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Vážení priatelia,  
 

rok  2020 je za nami, a preto je vhodná jeho rekapitulácia formou výročnej správy. Celkovo sme 

v roku 2020 poskytli sociálnu starostlivosť 159 prijímateľom sociálnych služieb v šiestich charitných 

domoch s počtom zamestnancov 82.  

Počas uplynulého roka sme riešili najmä stavebné aktivity v Charitnom dome Juraja Jendželovského 

v Michalovciach a ťažkú pandemickú situáciu v našich zariadeniach sociálnych služieb.   

V Charitnom dome Juraja Jendželovského v Michalovciach sme sa venovali stavebným aktivitám 

ako dokončenie výťahu a inštalácia hlasovej signalizácie požiaru. Týmito aktivitami sme ukončili 

dokončovacie práce nadzemného podlažia charitného domu a pristúpili sme k samotnej kolaudácii. 

Mesto Michalovce nám vydalo kolaudačné rozhodnutie s dátumom právoplatnosti 12.08.2020. 

Kapacitu zariadenia sme teda navýšili registráciou na KSK dňa 26.08.2020 z 24 prijímateľov 

sociálnych služieb na 41. Naša radosť však netrvala dlho.   

Koncom roka nás potrápila pandémia COVID-19. Toto ochorenie sa nevyhlo ani našim zariadeniam 

sociálnych služieb. Najhoršia situácia bola v zariadeniach Charitného domu Juraja Jendželovského 

v Michalovciach a v Charitnom dome Imricha Halása v Trebišove.   

Covid-19 najviac zasiahol naše špecializované zariadenie Charitného domu Juraja Jendželovského v 

Michalovciach, kde bol v novembri z nemocnice prijatý prijímateľ sociálnych služieb  s negatívnym 

PCR testom, u ktorého sa o 5 dní potvrdil COVID-19. Situácia sa zhoršila v decembri, kedy po 

otestovaní 24 prijímateľov bol výsledok testovania 12 pozitívnych. Od RÚVZ Michalovce sme 

dostali rozhodnutie o karanténe. V polovici decembra kontrolný test potvrdil 23 pozitívnych 

prijímateľov z celkového počtu 24. Zo 7 zamestnancov boli pozitívni 3, ktorí taktiež zostali v 

karanténe v zariadení. 9 prijímatelia boli hospitalizovaní na infekčnom oddelení Svet zdravia 

v Michalovciach. V nemocnici zomreli šiesti z nich. Karanténa sa pre naše zariadenie oficiálne 

skončila dňa 14.01.2021. 

V prevádzke Charitného domu Imricha Halása prepuklo ochorenie COVID-19 dňa 06. 11. 2021. Od 

10.11.2021 bola na prevádzke nariadená karanténa, ktorá trvala do 29.11.2021. Z celkového počtu 26 

prijímateľov sociálnych služieb malo pozitívny výsledok 25 prijímateľov. Hospitalizovaní 

v nemocnici boli štyria prijímatelia. Ochoreniu podľahla jedna prijímateľka. Ťažší priebeh mali traja 

prijímatelia sociálnych služieb a u ostatných bol priebeh mierny alebo bezpríznakový.  Keďže 

v zariadení boli pozitívne testovaní aj zamestnanci, vypomáhali nám zamestnanci z prevádzok 

Charitného domu Eriky Jakabovej Vojčice, Charitného domu J. Machalu Trebišov a Charitného domu 

A. Hrehovčíka Michalovce, kde bola situácia lepšia.  

V ostatných štyroch zariadeniach sa nám podarilo Covidu vyhnúť. Stalo sa tak možno zázrakom, 

možno disciplínou zamestnancov, či tvrdou izoláciou prijímateľov sociálnych služieb. V zariadeniach 



 

boli zakázané návštevy, prijímatelia sa nemohli vídať so svojimi blízkymi. Všetci prežívali dni 

strachu, ale aj nádeje, že sa to raz skončí. Zamestnanci zodpovedne pristupovali k tejto situácii 

a dodržiavali všetky protiepidemiologické nariadenia a pri podozrení, že niekto zo zamestnancov 

prišiel do kontaktu s pozitívnou osobou, zostal v domácej karanténe.  

Rok 2020 bol vo veci Covidu veľkou skúškou, v ktorej náš personál obstál. Napriek tomu, že išlo 

o nový druh ochorenia, o ktorom informácie sa z oficiálnych zdrojov „drali“ len pomaly, náš personál 

ostal na svojom mieste a nezaváhal. Patrí im za to poďakovanie.    

V roku 2021 by sme radi naplnili Charitný dom Juraja Jendželovského do plnej kapacity, taktiež by 

sme radi v tomto charitnom dome opravili strechu. V Michalovciach plánujeme realizovať výstavbu 

práčovne a v Trebišove na Paričove dokončiť budovu ergoterapie. Pri tom všetkom by sme 

samozrejme aj radi znížili naše úverové zaťaženie spôsobené výstavbou Charitného domu Juraja 

Jendželovského.  Verím, že to zvládneme.  

 

 

S vďakou  

 

 

              PhDr. Peter Novysedlák, PhD.     

                Prezident OZ 
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1. Všeobecná informovanosť   

1.1. História organizácie 

Členská základňa občianskeho združenia Teresa Benedicta (ďalej len OZTB) sa začala formovať v 

roku 1998 z dobrovoľníkov, ktorí sa angažovali pri výstavbe Charitného domu Edity Steinovej v obci 

Vojčice. OZTB  bolo registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 18. mája 2000 

v zmysle Zákona č. 83/90 Zb.  Následne sme dňa 30. 10. 2003 boli zapísaní do Registra právnických 

a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu pomoc na Úrade košického samosprávneho kraja v zmysle 

Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Vďaka tejto registrácii sme mohli 1. 12. 2003 uviesť do prevádzky Charitný dom prof. Hlaváča 

v Michalovciach s kapacitou 29 lôžok, v roku 2005  Charitný dom Eriky Jakabovej vo Vojčiciach  s 

kapacitou 15 lôžok,  v roku 2007 Charitný dom prof. Hlaváča v Michalovciach s kapacitou 36 lôžok 

a v roku  2012  Charitný dom Jozefa Machalu v Trebišove s kapacitou 36 lôžok. V novembri v roku 

2014 sme spustili prevádzku Charitného domu Juraja Jendželovského s kapacitou 22 lôžok. Od 

2.1.2015 máme v prevádzke Charitný dom Imricha Halása v Trebišove s kapacitou 30 lôžok. Od roku 

2016 poskytujeme aj terénnu opatrovateľskú službu, ktorá je vykonávaná opatrovateľkami 

v domácom prostredí prijímateľa.  

Členská základňa OZTB je relatívne stabilná, momentálne ju tvorí 15 členov. Viacerí členovia 

združenia sa v priebehu existencie OZTB stali zamestnancami OZTB, čo im vďaka vzdelávaniu a 

praxi pomohlo k osobnému rastu.  Vo svojej 20 ročnej histórii bola Teresa Benedicta odmenená trikrát: 

v roku 2003 to bola cena Sociálny čin roka, v roku 2007 Cena KSK za osobitný prínos pre rozvoj 

samosprávneho kraja v oblasti humanitárnej a verejnoprospešnej činnosti a v roku 2008 to bola Cena 

primátora  mesta Michalovce za duchovný rozvoj a starostlivosť o chorých občanov v rámci výstavby 

charitných domov. 

 

1.2. Identifikačné údaje organizácie 

Názov organizácie:  Teresa Benedicta 

Sídlo:    Nám. Jána Pavla II.  č. 6073/7,   071 01 Michalovce 

IČO :    31313680 
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DIČ:    2021510304 

Kontaktná osoba:  PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

E-mail:   pn2846076@gmail.com 

Tel.:     056/6433509  

Internetová stránka:  www.teresa-benedicta.sk 
 

1.3. Predmet činnosti, vízia a cieľ organizácie 

Predmetom činnosti OZTB je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách. V našich prevádzkach sa poskytujú formou celoročnej pobytovej sociálnej 

služby. 

1.3.1. Vízia OZTB 

Víziou OZTB je poskytovanie kvalitných odborných sociálnych služieb prijímateľom vzdelávaním 

zamestnancov. Prostredníctvom multidisciplinárneho tímu napomáhať prijímateľom sociálnych 

služieb  v udržiavaní a podporovaní čo najvyššej miery sebestačnosti. 

1.3.2. Cieľ OZTB 

Cieľom združenia je charitatívno-sociálna činnosť, v rámci ktorej pomáha sociálne odkázaným 

občanom, starým, opusteným, bezdomovcom, poskytuje sociálne služby, rozvíja a ochraňuje 

duchovné a kultúrne hodnoty, napomáha činnosti charitatívnych organizácií, podporuje 

medzinárodnú humanitárnu pomoc, organizuje školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a 

poradenskú činnosť. 

Cieľovou skupinou klientov OZTB sú seniori, opustení a osamelí ľudia v nepriaznivej sociálnej 

situácii a zdravotne ťažko postihnutí občania najmä z mesta Michalovce, Trebišov, Košice a ich 

okolia, ale aj iných miest a obcí Košického kraja.  

Prijímateľom sociálnych služieb je poskytovaná celodenná strava, ktorá je prispôsobená požiadavkám 

a zdravotnému stavu prijímateľov a je podávaná päťkrát denne. 

1.4. Zariadenia v pôsobnosti Teresa Benedicta 

OZTB prevádzkuje 6 charitných domov a v nich 5 typov zariadení sociálnych služieb: 
 

http://www.teresa-benedicta.sk/
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x Charitný dom prof. Hlaváča - zariadenie opatrovateľskej služby, 

x Charitný dom Eriky Jakabovej - zariadenie opatrovateľskej služby, 

x Charitný dom prof. Hlaváča - zariadenie pre seniorov, 

x Charitný dom Juraja Jendželovského - špecializované zariadenie, 

x Charitný dom Jozefa Machalu - zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych 

služieb, 

x Charitný dom Imricha Halasa - zariadenie opatrovateľskej služby. 

1.4.1. Charitný dom prof. Hlaváča  

Charitný dom prof. Hlaváča na ul. Hrehovčíka 1 v Michalovciach je zariadením opatrovateľskej 

služby s kapacitou 35 lôžok. Nachádza sa v podnájme v priestoroch Psychiatrickej nemocnice 

v Michalovciach. V prevádzke je od 1.12.2003. V zariadení je poskytovaná nepretržitá 

opatrovateľská služba plnoletým osobám, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.  

