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Výročná správa 2017 – Bratislavská arcidiecézna charita  

Naše poslanie 

Poslaním BACH je verejnoprospešná činnosť poskytovaním charitatívnych, sociálnych, 
zdravotníckych, humanitárnych, poradenských, výchovno-vzdelávacích,  hmotných  i duchovných 
služieb právnickým a fyzickým osobám bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo 

Právna forma a zriaďovateľ 

Účelové zariadenie cirkvi zriadené Bratislavskou arcidiecézou. 

Hlavná činnosť 

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

Orgány Bratislavskej arcidiecéznej charity 

Rada  - najvyšší orgán 
Riaditeľ  - štatutárny orgán 
Sekretariát - výkonný orgán 
Kontrolná komisia - kontrolný orgán 
Zbor konzultantov  -  poradný orgán 
 

  



3 Výročná správa 2017 – Bratislavská arcidiecézna charita  

Obsah 
Naše poslanie ................................................................................................................................................ 2 

Právna forma a zriaďovateľ ........................................................................................................................ 2 

Hlavná činnosť ............................................................................................................................................. 2 

Orgány Bratislavskej arcidiecéznej charity ................................................................................................ 2 

REALIZOVANÉ PROJEKTY ................................................................................................................. 4 

Domov seniorov CHARITAS.................................................................................................................... 6 

Poskytované služby, programová náplň ............................................................................................... 7 

Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko SAMÁRIA ......................................................... 8 

Poskytované služby, programová náplň - 2017 ................................................................................... 8 

Vzdelávanie zamestnancov a  poradenstvo.......................................................................................... 9 

AGENTÚRA DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI CHARITA ............................................................ 10 

Opatrovateľská služba ........................................................................................................................... 10 

Ošetrovateľská služba ........................................................................................................................... 11 

POŽIČIAVANIE POMÔCOK .............................................................................................................. 12 

POMOC NÚDZNYM .............................................................................................................................. 12 

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE .................................................................................................... 13 

Náklady .................................................................................................................................................... 13 

Výnosy ..................................................................................................................................................... 14 

Prehľad príjmov BACH v členení podľa zdrojov ............................................................................. 14 

Finančné prostriedky získané z grantov a projektov ........................................................................ 15 

Darované finančné prostriedky............................................................................................................ 15 

Použitie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2017 (zaplatená daň za rok 2015) ......... 15 

Použitie zbierky na charitu ................................................................................................................... 16 

Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2017................................................................ 16 

Personálne údaje .................................................................................................................................... 16 

ZÁVER ........................................................................................................................................................ 17 

ADRESÁR .................................................................................................................................................. 18 

Príloha - Účtovná závierka BACH k 31. 12. 2017 a správa audítora............................................. 19 



4 Výročná správa 2017 – Bratislavská arcidiecézna charita  

REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby financovaný z 
prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, v rámci 
operačného programu Ľudské zdroje. 

Naše Mesto 

V júni 2017 zrealizovali zamestnanci Domova seniorov Charitas v 
spolupráci s Nadáciou Pontis projekt Naše mesto 2017 pod názvom 
Domov seniorov Charitas na prechádzke Starým mestom. Vďaka projektu sme umožnili klientom 
zariadenia skupinovú prechádzku mimo budovy. Zároveň si pochutnali na zákusku a kávičke v 
kaviarni. Do tohto projektu sa zapojili dobrovoľníci, ktorých pomoc spočívala najmä v manipulácii 
s invalidnými vozíkmi, v rozhovore s klientmi a takisto bolo potrebné niektorým klientom pomôcť 
pri jedení koláča a pití kávy. 

Podpora a sprevádzanie v duševnom zdraví 

Cieľom projektu bolo ponúknuť príležitosť občanom trpiacim duševným ochorením začleniť sa 
do aktívneho života, realizovať osvetu a poskytnúť priestor na podporu a sprevádzanie obyvateľov 
Mestskej časti Ružinov trpiacich duševným ochorením, ich príbuzných a priateľov.  Na projekte 
mal účasť najmä odborný personál DSS a RS Samária. Projekt bol realizovaný cez podporné 
skupiny pod odborným vedením, individuálne poradenstvo v priestoroch BACH,  terénnu sociálnu 
prácu, prednášky pre verejnosť v ružinovskom Dome kultúry – Cultus, preventívne aktivity pre 
žiakov základných a stredných škôl.  

