovaný v dôverne známom prostredí vlastného 
bytu, často obklopený rodinou. Psychická pohoda priaznivo vplýva na proces uzdravenia. V 
známom prostredí, kde nie je po ruke stála služba, sa zvyšuje motivácia k znovuzískaniu 
mobility. Ku všetkým priaznivým faktorom, zameraným na zlepšenie kvality života chorého, 
alebo umierajúceho pacienta pristupuje ponuka spirituálneho sprevádzania, sprostredkovania 
sviatostí a práca s rodinou. 

 
 

Zamestnanci k 31. 12. 2015 
Trvalý pracovný pomer 7 
Počet úväzkov 6,625 
Zamestnanci na dohodu o pracovnej 
činnosti 2 

 
 
 
V priebehu roka agentúra ošetrila 243 klientov. Za rok vykonali sestry 59 657 

návštev pacientov. Najčastejšie potrebovali ošetrovateľskú službu pacienti z dôvodu 
ošetrovania dekubitov, ošetrovateľskej rehabilitácie, ošetrovania vredov predkolenia, 
onkologický pacienti a pacienti po cievnej príhode. V indikovaných prípadoch poskytovali 
zdravotné sestry ošetrovanie aj v dňoch pracovného voľna (cca 6 klienti). 

 
 Pacienti boli prevažne poistencami VŠZP (87%). Spolupráca s poisťovňami je 

dobrá, brzdiacim faktorom sú stále limity platieb na mesiac, aj keď v tomto roku sa nám 
podarilo navýšiť limit. Zdravotné sestry poskytujú ošetrovanie klientom aj v DS Charitas, 
jedna zdravotná sestra pracuje na plný úväzok v DS Charitas, kde pracuje na dohodu aj 
fyzioterapeutka. ADOS Charita poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť aj v Domove 
seniorov Lamač, ZOS Paulínyho, ZOS Vajanského, ZOS Marotyho, OHEL a Domove 
seniorov Hanulová. ADOS spolupracuje pri ošetrovaní v domácom prostredí aj s lekármi – 
chirurgmi. Spolupráca s reprezentantkami spoločností, ktoré na slovenskom trhu 
zabezpečujú výrobky na ošetrovanie rán (vlhká terapia) predstavuje optimalizáciu 
starostlivosti o pacientov s rozsiahlymi dekubitmi, pričom používanie tejto progresívnej 
metódy významne skracuje proces liečby. Tieto spoločnosti poskytujú pravidelné semináre 
a zaškolenie sestier na aplikáciu nových výrobkov. 
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Agentúra má dobré meno a dôveru v meste, preto nemá problém so získavaním 

pacientov. 
 
 
Prehľad o počte pacientov v ošetrovaných v roku 2015 

 Spolu Muži Ženy 
Stav k 31.12.2014 130 30 100 
Prírastok 113 34 79 
Úbytok 92 26 66 
Zomrelí 39 12 27 
Vyhojení/uzdravení 53 14 39 
Stav k 31.12.2014 151 38 113 
Celkový počet klientov 243 64 179 

  
 
Tabuľka dokladuje fakt, že medziročne stúpa počet ošetrovaných pacientov vo vyšších 

vekových kategóriách, hoci nie je výnimkou aj ošetrovanie relatívne mladých klientov. V 
týchto prípadoch sa jedná často o ťažko chorých, často v terminálnom štádiu života. 

 
Veková štruktúra ošetrovaných v roku 2015 

Veková skupina počet 
41-60 3 
61-70 13 
71-80 29 
81-90 73 
91 a viac 33 

 
 ADOS Charita predstavuje kvalitnú komplexnú starostlivosť pre starých, chorých a 

umierajúcich. Sestry navštevujú rôzne školenia  a semináre, čím sa zvyšuje aj kvalita 
poskytovaných služieb. Problémom ostáva zamestnávanie zdravotných sestier. Práca v teréne 
vyžaduje samostatnosť a schopnosť operatívne riešiť problémy. Sestry, ktoré vo všeobecnosti 
potrebujú vyššie vzdelanie – buď vysokoškolské, alebo špeciálne majú o prácu v teréne malý 
záujem. 

 Problémom je financovanie oboch zložiek služby ADOS. Na opatrovateľskú službu 
prispievajú klienti hodinovou sadzbou. V roku 2015 žiadna miestna časť Bratislavy neprispela 
na poskytovanie terénnych opatrovateľských služieb, takže je stále potrebné túto službu 
dotovať. Ošetrovateľská služba je hradená poisťovňami (VŠZP, Dôvera, Union), pacient 
nehradí žiadne poplatky. 

 ADOS Charita predstavuje kvalitnú komplexnú starostlivosť pre starých a chorých, 
problémom však naďalej zostáva nedostatok pracovníčok na zdravotnícke služby, pretože 
nepokryjú dopyt po tejto službe, ale keďže sme stále limitovaný poisťovňou, tak musíme 
prispôsobovať aj počet klientov, lebo výkony ktoré urobíme na limit nie sú preplácané. 
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI 
 
Terénna opatrovateľská starostlivosť 
 
Opatrovateľská služba je základným pilierom služby starým, chorým a opusteným 

ľuďom, ku ktorej je pridružené ošetrovanie chorých v domácom prostredí a duchovná pomoc 
starým, chorým a umierajúcim. Tento komplex služieb zastrešuje Agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti Charita. Je najžiadanejšou službou charity, vyžadujúcou veľa 
námahy. Náročnosť na fyzickú a psychickú zdatnosť, trpezlivosť a toleranciu z nej robí viac 
povolanie, ako zamestnanie. Aktuálne sa terénna opatrovateľská služba poskytuje 
v obmedzenom množstve. V Bratislave je nedostatok vyškolených opatrovateliek, napriek 
inzerovaniu v rôznych médiách a výzve, opatrovateľky nemajú záujem o prácu v teréne. 
Problémom je aj legislatíva, BACH nedostáva takmer žiadnu finančnú podporu od obce. 

 
Zamestnanci  opatrovateľskej služby k 31. 12. 2015 

Trvalý pracovný pomer 4 
Počet úväzkov 3,4 
Pracovník na dohodu o vykonaní práce 0 

 
V roku 2015 pracovali 3 zamestnankyne na plný úväzok, a jedna pracovníčka - 

vedúca terénnych opatrovateliek pracovala na 40 % -ný úväzok. Bratislavská arcidiecézna 
charita však v priebehu roka musela pristúpiť k prepusteniu dvoch zamestnankýň na plný 
úväzok a vedúcej opatrovateľskej služby sa znížil úväzok na 20 %.  

Počas roka 2015 bolo registrovaných 29 žiadostí o opatrovateľskú službu v súlade 
s podmienkami poskytovania služby (minimálne 2 hodiny denne, len v pracovné dni). Klienti 
žiadajú služby aj počas víkendov a sviatkov, respektíve počas pracovných dní, alebo vo 
večerných hodinách, ako aj nočné služby. 

 
Prehľad o počte klientov v opatrovateľskej službe v roku 2014 

 Spolu Muži Ženy 
Stav k 31.12.2014 38 7 31 
Prírastok  4 0 4 
Úbytok  39 7 32 
Zomrelí  1 0 1 
Ukončenie zmluvy 38 7 31 
Stav k 31.12.2015 3 0 3 
Celkový počet 10 1 9 

 
Vysoký úbytok klientov v roku 2015 bol spôsobený vysokými cenami za hodinu 

opatrovateľskej služby. Táto suma bola vyjadrením skutočných oprávnených nákladov, ktoré 
boli potrebné na výkon danej služby, ktorú však musel v plnom rozsahu platiť klient. Za rok 
2015 sme teda opatrovali celkovo už len 10 klientov. S klientmi z minulých rokov sme 
rozviazali Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. V decembri 2015 sme opatrovali už iba 3 
klientky.  
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Veková štruktúra poukazuje na prevahu vyšších vekových kategórií – prevaha 
klientov je od veku 80 rokov a vyššie. 

 
Veková štruktúra klientov 

 
 
 

 
 
 

Počas  roka 2015 sa opatrovateľská služba poskytovala najmä klientom z mestskej 
časti Bratislava – Nové mesto. Sídlo opatrovateľskej služby BACH je v Starom meste, čo robí 
službu v tejto mestskej časti prístupnou 
 

Rozloženie klientov podľa okresov 
 

 
 
 
 
 
 

Z prehľadu vidno, že veľká časť klientov využíva opatrovateľskú službu strednodobo. 
Avšak počas roka 2015 sme poskytovali dvom klientom službu počas celého roka. 
Opatrovanie sa poskytuje zväčša na viac hodín denne. Pri  menšom počte opatrovateliek 

nie je udržateľné, aby opatrovali klientov počas celej 
služby. 