Súčasťou zariadenia je aj zastrešený drevený altánok, ktorý poskytuje prijímateľom miesto pre 

oddych na čerstvom vzduchu. V prípade nepriaznivého počasia slúži ako úkryt pred dažďom  

i horúcim slnkom.  

 

 
Obrázok 1 Charitný dom prof. Hlaváča (CHDPH) 

 

Na spolufinancovaní zariadenia sa podieľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

  

http://www.teresa-benedicta.sk/chdph.html
http://www.teresa-benedicta.sk/chdej.html
http://www.teresa-benedicta.sk/chdph-n.html
http://www.teresa-benedicta.sk/chdjj.html
http://www.teresa-benedicta.sk/chdjm.html
http://www.teresa-benedicta.sk/chdjm.html
http://www.teresa-benedicta.sk/chdih.html
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1.4.2. Charitný dom Eriky Jakabovej  

Charitný dom E. Jakabovej je zariadením opatrovateľskej služby s kapacitou 12 lôžok. Nachádza sa 

v obci Vojčice, v okrese Trebišov, na ul. M. R. Štefánika 342/76. Zariadenie je nepretržitou 

prevádzkou zdravotníckeho personálu a v prevádzke je od  1. 2. 2005.  Nízkokapacitný charakter 

zariadenia ponúka komornejšie prostredie a rodinnú atmosféru, po ktorej dopyt v posledných rokoch 

neustále rastie.  

 

 
Obrázok 2 Charitný dom Eriky Jakabovej (CHDEJ) 

 

Na spolufinancovaní zariadenia sa podieľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

1.4.3. Charitný dom prof. Hlaváča 

Charitný dom prof. Hlaváča na Nám. Jána Pavla II. 6073/7 v Michalovciach s kapacitou 35 lôžok  je 

registrovaný na KSK ako zariadenie pre seniorov. Nachádza sa v areáli rímskokatolíckeho Kostola 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V prevádzke je od 1. 7. 2007.  

Zariadenie poskytuje sociálne služby osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, sú odkázané na pomoc 

inej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a 
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poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.  

Zariadenie ponúka ubytovanie v 1-, 2- a 3-posteľových izbách, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby, celodennú stravu a možnosti trávenia voľného času pri individuálnych či skupinových 

aktivitách. V rámci sociálnej rehabilitácie napomáha čo najväčšej samostatnosti, nezávislosti a 

sebestačnosti. Počas roka prichádzajú deti, dospelí ale aj seniori s kultúrnym či zábavným 

programom, ktorý obohacujú život obyvateľov. Veľkým prínosom sú aj dobrovoľníci, ktorí nezištne 

ponúkajú svoju službu. 

Súčasťou zariadenia je kuchyňa, ktorá zásobuje celodennou stravou aj ostatné prevádzky združenia v 

Michalovciach.  

 

 
Obrázok 3 Charitný dom prof. Hlaváča (CHDPH-N) 

Na spolufinancovaní zariadenia sa podieľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

1.4.4. Charitný dom Jozefa Machalu  

Charitný dom J. Machalu zastrešuje dva druhy registrácií v zmysle zákona o sociálnych službách: 

1.  Zariadenie podporovaného bývania  s kapacitou 14 lôžok  
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2. Domov sociálnych služieb s kapacitou  19 lôžok.  

Nachádza sa v tichom prostredí na okraji mesta Trebišov, na ul. Paričovská 2745/116  

a v prevádzke je od 1.4.2012. Zariadenie disponuje vlastnou kuchyňou, ktorá zásobuje aj ostatné 

prevádzky v Trebišove a vo Vojčiciach. 

 

 
Obrázok 4 Charitný dom Jozefa Machalu (CHDJM) 

V zariadení podporovaného bývania je poskytovaná sociálna služba prijímateľom od 16. roku veku 

do dovŕšenia dôchodkového veku, pokiaľ sú títo odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, pod 

dohľadom ktorej sú schopní viesť samostatný život. Okrem dohľadu sa v zariadení podporovaného 

bývania poskytuje aj ubytovanie a sociálne poradenstvo.  

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu týždennou pobytovou sociálnou službou 

alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto 

fyzická osoba: 

x odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, 

x nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. 

V domove sociálnych služieb poskytujeme okrem pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby aj sociálne poradenstvo, rehabilitáciu, ubytovanie, upratovanie a údržbu šatstva, osobné 

vybavenie a zabezpečujeme rozvoj pracovných a záujmových činností.  
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Prijímatelia ZPB majú vytvorený priestor, kde sú im k dispozícii práčka a žehlička. Pre tých, ktorí 

nemajú záujem prať si veci sami, sú tieto služby poskytované za poplatok ako nadštandard k 

poskytovanej sociálnej službe.K dispozícii je prijímateľom aj vlastná kuchynka na varenie, pečenie a 

príravu jednoduchých jedál, kde využívame aj čerstvé suroviny z vlastnej záhrady, fóliovníka, či 

bylinkovej záhradky, ktoré si v rámci ergoterapie sami dopestujeme. Pre veľký záujem o prácu v 

záhrade sme vytvorili aj vyvýšené záhony pre 

vozičkárov. 

Obyvatelia charitného domu majú možnosť 

zúčastňovať sa aktivít s prvkami terapie, ako sú 

arteterapia, ergoterapia či muzikoterapia.  

V rámci voľnočasových aktivít sa niektorí 

venujú práci s drevom, z čoho vznikajú malé 

“dielka”, ktoré krášlia okolie charitného domu,  

niektorí zasa práci v záhrade, či už koseniu a 

úprave dvora, sejbe , zaváraniu plodov svojej 

práce, iní nachádzaju potešenie v starostlivosti o domáce zvieratá ako sliepky alebo zajace.

 
Obrázok 6 Oddychová zóna s jazierkom 

V areáli zariadenia sa nachádza aj krásny drevený altánok, ktorý nám najmä v horúcich letných 

mesiacoch poskytuje relax v chládku, využívame ho ale od jari do jesene aj na oslavy narodenín, 

 
Obrázok 5 Drevený mlyn - výsledok voľnočasových aktivít 
prijímateľov 
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grilovačky, spoločné aktivity ako - spoločné čitanie, rozprávanie sa, či rôzne prednášky.  

 

 
Obrázok 7 Altánok v areáli charitného domu 

 

Charitný dom je spolufinancovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Košickým 

samosprávnym krajom. 

1.4.5. Charitný dom Juraja Jendželovského  

Charitný dom je špecializovaným zariadením s kapacitou 24 lôžok. Nachádza sa v pokojnej a tichej 

časti mesta Michalovce, na Námestí Jána Pavla II. 6523/5. Zariadenie bolo uvedené do prevádzky 

3.11.2014.  

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálnu službu osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je V. alebo VI. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä 

Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, 

schizofrénia, demencia a podobne. Starostlivosť o prijímateľov je nepretržitá a je vykonávaná 

prostredníctvom individuálneho prístupu odborných kvalifikovaných pracovníkov. Obyvatelia 

charitného domu majú k dispozícii vkusne zariadené izby s bezbariérovou kúpeľňou, spoločenskú 

miestnosť a veľkú záhradu s altánkom, ktoré im umožňujú cítiť sa ako doma.   
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Obrázok 8 Charitný dom Juraja Jendžeľovského (CHDJJ) 

 

Zariadenie je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom a Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny. 
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1.4.6. Charitný dom Imricha Halasa 

Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 26 lôžok sa nachádza v podnájme v areáli Nemocnice 

s poliklinikou Trebišov na ul. SNP č. 1079/76.  Zariadenie je v prevádzke od 2.1.2015. Prijímatelia 

sú ubytovaní v dvoj- a trojposteľových izbách,ktoré sú usporiadané do buniek. Na každej obývacej 

bunke, ktorú tvoria spravidla dve izby, je sprcha a sociálne zariadenie.  

Mobilní prijímatelia majú možnosť využívať pomerne rozľahlý nemocničný park s lavičkami na 

vychádzky, či príjemné posedenie so svojimi príbuznými v chládku pod korunami košatých 

stromov.Voľný čas môžu prijímatelia tráviť aj 

čítaním kníh z našej knižnice, ktorá obsahuje cca. 

700 ks knižných titulov. Priestranná terasa, ktorá 

je súčasťou zariadenia ponúka možnosť posedieť 

si na čerstvom vzduchu aj počas daždivých dní.  

V zariadení sa poskytuje celodenná strava a 

sociálna služba je poskytovaná nepretržite – 24 

hodín denne. Nemocničná Kaplnka sv. Pátra Pia, 

v ktorej sa denne slúži svätá omša je k dispozícii 

aj naším prijímateľom. 

Obrázok 9 Charitný dom Imricha Halasa (CHDIH) 

 
Obrázok 10 Park v areáli Nemocnice s poliklinikou Trebišov 
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Na spolufinancovaní zariadenia sa podieľa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.  

1.5. Orgány organizácie 

Orgánmi občianskeho združenia sú:  

 

x Valné zhromaždenie OZTB   

x Predstavenstvo OZTB   

x Štatutárny orgán (prezident) OZTB     

x Hospodárska rada OZTB  

 

Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie členov združenia, ktoré sa schádza najmenej 

jedenkrát za rok. Volí spomedzi seba členov predstavenstva a členov hospodárskej rady. 

Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému 

zhromaždeniu. Má troch členov, ktorých funkčné obdobie je dva roky. Hospodárska rada je 

ekonomickým orgánom združenia, ktorý kontroluje hospodárenie združenia. Má troch členov, ktorí 

spomedzi seba volia predsedu hospodárskej rady a ich funkčné obdobie je dva roky. Prezident 

združenia je volený predstavenstvom spomedzi svojich členov a je zároveň aj štatutárnym orgánom 

združenia. 

