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1. Úvod 

Rok 2015 bol pre pracovníkov, dobrovoľníkov a klientov Trnavskej arcidiecéznej 

charity (ďalej len „TT ADCH“) prelomový.   

Dom pokojnej staroby pretransformoval celú svoju kapacitu na zariadenie 

sociálnych služieb a pokračoval vo zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. 

Centrum pomoci človeku v Novom Meste nad Váhom neustále napredovalo 

v rozvoji hlavne vďaka neúnavnej práci dobrovoľníkov, Centrum pomoci v Seredi 

vytvorilo podmienky pre rozvoj aktivít klientov v nízkoprahovom dennom centre a už 

tradične sme v mesiacoch december 2014 až marec 2015 poskytovali nocľah klientom 

v nocľahárni. Centrum pomoci človeku v Piešťanoch okrem poradenskej činnosti začalo 

zastrešovať aj činnosť komunitného centra pre rodiny  z Piešťan a okolia. Centrum 

v Trnave pripravovalo činnosť dielničky pre klientov nízkoprahového denného centra 

a pokračovalo v denných aktivitách denného nízkoprahového centra a poradne. 

 V roku 2015 sme boli v Trnave a okolí zapojený do Projektu opatrovateľskej 

služby prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVaR SR. Naďalej sme poskytovali 

služby rozvozu stravy v Trnave a opatrovateľskej činnosti v domástnostiach v Trnave 

a Šali. 

 Výnimočné kvality ošetrovateľskej starostlivosti v domácnosti prostredníctvom 

ADOS Charitas sa prejavilo vo zvýšenom záujme o naše služby. 

 

  Úprimná vďaka všetkým Vám, darcom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom 

a ľuďom dobrej vôle za akýkoľvek prejav podpory v  roku 2015 a veríme, že 

nám zachováte priazeň aj v tom ďalšom.   
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2. Agentúra Domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

 

Jedným zo stredísk TT ADCH pôsobiacich na území okresu Trnava je aj Agentúra domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Charitas.  

Oprávnenie na výkon jej činnosti vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

pod číslom: 10045–5/2007–OP.  

Jej cieľom je poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom 

registrovaných sestier, zabezpečovať klientom ošetrovateľskú starostlivosť, podporovať 

zlepšenie ich fyzického a psychického stavu s ohľadom na ich individuálne potreby, 

diagnózu a rodinné pomery.  

Aktívne spolupracuje s ošetrujúcimi lekármi klientov a po ukončení ošetrovateľskej 

starostlivosti zabezpečuje kontinuitu starostlivosti o klienta prostredníctvom 

opatrovateľskej služby.  

 

 

ČINNOSŤ V ROKU 2015  

Ošetrovateľskú starostlivosť ADOS Charitas zabezpečovala v meste Trnava a okolitých 

obciach. Svoju pôsobnosť rozšírila aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde sestry ADOS 

zabezpečovali ošetrovateľskú starostlivosť klientom týchto zariadení 

 Domov pokojnej staroby Cífer 

 Zariadenie pre seniorov Terézie Vansovej 5, Trnava  

 Domov evanjelickej diakonie Kalinčiakova 45, Trnava 

 Dom seniorov sv. Martina, sv. Martina 2, Hrnčiarovce nad Parnou 
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V roku 2015 sme poskytovali zdravotné poradenstvo, ošetrenie  

a starostlivosť aj sociálne slabým a ľuďom bez domova.  

ADOS Charitas Trnava personálne zabezpečovali 4 sestry priamo v teréne 

a odborná zástupkyňa, ktorá okrem iného riadila funkčné poskytovanie ošetrovateľských 

služieb.  

Sestry sa v teréne pohybovali prostredníctvom 4 služobných vozidiel  

a počas roka 2015 poskytli služby celkovému počtu 231 klientov:  

počet návštev: 7 288  

počet zdravotných výkonov: 29 033 

 
Frekvencia návštev a prevedených výkonov sa odvíjala od požiadaviek klientov a indikácií 

lekárov. 

 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v domácom prostredí je mimoriadne náročná. 

Sestra musí byť anjelom, ktorý dodáva pacientovi chuť do života.  

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať hlavne príbuzným, ktorí sa  

o svojho chorého člena rodiny obetavo starali. Boli nám veľmi nápomocní a plnili si 

všetky úlohy, ktoré sme im dávali pri našom odchode z ich domácnosti. V mnohých 

prípadoch bez ich pomoci by naša starostlivosť bola zbytočná.  