 60% klientov využívalo službu denne, ostatní 1-
3 krát týždenne. Rozsah služby bol v priemere 2 – 3 
hodiny u jedného klienta. Najčastejšie úkony 
v opatrovateľskej službe boli: umývanie (osobná 
hygiena), podanie a príprava jedla, dohľad a rozhovor, 
upratovanie, výpomoc v domácnosti, ako je nákup 
spotrebného tovaru, pranie a žehlenie. Významnou 

zložkou opatrovateľskej starostlivosti je duchovná podpora klientov a ich príbuzných 
a v prípade požiadavky klienta – kontakt s kňazom akejkoľvek  denominácie a u katolíkov 
sprostredkovanie sviatostí. 

 Doplnkovú službu tvoria konzultácie a inštruktáž príbuzným (najmä ťažkých 
pacientov), ktoré sa zameriavajú na vysvetlenie a nácvik opatrovateľských zručností. Je 
snaha charity zapojiť do opatrovateľského procesu aj rodinu, aby mal klient zaistenú 
kvalitnú starostlivosť aj v čase neprítomnosti charitnej opatrovateľky. 

 Skvalitnenie opatrovateľského procesu napomáhajú aj zdravotné pomôcky – 
polohovateľné postele, antidekubitné matrace, chodítka, pomôcky na kúpanie, vozíky, 
ktoré BACH požičiava klientom, ktorých opatruje a ošetruje, ale aj iným, ktorí ich 
potrebujú. Tieto pomôcky pomáhajú skvalitniť život samotnému klientovi a uľahčujú 
opatrovateľkám aj príbuzným manipuláciu s klientom. Rodinní príslušníci dlhodobo 
chorých majú čas vybaviť si potrebné pomôcky, u klientov s nepriaznivou prognózou zas 
získavajú čas na venovanie sa svojmu príbuznému. 

  Pomoc pre rodiny klientov, vyžadujúcich 24-hodinovú starostlivosť 
predstavuje Zariadenie opatrovateľskej služby pri Domove dôchodcov CHARITAS. Aj 
napriek 24-hodinovej starostlivosti a predpokladu, že bude táto služba hojne využívaná, 

Veková skupina Počet 

71 - 79 2 
80 - 89 4 
nad 90 4 

Okres Počet 
BA I. 4 
BA II. 0 
BA III. 6 
BA IV. 0 
BA V. 0 

Dĺžka služby u klientov 

Počet mesiacov Počet 
klientov 

0 – 1 1 
2 – 3 3 
4 – 6 4 
7 - 9 0 
10 – 12 2 
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možno konštatovať, že pre rodinných príslušníkov je prijateľnejšia opatrovateľská služba 
v domácnosti. 

 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v r. 2015 bola vysoká potreba 
starostlivosti o seniorov nielen prostredníctvom opatrovateľskej služby ale aj stacionárne. 
Pre túto požiadavku BACH nemala dostatočné kapacity. 
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A REHABILITAČNÉ 
STREDISKO SAMÁRIA 

 
Prostredníctvom dennej starostlivosti poskytuje DSS a RS Samária svojim klientom 

priestor pre sociálny kontakt, vytvorenie nových vzťahov a prehlbovanie tvorivých záujmov a 
sebavyjadrenia.   

 
DSS a RS SAMÁRIA je zariadenie rodinného typu. Je určené pre dospelých ľudí s 

duševným ochorením. Sociálne služby sa u nás poskytujú formou ambulantnej starostlivosti. 
V rámci zaradenia je registrovaných 8 miest pre DSS a 7 miest pre RS.  

V zariadení poskytujeme:  
• základné sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu – nácvik sociálnych zručností,    

pracovnú terapiu, záujmové a vzdelávacie činnosti, tvorbu a realizáciu individuálnych 
rozvojových plánov pre našich klientov, psychologické poradenstvo, vybrané terapie, 
pohybové a duchovné aktivity a tiež zabezpečujeme stravovanie pre klientov  

•  poradenskú a terapeutickú podporu rodine klienta. 
 
 

 Zamestnanci k 31. 12. 2015 
 
 
 
 
 
 

V tomto roku sme získali nových dobrovoľníkov z radov psychológov a jedného 
dobrovoľníka – dôchodcu, čomu sa veľmi tešíme.  

 
 

Počet klientov k 31. 12. 2015 
 
 

 
V priebehu roka 2015 boli do RS Samária prijatí štyria klienti, a jeden klient v DSS 

pobyt ukončil. Na vybavenie žiadosti o prijatie čaká jedna klientka.  
 

Vekové kategórie klientov k 31. 12. 2015 

Ku dňu 31.12.2015 navštevovalo DSS Samária spolu 8 klientov (z toho 6 mužov a 2 
ženy) a RS Samária navštevovali tiež 8 klienti (6 žien a 2 muži).  

Trvalý pracovný pomer/ psychologička 1 
Trvalý pracovný pomer/ sociálna pracovníčka 2 
Dohoda o pracovnej činnosti/ arteterapeutka 0,25 
Upratovanie /DPČ 0,4 
Dobrovoľníci 10/101 hod. 

 celkom DSS RS 
Stav k 1.1. 2015  13 9 4 
Prírastok  4 0 4 
Ukončený pobyt  1 1 0 
Stav k 31. 12. 2015 16 8 8 

Vekové kategórie v rokoch Počet 
klientov DSS RS 

21 – 25 1 0 1 
26 – 30 0 0 0 
31 – 35 5 4 1 
36 – 40 4 1 3 
nad 40 6 3 3 
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Priemerný vek všetkých klientov, ktorí v roku 2015 navštevovali DSS  bol 38 rokov 
a priemerný vek všetkých  klientov, ktorí navštevovali RS v r. 2015 bol 42 rokov.  

 
 
Sociálne zaradenie klientov k 31. 12. 2015 

 
 
Väčšina klientov má diagnostikované ochorenie z okruhu schizofrénie.  

 
Diagnostické indikácie pre pobyt k 31. 12. 2015 

 
 
Poskytované služby, programová náplň 
 
V roku 2015 boli klientom DSS a RS SAMÁRIA poskytované rôznorodé terapie a 

činnosti, vychádzajúce z ich individuálnych potrieb a zabezpečujúce ich rozvoj. Do 
individuálneho plánovania boli pozývaní rodinní príslušníci aj ošetrujúci lekári.  

Program našich klientov má pevné a pohyblivé body. Každý deň majú možnosť 
vyjadriť svoje pocity, očakávania a potreby v rámci rannej a záverečnej komunity. Program 
počas týždňa obmieňame so zreteľom na rozvoj všetkých oblastí klienta.  

 
Aj tento rok sme zostali verní aktivitám, ktoré naši klienti majú radi. Sú to napríklad: 

duchovný program s charitným kňazom, didaktika, ping-pong, prednášky klientov na tému, 
ktorú si zvolia, práca na individuálnych rozvojových plánoch našich klientov, cvičenie na 
chrbticu (predcvičuje náš klient), práca v ateliéri, ergoterapia, muzikoterapia, tvorivé písanie, 
práca v záhrade,  besedy zo zaujímavým hosťami, vychádzky do prírody, návštevy galérií. 

Rok 2015 mal pre niektorých našich klientov aj duchovnejší rozmer – jeden klient 
prijal sviatosť krstu a birmovania a jedna klientka sviatosť manželstva 

 
Úspešne sme tiež absolvovali aj predajno-prezentačné akcie ako boli predajné trhy v 

priestoroch spoločnosti Dell, adventné trhy v Quo Vadis, či predajný stánok na Kapitulských 
dvoroch. Vďaka výťažku z predaja našich výrobkov sme pre klientov mohli zakúpiť nový 
materiál na terapie, ísť s klientmi do kaviarne, prípadne na výlet.  

 
V rámci spolupráce s inými organizáciami sme komunikovali predovšetkým s 

organizáciami podobného zamerania, kde si navzájom odovzdávame svoje skúsenosti a 
podporu v našej práci. Sú to predovšetkým RS Krídla, DSS Most, Liga za duševné zdravie a 
denné psychiatrické stacionáre.  Dlhodobo spolupracujeme so Saleziánmi (predovšetkým 
využívame ich telocvičňu) a Diagnostickým centrom, ktorí majú sídlo v Trnávke. Takisto 
pokračujeme v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, kde si pre nás 1x mesačne pripravia 
podnetný program.  

 

Sociálny status Počet klientov DSS RS 
Invalidní dôchodcovia 16 8 8 
Klienti nezamestnaní, vybavujúci si invalidný 
dôchodok 0 0 0 

Diagnóza Počet klientov DSS RS 
Schizofrénia a príbuzné ochorenia 13 7 6 
Organické duševné poruchy 3 1 2 
Afektívne poruchy  0 0 0 
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V roku 2015 sme viacero našich aktivít realizovali aj vďaka našim dobrovoľníkom. 
Niektorí kvôli ukončeniu štúdia, prerušili s nami spoluprácu, ale vďaka dňu otvorených dverí 
sme získali 1 nového z radov dôchodcov a 6 z radov študentov psychológie. Obohatením bola 
tiež spolupráca so 4 praktikantmi z vysokých škôl humanitného zamerania, ktorí mali záujem 
realizovať prax práve v našom zariadení.  