 

 
  



15 
 

1.6. Organizačná štruktúra organizácie  

 

Obrázok 11 Organizačná štruktúra OZTB 
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1.7. Kvalifikačná štruktúra zamestnancov 

Tabuľka I Percentuálna štruktúra zamestnancov podľa úrovne vzdelania 

Stredisko 
Celkový   

počet 
zamestnancov 

Vzdelanie 

základné stredné stredné s 
maturitou 

vysokoškolské 
I., II. stupeň 

Charitný dom Eriky 
Jakabovej Vojčice 5 0 0 4 1 

Charitný dom J. Machalu, 
Paričovská 2754/116, 
Trebišov -ZPB 

4,5 0 1 2 1,5 

Charitný dom J. Machalu, 
Paričovská 2754/116, 
Trebišov -DSS 

7 0 1 4 2 

Charitný dom J. Machalu, 
Paričovská 2754/116, 
Trebišov - kuchyňa 

4,5 0 1 3 0,5 

Charitný dom prof. Hlaváča, 
ul. Hrehovčíka 1, 
Michalovce 

12 0 1 9 2 

Charitný dom prof. Hlaváča, 
Nám.J.Pavla II.6073/7 
Michalovce 

14,5 0 2 6,5 6 

Charitný dom prof. Hlaváča, 
Nám.J.Pavla II.6073/7 
Michalovce - kuchyňa 

4,5 0 1 3,5 0 

Charitný dom J. 
Jendželovského, 
Nám.J.Pavla II. 6523/5,  
Michalovce  

15,5 0 3 7,5 5 

Charitný dom I.Halása, ul. 
SNP 1079/76, Trebišov 8 0 3 3 2 

EKO úsek, riadenie sociálnej 
činnosti 5 0 0 1 4 

Ošetrovateľstvo v teréne 1 0 0 1 0 

Spolu 81,5 0 13 44,5 24 
            
% podiel celkom 100 0 16 55 29 
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Tabuľka II Kvalifikačná štruktúra zamestnancov 

Názov prevádzky Pracovné zaradenie Vzdelanie Úväzok 
Počet 

zamestn
ancov 

Forma 
PP 

Charitný dom prof. Hlaváča 

vedúci prev., inštruktor 

sociálnej rehabilitácie SM,Všsoc 1 1 PZ 

Hrehovčíka 1, Michalovce vedúca sestra SZM 1 1 PZ 

zariadenie opatrovateľskej 

služby zdravotná/ný asistent SZM 1 4 PZ 

  opatrovateľ/ka SZM, SZ 1 4 PZ 

  sociálny pracovník VŠsoc. 1 1 PZ 

  upratovačka SM 1 1 PZ 

        12   

Charitný dom Eriky 

Jakabovej 

vedúci prev. a zdrav.úseku, 

inštruktor sociálnej rehabilit. SM,VŠZ 1 1 PZ 

Štefánika 274/76, Vojčice zdravotná/ný asistent SZM,VŠ 1 1 PZ 

zariadenie opatrovateľskej 

služby zdravotná/ný asistent SZM 1 2 PZ 

  zdravotná/ný asistent SM,SZ 1 1 PZ 

        5   

Charitný dom prof. Hlaváča vedúci prevádzky SM,Všsoc. 1 1 PZ 

Námestie Jána Pavla II. 

6073/7 vedúca sestra VŠZ 1 1 PZ 

Michalovce opatrovateľ/ka SZ 1 1 PZ 

zariadenie pre seniorov opatrovateľ/ka SZM 1 3 PZ 

  opatrovateľ/ka SZ,Všsoc 1 1 PZ 

  opatrovateľ/ka SZM, VŠZ 1 1 PZ 

  zdravotná/ný asistent SZM 1 4 PZ 

  rehabilitačná sestra,fyzioterap. SZM, VŠ  0,5 1 PZ 

  inštruktor sociálnej rehabilit. 

SZM, VŠ, 
lieč. 

pedagogika 1 1 PZ 

  upratovačka  S 1 1 PZ 

        15   

Charitný dom Jozefa 

Machalu ZPB         

Paričovská 2745/116, 

Trebišov sociálny pracovník Všsoc. 1 1 PZ 
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Názov prevádzky Pracovné zaradenie Vzdelanie Úväzok 
Počet 

zamestn
ancov 

Forma 
PP 

zariad.podporovaného 

bývania(ZPB) sociálny pracovník Vš 0,5 1 PZ 

domov sociálnych služieb 

(DSS) inštruktor sociálnej rehabilit. SM, OSV 1 1 PZ 

  upratovačka SM 1 1 PZ 

  údržba, vodič S 1 1 PZ 

        5   

  DSS         

  vedúci prev.a zdrav.úseku VŠZ 1 1 PZ 

  inštruktor sociálnej rehabilit. Všsoc. 1 1 PZ 

  zdravotná/ný asistent SZM 1 4 PZ 

  upratovačka S 1 1 PZ 

        7   

Charitný dom Juraja 
Jendželovského vedúci prevádzky SM,Všsoc. 1 1 PZ 

Nám. J. Pavla II. 6523/5 vedúca sestra 

SZM,VŠso

c. 1 1 PZ 

Michalovce zdravotná/ný asistent SZM 1 3 PZ 

špecializované zariadenie zdravotná/ný asistent SM, SZ 1 1 PZ 

  opatrovateľ/ka 

SZM,Všso

c. 1 1 PZ 

  opatrovateľ/ka OSV, Vš 1 1 PZ 

  opatrovateľ/ka SZM 1 2 PZ 

  inštruktor sociálnej rehabilit. 

SM, 

Všsoc. 1 1 PZ 

  pomocný pracovník SM,SZ 1 1 PZ 

  upratovačka S 1 2 PZ 

  údržbár S 1 1 PZ 

  zam. výdajne stravy, vodič SM 0,5 1 PZ 

        16   

Charitný dom Imricha Halása vedúci prev. a zdrav.úseku SZM,VŠZ  1 1 PZ 

SNP 1079/76, Trebišov zdravotná/ný asistent SZM, VŠ 1 1 PZ 

zariadenie opatrovateľskej 

služby zdravotná/ný asistent SZM 1 3 PZ 
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Názov prevádzky Pracovné zaradenie Vzdelanie Úväzok 
Počet 

zamestn
ancov 

Forma 
PP 

  opatrovateľ/ka SZ, OSV 1 2 PZ 

  upratovačka S 1 1 PZ 

        8   

Ekonomický úsek  koordinátor sociálnej práce Všsoc. 1 1 PZ 

Tulipánova 1, Michalovce ekonóm  VŠ 1 2 PZ 

  administratívny prac.v účtov. VŠ 1 1 PZ 

  administratívny prac.v účtov. SM 1 1 PZ 

        5   

Opatrovateľstvo v 

domácnosti terénna opatrovateľka SM,OSV 1 1 PZ 

            

Michalovce -  KUCHYŇA vedúci prevádzky SM 0,5 1 PZ 

  kuchár, vodič SM, S 1 3 PZ 

  pom.v kuchyni, vodič SM 1 1 PZ 

        5   

Trebišov - KUCHYŇA vedúca diétna sestra SZM - 1 D 

  vedúci prevádzky SM, Vš 0,5 1 PZ 

  kuchár, kuchár pomocník SM 1 3 PZ 

  kuchár S 1 1 PZ 

        6   
 

Vysvetlivky vzdelanie: OSV    - osvedčenie - opatrovateľský kurz   
 SZ       - stredoškolské zdravotnícke bez maturity  
 SZM    - stredoškolské zdravotnícke s maturitou  
 S          - stredné školy ostatné bez maturity   
 SM       - stredné školy ostatné s maturitou   
 VŠZ     - vysokoškolské - zdravotníctvo a ošetrovateľstvo 
 VŠsoc. - vysokoškolské - socíálna práca   
 VŠ       - vysoké školy a univerzity ostatné   
Vysvetlivky úväzok: 1          - 100% úväzok    
 0,5       - 50% úväzok    
Forma pracovnéh pomeru: PZ       - pracovná zmluva    
 D         - dohody podľa Zákonníka práce   
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2. Činnosť organizácie 

2.1. Popis činností a aktivít v roku 2020 

 

V našich zariadeniach boli v roku 2020 poskytnuté sociálne služby nasledovnému počtu prijímateľov: 

 

Charitný dom prof. Hlaváča, Námestie Jána Pavla II. 6073/7, Michalovce 

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 35 lôžok: 

Počet prijímateľov sociálnych služieb       50  

Z toho: 

Počet mužov (priem. vek 76 r.)        17 

Počet žien (priem. vek 82 r. )         33 

Počet prijatých prijímateľov (priem. vek 79 r.)      18 

Počet ukončených pobytov/ odchod do iného zariadenia     0 

Počet ukončených pobytov/ odchod domov (priem. vek 64 r.)    1 

Počet ukončených pobytov/ úmrtie (priem. vek 87 r.)     15  

 

Charitný dom prof. Hlaváča, A. Hrehovčíka 1, Michalovce 

Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 35 lôžok: 

Počet prijímateľov sociálnych služieb       43 

Z toho: 

Počet mužov (priem. vek 68 r.)        22 

Počet žien (priem. vek 76 r. )         21 

Počet prijatých prijímateľov (priem. vek 71 r.)      6 

Počet ukončených pobytov/ odchod do iného zariadenia (priem. vek 70 r.)  1 

Počet ukončených pobytov/ odchod domov       0 

Počet ukončených pobytov/ úmrtie (priem. vek 81 r.)     7  

 

Charitný dom Eriky Jakabovej, M. R. Štefánika 342/76, Vojčice 

Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 12 lôžok: 

Počet prijímateľov sociálnych služieb       23 

Z toho: 



21 
 

Počet mužov (priem. vek 65 r.)        11 

Počet žien (priem. vek 81 r. )         12 

Počet prijatých prijímateľov (priem. vek 70 r.)      11 

Počet ukončených pobytov/ odchod do iného zariadenia (priem. vek 71 r.)  5 

Počet ukončených pobytov/ odchod domov (priem. vek 80 r.)    2 

Počet ukončených pobytov/ úmrtie (priem. vek 82 r.)     4 

 

Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 07501, Trebišov 

 

Domov sociálnych služieb s kapacitou 19 lôžok: 

Počet prijímateľov sociálnych služieb       19 

Z toho: 

Počet mužov (priem. vek 48 r.)        13 

Počet žien (priem. vek 55 r. )         6 

Počet prijatých prijímateľov          0 

Počet ukončených pobytov/ odchod do iného zariadenia     0 

Počet ukončených pobytov/ odchod domov       0 

Počet ukončených pobytov/ úmrtie    0 

 

Zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 14 lôžok: 

Počet prijímateľov sociálnych služieb   15 

Z toho: 

Počet mužov (priem. vek 54 r.)   13 

Počet žien (priem. vek 46 r. )         2 

Počet prijatých prijímateľov (vek 57 r.)       1 

Počet ukončených pobytov/ odchod do iného zariadenia (priem. vek 60 r.)  1 

Počet ukončených pobytov/ odchod domov       0 

Počet ukončených pobytov/ úmrtie   0  

 

Charitný dom Juraja Jendželovského, ul. Nám. Jána Pavla II. 6523/5, 071 01 Michalovce 

Špecializované zariadenie s kapacitou 24 lôžok: 

 

Počet prijímateľov sociálnych služieb       24 

Z toho: 

Počet mužov (priem. vek 72 r.)        5 
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Počet žien (priem. vek 80 r. )   19 

Počet prijatých prijímateľov (priem. vek 72 r.)      11 

Počet ukončených pobytov/ odchod do iného zariadenia     0 

Počet ukončených pobytov/ odchod domov       0 

Počet ukončených pobytov/ úmrtie (priem. vek 86 r.)   14 

 

Charitný dom Imricha Halása, ul. SNP č. 1079/76, 075 01 Trebišov 

Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 26 lôžok: 

Počet prijímateľov sociálnych služieb       33 

Z toho: 

Počet mužov (priem. vek 66 r.)        24 

Počet žien (priem. vek 80 r. )   9 

Počet prijatých prijímateľov (priem. vek 71 r.)      12 

Počet ukončených pobytov/ odchod do iného zariadenia (priem. vek 60 r.)  3 

Počet ukončených pobytov/ odchod domov       0 

Počet ukončených pobytov/ úmrtie (priem. vek 74 r.)     6 

 

  

V rámci terénnej opatrovateľskej služby boli poskytnuté sociálne služby v domácnosti v Tušiciach 

(okres Michalovce).   