 
"Nikto nie je zbytočný na tomto svete, kto uľahčuje bremeno inému."     

(Charles Dickens) 
 

   

 

 

  

3. Charitatívna služba v rodinách  

 

„Hlavnou úlohou a cieľom činnosti Charitatívnej služby v rodinách je umožniť osobám 

odkázaným na pomoc dôstojné žitie vo svojom prirodzenom prostredí počas svojej 

staroby a choroby,  zmiernenie stavu samoty a pocitu izolácie, styk so spoločenským 

prostredím tak, aby klientom viac neublížilo odlúčenie od prostredia, v ktorom prežili dlhé 

roky, ako samotná nevládnosť a odkázanosť. Často poskytujeme služby až do posledných 

dní života klientov. Veľkú pozornosť venujeme nielen odkázanému, ale aj jeho najbližším 

príbuzným.“ 

3.1.  Charitatívna služba v rodinách Trnava (CHSvR TT) 

 

CHSvR je profesionálna opatrovateľská služba, založená na dôvernom                   

a priateľskom vzťahu s ľudmi, ktorým sa snažíme uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň. 

Opatrovanie je pravidelná starostlivosť určená pre podporu samostatného života 

seniorov v domácom prostredí. Je to pomoc seniorom a ich rodinám pri prijatí všetkých 

záležitostí a okolností starnutia. 

Poskytujeme široký výber služieb nemedicínskeho charakteru v domácom 

prostredí pre seniorov mobilných, imobilných, osamelých, ktorí potrebujú asistenciu, 

pomáhajúcu zabezpečiť bežný režim denného života. 

Naše služby umožňujú seniorom zostať v ich vlastnom domove, pričom im 

poskytujú pocit istoty, sebestačnosti a umožňujú žiť nezávislý život. 

Naším záujmom je poskytovať služby vždy na najvyššej možnej úrovni pre 

každého odkázaného. Zlepšujeme podmienky pre samostatnosť života a voľnosti, 

vytvárame podmienky pre utužovanie vzťahu s rodinou a priateľmi. Máme vytvorený tím 

skúsených opatrovateliek, ktorých záväzkom je zabezpečiť spokojnosť každého 

jednotlivého klienta. 

 



     
 

 

Výročná správa 2015 

4 

 
Až do októbra 2015 sme boli zapojení do národného projektu Podpora 

opatrovateľskej služby, v rámci ktorého 5 opatrovateliek na plný pracovný úväzok 

poskytovalo svoje služby aj v obciach neďaleko Trnavy.  

 

 

Našu činnosť podporilo Mesto Trnava poskytnutím finančného príspevku na rok 

2015 vo výške 21.280,00 EUR. Dotácia bola použitá  na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

vznikli pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta a pri rozvoze 

stravy odkázaným klientom. 

 

Personálne zabezpečenie 

 

 6 opatrovateliek a 5 opatrovateliek z projektu Podpora opatrovateľskej služby 

 1 zamestnanec na DPČ zabezpečujúci donášku jedla do domu 

 2 dohody o pracovnej činnosti 

  

Poskytnuté služby v roku 2015 

 

Opatrovateľské služby sme poskytli počas celého roka  52  klientom , celkovo sme 

s klientmi strávili 13 245  hodín. 

Donášku jedla do domácnosti sme realizovali denne okrem soboty, nedele a sviatkov. 

Obedy sme rozvážali postupne 68  klientom v priebehu roka 2015, celkom sme odovzdali 

klientom 9 381 obedov. 

 

 

 

3.2.  Charitatívna služba v rodinách Šaľa (CHSvR SA) 

 

 

Opatrovateľské služby poskytované CHSvR v Šali boli počas roka 2015 podporené 

príspevkom Mesta Šaľa vo výške 7 752,56 Eur. 

 

Dlhodobo sme sa starali o osem klientov, celkovo sme klientom mohli poslúžiť       
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3 178 hodín. Personálne sme zabezpečili chod opatrovateľskej služby troma 

opatrovateľkami s celkovou výškou 1,75 úväzku.  