 
Priestor na propagáciu našich aktivít sme dostali v časopise Druhý breh, Charita, v 

rádiu Lumen a tiež v Katolíckych novinách. Pravidelne prispievame výstupmi z našich aktivít 
na internetovú stránku BACH. V rámci propagácie sme tiež zorganizovali na jeseň Deň 
otvorených dverí, zúčastnili sme sa predajných trhov, mali sme dve hodnotiace stretnutia s 
rodičmi ako aj obľúbený Vianočný večierok pre klientov a príbuzných.  

 
V rámci psychohygieny sme s klientmi absolvovali celodenné výlety na Biofarmu do 

Stupavy, Marianky, Trnavy, či opakované vychádzky do blízkeho okolia. Ďalej spomenieme 
kultúrne podujatia ako návšteva rôznych výstav (Nedbalka, Flora 2015, SNG), kina, exkurzie 
u sestier Tešiteliek, Jazdnej polície, či u kolegov v Slovenskej katolíckej charite. 

Do Samárie prijalo pozvanie viacero zaujímavých návštev. Spomenieme vzácneho 
hosťa p. Srholca, s ktorým sme strávili veľmi obohacujúce popoludnie. Veľa hostí nám prišlo 
porozprávať o svojom koníčku (napr: vesmír, dejiny veľkomoravskej ríše a pod.) alebo o 
svojich cestách, ktoré dokumentovali zaujímavými fotografiami.  

 
Tento rok sme realizovali aj menšie úpravy. Týkali sa zabudovania ventilácie na 

toaletách pre klientov, osadili sa žalúzie na oknách a vymaľovali sa priestory Samárie. Pri 
dokončovacích a čistiacich prácach sa aktívne zapájali aj samotní klienti spolu s našimi 
dobrovoľníkmi.  

 
V roku 2015 sme sa zapojili do nových aktivít ako bola zbierka Nezábudka v 

spolupráci s Ligou za duševné zdravie, ďalej účasť na kapitulských dvoroch, kde sme moli 
prezentovať našu prácu a výrobky. Tento rok nám bolo schválených viacero projektov, čomu 
sa veľmi tešíme. Vďaka Nadácii VÚB mohli naši klienti chodiť na hipoterapiu a robiť nové 
aktivity v rámci arteterapie. Prostredníctvom Nadácie SPP boli podporení dvaja naši klienti a 
tiež projekt na obnovu našej malej záhradky prispel k skrášleniu prostredia, v ktorom naši 
klienti trávia väčšinu času. 

 
Vzdelávanie zamestnancov a sociálne poradenstvo 

 
Aj tento rok sme mali snahu o zvyšovanie kvality našej práce. Zúčastnili sme sa  

semináru o muzikoterapii, ktorý organizoval BSK. Nové metódy pri práci s klientom sme 
si osvojili na kurze Validácie, ktorý bol veľmi obohacujúci. Svoje postupy pri práci s 
klientom sme konzultovali na supervíznych stretnutiach, ktoré počas roka absolvujeme v 
súlade s plánom supervízií. 

 
Sociálne poradenstvo sme poskytovali pre potenciálnych klientov a ich príbuzných, 

kedy sme ponúkali najmä poradenstvo a pomoc pri vybavovaní posudkov o odkázanosti na 
sociálnu službu na BSK. Potrebnú pomoc a poradenstvo sme takisto poskytovali klientom, 
rodičom a príbuzným našich klientov. Témy na poradenstvo vystali z ich individuálnych 
potrieb v súvislosti s ich duševným ochorením. 
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DOMOV SENIOROV CHARITAS 
 

Domov seniorov CHARITAS (DS Charitas) je zariadenie sociálnych služieb 
s celoročným pobytom, ktoré poskytuje sociálne služby fyzickým osobám na riešenie ich 
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku špecializovanom 
zariadení a zariadení pre seniorov. 

 Vďaka kapacite 24 lôžok ho možno zaradiť k zariadeniam rodinného typu. Od 1. 1. 
2015, na základe rozhodnutia Rady BACH vyplývajúcej z legislatívnych zmien, prešiel DS 
Charitas reorganizáciou. Poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb 
a v zariadení opatrovateľskej služby bolo k 31. 12. 2014 ukončené a kapacita 24 miest bola 
rozdelená na špecializované zariadenie s kapacitou 18 prijímateľov sociálnej služby a na 
zariadenie pre seniorov s kapacitou 6 prijímateľov sociálnej služby (ďalej aj „klient“).  
V zariadení je štrnásť izieb, z čoho 5 je jednolôžkových, 8 je dvojlôžkových a 1 izba je 
trojlôžková. Každá izba má k dispozícii vlastné sociálne zariadenie, ktoré poskytuje 
prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) toaletu, umývadlo a sprchový kút. 
Zariadenie disponuje priestorom samostatnej jedálne a spoločenskej miestnosti, v ktorej je 
pre prijímateľov k dispozícii televízny prijímač a audio zariadenie. Pre duchovné aktivity 
slúži kaplnka na prízemí budovy a najmä v lete využívaná terasa. 

DS Charitas počas roka 2015 prijímateľom, okrem pomoci pri odkázanosti na 
pomoc inej fyzickej osoby, poskytoval a zabezpečoval aj ošetrovanie a lekársku 
starostlivosť všeobecného lekára, geriatra a psychiatra. Potrebné odborné ošetrenia 
zabezpečoval DS Charitas aj v spolupráci s príbuznými v zdravotníckych zariadeniach.  

V DS Charitas i počas roka 2015 sociálna pracovníčka a arteterapeutka vykonávali 
v prospech prijímateľov činnosti, ktoré boli zamerané na podporu a udržanie kognitívnych 
funkcií prijímateľov a slúžia tiež na zvýšenie kvality sociálnej služby.  

Duchovné služby, tak ako aj v minulých rokoch, zabezpečovali katolícky kňaz a pre 
klientov evanjelickým vyznaním bol podľa potreby pozývaný evanjelický kňaz.  

 
Personálne zabezpečenie DS Charitas v roku 2015    

 
Klienti veľmi pozitívne prijímajú dobrovoľníkov aj praktikantov. 
 

Klienti DS Charitas k 31. 12. 2015 

 

Trvalý pracovný pomer/opatrovateľky 10 
Pracovníčka pre výdaj stravy 1 
Zdravotné sestry/ ADOS, určené pracovisko DS 2 
Sociálna pracovníčka a arteterapeut 2 
Pomocná sila (pranie, upratovanie) 2 
Rehabilitačná sestra (DPČ/ADOS) 1 
Dobrovoľníci (prichádzajúci pravidelne) 10/591 hodín 
Praktikantky opatrovateľského kurzu 2 
Clowndoctors dvakrát mesačne 10 

 DS 
Charitas 

Špecializované 
zariadenie ZpS 

Stav k 1. 1. 2015 24 18 6 
Prírastok  12 8 4 
Úbytok 12 8 4 
Stav k 31.12. 2015 24 18 6 
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V špecializovanom zariadení v roku 2015 zomreli 8 prijímatelia sociálnych služieb 
vo veku 79 až 92 rokov. DS Charitas poskytla v roku 2015 pobytovú službu 
v špecializovanom zariadení 26 prijímateľom sociálnych služieb. 

Priemerný vek klientov DS Charitas k 31. 12. 2015 bol 87,8 roka, z toho  
najpočetnejšia bola veková kategória od 86 do 90 rokov, nasledovali prijímatelia vo veku 
od 91 do 95 rokov a od  81 do 85. 

 
Veková štruktúra klientov DS Charitas v priebehu roka 2015 

Veková 
skupina 

Špecializované 
zariadenie 

Zariadenie pre 
seniorov 

DS 
Charitas 

spolu   Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 
60-65 0 0 0 1 0 1 1 
66-70 0 0 0 0 1 1 1 
71-75 0 0 0 0 0 0 0 
76-80 2 1 3 1 0 1 4 
81-85 2 2 4 1 1 2 6 
86-90 5 7 12 0 3 3 15 
91-95 1 5 6 0 1 1 7 
96 a viac 0 1 1 0 1 1 2 
Spolu  10 16 26 3 7 10 36 

       
Počet žiadateľov o umiestnenie v špecializovanom zariadení, aj napriek zmene 

poskytovanej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 
a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova 
choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia 
rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého 
stupňa s diagnostikovanou demenciou Alzheimerovho typu, aj v roku 2015 rástol. 

 
 
 Dopyt po službe k 31. 12. 2015 

 
Dopyt po umiestnení v DS Charitas je vysoký a stále prevyšuje aktuálnu kapacitu 

zariadenia.  
 