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Klub seniorov Quo Vadis 

Aktívne prežívanie života seniorov a ich angažovanie sa v kultúrno-spoločenskom prostredí je 
realizované v Klube seniorov, ktorý sa pravidelne stretáva v Dome Quo Vadis. 

Aktivity projektu, ktoré boli v tomto roku zamerané na výmenu skúseností a vzájomné obohatenie 
sa medzi generáciami pod názvom „Staroba ako dar pre mladšie generácie“ boli realizované aj 
vďake podpore Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

Potravinová a materiálna pomoc 

Poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov v rámci Operačného programu 
potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020 v spolupráci so Slovenskou katolíckou 
charitou a financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. 
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BACH poskytuje pomoc na území okresov Bratislava II, Bratislava IV, Malacky, Pezinok a Senec 
a pri distribúcii spolupracuje s organizáciami a inštitúciami: 

Centrum rodiny, n. o., Bazovského 6, 841 01 Bratislava 
Mesto Malacky, Obec Gajary, Obec Veľké Leváre, Mesto Stupava, Mestská časť Podunajské 
Biskupice, Mestská časť Ružinov 
Centrum pre rodinu – Pezinok, o. z.,  Farská 5, 902 01 Pezinok 
Charita Senec, o. z., Farské námestie 1273/4, 903 01 Senec 

Nadácia SPP - Projekt OPORA 2017 

Realizovaný pre klientku Domova sociálnych služieb a Rehabilitačného strediska Samária, 
ktorého hlavným cieľom bola podpora sebavedomia, starostlivosť o zovňajšok, ako aj zlepšenie 
fyzickej (zároveň psychickej) kondície. Program bol realizovaný od júna do novembra 2017 s 
výškou finančného príspevku 250 Eur, vďaka ktorému si klientka mohla zaplatiť hodiny s osobným 
trénerom zodpovedným za  plán  a realizáciu cvičení vo fitness centre, ako aj zakúpiť potrebné 
športové oblečenie.   

Zvýšenie kvality života v Domove seniorov Charitas 

V roku 2017 prostredníctvom Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky zakúpil Domov seniorov Charitas päť polohovateľných kresiel a jedno sprchovacie 
lôžko. Polohovateľné kreslo zabezpečuje klientom pohodlie, relaxáciu a spríjemnenie prostredia, v 
ktorom žijú. Kreslá sa dajú použiť aj na ležanie v poloľahu, čo klienti sediaci veľkú časť dňa na 
invalidnom vozíku radi využívajú. Sprchovacie lôžko uľahčuje a skvalitňuje činnosť opatrovateliek 
v Domove seniorov Charitas pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, konkrétne hygieny, ktoré sú 
súčasťou opatrovateľskej služby poskytovanej klientom. 

Potrebujem pomôcku - podpora starostlivosti v domácom prostredí 

Vďaka finančnej podpore z programu Lienka pomoci sa BACH podarilo obnoviť 
zdravotnícke pomôcky, ktoré poskytujeme v rámci služby požičiavania pomôcok.  Za získané 
peniaze od BACH nakúpila tri polohovateľné postele, matrace, G-aparát a invalidný vozík.  

Technika, ktorá nám pomáha byť blízko pri človeku 

Vďaka podpore Medzinárodného klubu žien (IWCB) mohla BACH nakúpiť počítače 
a monitory a renovovať technický park. Samotná technika nám napomáha v snahe stáť pri človeku 
bližšie.  

 „Potravinová 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 v 
Hypermarkete Senec a Supermarkete v Záhorskej Bystrici a pasívna forma zbierky v Expres Tesco, 
Bratislava - Košická. Výnos zbierky v roku 2017 predstavoval 6 856,63 kg v celkovej hodnote 
10 502,71 Eur. 
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Domov seniorov CHARITAS 

Domov seniorov CHARITAS (DS Charitas) je zariadenie sociálnych služieb s celoročným 
pobytom – špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov. 