 
 

 

Aktivity CHSvR Šaľa v roku 2015: 

 Zber šatstva a jeho distribúcia do rodín v hmotnej núdzi 

 Spoločné priateľské stretnutie klientov  

 Spoločné stretnutia s našimi bývalými opatrovateľkami a klientami 

 Zapojenie sa do akcie „Boj proti hladu“ – pečenie, balenie a predaj medovníkov 

 Zaisťovanie duchovnej služby nielen našim klientom, ale aj tým starým 

a osamelým, ktorí nás o ňu požiadali 

 Návštevy kostola s klientmi na vozíku 

Do ďalšieho obdobia chceme aktívne pracovať a skvalitňovať poskytovanie služieb 

tak, aby sme napomohli pri hľadaní priaznivého riešenia financovania služieb, ktorým by 

sme splnili nielen naše priania, ale hlavne túžby a priania všetkých našich klientov. 

 

 

4. Centrum pomoci človeku 

 

V priebehu roka 2015 sme naďalej rozvíjali činnosť v Centrách pomoci človeku 

v Piešťanoch, Seredi, Novom Meste nad Váhom a v Trnave.  Zapojili sme sa do 

celoslovenských akcií – Zbierky školských pomôcok a tiež Tesco zbierky, vďaka ktorým 

sme pomáhali ešte adresnejšie rodinám v núdzi. Všetky služby (okrem nocľahu) 

v Centrách pomoci človeku boli poskytované bezplatne.  

 

Centrum pomoci človeku Sereď 

 

Centrum vykonávalo činnosť na základe zmluvy o prenájme priestorov s mestom Sereď 

na Garbiarskej ul. č. 18. V týchto priestoroch naďalej pracovalo nízkoprahové denné 

centrum, kde boli poskytované služby hlavne ľuďom bez domova, ľuďom v sociálnej 
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a hmotnej núdzi a ľuďom v krízových situáciách. 

Podarilo sa nám pokračovať v pravidelných provopiatkových zbierkach v seredskej 

farnosti a zaviesť pravidelnosť prvopiatkových zbierok i do farnosti v Dolnej Strede, čo 

nám otvorilo možnosti pomáhať viacerým rodinám a osobám, ktorí sa ocitli v zložitej 

životnej situácii. Vďaka darcom sme tak poskytli 32 krát potravinovú pomoc pre rodiny 

v núdzi a 202 krát pre jednotlivca v núdzi. 

Nízkoprahové denné centrum bolo otvorené každý pondelok, utorok, štvrtok a piatok 

vždy od 9:30 – 13:30 hod. Služby denného centra využívalo v zimnom období priemerne 

27 klientov, v letnom období 16 klientov denne. V priebehu roka sme zaznamenali 

celkovo 125 klientov, ktorí sa ocitli v situácii, kedy boli odkázaní na sociálne služby na 

zabezpečenie základných životných potrieb.   

V centre bola dvakrát denne vydávaná strava. Chlieb, maslo, káva, čaj na raňajky 

a polievka na obed. Priemerne sme vydávali 18 raňajok a 9 obedov denne. Klienti mali 

tiež k dispozícii rýchlovarnú kanvicu a mikrovlnnú rúru.  

Súčasťou centra bolo i stredisko osobnej hygieny – WC, sprcha, práčka. Sprcha bola 

využívaná priemerne 4 klientmi denne, pranie osobnej bielizne dvoma klientmi denne.  

Pomerne využívanou službou bol i Sociálny šatník, kde sme vydali oblečenie priemerne 9 

klientom denne a služby neinvazívneho ošetrenia, prípadne vydania liekov od bolesti, 

horúčky využil priemerne jeden klient denne.  

Spolu s Denným centrom sme ponúkali i služby v Sociálnej poradni, kde bol vždy 

prítomný sociálny pracovník, ktorý poskytoval služby základného sociálneho poradenstva, 

služby na zabezpečenie základných práv a právom chránených záujmov a sociálnu 

kuratelu. Služby sociálnej poradne využilo 98 klientov a zaevidovali sme spolu 463 

kontaktov. 

 

 
 

V mesiacoch január, február, marec a december 2015 sme  zabezpečovali prevádzku 

nízkoprahovej nocľahárne pre ľudí odkázaných na tento typ služby. V roku 2015 bola 

poskytovaná 122 dní, priemerne ju využívalo 12 klientov za noc a zaznamenali sme spolu 

44 klientov. Poplatok za 1 noc na osobu bol 1 euro. Klienti, ktorí boli bez príjmu mali 

možnosť si nocľah odpracovať. 
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Centrum pomoci človeku Nové Mesto nad Váhom 

 

Počas roka 2015 sa aktivity Centra rozšírili a za výdatnej pomoci dobrovoľníkov z farnosti 

Nové Mesto nad Váhom sa nám podarilo pomôcť niekoľkým jednotlivcom, ale aj celým 

rodinám, ktoré sa dostali do rôznych problémov osobných, finančných, právnych a iných.  