Poskytované služby, programová náplň 
 

V DS Charitas poskytujeme komplexnú starostlivosť, ktorá predstavuje najmä 
pomoc prijímateľom pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a ďalšie služby, ktoré 
sú poskytované v súlade so zákonom o sociálnych službách. 

Snahou personálu v DS Charitas je zabezpečovať kvalitu života každého jednotlivca, 
aby napriek inštitucionálnemu charakteru zariadenia, bola čo najviac podobná domácemu 
prostrediu. V zariadení sa zameriavame na podporu samostatnosti a nezávislosti 
prijímateľov s ohľadom na ich individuálne schopnosti a potreby. Zmeny v poskytovaní 
služieb a zvýšenie počtu cieľovej skupiny s diagnózou Alzheimerovej choroby alebo 
demencie rôzneho typu vyžadujú aj zvýšené nároky na starostlivosť a prevenciu ohrozenia 
prijímateľov (nebezpečenstvo pádu, nekontrolovaný odchod zo zariadenia, stratenie sa v 
budove a podobne). Klienti s ťažšími formami demencie, ktorí sú spočiatku 

Druh služby ŠZ ZPS 
Počet podaných žiadostí v roku 2015 32 15 
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dezorientovaní, nepoznajú personál, majú poruchy vnímania a rozhodovania. 
Opatrovateľskú starostlivosť dopĺňa v indikovaných prípadoch ošetrovanie a základná 
rehabilitácia, ktoré v zariadení poskytuje ADOS Charita. ADOS  prijala pre DS Charitas 
jednu zdravotnú sestru, ktorá sa prednostne venuje opatrovateľskej rehabilitácii pre 
klientov zariadenia.  

V roku 2015 sa klientom venovali dve aktivačné pracovníčky (arteterapeutka a 
sociálna pracovníčka). V rámci individuálneho plánovania sú klienti rozdelení do skupín 
podľa stupňa  kognitívnej  poruchy. Pre ťažšie postihnutých klientov sú určené špeciálne 
pomôcky a hry, realizuje sa terapia s terapeutickými bábikami, validácia, bazálna 
stimulácia, muzikoterapia, ergoterapia a pod. Klienti s ľahším stupňom kognitívnej 
poruchy mávajú pamäťové cvičenia, muzikoterapiu, ergoterapiu, arteterapiu, 
reminiscenčnú terapiu. V roku 2015 sme začali spolupracovať s výtvarníčkou Mgr. 
Magdalénou Lehotskou, ktorá ako dobrovoľníčka, pravidelne každý utorok, v rámci 
dopoludňajšej pracovnej terapie realizuje arteterapiu v skupinovej intervencii. Klienti si 
túto aktivitu veľmi obľúbili, je vhodná pre rôzne stupne kognitívneho deficitu. Okrem toho 
sme s výtvarníčkou a jej dcérou Mgr. Danou Schredlovou usporiadali adventný koncert, na 
ktorom vystúpili žiaci zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera, súčasťou programu bola aj výstava prác 
našich klientov. Ležiacim klientom a klientom v terminálnom stupni demencie sa venujú 
pracovníci individuálne, používajúc vhodné prostriedky, najmä validáciu, bazálnu 
stimuláciu a muzikoterapiu. Klienti veľmi dobre prijímajú duchovné aktivity – bohoslužby, 
rozhovory s kňazom. Obľúbené sú  spoločné oslavy jubileí. Príjemné prostredie záhrady 
pomáha v letných mesiacoch nahrádzať vychádzky.  

V roku 2015 v rámci dvoch dobrovoľníckych projektov klienti absolvovali 
vychádzku do Medickej záhrady a spoločenské posedenie v jedálni s kultúrnym 
programom. Zariadenie týždenne navštevovali dobrovoľníci v rôznych frekvenciách, 
venovali sa klientom individuálne a zároveň pomáhali najmä počas sviatkov v kuchyni. 
Naďalej sme v roku 2015 rozvíjali spoluprácu s Bratislavským dobrovoľníckym centrom. 
V decembri 2015 sme začali spolupracovať s dobrovoľníkmi z o. z. Periférie, ktorí našim 
klientom spestrili program adventnými piesňami v rámci predvianočného posedenia 
v jedálni a potešili aj ležiacich klientov na izbách svojím hudobným prejavom. Piati 
dobrovoľníci chodili do DS Charitas pravidelne, vykonávali rôzne pomocné činnosti a 
venovali sa klientom. Od septembra 2015 v zariadení pôsobí dobrovoľníčka Anna Ternig 
z Nemeckej spolkovej republiky, ktorá prišla cez dobrovoľnícku agentúru. 

V  roku 2015 pokračoval projekt návštev zdravotných klaunov v spolupráci s 
neziskovou organizáciou Červený nos – Clowndoctors, návštevami v dvojtýždňových 
intervaloch. V návštevách sa striedajú 10 klauni. Okrem klauniád na izbách klientov, sme 
so zdravotnými klaunmi realizovali v roku 2015 aj juniáles na terase DS Charitas, 
špeciálnu jesennú klauniádu s pestrým programom a Mikulášsku zábavu v jedálni.   

DS Charitas poskytuje prax študentom sociálnej práce a príbuzných disciplín. V 
roku 2015 absolvovali prax dve študentky sociálno-právnej činnosti v rámci doplnkového 
štúdia. Opatrovateľskú prax v našom zariadení absolvovali dve osoby. 

Práca arteterapeutky, sociálnej pracovníčky a dobrovoľníčok navádza príjemné 
prežívanie voľného času, podporu kreativity a komunikácie.  

BACH s ohľadom na transformáciu DS Charitas, ktorá znamenala zvýšenie počtu 
prijímateľov s diagnostikovaným ochorením, ktorým je najmä Alzheimerova choroba a 
demencia rôzneho typu, dbá aj na kvalitnú prípravu zamestnancov – opatrovateľky 
a zdravotnícky personál a ich sústavné vzdelávanie. V roku 2015, okrem bežnej supervízie, 
BACH zabezpečila realizáciu kurzu Validácie ®Naomi Feil, Bazálnej stimulácie 
a ďalšieho interného vzdelávania tak, aby vytvorila podmienky pre zvýšenie kvality 
poskytovania služieb v zariadení. Pre vybraných zamestnancov nechýbalo vzdelávanie 
zamerané na individuálne plánovanie. 
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POŽIČIAVANIE POMÔCOK 
 
V portfóliu služieb BACH nechýba ani skromná o to viac žiadaná pomoc, ktorou je 

požičiavanie pomôcok v súlade s ust. § 47 zákona o sociálnych službách.  
Ľudia, ktorí potrebujú zapožičať niektorú zdravotnú pomôcku, sa ohlásia telefonicky, e-

mailom alebo osobne, keď ich k tomu „pritlačí“ situácia v rodine. Ak je konkrétna pomôcka 
v sklade Bratislavskej arcidiecéznej charity so sídlom na Krasinského 6 k dispozícii, 
záujemca ju dostane po predložení lekárskeho potvrdenia. BACH v rámci tejto služby 
požičiava elektrické polohovacie postele s antidekubitnými matracmi, ktoré sú určené najmä 
imobilným pacientom na lôžku, umožňujú ľahšiu manipuláciu s chorým a pomáhajú ako 
prevencia dekubitov. Toaletné vozíky pomáhajú imobilným, sediacim pacientom. Ďalej 
BACH ponúka WC stoličku bez koliesok, vaňové zdviháky, invalidné vozíky, chodítka s 
kolieskami - tie pomáhajú mobilným pacientom, ktorí sú však ešte mentálne plne orientovaní. 
BACH ešte ponúka dosky na vaňu, ktoré slúžia pacientom s ťažkosťami so vstávaním.  

Takáto na pohľad nenápadná služba chorým neraz významne odbremení príbuzných od 
niektorých starostí. V roku 2015 BACH požičala pomôcku celkovo 50 fyzickým osobám, 
pričom najväčší dopyt bol po polohovateľných posteliach a požičaná bola 20 osobám, 
nasledoval invalidný vozík, ktorý poslúžil 17 osobám, G – aparát a WC stoličku BACH 
požičala 6 osobám, chodítka 5 osobám, toaletný vozík využili 3 osoby, antidekubitný 
kompresorový matrac a dosku na vaňu si od BACH požičalo po 1 osobe.  

 
 

CENTRUM RODINY A VZDELÁVANIA 
 

Senior klub  
 
Senior klub pri Centre rodiny a vzdelávania BACH je svojpomocné združenie seniorov, 

ktoré jestvuje od roku 1994. Ide o združuje ľudí v dôchodkovom veku, ktorí majú záujem 
o ďalšie vzdelávanie, duchovný rozvoj a vzájomnú komunikáciu. Klub väčšinu aktivít 
realizuje svojpomocne. Seniori si sami pripravujú prednášky a duchovný program, ktorý sa 
v rámci mesiaca pravidelne strieda. Prizývajú si prednášateľov z radov kňazov a významných 
osobností kultúrneho a spoločenského života. Dvakrát v roku absolvujú duchovné cvičenia. 
Stretávajú sa okrem priestorov domu QUO VADIS aj na iných miestach, najmä v lete 
v prírode.  