Celková kapacita 24 osôb. 
jednolôžková izba:  5 
dvojlôžková: 8   
trojlôžková: 1 
 
DS Charitas počas roka 2017 poskytoval a zabezpečoval aj ošetrovanie a lekársku starostlivosť 
všeobecného lekára, geriatra a psychiatra. Kvalitu sociálnych služieb zvyšujú pravidelné činnosti 
zamerané na podporu a udržanie ich kognitívnych funkcií a duchovné služby. 

Personálne zabezpečenie DS Charitas v roku 2017               

 

Klienti DS Charitas k 31. 12. 2017 

 

 

Priemerný vek klientov DS Charitas k 31. 12. 2017 bol 86,84 roka, z toho  najpočetnejšia bola 
veková kategória od 86 do 90 rokov, nasledovali prijímatelia vo veku od 81 do 85 rokov a od 76 
do 80. 

Veková štruktúra klientov  DS Charitas v priebehu roka 2017       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalý pracovný pomer/opatrovateľky 9 
Pracovníčka pre výdaj stravy 1 
Zdravotné sestry/ ADOS, určené 
pracovisko DS 

2 

Sociálna pracovníčka a arteterapeut 2 
Pomocná sila (pranie, upratovanie) 3 
Rehabilitačná sestra (DPČ/ADOS) 1 
Dobrovoľníci (prichádzajúci pravidelne) 9/520 

hodín 
Praktikantky opatrovateľského kurzu 5 
Clowndoctors dvakrát mesačne 10 

 Domov 
seniorov ŠZ ZPS 

Stav k 1. 1. 
2017 

24 18 6 

Prírastok  19 13 6 
Úbytok 21 16 5 
Stav k 31.12. 
2016 

23 17 6 

Veková 
skupina 

Špecializované 
zariadenie 

Zariadenie pre 
seniorov 

DS 
Charitas 

spolu   Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 
60-65 1 1 2 1 0 1 3 
66-70 0 0 0 0 0 0 0 
71-75 0 1 1 0 0 0 1 
76-80 1 4 5 1 1 2 7 
81-85 3 2 5 2 1 3 8 
86-90 5 6 11 1 4 5 16 
91-95 0 4 4 0 0 0 4 
96 a viac 0 4 4 0 1 1 5 
Spolu  10 22 32 5 7 12 44 
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Poskytované služby, programová náplň 

V DS Charitas poskytujeme komplexnú starostlivosť zdôraznenú snahou zabezpečovať 
kvalitu života každého jednotlivca, podobnú domácemu prostrediu. Opatrovateľskú starostlivosť 
dopĺňa v indikovaných prípadoch ošetrovanie a základná rehabilitácia, ktoré v zariadení poskytuje 
ADOS Charita.  

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 2017 sme spolupracovali s dobrovoľníkom, ktorý 
zabezpečoval muzikoterapiu. Klienti si túto aktivitu veľmi obľúbili, je vhodná pre rôzne stupne 
kognitívneho deficitu. 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. Obľúbené sú  
spoločné oslavy jubileí. Príjemné prostredie záhrady pomáha v letných mesiacoch nahrádzať 
vychádzky.  

Zariadenie týždenne navštevovali dobrovoľníci v rôznych frekvenciách, venovali sa 
klientom individuálne a zároveň pomáhali najmä počas sviatkov v kuchyni. Naďalej sme v roku 
2017 rozvíjali spoluprácu s Bratislavským dobrovoľníckym centrom. Aj v roku 2017 sme 
spolupracovali s dobrovoľníkmi z o.z. Periférie, ktorí našim klientom spríjemňujú chvíle 
rozhovormi, ale najmä hudobnými vystúpeniami. Spolu s hudobnými nástrojmi spievajú na 
narodeninových oslavách. Pred Vianočnými sviatkami prišli viacerí dobrovoľníci a koledovali 
v spoločenskej miestnosti ale aj jednotlivo na izbách klientov. Taktiež spolupracujeme s klubom 
Ister, ktorý združuje dievčatá a ženy. Tieto dobrovoľníčky pravidelne chodievali na návštevu ku 
klientom a zhovárali sa s nimi. Deviati dobrovoľníci chodievali počas celého roka pravidelne 
a venovali sa klientom v priamom kontakte, či už rozhovorom, muzikoterapiou alebo 
biblioterapiou, alebo nepriamo a to výpomocou v kuchyni.  