Počet prijímateľov sociálnych služieb       1  

 

2.1.1. Spoločné aktivity organizácie 

 Pobyt prijímateľov sociálnych služieb v našich charitných domoch sa snažíme vyplniť 

zmysluplnými aktivitami, ktoré sú zamerané na rozvoj telesných, psychických a sociálnych znalostí 

a zručností a tiež podporu tvorivej činnosti.  

Voľnočasové aktivity v našich zariadeniach prebiehajú pod vedením sociálnych pracovníkov, 

rehabilitačnej sestry, prípadne dobrovoľníkov a majú prevažne zábavnú a relaxačnú formu. 

V roku 2020 boli naše spoločné aktivity z dôvodu pandémie COVID-19 veľmi obmedzené, vzhľadom 

k tomu, že sme robili všetko preto, aby nás pandémia čo najmenej zasiahla. Každý charitný dom si 

ich relizoval vo vlastnej réžii a podľa možností daného charitného domu a schopností a možností jeho 

prijímateľov. Väčšinou sa jednalo o oslavy menín, či narodenín prijímateľov, rôzne posedenia v 

záhrade, či na dvore. Veľa času sme trávili vonku - pobytom na čerstvom vzduchu, oslavami na 
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terasách, či v záhrade, prechádzkami, či skrášľovaním okolia charitných domov.  V chladných 

mesiacoch sme šili rúška a vyrábali rôzne dekorácie, ktoré nám neskôr spíjemňovali náš životný 

priestor.  

 

Medzi naše najčastejšie sa opakujúce aktivity  patrili najmä: 

x maľovanie obrazov rôznou technikou 

x vyrábanie dekoračných predmetov 

x prechádzky za každého počasia 

x zber prírodných materiálov – lístie, kvety, gaštany 

x pestovanie kvetov, zeleniny, údržba rastlín a kríkov 

x starostlivosť o domáce zvieratká (zajace, sliepky) 

x pamäťové tréningy 

x príprava jednoduchých jedál, koláčov 

x hry na hudobných nástrojoch, tanečné choreografie, spev, koledy 

x loptové hry 

x spoločné čítanie svätého písma 

x oslavy narodeninových a meninových sviatkov 

x Deň matiek, Deň otcov, MDŽ 

x Fašiangy; Valentín; Karneval 

x Spomienková sviečka na zanjbližších; Vianoce; Silvester 

x Aktivity zamerané na rozvoj fantáze 

x Tvorivé aktivity s prírodnými materiálmi ako prútie, ihličie, rôzne druhy ovocia, a zeleniny 

x Oslavy sviatkov 

x Varenie a pečenie  

x Biblické hodinky 

x Starostlivosť o exterérové, či interérové okrasné rastliny a dreviny 

x Jemná motorika a goknitívne hry 

x Pestovanie byliniek a liečivých rastlín z našej záhrady  

x Karneval 

x Stretnutie ,,Ženám z lásky,, 

x Majáles 

x Veľkonočné posedenie pri muzike 

x Jánsky večer s opekačnou 

x Guľáš párty 
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x Zemiakové lokše pod vrbou 

x Fazuľovica 

x Športový deň na Marakane 

x Spomienková sviečka za najbližších 

x Projekt ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok..,, boli sme aj obdarovaní 

x Trojkráľové požehnanie nášho domu 

x Silvestrove posedenie 

x Vianočná koleda 

x Fašiangy v múzeu 

x Hra na hudobné nástroje: ,,do rytmu piesne,, 

x Muzicírovanie s hudobníkmi 

x Loptové hry, cvičenie a športovanie 

x Šitie a vyšívanie 

 

Dôležitou súčasťou života v zariadeniach OZTB je vytváranie a upevňovanie rodinného prostredia, 

a to hlavne spoločnými posedeniami pri káve a čaji, rozhovormi, slávením meninových 

a narodeninových sviatkov, tancom a spievaním ľudových a náboženských piesní.  

 

V  roku 2020 absolvovali prijímatelia sociálnych služieb v zariadeniach OZTB tieto podujatia 

a zájazdy: 

x Rodinný deň 

x Fašiangy 

x Karneval 

x Liptovský Mikuláš - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

x Valentín 

x Oslavy MDŽ 

x Veľká noc 

x Deň matiek; Deň otcov 

x Návšteva mesta Žilina 

x Návšteva Liptovského Mikuláša 

x Dovolenka na Zemlínksej Šírave 

x Púť k Matke Božej Klokočovskej  

x Boli sme sa pozrieť na žatvu 
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x Návšteva rozhľadne na Tojaki 

x „Jesenná fazuľovica“ 

x Potulky Trebišovským katastrom 

x Piknik na našom dvore 

x Muzićirovanie s Blažejom 

x Návšteva levanduľového poľa u p. Beáty v Stankovciach 

x „Guľaš pod vŕbou“ 

x Mesiac úcty k starším 

x “Mikulášska nádielka” 

x Vianočné sviatky s projektom”Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok” 

x Silvester 

 

Rodinný deň 

Tesne pred vypuknutím pandémie, začiatkom roka 2020 sa nám podarilo zorganizovať malé komorné 

podujatie s názvom “Rodinný deň”. Cieľom podujatia bolo priblížiť atmosféru života v charitnom 

dome -  zažiť na vlastnej koži aktivity našich prijímateľov ako aj možnosť stráviť chvíle so svojimi 
najbližšími. Pozvali sme rodinných príslušníkov našich prijímateľov a piekli sme  

 

spoločne šišky, vlastnými rukami sme plietli deky a vyrábali sme papierové tašky. Nechýbal ani spev 

 
Obrázok 12 Rodinný deň 

 

 
Obrázok 13 Rodinný deň 

 



26 
 

a  malé občerstvenie vo forme spoločnej kávy a zákuskov.  
Fašiangy v múzeu 

Poslednú sobotu  pred pôstom sme sa s našimi prijímateľmi vybrali na fašiangy do múzea. V rámci 

programu sme absolvovali 

prehliadku múzea aj stálu 

expozíciu jazdiarne. 

Zúčastnili sme sa aj 

prehliadky ľudových 

masiek v meste. Podujatie 

obohatil hudobný program 

našich zemplínskych 

folklórnych skupín a 

pochutili sme si aj na 

fašiangových dobrotách - 

šiškách a fánkach.  

 

 
Fazuľovica 

     Vieme pripraviť chutnú fazuľovicu  zo všetkých druhov zeleniny ale aj údeného mäsa a ochutiť ju 

štipľavými papričkami z našej záhrady. Ženy 

načistili a nakrájali zeleninu, mäso, chlapi 

pripravili stoly, narúbali drevo a uvarili 

fazuľovicu. Každý priložil ruku k dielu. 

Popoludnie nám rýchlo ubehlo, no vychutnali 

sme si ešte spoločne  teplé slnečné počasie. 

 

 
 
 
 

  

 
Obrázok 15 Fazuľovica 

 

Obrázok 14 Fašiangy v múzeu 
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Aqua Mária - Veľaty 

 V jeden letný, horúci deň sme sa  rozhodli si ho spríjemniť, vybrali sme sa na kúpalisko do Veľat. 

Cesta autobusom bola krátka, ale zato teplá. Voda bola príjemná, osviežujúca. Po celodennom šantení  

v bazénoch, pekne opálení, no fest unavení sme sa vrátili domov. 

 
 
Putovali sme k Matke Božej Klokočovskej 

Dňa 23. 7. 2020 sme putovali na najvýznamnejšie pútnicke miesto Zemplína - Klokočov. V tomto 

významnom jubilejnom roku, kedy si pripomíname 350. 

výročie slzenia ikony Bohorodičky sme prišli vzdať úctu 

Klokočovskej Panne Márii a zároveň ju prosiť o pomoc a 

ochranu do ďalších dní. 

 

  

Obrázok 16 Aqua Mária - Veľaty 

Obrázok 17 U Matky Božej Klokočovskej 



28 
 

Zemplínska Šírava 10.8.2020- 13.8.2020 

          Začiatkom augusta sme cestovali autobusom na Zemplínsku Šíravu- Kaluža s prestupom v 

Michalovciach. Kus cesty sme absolvovali 

peši po lese aj popri lúke. Bývali sme v 

drevených chatách. Starali sme sa aj o stravu, 

pripravovali raňajky, obed sme si vychutnali 

v reštaurácii a o večeru sme sa opäť starali, 

každý deň niekto iný. Grilovali sme, varili 

guláš, no pochutnali sme si aj na výbornej 

živánskej. Prvý deň sme sa kúpali v Šírave v 

stredisku Kaluža, druhý deň sme absolvovali 

turistický výlet ku krížovej ceste aj s kúpaním 

sa v Šírave. Na tretí deň sme sa vybrali na púť 

do Klokočova a posledný deň sme sa boli plaviť po Šírave a zároveň sme sa kúpali v Zemplínskej 

Šírave - stredisku Lúč. Dovolenka nám ubehla veľmi rýchlo za slnečného počasia. 

  

 

Obrázok 19 Zemplínska Šírava 

 
Obrázok 18 Plavba loďou po Zemplínskej Šírave 
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Športový deň na Marakane 

Koncom septembra sme sa v jeden pekný deň po raňajkách vydali na peší turistický výlet na 

Marakanu, kde sme spolu strávili 

športový deň. Súťažili sme v 

rôznych disciplínach ako loptové 

hry, vedomostné súťaže, hrali sme 

karty, rozprávali sme sa. Na 

desiatu sme si opiekli špekáčiky, 

varili sme guláš. Po obede sme si 

vychutnali kávičku a bublaninu a 

v podvečer sme sa vrátili do 

zariadenia. Strávili sme tak spolu 

kásny jesenný deň. 