Klub navštevuje pravidelne do 45 ľudí, v prípade prednášok významných osobností aj 
viac. Registrovaných členov je do 60, vekové rozhranie je od 65 do 90 rokov. 

 V priebehu roka sa seniori pravidelne stretávali jeden krát za týždeň - s výnimkou 
letných, zimných prázdnin a sviatkov. V decembri BACH už tradične seniorom poskytla aj 
vďake podpore Mestskej časti Staré Mesto drobný vianočný darček. Možnosť stretnúť sa 
v Dome Quo Vadis zabezpečuje aj BACH s podporu Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 
ktorá v roku 2014 prispela sumou 400 €.  
 
TESCO ZBIERKA 

 
Bratislavská arcidiecézna charita v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou 

a spoločnosťou TESCO Stores SR, a. s. pripravila v dňoch 16. – 21. 11. 2015 ďalší ročník 
potravinovej zbierky pre ľudí v núdzi. V tomto roku BACH v spolupráci s Farskými charitami 
realizovala zbierku aj v ďalších predajniach na území Bratislavskej arcidiecézy. K už 
tradičnému obchodnému domu MY TESCO na Kamennom námestí v Bratislave pribudol 
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Supermarket TESCO v Obchodnom centre vo Vajnoroch a Hypermarket v Senci. Aj týchto 
predajniach sa zamestnanci i dobrovoľníci BACH mohli presvedčiť o štedrosti darcov a počas 
šiestich dní BACH dosiahla nasledovné výsledky: 

 
Sumár Potravinovej TESCO zbierky v dňoch 16.- 21. 11. 2015 

  Potraviny Potraviny Finančná 
zbierka 

Stravné lístky 
Deň Kg Hodnota v € Hodnota v € 

16.11.2015 801,80 1 314,31 € 140,31 € 0,00 € 
17.11.2015 583,20 981,60 € 188,66 € 3,20 € 
18.11.2015 927,90 1 536,41 € 140,23 € 3,15 € 
19.11.2015 1197,40 1 870,80 € 161,68 € 3,30 € 
20.11.2015 1035,70 1 694,36 € 119,26 € 14,00 € 
21.11.2015 2053,80 3 378,66 € 298,40 € 15,00 € 

Spolu 6599,80 10 776,14 € 1 048,54 € 38,65 € 
 

 
BACH ďakuje všetkým, ktorí sa aktívne do zbierky zapojili a umožnili pomáhať tým, 

ktorí si nedokážu pomôcť vlastnými silami. V roku 2015 pomohla BACH s vyzbieranými 
potravinami 67 rodinám a jednotlivcom v celkovej hodnote 820,37 €.  
 
PROJEKTY 

 
Získavanie finančných prostriedkov na aktivity zvyšujúce kvalitu poskytovaných 

služieb je v BACH vlastné všetkým zamestnancom. BACH sa tak, už tradične uchádza 
o rôzne grantové a projektové výzvy, ktorými mohli podporiť a spestriť život seniorov, 
umožnili zdravotne postihnutým využívať pomôcky potrebné pre pohyb, či uľahčenie 
starostlivosti o nich, pomohli aktívne prežívať seniorský vek a tiež zvýšiť odbornosť 
a kompetentnosť personálu starajúceho sa klientov BACH. V roku 2015 sa aj vďaka aktivitám 
vedúcej a personálu DSS a RS Samária rozšírila úspešnosť podaných projektov a celková 
suma získaných finančných prostriedkov predstavovala sa v porovnaní s rokom 2014, kedy 
BACH prostredníctvom malých grantov získala sumu 2 114 €, zvýšila na sumu 4 003,65 €. 

 
Prehľad realizovaných projektov v roku 2015 

Názov poskytovateľa Miesto poskytnutia 
grantu, projektu 

Výška 
príspevku 

Nadácia SOCIA, Bratislava - Lienka pomoci Opatrovanie 850,00 € 

Nadácia SPP, Bratislava DSS Samaria  700,00 € 
Nadácia SPP, Bratislava DSS Samaria 790,00 € 
Liga za duševné zdravie (za účasť na verejnej 
zbierke) 

DSS Samaria 109,65 € 

Nadácia VÚB, Bratislava DSS Samaria 1 500,00 € 
Nadácia PONTIS, Bratislava Domov seniorov 

Charitas 54,00 € 

Spolu   4 003,65 € 
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EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 
 
Náklady 
 
Tabuľka aj graf znázorňujú  zreteľne, že najvýznamnejšou nákladovou položkou sú 

mzdy (45%), ktoré spolu so zákonnými odvodmi tvoria viac ako polovicu všetkých 
nákladov (60%). Bratislavská arcidiecézna charita sa orientuje a kladie dôraz na 
profesionalitu zamestnancov, na ich zodpovedný prístup, čomu musí samozrejme 
primerane  zodpovedať cena práce. 

 
Prehľad nákladov BACH k 31. 12. 2015 

Náklady v EUR 

Spotreba materiálu 95 109 
Spotreba energie 3 632 
Predaný tovar 0 
Opravy a udržiavanie 11 627 
Služby 83 889 
Mzdové náklady  283 109 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 97 490 
Zákonné sociálne náklady 15 361 
Dane a poplatky 1 076 
Zmluvné pokuty a penále 0 
Finančné náklady 0 
Dary 11 386 
Ostatné náklady 17 107 
Odpisy DHM 9 946 
Daň z príjmov (z bank. úrokov) 3 
SPOLU 629 735 
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Ďalšími významnými nákladovými položkami boli služby (13%) (kde hlavným 
nákladom bolo nájomné a prevádzkové náklady na prenajaté priestory Domova seniorov a 
ADOS) a spotreba materiálu (15%), kde dominuje nákup potravín a stravy do Domova 
seniorov, ale tiež čistiace a dezinfekčné prostriedky na udržiavanie hygieny. 
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Výnosy 
 

Z grafu vidíme, že asi polovica (45%) všetkých výnosov pozostáva z platieb 
klientov za služby. Započítavajú sa tam príjmy za ošetrovanie (zdravotné poisťovne), 
opatrovanie a pobyt v Domove seniorov Charitas (platby klientov), požičiavanie 
zdravotných pomôcok a príjmy za ambulantný pobyt klientov DSS Samaria.   

 
Prehľad výnosov BACH k 31.12.2015 

Výnosy v EUR 

Tržby z predaja služieb 280 926 
Tržby za predané výrobky 442 
Prijaté dary 2 065 
Ostatné výnosy 4 095 

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb 16 183 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 109 
Prijaté príspevky zo zbierok (kostolné, Tesco zbierka) 147 454 
Dotácie (BSK, MPSVaR, MČ Staré mesto) 161 955 
SPOLU 618 229 

 
Druhou najväčšou položkou, ktorá tvorí výnosy, sú dotácie (26%) - Bratislavský 

samosprávny kraj, MPSVaR Bratislava, MČ Staré Mesto. Významnými príjmami sú tiež 
zbierky (24%) - predovšetkým kostolné na Charitu (22%), zvyšok predstavuje Tesco 
zbierka (2%).  

Zbierky na Charitu nie sú v celkovej výške, pretože graf zohľadňuje len tú časť, 
ktorá bola vyčerpaná. 
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V tabuľke nižšie prinášame prehľad príjmov BACH v členení podľa zdrojov, kde sú 

podrobnejšie rozpísané najmä dotačné zdroje poskytované z rozpočtu Bratislavského 
samosprávneho kraja a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 
Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov k 31.12.2015 

Zdroj v EUR 

Tržby z predaja služieb (poskytované sociálne služby) 280 926 
Tržby za predané vlastné výrobky 442 
Dotácie prijaté z BSK 139 017 
Dotácie prijaté z MPSVaR 22 538 
Dotácie prijaté z MČ Staré Mesto 400 
Projekty - príjmy od nadácií (Pontis, Socia, SPP,VÚB) 3 894 
Prijaté príspevky zo zbierok (kostolné, Tesco zbierka) 147 454 
Prijaté nepeňažné dary 2 065 
Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb (finančné 
dary) 12 289 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 109 
Ostatné príjmy (prenájom priestorov, predaj auta) 4 095 
SPOLU 618 229 

 
 

Významnú časť príjmov BACH tvoria aj dary, ktoré napomáhajú napĺňať poslanie 
BACH a slúžiť tým, ktorí sa na BACH s dôverou obracajú. 
 