V roku 2017 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 2017 aj špeciálne klauniády s témou Karneval, Cestovanie. Pestrým programom 
klientov zariadenia potešili aj počas Mikulášskeho vystúpenia. 

DS Charitas poskytuje prax študentom sociálnej práce a príbuzných disciplín. V roku 2017 
sa praxe zúčastnila jedna študentka z vysokej školy a piati študenti opatrovateľského kurzu.    

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

Služby poskytované v DS Charitas sú spolufinancované Bratislavským samosprávnym krajom.  
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Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko SAMÁRIA 

DSS a RS SAMÁRIA je ambulantné zariadenie rodinného typu, určené pre dospelých ľudí 
s duševným ochorením.  

Kapacita DSS 8 miest a RS  7 miest pre RS. V priebehu roka 2017 sme poskytovali sociálnu 
službu 21 klientom, sociálne poradenstvo 13 a psychologické poradenstvo 15 klientom.     

V priebehu roka 2017 bola do DSS Samária prijatá jedna klientka,  do RS Samária boli prijatí 
traja klienti a jeden klient pobyt ukončil.  

 
Zamestnanci k 31.12.2017 

 
 
 

 
 
 
 

Ku dňu 31.12.2017 navštevovalo DSS Samária spolu 9 klientov (6 mužov a 3 ženy) a RS Samária 
navštevovalo 11 klientov (3 muži a 8 žien).  

 
Diagnostické indikácie pre pobyt k 31.12.2017 

 
 
 
Priemerný vek všetkých klientov, ktorí v roku 2017 navštevovali DSS bol 38 rokov a priemerný 
vek všetkých  klientov, ktorí navštevovali RS bol 39 rokov.  

Vekové kategórie klientov k 31. 12. 2017 

 
 

 

 

 

 

Poskytované služby, programová náplň - 2017 

 

V roku 2017 SAMÁRIA poskytovala rôznorodé terapie a činnosti s prihliadnutím na 
celkový rozvoj klienta a jeho individuálne potreby.  

Spoločné výlety:  kúpeľné mesto Piešťany, obľúbený výlet na Biofarmu v Stupave, 
„opekačka“ na Železnej studničke v Bratislave a 3-dňový pobyt na chate v Modre (časť Piesok).  

Psychologička 2 
Sociálna pracovníčka/ vedúca zariadenia 1 
Liečebná pedagogička 0,5 
Dohoda o pracovnej činnosti – upratovanie, údržba 0,5 
Dobrovoľníci 28,5 hod. 

Diagnóza Počet klientov DSS RS 
Schizofrénia a príbuzné ochorenia 16 7 9 
Organické duševné poruchy 3 2 1 
Afektívne poruchy  1 0 1 

Vekové kategórie v rokoch Počet 
klientov DSS RS 

21 – 25 2 1 1 
26 – 30 1 0 1 
31 – 35 3 2 1 
36 – 40 4 2 2 
nad 40 10 4 6 
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Navštívené výstavy: Bibiana, Galéria mesta Bratislavy, exkurzia v Národnej banke Slovenska.  

Dobrovoľnícke aktivity: balenie sviečok v organizácii Fórum života,  Zbierka Nezábudka, 
potravinová „Tesco zbierky“ pre núdznych. 

Predajno-prezentačné akcie:  

• veľkonočné trhy v spoločnosti Dell  
• Radničkine trhy  
• a adventné predajné trhy v Dome Quo Vadis 

Spolupráca s inými organizáciami: RS Krídla, DSS Most, Liga za duševné zdravie a denné 
psychiatrické stacionáre, Saleziáni (farnosť Trnávka), Diagnostické centrum, Galéria mesta 
Bratislavy, OZ Kôň ako koníček, Retest.  

Klient Samárie, sa cez aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby stal riadnym 
zamestnancom Bratislavskej arcidiecéznej charity v DS Charitas.  

Pre ľudí s duševným ochorením sme poskytovali sociálne aj psychologické 
poradenstvo, pre ich príbuzných pomoc formou, už vyššie spomínaných podporných skupín 
(realizovaných raz mesačne), prípadne cez individuálne rozhovory.  

 
Vzdelávanie zamestnancov a  poradenstvo 

Zamestnancom boli v roku 2017 poskytnuté možnosti vzdelávania účasťou na 
konferenciách, či vzdelávacích seminároch.  