 
 
 
TOKAJ- Veľká tŕňa 

     V jeden slnečný septembrový deň sme sa autami vybrali navštíviť Vyhliadkoú vežu vo Veľkej Tŕni. 

Príležitosť sme dali aj vozičkárom a imobilným. Cestou 

sme sa 

zastavili 

v pivnici v 

Čerhove, 

kde sme sa 

ponúkli 

burčiakom. 

Tí 

mobilnejší z nás sa dostali aj na vežu, no aj pod vežou 

bol nádherný výhľad na vinice Tokajskej oblasti,  o 

ktorých prvá zmienka pochádza už z roku 1248. Opekali 

sme, pohostili sme sa , pospomínali na mladosť a v 

popoludňajšich hodinách sa vrátili do zariadenia. 

 

  

Obrázok 20 Športový deň na Marakane 

Obrázok 22 Tokaj 

Obrázok 21 Tokaj 



30 
 

Liptovský Mikuláš 

   Prvým rýchlikom ráno z Trebišova sme cestovali  do Liptovského Mikuláša. Cesta bola 

príjemná. Prekvapil nás však dážď, na ktorý sme neboli pripravení. Po príchode do Liptovského 

Mikuláša sme sa prešli historickým námestím. V centre mesta sme navštívili Kostol sv. Mikuláša, 

Múzeum Janka Kráľa, nakukli sme aj do synagógy. Po dobrom obede sme navštívili Slovenské 

múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré je špecializovaným múzeom geológie, botaniky, 

zoológie a  paleontológie, a v ktorom je umiestnená aj kostra jaskynného leva, či model meteoritu. 

Cestou na železničnú stanicu sme sa prešli úzkymi historickými uličkami a cesta vlakom nám ubehla 

veľmi rýchlo. Domov sme sa vrátili vo večerných hodinách. 

 

 
 
 
 
 
  

Obrázok 23 Liptovský Mikuláš 
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Žilina 

Dňa 10.01.2020 sme navštívili mesto ,,Žilina,,. Počasie nám prialo. Pri príchode do mesta sme sa 

občerstvili v miestnej cukrárničke a prešli sme sa po Mariánskom námestí. Pred nami sa týčilo Súsošie 

sv. Cyrila a Metoda, barokový Kostol Obrátenia sv. Pavla s dvoma vežami a kláštor kapucínov z 

polovice 18. Storočia. Na štvorcovom Mariánskom námestí s typickými arkádami sa naćhadza aj 

historická budova starej radnice. Zašli sme aj do Kostola Najsvätejšej Trojice. Katedrálny chrám 

postavili okolo roku 1400 na mieste, kde v 13. storočí stál hrad. Vedľa stojaca Burianova veža je 

jednou z najstarších renesančných zvoníc na Slovensku. Kostol sv. Štefana kráľa v miestnej časti 

Dolné Rudiny je najstaršou zachovanou architektonickou pamiatkou.  

 

                               

 Prijímatelia okrem poznávacích zájazdov navštevujú aj rozne zábavné, športové, oddychové 

a kultúrne podujatia, ktoré významnou mierou obohacujú a spestrujú ich život.  

  

Obrázok 24 Žilina 
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2.1.2.   Fotografická príloha spoločných aktivít  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Obrázok 27 Pečieme 

 

 
Obrázok 26 Vyrábame jesenné dekorácie 

 

 
Obrázok 25 Mikulášska nádielka 

 

 
Obrázok 28 Opekačka 
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Obrázok 29 Máj, máj, máj zelený.. 

 

 
Obrázok 30 Oslavujeme meniny 

 

 
Obrázok 31 Veľká noc 
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Obr. 2 Fašiangy 

Obr. 1 Veľká noc 

 
Obrázok 34 Prechádzka katastrom 

 

 
Obrázok 35 Karneval 

 

 
Obrázok 33 Z našich prác 

 

 
Obrázok 32 Z našich prác 
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Obrázok 36 Zveľaďujeme okolie charitného domu 

 

 
Obrázok 37 Fašiangy 

 

 
Obrázok 38 Levanduľové pole p. Beáty 
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Obrázok 39 Narodeniny 

 
 
 

 
Obrázok 40 Hrabanie sena 
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Obrázok 41 Meniny na Marakane 

 

 
Obrázok 42 Dovolenka na Zemplínskej Šírave 
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2.2. Odborný rast a vzdelávanie zamestnancov  

 

Personál OZTB má napriek dostatočnému odbornému vzdelaniu možnosti ďalšieho vzdelávania 

a využívania získaných poznatkov v praxi. Zamestnanci, ktorí majú záujem o ďalší profesijný rast si 

zvyšujú svoju kvalifikáciu štúdiom na stredných odborných a vysokých školách.  

 
Tabuľka III Vzdelávanie zamestnancov OZTB v roku 2020 

Názov školy Študijný odbor Počet zamestnancov 

Stredná zdravotnícka škola Michalovce 

Praktická sestra 1 
Zdravotnícky 
asistent 1 

Sanitár 1 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety 

Ošetrovateľstvo 2 
Ošetrovateľstvo 1 
Sociálna práca 1 

 

 

Zamestnanci OZTB sa v roku 2020 zúčastnili týchto seminárov a vzdelávacích podujatí: 

 

Tabuľka IV Interné vzdelávanie zamestnancov OZTB v roku 2020 

 

Interné vzdelávanie/kurzy 

 

Názov Počet účastníkov 

Efektívna starostlivosť o INKO pacienta: Štandardy 

ošetrovateľstva a starostlivosti o klienta v zariadení 
13 

 

  

https://www.vssvalzbety.sk/
https://www.vssvalzbety.sk/
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Tabuľka V Semináre a školenia zamestnancov OZTB v roku 2020 

 

Odborné semináre, školenia 

 

Názov / miesto konania Počet účastníkov 

Ľudské práva v sociálnych službách - Základy úspešnej 

komunikácie/Nový Smokovec 
6 

Ako verejne obstarávať/Košice 1 

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legisl. 

Zmeny v mzdvoej učtárni k 01.01.2020/Michalovce 
1 

Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. 

úroveň/Košice 
2 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie/Trebišov 1 

Prax založená na dôkazoch v pomáhajúcich profesiách 1 

 
Tabuľka VI Online kurzy zamestnancov OZTB v roku 2020 

 

Online kurzy 

 

Názov Počet účastníkov 

Odborná činnosť – rozvoj pracovných zručností 3 

 

Výška finančných prostriedkov použitých na vzdelávanie za rok 2020: 2 303,00 € .  

 

2.3. Spolupráca s verejnosťou 

OZTB komunikuje najmä s inštitúciami, ktorých sa dotýka poskytovanie sociálnych služieb. Ide o  

obecné a mestské úrady, nemocnice v Košiciach, Michalovciach a v Trebišove,  Košický samosprávny 

kraj, Sociálnu poisťovňu a podobne. Taktiež sme v kontakte s farskými spoločenstvami v Trebišove 

a Michalovciach. O aktivitách združenia pravidelne informujeme na našej internetovej stránke. 
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2.4. Realizované projekty a sponzoring  v roku 2020  

x Zapojili sme sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a boli sme aj 

obdarovaní. 

 

x V rámci projektu MPSVaR SR „Podpora opatrovateľskej služby“ sme získali nenávratný 

finančný príspevok na podporu jedného pracovného miesta opatrovateľky po dobu 26 mesiacov 

v celkovej výške 14 820,00 €. Tento projekt vznikol na podporu rozvoja terénnej opatrovateľskej 

služby za účelom predchádzania  umiestňovania klientov do zariadení a realizuje sa vďaka podpore 

z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje. Trvanie projektu je plánované do 30.6.2021. 

Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt.  

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR. 

 

 

 

 

Obr. 4 "Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok"  

Obr. 3 "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"  
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x Od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme dostali 

finančné prostriedky na  zakúpenie vitamínov pre prijímateľov 

a zamestnancov vo výške 5040 eur.  

x Slovenská humanitná rada nám poskytla 100 párov teplých ponožiek a rôzne kancelárske 

potreby na umelecké tvorenie. 

x Vďaka iniciatíve ,,KtoPomozeSlovensku.sk,, sme získali:  

x germicídny žiarič STERILLIGHT Air G1 30 

v hodnote 332,40 eur, nitrilové rukavice a ochranné 

overaly (Charitný dom prof. Hlaváča), ktoré nám 

pomohli a stále pomáhajú v boji s COVID-19, 

x ochranné štíty od firmy CURADEN SLOVAKIA (Charitný dom Juraja 

Jendželovského v Michalovciach),  

x bezdotykový teplomer a jednorázové rúška od firmy IVY trade, s.r.o. (Charitný dom Juraja 

Jendželovského v Michalovciach), 

x dezinfekčné gély, jednorázové rukavice a plátenné rúška do 

Charitného domu Jozefa Machalu v Trebišove od firmy DEXIS 

SLOVAKIA, 

x Za účelom podpory boja proti šíreniu ochorenia COVID-19 nám firma Unomedical, s.r.o. 

darovala textilné rúška a dezinfekčné prostriedky na ruky vo finančnej 

hodnote 1382,40 €.   

x Mesto Michalovce nám poskytlo 300 € na nákup 2 ks varníc na prepravu stravy pre kuchyňu 

Charitného domu prof. Hlaváča v Michalovciach.   

x Finančné prostriedky, ktoré sme získali z podielu zaplatenej dane za 

rok 2019 vo výške 2699,50 € sme použili na kúpu zariadenia hlasovej signalizácie požiaru do 

Charitného domu Juraja Jendželovského v Michalovciach.  

x Vďaka projektu "MitickaPomaha" a firme Trenčianske minerálne 

vody,a.s. sme získali niekoľko desiatok litrov minminerálej vody Mitická.  

x Košický samosprávny kraj nám dodal plátenné rúška od sponzorov.   

x Anonymní sponzori darovali pre Charitný dom prof. Hlaváča 

textilné rúška, tlakomer a digitálny teplomer a mrazničku. 

https://ktopomozeslovensku.sk/
http://www.teresa-benedicta.sk/chdph-n.html
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3. Ročná účtovná závierka 

Tabuľka VII Súvaha OZTB 2018 - 2020 

BILANCIA k 31.12. 2020, 2019, 2018 

MAJETOK ( v eurách) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Neobežný majetok 1 219 494,20 1 255 636,08 1 257 848,64 