Prehľad poskytnutých darov v roku 2015 
Názov darcu  Umiestnenie, resp. účel použitia daru Hodnota daru 
REGINit, s.r.o., Bratislava nepeňažný dar pre DSS a RS Samária          400,00 €  
REGINit, s.r.o., Bratislava univerzálne použitie BACH        2 000,00 €  
Helena Skalská, Bratislava DSS a RS Samária        1 200,23 €  
Slovenská 
elektriz.prenosová sústava, 
a.s., BA rekonštrukcia terasy Krasinského ul.6        5 000,00 €  
Národná banka Slovenska, 
Bratislava 

rekonštrukcia vnútorných priestorov 
SAMARIA        2 000,00 €  

Slovenská katolícka charita, 
Bratislava podpora ošetrovat.starostlivosti v ADOS          300,00 €  
SPOLU  10 900,23 € 
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Použitie zbierky na charitu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 
Účel použitia dotácie 

zo Zbierky 
Výška použitej 

dotácie na 
tento účel 

Spôsob použitia dotácie zo Zbierky 

 
Priama sociálna pomoc 

 
4 296,66 

dotácia pobytu sociálne odkázaných klientov DS Charitas 
(4 klientky – úhrada za osobitné činnosti – arteterapeut, 
lekárska starostlivosť) 

Nákup materiálu 
 

781,71 

zdravotnícky materiál na ošetrenie klientov DS Charitas, 
dávkovače na dezinfekciu rúk v DS Charitas a DSS 
Samária, router a bezdrôtová myš k PS DSS Samária, 
mobilný telefón riaditeľstvo, odborná literatúra 

Služby a energie 10 664,44 

úhrada nájmu, prevádzkových nákladov, 
telekomunikačných služieb a vedenie účtovníctva ADOS, 
riaditeľstvo, Domov seniorov Charitas (čiastočne), daň z 
nehnuteľnosti a poistenie budovy Krasinského, údržba 
áut ADOS a DS Charitas 

Opravy a udržiavanie 1 468,00 

úhrada výdavkov na opravy a drobné rekonštrukčné 
práce budovy na Krasinského ulici (vypracovanie 
dokumentácie k rekonštrukcii budovy, zhotovenie 
odvetrania WC v priestoroch DSS Samária) 

Sprostredkovaná 
sociálna pomoc 

5 612,56 dotácia sociálnych služieb, ktoré nie sú podporené obcou 
alebo štátom (opatrovateľky) 

13 138,40 
dofinancovanie výdavkov na ADOS ošetrovateľskú 
starostlivosť nepokrytých z výkonov uznaných 
zdravotnými poisťovňami 

33 413,46 
dofinancovanie výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb 
v Domove seniorov nepokrytých z iných zdrojov (mzdy 
opatrovateľky) 

9 250,52 dofinancovanie výdavkov súvisiacich s koordináciou a 
riadením činnosti opatrovateľskej služby 

25 916,52 dofinancovanie výdavkov súvisiacich s koordináciou a 
riadením činnosti Domova seniorov Charitas 

17 848,40 dofinancovanie výdavkov súvisiacich s koordináciou a 
riadením činnosti Domova sociálnych služieb Samária 

7 743,78 dofinancovanie výdavkov súvisiacich s koordináciou a 
riadením ADOS služby ošetrovateľskej starostlivosti 

SPOLU 130 134,45  
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Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2015 

BACH v roku 2015, po reorganizácii Domova seniorov Charitas, poskytovala sociálne 
služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v domove sociálnych 
služieb a v rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou, v špecializovanom stredisku 
pobytovou formou a v zariadení pre seniorov pobytovou formovou. Z terénnych sociálnych 
služieb poskytovala občanom Bratislavy domácu opatrovateľskú službu. Prehľad ekonomicky 
oprávnených nákladov podľa jednotlivých druhov služieb je v tabuľke. 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa 
druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2015 

Druh služby Forma služby EON na rok na 
jedného klienta 

EON na mesiac 
na jedného 

klienta 
Domov sociálnych služieb ambulantná bez stravy 7 587,36 EUR 632,28 EUR 
Rehabilitačné stredisko ambulantná bez stravy 2 690,64 EUR 224,22 EUR 
Špecializované zariadenie pobytová celoročná 13 321,68 EUR 1 110,14 EUR 
Zariadenie pre seniorov pobytová celoročná 13 172,16 EUR 1 097,68 EUR 
Domáca opatrovateľská služba terénna  7 927,44 EUR  660,62 EUR 

Použitie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2015 
(zaplatená daň za rok 2013) 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy neoprávnené vyškrtnutie BACH 
z registra prijímateľov 2 % z dane zaplatenej v roku 2013 za rok 2012 minimalizovalo 
poukázanú čiastku, sa výnos z odvedených daní výrazne zlepšil. Tak ako v minulosti, BACH 
rozdelila získané prostriedky podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých stredísk, aby boli 
použité na účely, ktoré sú predmetom činnosti BACH a v súlade s ust. zákona o dani 
z príjmov.  

Použite 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2015 

Účel použitia 
podielu 
zaplatenej dane 

Výška 
použitého podielu 
zaplatenej dane 

na tento účel 

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane 

Spotrebný 
materiál 

669,16 Eur 
ochranné prostriedky a odevy pre opatrovateľky v DS Charitas 
a v teréne a zdravotné sestry (dezinfekčné krémy a spreje, 
jednorazové pracovné rukavice)   

106,17 Eur zdravotnícky materiál  a pomôcky pre výkon ošetrovania 
klienta, materiál na terapie pre klientov DSS a RS Samária 

Nákup 
drobného 
majetku 

408,18 Eur     
DS Charitas -  vybavenie jedálne žalúziami a termoskami, 
ADOS – digitálny fotoaparát pre ošetrovateľky,  DSS a RS 
Samária - vysávač 

Opravy a 
udržiavanie 262,85 Eur 

DS Charitas - maľovanie priestorov Domova seniorov 
(maliarske potreby),  oprava  profesionálnej práčky, ADOS - 
opravy a údržba auta 

Služby 2 162,06 Eur 
povinné vzdelávanie zamestnancov, kurzy, odborná literatúra, 
revízie elektrických zariadení DS Charitas a DSS Samaria, 
návšteva kultúrnych podujatí a výlety s klientami DSS Samaria 

Spolu 3 608,42 Eur 
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PERSONALISTIKA 

Prehľad zamestnancov BACH v roku 2015 
Počet zamestnancov k 31.12. 2015 35 

Celkový počet zamestnancov za rok 34,33 
Priemerný evidenčný (prepočítaný) počet 

zamestnancov  32,94 

Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru  13 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2015 
Vzdelanie Počet % 
Vysokoškolské III. stupňa 2 5,72 
Vysokoškolské II. stupňa 10 28,57 
Vysokoškolské I. stupňa 3 8,57 
Stredoškolské s maturitou 2 5,72 
Stredné odborné s maturitou 9 25,71 
Stredné odborné bez maturity 6 17,14 
Základné 3 8,57 
Spolu 35 100,00 

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2015 
Vek v rokoch Počet % 
21 – 30 3 8,57 
31 – 40 10 28,57 
41 – 50 8 22,86 
51 - 60 9 25,72 
61 a viac 5 14,28 
Spolu 35 100,00 
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ZÁVER 

Pracovné činnosti a aktivity realizované BACH v roku 2015 boli zamerané na kvalitu 
poskytovaných služieb rovnako v sociálnej ako i zdravotnej oblasti. Koncepčná nestálosť a 
legislatívna neistota v sociálnych službách vytvára najmä na neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb neustály tlak, na ktorý sa BACH aj v roku 2015 snažila reagovať 
efektívnou organizáciou aktív, maximálnym, nie však bezohľadným, využívaním ľudského 
potenciálu a primeraným dôrazom na ekonomickú zodpovednosť. 

Pre nasledujúce obdobie našej činnosti si vyprosujeme Božie požehnanie a zoslanie, 
ako aj prijímanie darov Ducha svätého pre radostné napĺňanie našej služby a rast v láske, 
radosť z toho, že navzájom slúžime klientom a zjednocujeme sa v tejto službe. 

Ďakujeme 

• Všetkým prispievateľom do zbierok na charitu v jednotlivých farnostiach
Bratislavskej arcidiecézy.

• Všetkým drobným darcom a ľuďom, ktorí podporili činnosť Bratislavskej
arcidiecéznej charity materiálne i duchovne.

• Dobrovoľníkom, ktorí priniesli najmä seniorom radosť do ich všedných dní.
• Červeným nosom (o. z. Clowndoctors), ktorí sa ukázali ako výborní terapeuti.
• Prispievateľom 2% z daní za možnosť dať klientom viac, ako by sme si mohli dovoliť

z bežných príjmov.
• Pracovníkom Bratislavského samosprávneho kraja za podporu a dobrú spoluprácu.
• Bratislavskej arcidiecéze a jej vedeniu za duchovnú, finančnú i hmotnú podporu.
• Všetkým spolupracujúcim organizáciám.