Témy vzdelávacích workshopov: „Efektívny pomáhajúci rozhovor“, „Prenos a protiprenos“, „Práca 
s emóciami v poradenskom procese“ a i. (spoločnosť Coachingplus) 

Svoje postupy pri práci s klientom zamestnanci mohli konzultovať na supervíznych 
stretnutiach organizovaných v súlade s plánom supervízií. 

 

Služby poskytované v DSS a RS Samária sú spolufinancované Bratislavským samosprávnym 
krajom. 
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AGENTÚRA DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI CHARITA 

Opatrovateľská služba 

 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.  

V roku 2017 realizovaná cez Národný projekty podpory opatrovateľskej služby.  

Zamestnanci k 31.12.2017 

 

  

 Počas roka 2017 zaregistrovala BACH  56 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. 

Počet klientov v OS v roku 2017     Veková štruktúra klientov 

 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra poukazuje na prevahu vyšších vekových kategórií – prevaha klientov je 
v intervale 80 – 89 rokov. 

Rozloženie klientov podľa okresov 

Počas  roka 2017 sa opatrovateľská služba poskytovala najmä klientom 
z mestskej časti Bratislava – Ružinov. Sídlo opatrovateľskej služby 
BACH je v Starom meste, čo robí službu v tejto mestskej časti 
prístupnou. 

      Dĺžka poskytovania OS 

Z prehľadu vidno, že veľká časť klientov využíva 
opatrovateľskú službu dlhodobo. Všetci klienti využívali službu denne. 
Rozsah služby bol v priemere 4 hodiny u jedného klienta. Najčastejšie 
úkony v opatrovateľskej službe boli: umývanie (osobná hygiena), 
podanie a príprava jedla, dohľad a rozhovor, upratovanie, výpomoc 
v domácnosti.  

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. 

Opatrovateľka 5 
Počet úväzkov 4 

 Spolu Muži Ženy 
Stav k 31.12.2016 9 3 6 
Prírastok  12 2 10 
Úbytok  14 4 10 
Zomrelí  6 2 4 
Ukončenie zmluvy 8 2 6 
Stav k 31.12.2017 7 1 6 
Celkový počet 21 5 16 

Veková skupina Počet  
50- 54 0 
55 - 60 0 
61 - 70 0 
71 - 79 0 
80 - 89 4 
nad 90 3 

Okres Počet 
BA I. 2 
BA II. 9 
BA III. 3 
BA IV. 2 
BA V. 1 

V mesiacoch Počet 
0 - 1 1 
2 - 3 2 
4 – 6  4 
7 - 9 6 
10 - 12 4 



11 
 
 

Výročná správa 2017 – Bratislavská arcidiecézna charita  

 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. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v r. 2017 bola 
vysoká potreba starostlivosti o seniorov nielen prostredníctvom opatrovateľskej služby ale aj 
stacionárne. Pre túto požiadavku BACH nemala dostatočné kapacity. 

 

Ošetrovateľská služba 

 Ošetrovanie chorých v domácom prostredí je progresívna služba, ktorá predstavuje úspory 
nákladov zdravotníckych zariadení skrátením pobytu na nemocničnom lôžku, alebo vylúčením 
potreby hospitalizácie pacienta. Chorý, či umierajúci človek je ošetrovaný v dôvere známom 
prostredí vlastného bytu, často obklopený rodinou. Psychická pohoda priaznivo vplýva na proces 
uzdravenia. 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 31.12.2017 

 

 

 V priebehu roka agentúra ošetrila 172 klientov. Za rok vykonali sestry 15 399 návštev. 
Najčastejšie poskytli ošetrenie dekubitov, ošetrovateľskú rehabilitáciu, ošetrenie vredov 
predkolenia, onkologických pacientov a pacientov po cievnej príhode. V indikovaných prípadoch 
poskytovali zdravotné sestry ošetrovanie aj v dňoch pracovného voľna. 

 Sestry poskytovali ošetrovanie klientom aj v DSS Charitas. ADOS Charita poskytuje 
ošetrovateľskú starostlivosť aj v Domove seniorov Lamač, ZOS Paulínyho, ZOS Vajanského, 
ZOS Marotyho, OHEL a Domove seniorov Hanulová.  