Dlhodobý hmotný majetok 1 219 494,20 1 255 636,08 1 257 848,64 
- pozemky 23 736,29 23 736,29 23 736,29 
- umelecké diela a zbierky 3 000,00 3 000,00 3 000,00 
- stavby 1 125 338,25 629 743,02 657 219,20 
- stroje a zariadenia 50 432,23 47 733,15 14 219,53 
- dopravné prostriedky 13 291,67 21 541,67 4 491,67 
- obstaranie dlhodobého hm.majetku 3 695,76 529 881,95 555 181,95 
Obežný majetok 214 959,31 241 555,87 207 085,10 
Zásoby 9 931,84 7 281,39 6 755,36 
Krátkodobé pohľadávky 90 554,54 127 687,37 120 259,44 
- z obchodného styku 6201,77 8 927,86 16 435,34 
- ostatné pohľadávky 107,41 98,20 118,69 
- daňové pohľadávky 0,00 162,83 0,00 
- štát - z dôvodu dotácie 0,00 0,00 0,00 
- iné pohľadávky 84245,36 118 498,48 103 705,41 
Finančné účty 114 472,93 106 587,11 80 070,30 
- pokladnica 13 596,34 15 458,07 10 749,91 
- bankové účty 100 876,59 91 129,04 69 320,39 
Časové rozlíšenie spolu 102 202,74 108 202,74 115 002,74 
- náklady budúcich období 102 202,74 108 202,74 115 002,74 
- príjmy budúcich období 0,00 0,00 0,00 
MAJETOK CELKOM 1 536 656,25 1 605 394,69 1 579 936,48 

VLASTNÉ ZDROJE A ZÁVAZKY (v eurách) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Vlastné zdroje 488 638,29 518 638,14 512 396,01 
Základné imanie 518 638,14 507 538,25 477 338,33 
Nevysporiad. výsledok hosp. minul. rokov -21 548,83 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -8 451,02 11 099,89 35 057,68 
Cudzie zdroje 752 289,86 775 664,12 722 632,34 
Rezervy 83 124,38 56 143,33 50 185,22 
Dlhodobé záväzky 102 533,37 119 492,34 69 244,58 
- sociálny fond 2 421,73 3 638,41 1 270,77 
- ostatné dlhodobé záväzky 100 111,64 115 853,93 67 973,81 
Krátkodobé záväzky 166 229,11 151 185,45 143 129,54 
- záväzky z obchodného styku 30 269,16 31 895,17 21 826,56 
- záväzky voči zamestnancom 66 694,94 59 561,56 53 029,76 
- záväzky zo sociálneho zabezpečenia 41 324,90 36 932,33 34 059,72 
- štát - daňové záväzky 8 993,13 7 197,35 9 501,94 
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VLASTNÉ ZDROJE A ZÁVAZKY (v eurách) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
- štát - z dôvodu dotácií 869,40 1 777,29 5 780,15 
- ostatné záväzky 18 077,58 13 821,75 18 931,41 
Bankové výpomoci a pôžičky 400 403,00 448 843,00 460 073,00 

Dlhodobé bankové úvery 182 026,00 244 412,00 221 452,00 
Bežné bankové úvery 66 455,00 70 524,00 84 096,00 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 151 922,00 133 907,00 154 525,00 
Časové rozlíšenie spolu 295 728,10 311 092,43 344 908,13 
-výdavky budúcich období 0,00 0,00 0,00 
-výnosy budúcich období 295 728,10 311 092,43 344 908,13 
VLASTNÉ ZDROJE A ZÁVAZKY CELKOM 1 536 656,25 1 605 394,69 1 579 936,48 
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Tabuľka VIII Výkaz ziskov a strát OZTB 2018 -2020 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT   1.1. - 31.12.2020,  2019,  2018                                  

v eurách 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Spotreba materiálu 210 286,14 194 849,83 191 286,00 
Spotreba energie 70 328,23 69 540,50 64 806,49 
Predaný tovar 25 773,09 25 870,40 27 910,42 
Opravy a udržiavanie 9 042,74 23 422,09 14 982,14 
Cestovné 136,22 697,18 214,23 
Náklady na reprezentáciu 17,00 0,00 41,84 
Ostatné služby 83 919,76 84 493,72 79 131,52 
Mzdové náklady 1 048 232,27 890 044,65 809 489,12 
Zákonné sociálne poistenie 365 129,00 307 978,19 276 486,62 
Zákonné sociálne náklady 37 647,28 29 336,56 25 470,30 
Ostatné sociálne náklady 0,00 0,00 0,00 
Daň z motorových vozidiel 955,48 949,13 973,85 
Daň z nehnuteľností 216,75 216,75 1 791,31 
Ostatné dane a poplatky 3 392,54 3 356,06 1 911,35 
Ostatné pokuty a penále 107,66 0,00 114,12 
Zmluvné pokuty a penále 0,00 0,00 7,19 
Odpísanie pohľadávky 0,00 10 420,17 4 309,10 
Úroky 12 765,79 15 123,92 17 783,00 
Dary 0,00 0,00 0,00 
Iné ostatné náklady 2 632,03 4 898,30 3 536,70 
Odpisy dlhodobého majetku 70 805,34 80 080,99 47 524,40 
Zostatková cena predaného DHM 0,00 0,00 36 500,00 
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 46 776,23 0,00 20 381,40 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 0,00 0,00 0,00 
NÁKLADY CELKOM 1 988 163,55 1 741 278,44 1 624 651,10 
Tržby z predaja služieb 640 070,49 613 960,90 627 859,03 
Tržby za predaný tovar 28 553,48 29 813,83 29 817,24 
Aktivácia materiálu a tovaru 25 773,09 25 870,40 27 910,42 
Aktivácia vnútroorganizačných služieb 20 981,03 21 569,68 21 905,04 
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 
Výnosové úroky 0,00 0,25 0,02 
Prijaté dary 3 585,40 852,30 602,51 
Iné výnosy 1 464,47 2 231,84 4 229,88 
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku 0,00 525,00 47 593,83 
Prijaté príspevky od iných organizácií 7 599,30 8 089,60 6 326,39 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 19 587,51 27 694,01 8 419,60 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 120,55 2 063,06 2 293,23 
Dotácie na prevádzku 1 230 616,17 1 020 398,88 885 517,17 
VÝNOSY CELKOM 1 980 351,49 1 753 069,75 1 662 474,36 
Výsledok hospodárenia pred zdanením -7 812,06 11 791,31 37 823,26 
Daň z príjmov 638,96 691,42 2 765,58 
Výsledok hospodárenia po zdanení -8 451,02 11 099,89 35 057,68 
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DAŇOVÉ POZNÁMKY 

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 
01) IČO  3 1 3 1 3 6 8 0 /SID     

 
 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky: 

Údaje o zakladateľovi 
alebo zriaďovateľovi 
účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo 
názov právnickej osoby, ktorá je 

zakladateľom alebo zriaďovateľom 
účtovnej jednotky 

jej trvalý pobyt  alebo sídlo 

PhDr. Peter Novysedlák, PhD. ul. Levická 600/38, 040 11 Košice-Západ 

  
Dátum založenia alebo 
zriadenia účtovnej 
jednotky 

1 
8.05.2000 

 
(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 orgány: 
(Štatutár, správna rada, 
predsedníctvo) 

Prezident predstavenstva, štatutár OZTB :                          PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

Členky predstavenstva:                                                        Mgr. Beáta Bajusová 

                                                                                             Mgr. Martina Bilá 

 

 

 

 

  

Dozorný orgán: 
(Dozorná rada, revízor) 

Hospodárska rada:                                                                 Mária Kapitánová   

                                                                                               Mgr. Rastislav Demčák 

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

Hlavná činnosť: 

Občianske združenie Teresa Benedicta vykonáva tieto činnosti: 

- pomáha sociálne odkázaným občanom, starým, opusteným, bezdomovcom, 

- poskytuje sociálne služby, 

- rozvíja a ochraňuje duchovné a kultúrne hodnoty, 

- napomáha činnosti charitatívnych organizácií, 

- podporuje medzinárodnú humanitárnu pomoc, 

- organizuje školiace aktivity, prednáškovú, terapeutickú a poradenskú činnosť. 

Podnikateľská činnosť: 
Predaj obedov pre dôchodcov a odkázaných občanov. 

Poskytovanie nadštandardných služieb pre prijímateľov sociálnej služby. 
 
(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 účtovného obdobia.  
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Tabuľka k čl. I ods. 4  o počte zamestnancov a dobrovoľníkov: 
 Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 81,5 81,6 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 13 13 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť 
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 0 0 

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

OZ Teresa Benedicta je zriaďovateľom nasledovných zariadení sociálnych služieb: 
Charitný dom prof. Hlaváča, ul. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, 
Charitný dom prof. Hlaváča, Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce, 
Charitný dom Eriky Jakabovej, M. R. Štefánika 342/76, 076 22 Vojčice, 
Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov, 
Charitný dom Juraja Jendželovského - Námestie Jána Pavla II. 6523/5, 071 01 Michalovce, 
Charitný dom Imricha Halása , SNP 1079/76, 075 01 Trebišov. 
 

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. 

ÁNO    
(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. 

Druh zmeny Dôvod 
Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, 

základného imania a výsledku 
hospodárenia 

Bez zmeny   

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

Majetok a záväzky Spôsob oceňovania 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou  Obstarávacou cenou 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  Nie je  

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom  Nie je 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou  Obstarávacou cenou 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  Nie je 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - dary  
Reálnou hodnotou 

g) dlhodobý finančný majetok  Nie je 

h) zásoby obstarané kúpou  Obstarávacou cenou 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou  Nie sú 

j) zásoby obstarané iným spôsobom  Reálnou hodnotou 

k) pohľadávky  Menovitou hodnotou pri vzniku 

l) krátkodobý finančný majetok  Menovitou hodnotou pri vzniku 

m) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy  Menovitou hodnotou pri vzniku 

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov Menovitou hodnotou pri vzniku 

o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Menovitou hodnotou pri vzniku 

p) deriváty Nie sú 

q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Nie sú 

r) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu Nie je 
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(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 účtovných odpisov.  
 

Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzby odpisov Odpisová metóda 

Softvér 1 100%  

Stavby 40,20,12 1/40,1/20, 1/12 rovnomerne 

Samostatne hnuteľné veci  4,6,12 1/4, 1/6, 1/12 rovnomerne 

Dopravné prostriedky  4 1/4 rovnomerne 

Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 1 100%  

 
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje. 