Mesto Nové Mesto nad Váhom a farský úrad boli nápomocní všetkým aktivitám, ktoré 

sme pripravovali. Centrum sa vyprofilovalo z farskej charity v Novom Meste nad Váhom. 

Dobrovoľníci angažujúci sa v tomto diele pravidelne vykonávajú rôzne charitatívne 

aktivity, zbierky, či majú vo svojich priestoroch oficiálne otváracie hodiny, počas ktorých 

sa venujú potrebám núdznych.  
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Centrum pomoci človeku Trnava 

 

Centrum pomoci človeku v Trnave aj v roku 2015 poskytovalo sociálne služby 

núdznym. Pracovali sme s klientmi v rôznych formách krízy, do centra prichádzali ľudia 

bez domova, závislí, prepustení z výkonu trestu, pocestní, ľudia, ktorí  stratili rodinu, 

zázemie, vzťahy, domov, prácu, boli bez dokladov, financií a bez možnosti nájsť si prácu 

vzhľadom na absenciu uvedených potrieb.  

Centrum navštevovalo priemerne 33 ľudí denne. Hlavným cieľom centra je pomoc 

pri napĺňaní základných životných potrieb, pracovná terapia a motivácia k zmene života. 

Celkovo sme zaevidovali 7958 kontaktov s klientmi Centra pomoci človeku Trnava. 

Vďaka narastajúcemu počtu prvopiatkových potravinových zbierok v našich 

farských charitách sme mohli zmierniť neľahkú sociálnu situáciu viac ako 200 rodinám 

a mnohým  jednotlivcom.  Tiež sme potravinami podporili zariadenia a centrá, s ktorými 

v rámci krízovej intervencie spolupracujeme. V priebehu celého roka sme vydali 1323 

potravinových balíkov (jeden balík obsahoval priemerne 15 ks potravín). 

Vďaka mnohým darcom sme mohli pokračovať v materiálnej pomoci  a núdznym 

ľuďom  tak darovať rôzne spotrebiče, nábytok, kočíky,... Už tradične sme sa aj my 

v rámci celoslovenskej charitnej akcie zapojili do zbierky školských potrieb a uľahčili 

situáciu mnohým malým aj väčším školákom.  

 
Pokračovali sme v distribúcii Cesta a Nota Bene, ktoré si našli svojich stálych 

predajcov a touto prácou si mohli vylepšiť životnú situáciu. Mnohí využili možnosť predaja 

v čase krízy a mohli si napríklad zarobiť na doklady a pokračovať v riešení problému, 

v ktorom sa ocitli.  

V nízkoprahovom dennom centre sme zmierňovali situáciu mnohým ľuďom bez 

domova poskytovaním základných životných potrieb. Najviac využívanou službou 3 krát 

týždenne výdaj raňajok a polievky. Vydali sme spolu 2597 raňajok a 1746 obedov. 

Centrum tiež vytváralo priestor pre neformálne rozhovory a poskytovalo čas na 

rozhodnutie konkrétneho človeka ku zmene. Neodmysliteľnou súčasťou denného centra je 

preto poradenstvo, v ktorom sa sociálni pracovníci za aktívnej účasti klienta snažili riešiť 

rôzne životné krízy.  
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CPČ Piešťany 

CPČ Piešťany začalo poskytovať sociálne služby v nových, väčších priestoroch na 

ul. Andreja Hlinku č. 41, ktoré sa nám ponúklo Mesto Piešťany. Vďaka týmto priestorom 

sa nám podarilo naše aktivity skvalitňovať a rozširovať. 
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Sociálne služby boli zabezpečované dvoma sociálnymi pracovníkmi a 

dobrovoľníkmi. Sklad solidarity, vrátane sociálneho šatníka navštívili rôzny darcovia spolu 

238 krát.  

Aj sociálny šatník registroval nárast klientov. Výdajom šatstva sme 150 krát 

pomohli mužom v núdzi a 80 krát ženám v núdzi.  