Prehľad o počte pacientov ošetrovaných v roku 2017 

  

 

 

 

 

 

Veková skupiny ošetrovaných v roku 2017 

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 ide 
o ťažko chorých, často v terminálnom štádiu života. 

Sestra 6 
Počet úväzkov 6 
Pracovníčky na dohodu o prac. činnosti 2 

 Spolu Muži Ženy 
Stav k 31.12.2016 120 41 79 
Prírastok  85 19 66 
Úbytok  103 28 75 
Zomrelí  56 21 35 
Vyhojení/uzdravení 47 7 40 
Stav k 31.12.2017 102 32 70 
Celkový počet klientov 205 60 145 

Veková skupina Počet 
40 - 60 1 
61 - 70 29 
71 - 80 66 
81 - 90 92 
91 a viac 17 
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ADOS Charita predstavuje kvalitnú komplexnú starostlivosť pre starých, chorých 
a umierajúcich. Sestry navštevujú rôzne školenia  a semináre, čím sa zvyšuje aj kvalita 
poskytovaných služieb.  

POŽIČIAVANIE POMÔCOK 

Skvalitnenie opatrovateľského procesu napomáhajú aj zdravotné pomôcky – 
polohovateľné postele, antidekubitárne matrace, chodítka, pomôcky na kúpanie, vozíky, G-aparáty, 
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. V roku 2017 požičala BACH rôzny typ pomôcky 87 osobám. 

POMOC NÚDZNYM 

V priebehu roka 2017 sme aktívne vykonávali terénnu sociálnu prácu a za účelom riešenia 
nepriaznivej životnej situácie sme navštívili 25 domácností. Možnosť osobného bankrotu sme 
riešili s 3 klientmi. Finančnú výpomoc na úhradu nájmu sme poskytli 3 osobám. Pomoc 
sprostredkovaním domácich spotrebičov sme poskytli 5 rodinám. V spolupráci s firmou Drogerie 
Markt a ďalšími organizáciami sme pred Vianocami rozdali 1 135 ks hygienických balíčkov. 

Za spoluprácu v roku 2017 ďakujeme 

RETEST
       Resocializačné stredisko 

http://www.retest.sk/
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EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

Náklady 

Najvýznamnejšou nákladovou položkou boli v roku 2017 mzdy (48%), ktoré spolu so 
zákonnými odvodmi tvorili viac ako polovicu všetkých nákladov (64%). Bratislavská arcidiecézna 
charita sa orientuje a kladie dôraz na profesionalitu zamestnancov, na ich zodpovedný prístup, 
čomu musí samozrejme primerane  zodpovedať cena práce. 

Ďalšími významnými nákladovými položkami boli  spotreba materiálu (14%), kde 
dominoval nákup potravín a stravy do Domova seniorov, ale tiež čistiace a dezinfekčné prostriedky 
na udržiavanie hygieny a služby (14%), pričom hlavným nákladom bolo nájomné a prevádzkové 
náklady na prenajaté priestory Domova seniorov a ADOS.   

 

Náklady v EUR 

Spotreba materiálu 95 827 
Spotreba energie 3 011 
Predaný tovar 0 
Opravy a udržiavanie 581 
Služby 94 410 
Mzdové náklady 317 599 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 109 049 
Zákonné sociálne náklady 17 739 
Dane a poplatky 240 
Zmluvné pokuty a penále 32 
Finančné náklady 0 
Dary 10 620 
Ostatné náklady, zostatková cena predaného hmotného majetku 9 786 
Odpisy DHM 6 242 
Poskytnuté príspevky na humanit. pomoc 0 
Daň z príjmov (z bank. úrokov) 0 
SPOLU 665 136 
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Výnosy 

V roku 2017 až 46% všetkých výnosov pozostávalo z platieb klientov za služby, do ktorých sa 
započítavajú príjmy za ošetrovanie (zdravotné poisťovne), opatrovanie a pobyt v Domove 
seniorov Charitas (platby klientov), požičiavanie zdravotných pomôcok a príjmy za ambulantný 
pobyt klientov DSS Samária.  V roku 2017 druhou najväčšou položkou ktorá tvorí výnosy, boli 
dotácie (32%) - Bratislavský samosprávny kraj, MPSVaR Bratislava, NP POS, ÚPSVaR, MČ Staré 
Mesto, MČ Nové Mesto, MČ Ružinov. Významnými príjmami sú tiež kostolné zbierky na Charitu 
(14%).  