Opravné položky Rezervy 

nie  nie 
  
 

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) 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. 
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Tabuľka k čl. III ods. 1  o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 
Tabuľka č. 1 

  

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

 6614,96     6614,96 

prírastky    537,05     537,05 

úbytky         

presuny        

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  7152,01     7152,01 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

 6614,96     6614,96 

prírastky    537,05     537,05 

úbytky         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia  7152,01     7152,01 

Opravné položky – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

             

prírastky                 

úbytky                

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia               

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia         

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia         
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Tabuľka č. 2 
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Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

23736,29 3000,00 1026351,12 110734,22 106050,80   335388,30 529881,95  2135142,68 

prírastky      9348,93    23920,28 34126,41  67395,62 

úbytky          33269,21  33269,21 

presuny   527043,39      -
527043,39   

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

23736,29 3000,00 1553394,51 120083,15 106050,80   359308,58 3695,76  2169269,09 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

  
 

396608,10 
 

63001,07 84509,13   335388,30   879506,6 

prírastky     31448,16 6649,85 8250,00   23920,28   70268,29 

úbytky             
Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

  428056,26 69650,92 92759,13   359308,58   949774,89 

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

           

prírastky              

úbytky             
Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

23736,29 3000,00 629743,02 47733,15 21541,67    529881,95  1255636,08 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

23736,29 3000,00 1125338,25 50432,23 13291,67    3695,76  1219494,20 

            
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka 
obmedzené právo s ním nakladať: 

Prehľad dlhodobého majetku Výška majetku 

Záložné právo - budovy 1125338,25 
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(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 
 

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Výška poistenia 

Poistenie budovy CHDPH-N neurčito 307,85 

Poistenie budovy CHDEJ neurčito 114,86 

Poistenie budovy CHDJJ neurčito 303,94 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu neurčito 199,69 

Poistenie automobilov  neurčito 778,82 

(4) 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 k čl. III ods. 6  o položkách krátkodobého finančného majetku 
Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia 
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pokladnica 13594,34 15458,07 

Ceniny 2,00 0 

Bežné bankové účty 100876,59 91129,04 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 
1 rok 0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 114472,93 
 

106587,11 

 
(5) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť 
a podnikateľskú činnosť. 

Významné pohľadávky Opis  Suma 

Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku 6201,77 

 Neuhradené ošetrovné od klientov 250363,10 

 Pôžička pre právnickú osobu 4000,00 

 Chybné úhrady 107,41 

Spolu  260672,28 

 
(6) 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. 

Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji 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 0 0 0 0 0 

Ostatné pohľadávky      
Pohľadávky voči účastníkom 
združení      

Iné pohľadávky – neuhradené 
ošetrovné od prijímateľov soc. 
služieb 

123341,51 52532,50 0 5756,27 170117,74 

Pohľadávky spolu 123341,51 52532,50 0 5756,27 170117,74 

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

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti               84187,86 125680,13 

Pohľadávky po lehote splatnosti             176484,42 125348,75 

Pohľadávky spolu 260672,28 251028,88 
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(8) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 
Významné položky časového rozlíšenia 
nákladov  Opis Suma 

x časové rozlíšenie nákladov Nájomné CHDJM Trebišov uhradené vopred 102202,74 

x príjmy budúcich období  0 

 

(9) 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.  

 
Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 507538,25   +11099,89 518638,14 
z toho:  
x nadačné imanie v nadácii      

x vklady zakladateľov      

x prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu      

Fond reprodukcie      
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a 
záväzkov      

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov – vrátka dotácie zúčtovanie príjmov z platenia 
úhrad za sociálne služby od KSK Košice za roky 
2018, 2019 

  -21548,83  -21548,83 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 11099,89  -8451,02 -11099,89 -8451,02 

Spolu   518638,14  -29999,85 0 488638,29 
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(10) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 
Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 11099,89 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania 11099,89 

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Účtovná strata  

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  
 

(11) 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 

 
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv 
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobá zákonná rezerva – 
dovolenky a odvody k nim, 55443,33 83059,62 56026,65 51,92 82424,38 

Krátkodobá zákonná rezerva -  audit  700,00 700,00 700,00  700,00 

Zákonné rezervy spolu 56143,33 83759,62 56726,65 51,92 83124,38 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných 
rezerv    

   

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 56143,33 83759,62 56726,65 51,92 83124,38 
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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, 

Významné položky ostatných a iných záväzkov  Začiatočný stav Prírastky Úbytky Konečný 
zostatok 

325 - Ostatné záväzky- poplatky za komunálne odpady, 
znečisťovanie ovzdušia a miestne dane 0 3464,69 3464,69 0 

325 - Ostatné záväzky- nájom Rímkat.farský úrad 0 1527,20 1527,20 0 

325 - Ostatné záväzky- kúpne zmluvy 0 13937,69 13937,69 0 

325 - Ostatné záväzky- výťah splátkový kalendár 10493,00 0 10493,00 0 

325 - Ostatné záväzky- výťah splátkový kalendár 0 9348,93 9348,93 0 

325 - Ostatné záväzky- chybné platby 0 107,39 107,39 0 

325 - Ostatné záväzky- platby bytové družstvo 7,37 0 7,37 0 

325 - Ostatné záväzky  10500,37 28385,90 38886,27 0 

379 –      Iné záväzky - Nevyplatený preplatok ošetrovného klientom 833,70 6682,62 5439,11 2077,21 

379 – Iné záväzky – zmluvy - zdravotná starostlivosť 0 3612,00 3612,00 0 

379 – Iné záväzky – Nájomné Rím.-kat. cirkev     

379 – Iné záväzky – exekúcie a pôžičky zamestnancov 186,53 4874,51 4537,96 523,08 

379 spolu medzisúčet 1020,23 15169,13 13589,07 2600,29 

479 - dlhodobé pôžičky od FO  38535,45 6000,00 1416,52 43118,93 

479 spolu medzisúčet 38535,45 6000,00 1416,52 43118,93 

Spolu 50056,05 49555,03 53891,86 45719,22 

 

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

 
 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky do lehoty splatnosti 264099,62 270551,30 

Záväzky po lehote splatnosti 4662,86 126,49 

Záväzky spolu        268123,52 270677,79 

 
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 
 
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 4662,86 126,49 
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 163349,02 151058,96 

Krátkodobé záväzky spolu 168011,88 151185,45 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného do piatich  rokov  
vrátane  100111,64 119492,34 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov  0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 100111,64 119492,34 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 268123,52 270677,79 
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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, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 
Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  

obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 3638,41 1270,77 

Tvorba na ťarchu nákladov 5497,42 4620,44 

Tvorba zo zisku 0 0 

Čerpanie 6714,10 2252,80 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 2421,73 3638,41 

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, 

 
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku v 
% Splatnosť Forma 

zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Suma istiny na 
konci 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobý bankový úver € E + 3,70 p. a. 2021 záložné právo 66455,00 70524,00 
Krátkodobá návratná finančná 
výpomoc € 0 2021  151922,00 133907,00 

Dlhodobá návratná finančná výpomoc € 0 2022-2026  72470,00 90120,00 

Dlhodobý bankový úver € E + 3,70 p. a. 2022-2026 záložné právo 182026,00 244412,00 

Spolu €    472873,00 538963,00 

 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

Významné položky časového rozlíšenia 
výdavkov budúcich období Opis  Suma 

Bezpredmetné   

 
(12) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceh
o účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

dlhodobého majetku  obstaraného z finančných darov 
a darovaný DHM 182023,97 0 9627,85 172396,12 

z dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z prostriedkov Európskej 
únie 60452,04 0 3207,21 57244,83 

z dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného 
celku 3702,53 0 373,86 3328,67 

z grantu od nadácie 51076,17 0 2734,36 48341,81 

z podielu zaplatenej dane 13837,72 2699,50 2120,55 14416,67 

Spolu 311092,43 2699,50 18063,83 295728,10 
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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. 

Opis tržieb za vlastné výkony a tovar 
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Tržby z predaja služieb – poplatok za sociálnu službu 636164,79 0 
Tržby za predaj obedov pre dôchodcov a odkázaných 
občanov 0 14835,34 

Tržby za predaj stravy pre prijímateľov ZPB Trebišov 13718,14 0 

Tržby z predaja nadštandardných služieb  3905,70 

Spolu 649882,93 18741,04 

 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 
ostatných výnosov.  

Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných 
ostat. výnosov 

Suma 

Prijaté dary – drobný hmotný majetok 668,50 

Prijaté dary – jednorazové ochranné pracovné pomôcky a dezinfekcia v súvislosti s Covid 19 2005,76 

Prijaté dary – softvér 537,05 

Prijaté dary – výnosy vo výške odpisov darovaného DHM  374,09 

Spolu 3585,40 

Iné ostatné výnosy – zľavy za nákup             1000,96 

Iné ostatné výnosy – zúčtovanie podľa dedičského konania po prijímateľovi 289,54 

Iné ostatné výnosy – zúčtovanie inventárneho prebytku kuchyne 143,39 

Iné ostatné výnosy – zúčtovanie záväzkov prijímateľov 1,74 

Iné ostatné výnosy – zúčtovanie preplatku ZP pre prijímateľa 28,84 

Spolu 1464,47 

Finančné dary od právnických osôb              1488,00 

Vernostný príspevok  2042,77 

Finančné dary od právnických osôb  – výnosy vo výške odpisov fin. darov na DHM odpisovaný 4068,53 

Spolu 7599,30 

Finančné dary od fyzických osôb  11667,92 

Finančné dary od fyzických osôb – výnosy vo výške odpisov fin.  darov na DHM odpisovaný 7919,59 

Spolu 19587,51 

Podiel zaplatenej dane – výnosy vo výške odpisov podielu zaplatenej dane na DHM odpisovaný 2120,55 

Spolu 2120,55 

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

Prehľad dotácií a grantov Suma 

Prevádzkové dotácie od VUC KSK Košice 240438,30 

Prevádzkové dotácie od  MPSVR  SR  885570,80 
Prevádzkové dotácie od  MPSVR  SR  jednorazová odmena zamestnancom a vitamíny v súvislosti 
s Covid 19 63326,00 

Prevádzkové dotácie od mesta Košice 32880,00 

Prevádzkové dotácie od mesta Michalovce jednorazová 300,00 

Prevádzkové dotácie od mesta Trebišov 600,00 

Prevádzkové dotácie od obce Sečovská Polianka 500,00 

Dotácie MPSVR – opatrovateľská služba 3420,00 

Dotácie na dlhodobý majetok – zúčtovanie výnosov  z odpisov 3581,07 

Spolu 1230616,17 
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(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. 