Poznámka – vysvetlivky k použitým skratkám v textoch: 

BACH – Bratislavská arcidiecézna charita, SKCH – Slovenská katolícka charita, MČ – 
mestská časť, DSS- Domov sociálnych služieb, RS – rehabilitačné stredisko, VšZP- 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, FNsP- Fakultná nemocnica s poliklinikou. 
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ADRESÁR 

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA 
Krasinského 6 

821 04 Bratislava 

Sekretariát 
Tel/Fax: 02/44 250 374 

e-mail: charitaba@charitaba.sk 
www.charitaba.sk 

Bankové spojenie 
Sberbank Slovensko, a.s. Bratislava 

č. účtu: 4010078918/3100 
SK92 3100 0000 0040 1007 8918 

ADOS CHARITA 
Heydukova 14 

811 08 Bratislava 
Tel: +421 904 062 054 

Centrum rodiny a vzdelávania 
Krasinského 6 

821 04 Bratislava 
Tel: 02/44 250 374 

Domov seniorov CHARITAS 
Heydukova 14 

811 08 Bratislava 
Tel: +421 910 842 162 

DSS a RS Samária 
Krasinského 6 

821 04 Bratislava 
Tel: 02/43 41 31 80 

Výročnú správu schválila Rada Bratislavskej arcidiecéznej charity dňa 27. 4. 2016
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 1 7 8 0 5 2 1 /SID 

Čl. I  Základné informácie o účtovnej jednotke 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 
účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Meno a priezvisko fyzickej osoby :  

Trvalý pobyt:   

Obchodný názov právnickej osoby :  BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA 

Sídlo:    Krasinského 6 , 821 04  BRATISLAVA 

Dátum založenia:   05.12.1996 

Dátum zriadenia účtovnej jednotky:  05.12.1996 

Zriaďovateľ: Zriadená arcibiskupom metropolita Rímskokatolíckej cirkvi Bratislavskej arcidiecézy podľa Kódexu kanónského 
práva a  v súlade so zákonom č.308/1991 zb. Vo svojej činnosti sa riadi vlastnými stanovami, ktoré schválil jej zriaďovateľ 
Mons. Stanislav Zvolenský , arcibiskup metropolita Rímskokatolíckej cirkvi , Bratislavskej arcidiecézy. 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa 
mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Štatutárne, dozorné a iné orgány: 

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena Názov orgánu Poznámka 

Ing. Alojz Marek konateľ – riaditeľ 

. 

(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná 
jednotka vykonáva. 

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená : 

Domov seniorov DS, ZPS, prevádzková ošetrovateľská služba, 
Špecializované zariadenie ročné, DSS ambulantné, SAMARIA, rehabilitačné zariadenie, ADOS 
Výkon verejnoprospešnej činnosti poskytovaním charitatívnych poradenských, zdravotníckych  

sociálnych ,výchovne- vzdelávacích, poradenských humanitárnych , hmotných i duchovných služieb 

právnickým a fyzickým osobám bez ohľadu na rasu a náboženstvo. 

Druh podnikateľskej činnosti, ktorú účtovná jednotka vykonáva: 

 - odvetvie ekonomickej činnosti / NACE / 

 - 94 91 činnosti cirkevných organizácií    

 - 87 30 činnosti sociálnej starostlivosti  
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 1 7 8 0 5 2 1 /SID 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné 
obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí 
vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia.   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 32,94 32,18 

Z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 

jednotkou 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 

dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku 

počas účtovného obdobia. 

27 24 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Neevidujeme organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky . 

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti.  

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 

x áno nie 

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na 
finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na: 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení: 

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme 

x dopravné x provízie x skonto x poistné x clo 
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d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme 

g) dlhodobý finančný majetok

- neevidujeme 

h) zásoby obstarané kúpou,

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2. 

spôsobom A účtovania zásob 

X spôsobom B účtovania zásob 

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 

X obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

Náklady súvisiace s obstaraním zásob: 

x pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby 

 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

Pri vyskladnení zásob sa používal    

 vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne 

x metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) 

iný spôsob: 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

- darom Tesco zbierka 

x dopravné x provízie x poistné x clo 

X dopravné X provízie X poistné X clo 
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k) pohľadávky,

- pohľadávky pri ich vzniku oceňujeme menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania oceňujeme  obstarávacou cenou. 

l) krátkodobý finančný majetok,

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, oceňujeme menovitou hodnotou. 

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri 
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke 
v tomto zistenom ocenení. 

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

p) deriváty,

- neevidujeme 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

- neevidujeme 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého 
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení 
odpisov.  

Druh majetku Doba odpisovania (v rokoch) Sadzba odpisov % Odpisová metóda 

Stavby – budovy 40 2,5 Lineárne 

Samostat. hnuteľné veci - auta, 

 PC technika 
4 25 Lineárne 

SHV - Termoport, pračky, sušička 6 16,66 Lineárne 

SHV - plošina výťah 12 8,33 Lineárne 

x Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, 

dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.  

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú. 

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob 

odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného 

majetku sa rovnajú. 
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x Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom 

v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam 
jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. 

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom 

tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a 

daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od 
zaradenia do konca roka. 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky 
a rezervy. 

 - neevidujeme 

Čl. III   Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na 
konci bežného účtovného obdobia, 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného 
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia. 

Tabuľka č. 1 - neevidujeme dlhodobý nehmotný majetok 

Tabuľka č. 2 

Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Sam. hnut. 
veci 

a súbory 
hnut. 
 Vecí 

Dopravné 
prostried

ky 

Pestov. 
 celky 

 trvalých 
porasto

v 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 

hmotný majetok 

Obstaranie 
HIM 

nezaradený  
majetok 

Spolu 

Prvotné 
ocenenie - stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

5 327,62 3 160,11 244744,32 93 228,63 28672,74 109,21 48 455,82 785,19 424483,64 

Prírastky 4 249,60 4 249,60 

úbytky 4 148,54 8 222,30 979,97  13 350,81 

Presuny 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

5 327,62 3 160,11 244744,32 89 080,09 20450,44 109,21 47 475,85 5 034,79 415382,43 

Oprávky – stav 
na začiatku 50 732,51 81 643,55 28672,74 48 455,82 209504,62 
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Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná 
jednotka obmedzené právo s ním nakladať. - neevidujeme  

(2)  Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.  

Poistený majetok Poistná suma (v celých EUR) Platnosť zmluvy od 

SAMARIA budova  UNIQA a.s. (Druh poistenia: požiar, živel, voda v vodov.) 

Poistná zmluva č. 9260078778 
462 925,44 

29.09.2014 – neurčito 

 (ročné poistné  399,08) 

Poistná zmluva majetok & efekt (Druh poistenia: požiarne nebezpečia , živelné 

nebezpečia, voda z vodovod. zariadení, krádež a lúpež, všeobecná 

zodpovednosť)  Poistná zmluva č. 9260078879 

16 361,52 
30.10.2014 - neurčito 

(ročné poistné 68,76) 

PZP -  FELICIA , SEAT KOOPERATIVA poisťovňa 6566645796 Ročné poistné: 99,00 Od 01.01.2014, platené ročne 

Havarijné poistenie auta -  FELICIA , Alianz 

Poistná zmluva č.  7461003395 
Ročné poistné: 312,55 Od 11.04.2001, platené ročne 

Poistenie voči tretím osobám všeobecne  UNIQUA a.s. 

Poistná zmluva č. 3117027141 
34 000,00 

26.04.2010 – neurčito 

(ročné poistné 225,00) 

Poistenie voči tretím osobám profesné  UNIQUA a.s. 

Poistná zmluva č. 3137002272 
33 200,00 

26.04.2015   

(ročné poistné 210,00) 

Poistená zmluva majetok & efekt , všeobecná zodpovednosť , UNIQUA a.s. 

Poistná zmluva č. 3137002125 
17 000,- 

01.01.2014 – neurčito  

(ročné poistné 124,20) 

bežného 
účtovného 
obdobia 

Prírastky 6 050,60 3 890,32 9 940,92 

úbytky 4 138,54 8 222,30 979,97 13 340,81 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

56 783,11 81 395,33 20450,44 47 475,85 206104,73 

Opravné 
položky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 
Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 
Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

5 327,62 3 160,11 194011,81 11 585,08 0 109,21 0 785,19 214979,02 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

5 327,62 3 160,11 187961,21 7684,76 0 109,21 0 5 034,79 209277,70 
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(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení 
podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých 
položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

- neevidujeme 

(4) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a 
opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. 

- neevidujeme 

(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného 
majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto 
ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.   

Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pokladnica 2 402,29 4 482,78 

Ceniny 2 581,01  1 098,31 

Bežné bankové účty 79 259,52 79 517,66 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok 

Peniaze na ceste 

Spolu 84 242,82 85 098,75 

Tabuľka č. 2 - Neevidujeme majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere, ani ostatné realizovateľné cenné papiere. 