Prehľad príjmov BACH v členení podľa zdrojov 

Výnosy v EUR 

Tržby z predaja služieb 303 038 
Tržby za predané výrobky 351 
Prijaté dary 10 503 
Príjmy z predaja hmotného majetku, ostatné výnosy 3 519 

Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb 37 077 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 710 
Prijaté príspevky zo zbierok (kostolné) 93 420 
Dotácie (BSK, MPSVaR, MČ Staré mesto) 207 742 
SPOLU 658 360 

Prehľad príjmov k 31. 12. 2017 V EUR 

Tržby z predaja služieb (poskytované sociálne služby) 303 038 
Tržby za predané vlastné výrobky 351 
Dotácie prijaté z BSK 144 267 
Dotácie prijaté z MPSVaR 26 484 
Dotácie prijaté z MČ Staré Mesto, MČ Nové Mesto 910 

Projekty - príjmy od nadácií (Pontis), NP POS, DAČ, Šanca pre zamest. 36 081 
Prijaté finančné príspevky zo zbierok (kostolné) 93 420 
Prijaté nepeňažné dary (Tesco zbierka potraviny) 10 503 
Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb (finančné dary) 37 077 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 710 
Príjmy z predaja hmotného majetku (auto Škoda Felicia) 200 
Ostatné príjmy (prenájom priestorov) 3 319 
SPOLU 658 360 
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Finančné prostriedky získané z grantov a projektov 

Darované finančné prostriedky 

Použitie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2017 (zaplatená daň za rok 
2015) 

Názov poskytovateľa Výška príspevku 
Nadácia SOCIA, Bratislava - Lienka pomoci   2 552,00 € 
International Womens Club Bratislava   1 738,00 € 
Nadácia SPP, Bratislava      250,00 € 
Liga za duševné zdravie (za účasť na verejnej zbierke)    234,62 € 
Nadácia PONTIS        50,00 € 
Mestská časť Bratislava - Ružinov   3 926,50 € 
SPOLU 8 751,12 Eur 

Názov darcu Hodnota daru 
REGINit, s.r.o., Bratislava   1 919,50 € 
REGINit, s.r.o., Bratislava      500,00 € 
REGINit, s.r.o., Bratislava   6 000,00 € 
Rímsko-katolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza   6 800,00 € 
Slovenská katolícka charita, Bratislava   3 244,81 € 
Slovenská katolícka charita, Bratislava  1 537,59 € 
príbuzní klientov DS Charitas, neznámy darca   2 610,00 € 
SPOLU 22 611,90 € 

Účel použitia podielu 
zaplatenej dane 

Výška použitého 
podielu zaplatenej 
dane na tento účel 

Spôsob  použitia podielu zaplatenej dane 

 Spotrebný materiál 
425,13 

ochranné prostriedky pre opatrovateľky v DS Charitas a 
v teréne, zdravotné sestry a terénnych sociálnych 
pracovníkov (pracovná obuv a odev), paplóny, vankúše 
a nákup riadu pre DS Charitas  

111,84 
zdravotnícky materiál  a pomôcky pre výkon ošetrovania 
klienta - ADOS 

Nákup drobného 
majetku 118,80 

DS Charitas -  nákup kartotečnej skrinky     

Opravy a udržiavanie 229,19 
ADOS- oprava auta pre zabezpečovanie terénnej 
ošetrovateľskej starostlivosti 

 Služby 409,50 
vzdelávanie zamestnancov DSS Samaria, hipoterapia s 
klientami DSS Samaria 

SPOLU 1 294,46 
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Použitie zbierky na charitu 

Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2017 

Personálne údaje 

Prehľad zamestnancov BACH v roku 2017 

 

PRIAMA SOCIÁLNA POMOC Suma v Eur 
dotácia pobytu DS Charitas, potreby pre klientov, drobné darčeky 2 589,07 
iné (soc. pôžička) 89,50 
MATERIÁL - TECHNIKA 
technické vybavenie stredísk 59,00 
služby a energie (nájom, PHM, účtovníctvo proporčne, nájomné, 
prevádzkové náklady...) 9 644,33 
SPROSTREDKOVANÁ  SOCIÁLNA POMOC 
ošetrovateľská starostlivosť 4 110,84 
iné (riadenie a koordinácia BACH) 42 767,57 
starostlivosť o ľudí s Alzheimerovým ochorením (DS Charitas) 28 069,91 
starostlivosť o ľudí trpiacich duševným ochorením (DSS a RS Samária) 4 890,13 
SPOLU 92 220,35 