Opis významných položiek finančných výnosov Suma 

x celková hodnota kurzových ziskov 0 

x hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky 0 

x ostatné -  kreditné úroky 0 
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(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 
ostatných nákladov.  

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné 
náklady Suma 

Spotreba potravín v kuchyniach 150498,18 

Spotreba sanitárneho materiálu  7848,40 

Spotreba vitamínov v súvislosti s Covid 19 5039,90 

Spotreba ostatného prevádzkového materiálu a materiálu na upratovanie  13566,71 

Spotreba stavebného materiálu 6220,04 

Spotreba tonerov do tlačiarní 2304,62 

Spotreba pohonných hmôt, olejov a autosúčiastok 11648,36 

Spotreba kancelárskych potrieb 948,21 

Spotreba dezinfekčných prostriedkov 5209,12 

Spotreba čistiacich  prostriedkov 3130,65 

Spotreba hygienických potrieb 3871,95 

Spolu 210286,14 

Spotreba energií – plyn 25188,23 

Spotreba energií – voda 16942,68 

Spotreba energií – teplo 11270,88 

Spotreba energií – elektrina 16926,44 

Spolu 70328,23 

Ostatné služby – bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov 3111,85 

Ostatné služby – servis výťahov 2383,92 

Ostatné služby – likvidácia komunálneho odpadu 3093,72 

Ostatné služby – stočné 6120,55 

Ostatné služby – dezinsekčné práce 145,44 

Ostatné služby – autoservisné práce, technická a emisná kontrola, diaľničné známky, parkovné 1271,21 

Ostatné služby – kopírovanie, výroba kľúčov, pečiatky, fotografií, renovácia tonerov, zasklievanie 150,98 

Ostatné služby - poštovné 405,09 

Ostatné služby – prepravné 693,80 

Ostatné služby – telekomunikačné poplatky 3902,38 

Ostatné služby – zdravotná starostlivosť 3612,00 

Ostatné služby – audit 700,00 

Ostatné služby – školenia, semináre 1412,00 

Ostatné služby – vypracovanie dokumentácie 841,60 

Ostatné služby – údržba počítačových programov, internet portál 2531,00 

Ostatné služby -  časopisy, knihy 139,80 

Ostatné služby - nájomné 53393,92 

Ostatné služby – montážne práce 10,50 

Spolu 83919,76 

Ostatné dane a poplatky – mestám a obciam za komunálny odpad, znečisťovanie ovzdušia 3247,94 
Ostatné dane a poplatky – kolky a poplatky za overovanie listín, podpisov, vydanie posudku 
RUVZ 144,60 

Spolu 3392,54 

Iné ostatné náklady – poistné za majetok 1722,54 

Iné ostatné náklady – zúčtovanie oprava dedičského konania po prijímateľovi SS 11,55 

Iné ostatné náklady – zúčtovanie dane z motorových vozidiel do 5 eur 1,68 

Iné ostatné náklady – bankové poplatky a poplatky za správu úverov 896,26 

Spolu 2632,03 
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Úhrada za hlasovú signalizáciu požiaru pre prevádzku CHDJJ 
Michalovce  0 2699,50 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  0 

 
(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. 

Opis významných položiek finančných nákladov Suma 

x celková hodnota kurzových strát 0 

x hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky 0 

x ostatné -  úroky z úverov a pôžičiek 10049,48 
 
(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 
a) overenie účtovnej závierky, 
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 
c) súvisiace audítorské služby, 
d) daňové poradenstvo, 
e) ostatné neaudítorské služby. 

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 
Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 700,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 700,00 

 
Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 
Významné položky Hodnota majetku 

Majetok prijatý do úschovy od klientov – vkladné knižky  8561,17 

Majetok prijatý do úschovy od klientov – hotovosť 74,90 
Majetok prijatý do úschovy od klientov – 2ks obrúčky – žltý kov, 2 ks bankomatové karty, 1 ks 
zubná náhrada - zlato.  

 
 

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. 

 
Opis iných aktív Hodnota  

Bezpredmetné   
 

(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: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac 
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 
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b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto 
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Opis iných pasív Hodnota  

Bezpredmetné   
 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke 
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b) povinnosť z opčných obchodov, 
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 
e) iné povinnosti.  

Opis významných položiek ostatných finančných 
povinností Výška Spriaznené osoby 

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

Bezpredmetné  
 
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

Za uvedené obdobie nenastali žiadne nové skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke. 
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3.1. Prehľad finančných údajov za roky 2018 - 2020 

 

 

      

A K T Í VA  2018 - 2020 (v eurách) P A S Í V A  2018 - 2020 (v eurách) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 1 Aktíva 2018 - 2020 
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Graf 2 Pasíva 2018 - 2020 
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3.2. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

Tabuľka IX Prehľad príjmov a vádavkov OZTB podľa zdrojov 

Popis príjmu 
Príjmy za r. 2020 

v eurách 
Príjmy z celkového 

príjmu v  % 

Príjmy od prijímateľov sociálnej služby 

a prispievateľov 614 406,49 32,87 

Dotácie zo štátneho  rozpočtu MPSVR,  

VÚC Košice, Mesta Košice, Trebišov, 

Michalovce, Obec Sečovská Polianka  
1 160 289,10 62,07 

Dotácie zo štátneho rozpočtu MPSVR  - 

jednorazové odmeny, vitamíny,  

v súvislosti s ochorením Covid 19 
63 326,00 3,39 

Dotácie ESF, MPSVR na podporu 

opatrovateľskej služby v domácnosti 3 420,00 0,18 

Príjem z predaja obedov čistý príjem 2 780,39 0,15 

Príjem z predaja nadštandardných 

služieb prijímateľom soc. služby 3 905,70 0,21 

Vecné dary 3 211,31 0,17 

Finančné dary PO 3 530,77 0,19 

Finančné dary FO 11 667,92 0,62 

Podiel zaplatenej dane  2 699,50 0,15 

SPOLU 1 869 237,18 100,00 
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3.3. Prehľad výšky ekonomicky oprávnených nákladov 

Tabuľka X Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov podľa stredísk 

Prehľad EON na jedného prijímateľa podľa stredísk  

Stredisko 
Celkové 

EON  
strediska 

Počet 
prijímateľov 
v roku 2020 

EON 
prijímateľ/rok 

EON 
prijímateľ/mesiac 

Charitný dom prof. Hlaváča,  ul. 
Hrehovčíka  l, Michalovce - 
zariadenie opatrovateľskej služby 

346 071,52 35 9 887,76 823,98 

Charitný dom prof. Hlaváča, 
Nám. Jána Pavla II. 6073/7,  
Michalovce - zariadenie pre 
seniorov 

330 469,56 35 9 441,99 786,83 

Charitný dom Eriky Jakabovej, 
ul. M. R. Štefánika 342/76, 
Vojčice - zariadenie 
opatrovateľskej služby 

138 822,43 12 11 568,54 964,04 

Charitný dom J. Jendželovského, 
Nám. J. Pavla II. 6523/5, 
Michalovce - špecializované 
zariadenie 

379 366,78 24 15 806,95 1 317,25 

Charitný dom Jozefa Machalu,  
ul. Paričovská 2745/116, 
Trebišov - zariadenie 
podporovaného bývania 

107 549,55 14 7 682,11 640,18 

Charitný dom Jozefa Machalu, ul. 
Paričovská 2745/116, Trebišov - 
domov sociálnych služieb 

231 990,12 19 12 210,01 1 017,50 

Charitný dom Imricha Halása, ul. 
SNP 1079/76, Trebišov - 
zariadenie opatroateľskej služby 

278 413,70 26 10 708,22 892,35 

Opatrovateľská služba 14 033,74 1 14 022,74 1 169,48 
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4. Ciele a aktivity organizácie na nasledujúci rok   

x Vzdelávanie našich zamestnancov a zvyšovanie  úrovne poskytovaných sociálnych služieb.  

U zdravotníckych zamestnancov s nižším vzdelaním je naším cieľom, aby dosiahli vzdelanie  

v študijnom odbore Praktická sestra. 

x S pomocou prostriedkov získaných z podielu zaplatenej dane by sme chceli realizovať 

práčovňu pre Charitný dom Juraja Jendželovského v Michalovciach. 

x Plánujeme vymeniť mechanické postele za elektricky ovládateľné v počte kusov cca. 6.  

x Vo všetkých charitných domoch plánujeme vykonať štandardnú údržbu a zamerať sa na 

skrášlenie areálov zariadení. 

x Ďalším z našich cieľov je vypracovať všetky ďalšie smernice, ktoré sa týkajú štandardov 

kvality poskytovaných sociálnych služieb. 

x Pre zamestnancov OZTB plánujeme usporiadať spoločný výlet  za účelom relaxu  

a vzájomného spoznania sa zamestnancov. 

x V každej našej prevádzke zrealizujeme supervíziu s dôrazom na zlepšenie medziľudských 

vzťahov na jednotlivých prevádzkach. 

x Zo stavebných aktivít by sme radi dokončili ergoterapeutický dom v Charitnom dome Jozefa 

Machalu v Trebišove a opravili strechu v Charitnom dome Juraja Jendželovského v Michalovciach. 

x . 

4.1. Hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť činnosť organizácie 

x  nepredvídané finančné výdavky, 

x nedôslednosť pri spolufinancovaní sociálnych služieb jednotlivých zainteresovaných orgánov 

vo veci financovania v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z., 

x zvýšená miera pohľadávok za poskytované sociálne služby a s tým spojená finančná 

neschopnosť poskytovateľa sociálnych služieb, 

x pokles počtu prijímateľov sociálnych služieb z akéhokoľvek dôvodu. 

     

4.2. Nástroje riadenia rizík 

x aktívna účasť na projekte MPSVaR v deinštitucionalizácii  DSS, 
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x aktívna účasť na pripravovaných legislatívnych zmenách,  

x skvalitňovanie poskytovaných služieb na úroveň akceptovateľnú prijímateľom bez finančného 

príspevku, 

x aktívna komunikácia s partnermi, ktorí sa podieľajú na spolufinancovaní sociálnych služieb. 

4.3. Uzavreté partnerstvá 

Na financovaní zariadení OZ Teresa Benedicta sa podieľa Ministerstvo práce sociálnych vecí 

a rodiny SR a Košický samosprávny kraj, mestá Košice, Trebišov, Michalovce a obec Sečovská 

Polianka.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na financovaní opatrovateľskej služby v domácnosti prijímateľa sa podieľa Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny SR – Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje.  

 

 

  