Vďaka Tesco zbierke potravín a tiež pravidelným prvopiatkovým potravinovým 

zbierkam sme poskytli potravinovú pomoc takmer 300 osobám. 

V priebehu roka sa nám podarilo prostredníctvom projektu zabezpečiť streetwork 

v meste Piešťany. Do terénu pravidelne vychádzalo 8 dobrovoľníkov (vždy v dvojici), 

ktorí prichádzali do prirodzeného prostredia klientov, aktívne ich oslovovali a informovali 

o možnostiach využívať služby CPČ a tiež o možnostiach riešenia klientovej ťažkej 

situácie.  

Zároveň sme 255 krát poskytli sociálne poradenstvo, sprievod, pomoc pri 

uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a sociálnu kuratelu spolu 91 klientom. 

 Podarilo sa nám  pravidelne realizovať novú aktivitu - štvrtkové dielničky, kde sa 

začali stretávať klienti, často i spolu s ich deťmi. Priemerne sa zišlo 8 – 10 klientov a 

zaznamenali sme 28 dospelých klientov a 19  detí pri týchto kreatívnych aktivitách.  

 

 

 

Farské charity 

V roku 2015 sme pokračovali v našom úsilí rozširovania siete farských charít na 

území Trnavskej arcidiecézy. S cieľom vybudovať farské charity v jednotlivých farnostiach 

sme rozšírili naše informačné vývesky do celkovo 56 farností. V týchto farnostiach sa 

nám podarilo nájsť kontaktnú osobu – dobrovoľníka, ktorý sa o vývesku stará. Zároveň 

v 21 farnostiach sme naštartovali prvopiatkové zbierky trvanlivých potravín. Vďaka ich 

výnosom a predovšetkým vďaka štedrosti ľudí sme mohli pravidelne pomáhať núdznym 

rodinám potravinovými balíčkami v Trnave, Seredi, Piešťanoch a v Novom Meste nad 

Váhom. Informačné vývesky a rovnako tak aj prvopiatkové zbierky trvanlivých potravín 

chápeme ako prostriedok k vybudovaniu farskej charity v konkrétnej farnosti.  
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5. Dom pokojnej staroby Cífer 

 

 Trnavská arcidiecézna charita v Dome pokojnej staroby Cífer (ďalej len "DPS") 

poskytuje sociálne služby v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách   

a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Poskytovali 

sme komplexné služby pre seniorov, chorých a bezvládnych občanov. Súčasťou služieb 

zariadenia s celoročným pobytom a kapacitou 39 klientov bola  pomoc pri odkázanosti       

na pomoc inej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia, celodenné stravovanie, ubytovanie a ďalšie služby ako upratovanie, pranie, 

žehlenie, zabezpečenie záujmovej činnosti a pracovnej terapie a v neposlednom rade 

i duchovné služby, medzi ktorými bolo pravidelné slávenie rímskokatolíckych 

bohoslužieb.  V priebehu roka využívali uvedené služby obyvatelia Trnavského a 

Bratislavského samosprávneho kraja.    

  

Zariadenie poskytuje:  

 16 jednoposteľových izieb 

 10 dvojposteľových izieb 

 3 trojposteľové izby 

 

Veková hranica klientov je v rozpätí od 65 do 93 rokov. 

 Služby a zdravotná starostlivosť je permanentne zabezpečená profesionálnym 

kolektívom opatrovateliek a zdravotnej sestry, ktoré sprevádzajú klientov na odborné 

vyšetrenia, resp. zabezpečujú bežnú lekársku starostlivosť u obvodného lekára.  

Pri nástupe nového klienta asistuje sociálna pracovníčka, ktorá pomáha                

v adaptácii na nové prostredie, vhodným a individuálnym prístupom ku každému 

klientovi zabezpečuje sociálne poradenstvo, záujmovú či pracovnú terapiu.  Po adaptácii 

klienta na nové prostredie sa pristupuje k ďalším aktivitám ako biblioterapia, 

muzikoterapia, individuálna a skupinová reminescencia. 