Druh služby Forma služby EON na rok na 
jedného klienta 

EON na mesiac 
na jedného 
klienta podľa 
kapacity 

Domov sociálnych služieb ambulantná bez stravy 45 069,56 Eur 469,47 Eur 
Rehabilitačné stredisko ambulantná bez stravy 19 472,72 Eur 231,82 Eur 
Špecializované zariadenie pobytová celoročná 222 686,35 Eur 1 030,96 Eur 
Zariadenie pre seniorov pobytová celoročná 78 089,19 Eur 1 084,57 Eur 

Domáca opatrovateľská 
služba terénna 48 932,35 Eur 

7,84 Eur           
na 1 hodinu 

služby 

Celkový počet zamestnancov za rok 60 
Priemerný evidenčný (prepočítaný) počet 
zamestnancov  36 

Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru  12 
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2017- 

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2017 

ZÁVER 

BACH sa aj v roku 2017 snažila priblížiť svojimi službami ľuďom tak, aby adekvátne 
odpovedala na ich potreby. Konkrétna pomoc bola častokrát výsledkom spolupráce s viacerými 
pomáhajúcimi organizáciami, čo efektivitu samotnej pomoci zvyšovalo a zároveň slúžilo ako 
príklad vzájomnej podpory a spolupatričnosti. Edukačný rozmer aktivít je dôležitou súčasťou 
poslania charitatívnej organizácie založenej na evanjeliových hodnotách. A práve tieto hodnoty i 
v roku 2017 predstavovali pre BACH základný kameň jej aktivít a činností, ktorý pozornosť 
charitných organizáciách upriamuje na dôležitosť každého jednotlivca tvoriaceho 
spoločenstvo núdznych a pomáhajúcich. BACH chce aj v ďalšom období, s ohľadom na ľudské 
limity, vytvárať takéto spoločenstvo pre všetkých ľudí dobrej vôle. Pomoc, ktorú BACH v roku 
2017 poskytla, by bez týchto jednotlivcov a organizácií nimi tvorenými, bola len čiastočná alebo by 
nebola možná vôbec, a preto všetkým vyslovujeme úprimné ďakujeme. 

V Bratislave 26. 4. 2018 

Vzdelanie Počet % 
Vysokoškolské III. stupňa 0 0,0 
Vysokoškolské II. stupňa 20 40,8 
Vysokoškolské I. stupňa 5 10,2 
Stredoškolské s maturitou 9 18,4 
Stredné odborné s maturitou 5 10,2 
Stredné odborné bez maturity 8 16,3 
Základné 2 4,1 
SPOLU 49 100% 

Vek v rokoch Počet % 
21 – 30 7 14,3 
31 – 40 12 24,5 
41 – 50 12 24,5 
51 - 60 10 20,4 
61 a viac 8 16,3 
SPOLU 49 100% 
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ADRESÁR 

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA 

Krasinského 6 

821 04 Bratislava 

ADOS CHARITA 
Heydukova 14 

811 08 Bratislava 
Tel: +421 904 062 054 

Domov seniorov CHARITAS 
Heydukova 14 

811 08 Bratislava 
Tel: +421 910 842 162 

Centrum rodiny a vzdelávania 
Krasinského 6 

821 04 Bratislava 
Tel: 02/44 250 374 

DSS a RS Samária 
Krasinského 6 

821 04 Bratislava 
Tel: 02/43 41 31 80 

Sekretariát 
Tel.: 02/44 250 374 

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

www.charitaba.sk 

Bankové spojenie 
Pima banka Slovensko a. s., Bratislava 

číslo účtu: 4010078918/3100 
IBAN: SK92 3100 0000 0040 1007 8918 

mailto:charitaba@charitaba.sk
mailto:sekretariat@charitaba.sk
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Výročná správa 2017   Príloha - Účtovná závierka BACH k 31. 12. 2017 
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