(6) Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám 

- neevidujeme 

(7) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú 
nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a B C D 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky za hlavnú činnosť 

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky za hlavnú činnosť 60 842,66 4 490,19 65 332,85 

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť 1 646,29 1 646,29 

Krátkodobé pohľadávky spolu 60 842,66 6 136,48 66 979,14 
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(8) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci 
bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie 
opravnej 
položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Pohľadávky z obchodného 
styku 1 146,29 5 140,19 150,00 6 136,48 

Ostatné pohľadávky 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

Iné pohľadávky 

Pohľadávky spolu 1 146,29 5 140,19 150,00 6 136,48 

(9) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Stav na konci 

Bežného účtovného obdobia Bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia  

Pohľadávky do lehoty splatnosti 60 842,66 72 507,16 

Pohľadávky po lehote splatnosti 6 136,48 1 796,29 

Pohľadávky spolu 66 979,14 74 303,45 

(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Položky príjmov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia  
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Preplatky na energiách – 
dobropisy  

Príjmy z prenájmu 7 468,63 0 7 468,63 0 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 
daru  

dotácie zo štátneho rozpočtu 
alebo  z prostriedkov 
Európskej únie 

dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku 

Grantu 

Podielu zaplatenej dane 

dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

Opísanie príjmov budúcich období účet  - z prenájmu z roku 2006,2007, z dôvodu nevymožiteľnosti. 
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Položky nákladov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Náklady roku 2016,2017 – 
poistenie HIM, PZP autá, 
anitivírus,časopis,webhosting, 
doména, prenájom Senior 
klubu   

1 073,06 1 162,05 1 073,06 1 162,05 

(11) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy 
za bežné účtovné obdobie, a to 

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 5 436,83 5 436,83 
z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

vklady zakladateľov 

prioritný majetok 

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

Fond reprodukcie 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 162 699,25 162 699,25 

Fondy tvorené zo zisku 

Ostatné fondy 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 

-125 599,13 - 6 186,59 -131 785,72 

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie -6 186,59 -5 320,12 -11 506,71 

Spolu 36 350,36 -11 506,71 24 843,65 

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 
obdobiach. 

42



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 1 7 8 0 5 2 1 /SID 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do rezervného fondu 

Prídel do ostatných fondov 

Prídel na zvýšenie základného imania 

Úhrada straty minulých období 

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 

Účtovná strata  6 186,59 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania 

Z rezervného fondu 

Z fondu tvoreného zo zisku 

Z ostatných fondov 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 

6 186,59 

(13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Nevyčerpané dovolenku 5 496,49 7 429,14 5 496,49 7 429,14 

účtovná závierka, DP 1 220,00 1 220,00 1 220,00 1 220,00 

Plyn , voda energie 
stredisko 6 1 013,31 924,44 1 013,31 924,44 

Audit 560,00 560,00 560,00 560,00 

Vedľajšie náklady energie 
Str.1,4,5,52,53 
Ubytovacie zariadenie 

45 371,30 43 845,00 45 371,30 43 845,00 

rezerva na nevyučt. 
odmenu SKCH 0 160,00 0 160,00 

Zákonné rezervy spolu 53 661,10 54 138,58 53 661,10 54 138,58 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
rezerv 
Ostatné rezervy spolu 

Rezervy spolu 53 661,10 54 138,58 53 661,10 54 138,58 
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

Stav na konci 
Druh záväzkov 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

325- Ostatné záväzky , neukončené dedičské 
konanie klienta DS , Depozit 4 082,38 4 082,38 

379- Iné záväzky 0 0 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

Stav na konci 
Druh záväzkov 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

72 354,36 87 487,13 

Krátkodobé záväzky spolu 72 354,36 87 487,13 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  4 270,57 3 830,14 

Záväzky so zostatkovou dobou splat. viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 4 270,57 3 830,14 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 76 624,93 91 317,27 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 3 830,14 3 259,38 

Tvorba na ťarchu nákladov 1 460,43 1 420,76 

Tvorba zo zisku 0 0 

Čerpanie 1 020,00 850,00 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 4 270,57 3 830,14 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a 
formy zabezpečenia, 

- neevidujeme  

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
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Stav na konci 
Druh záväzkov 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Telefóny, cestovné, pracovná obuv 0 15,45 

(14) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky XX Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

 8 212,80 532,80 7 680,00 

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 
MPaSV 

1 887,90 666,72 1 221,18 

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 
daru 2011/2012  

145 867,80 4 168,08 141 699,72 

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 
daru rok 2013  

13 803,91 1 227,70 12 576,21 

dlhodobého majetku 
obstaraného finančného 
daru rok 2014/2015 
nezaradený HIM 

785,19 4 200,00 0 4 985,19 

SEPS a. s.  finančný dar 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Grantu rekonštrukcia 1999 17 783,28 881,87 16 901,41 

podielu zaplatenej dane 3 608,42 8 309,29 3 608,42 8 309,29 

-dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

3 650,14 1 500,30 2 149,84 

SAMARIA investície 2014 1 914,98 48,08 1 866,90 

(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

- neevidujeme 

Čl. IV  Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1)  Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých 
hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

Tržby z hlavnej činnosti Tržby z podnikateľskej 

Tržby Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Tržby za vlastné 

výrobky- Vianočné, 

Veľkonočné trhy 

442,27 609,96 0 0 

Prenájom ZČ 300,00 460,00 
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Tržby za služby- 

ošetrovateľské, 

opatrovateľské služby, 280 626,19 277 899,54 0 0 

Spolu 281 068,46 278 509,50 300,00 460,00 

(2)  Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných 

 poplatkov a iných ostatných výnosov. 

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

a B C D E 

Prijaté dary 663 2 988,58 6 693,77 

Prijaté dary 646 12 840,67 10 254,56 

Osobitné výnosy 647 136 677,96 118 857,66 

Iné ostatné výnosy 

649 
1 451,87 2 793,21 717,00 717,00 

Príspevky z podielu 

2% dane 665 
5108,72 1 773,48 

Ostatné výnosy 791,68 

Predaný HIM 400,00 

úroky 15,31 48,09 

Spolu 159 483,11 141 212,45 717,00 717,00 

46



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 1 7 8 0 5 2 1 /SID 

 (3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Dotácie – VÚC 

FPO DS špecializované  zariadenie 65 821,25 

FPO DSS SAMARIA  22 556,23 

FPO SAMARIA rehabilitačné zariadenie 5 136,27 

FPP DSS SAMARIA 11 519,72 

FPP DS špecializované  zariadenie 33 183,96 

FPP SAMARIA rehabilitačné zariadenie 1 143,27 

Ostatné 666,72 

Preplatky, dobropisy vrátenie dotácií - 344,05 

Ostatné dotácie – Staré mesto 400,00 

Granty  

Granty 13 194,00 

MPSVAR SR finančný príspevok 

MPSVAR SR  DS 21 871,43 

(4)  Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov,  

pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

- neevidujeme  

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov 
a iných ostatných nákladov. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady: 

Spotreba materiálu, DHIM, režijné náklady ,čistiace , prostriedky potraviny 95 109,05 97 920,55 

Spotreba energie 3 631,63 3 009,18 

Služby opravy ,cestovné náklady 12 646,15 5 239,39 

Reprezentačné 583,04 879,19 

Sl .telefón, prenájom, vedľajšie nákl. z prenájmu,internet, účtovníctvo, audit, poštovné 

vzdelávanie, školenia, ostatné 
82 286,95 89 095,66 

Mzdové náklady  , zákonné sociálne, zdravotné poistenie 380 599,22 367 954,07 
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Zákonné sociálne náklady 15361,49 14 022,92 

dary 10 985,58 8 061,03 

Odpisy 9 945,91 17 687,70 

Iné náklady poistné náklady , sociálne náklady , bankové poplatky 4 475,47 4 234,89 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 

Opravné položky 5 140,19 0 

Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 7 491,48 0 

Daň z nehnuteľnosti 771,32 771,32 

Ostatné dane a poplatky 305,02 323,69 

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 

Finančné náklady, z toho: 

Kurzové straty, z toho: 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 

Mimoriadne náklady, z toho: 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia  

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia  

Nákup HIM  z 2% zaplatenej dane  z predchádzajúcich období 1500,30 0 

Režijné náklady, výpočtová technika ,vzdelávanie, terapeutický 
materiál 

3608,42 0 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 8 309,29 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom 
osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

- neevidujeme 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma 
nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za  

– účtovná jednotka má povinnosť auditu
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Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 560,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 

súvisiace audítorské služby 

daňové poradenstvo 

ostatné neaudítorské služby 

Spolu 560,00 

Čl. V    Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:  

Účtovná jednotka zaevidovala v priebehu roka peňažné prostriedky od klientov v sume  6 752,11 € peňažné prostriedky budú 

použité na osobnú spotrebu klientov.  

Čl. VI     Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a 
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v 
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných 
zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov. 

- neevidujeme 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

- neevidujeme 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa 
v súvahe;  

- neevidujeme 

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

- neevidujeme 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
a dňom jej zostavenia.  
– nenastali skutočnosti majúce vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva
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