 Súčasťou sociálnej a pracovnej terapie je chov okrasného vtáctva, domáceho 

králika a psa s cieľom pripomenúť a navodiť atmosféru domova. V závislosti  od 

zdravotného stavu a pracovnej terapie sa odborní zamestnanci snažia o spoluúčasť 

klientov na aktívnom chode zariadenia či už pri separácii odpadu, zberom ovocia, prácach 

v okrasnom parku, ktorý je súčasťou DPS a tiež účasťou v stravovacej komisii, nakoľko   

je naším záujmom vytvoriť priestor pre participáciu klientov na tvorbe jedálneho lístka.  
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V roku 2015 sa v zariadení uskutočnilo viacero kultúrnych a kresťansky zameraných akcií 

ako napr. vystúpenia detí z miestnej materskej školy pri príležitosti Dňa matiek,  slávení 

sviatku Veľkej noci, či sv. Mikuláša. Zariadenie takisto navštívil filmový štáb RTVS, ktorý 

krátkym dokumentom priblížil širokej verejnosti projekt Dobrá duša, ktorého víťazom 

v roku 2014 bola naša klientka Augustína Galážová. V priebehu roka navštívili zariadenie 

najvyšší cirkevní hodnostári s cieľom duchovne pohladiť dušu ako klientov tak i 

personálu. 

 
 DPS sa aktívne prihlásil svojimi projektmi o rôzne nadačné granty s cieľom získať 

finančné prostriedky na ďalšie skvalitnenie poskytovaných služieb s víziou dôstojnej 

staroby a zodpovedajúcej opatery. I v ďalšom období chceme skvalitňovať poskytované 

sociálne služby a napĺňať tak ideu TT ADCH "spájať a pomáhať".  
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Ekonomické a štatistické údaje za rok 2015 
 
Zariadenie:    Centrum pomoci človeku Trnava 
Služba:      Nízkoprahové denné centrum + SPO 
Kapacita zariadenia:   30 klientov priemerne / 1 deň 
Ekonomicky oprávnené náklady:  39.842,00 Eur 

EON 1 klient / 1 mesiac:   110,67 Eur  
 
 
Zariadenie:    Centrum pomoci človeku Sereď 
Služba:     Nízkoprahové denné centrum + SPO 
Kapacita zariadenia:   15 klientov 

Ekonomicky oprávnené náklady:  11.546,99 Eur 

EON 1 klient / 1 mesiac:   64,14 Eur 
 
Služba:     Nocľaháreň 
Kapacita zariadenia:   10 klientov 
Ekonomicky oprávnené náklady:  7.055,73 eur 
EON 1 klient / 1 mesiac:   176,39 Eur 
 

 
Zariadenie:    Charitatívna služba v rodinách Šaľa 
Služba:     Opatrovateľská služba 
Počet klientov:    8 klientov priemerne 1 mesiac 
Ekonomicky oprávnené náklady:  16.106,50 Eur 
EON 1 klient / 1 mesiac:   167,77 Eur 

 

 
Zariadenie:    Charitatívna služba v rodinách Trnava 
Služba:     Opatrovateľská služba 
Počet klientov:    52 klientov priemerne /1 mesiac 
Ekonomicky oprávnené náklady:  79.705,40 Eur 
EON 1 klient / 1 mesiac:   127,73 Eur  

 
 
Zariadenie:    Dom pokojnej staroby Cífer 
Služba:     Zariadenie pre seniorov 
Počet klientov:    39 
Ekonomicky oprávnené náklady:  323.431,44 € 
EON 1 klient / mesiac:   691,09 Eur 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov  

    Aktíva (EUR)  K 31.12.2015  K 31.12.2014  

A.  Neobežný majetok spolu  488 989,50 533 817,64 

1.    

2.  Dlhodobý hmotný majetok  479 031,32 523 859,46  

3.                                     Dlhodobý finančný majetok 9 958,18 9 958,18 

B.  Obežný majetok spolu  96 677,26 85 895,09  

1.  Zásoby  971,55 882,31 

2.  Dlhodobé pohľadávky   

3.  Krátkodobé pohľadávky  10 415,95 25 064,43  

4.  Finančné účty  85 289,76 59 948,35  

C.  Časové rozlíšenie  11 513,84 402,66 

1.  Náklady budúcich období  1 038,84 402,66 

2.  Príjmy budúcich období  10 475,00 0 

Majetok spolu  597 180,60 620 115,39  

    

Pasíva (EUR)  K 31.12.2015  K 31.12.2014  

A.  Vlastné zdroje krytia 
majetku  

151 177,74 170 343,32  

1.  Imanie a peňažné fondy  283 947,23 283 947,23 

2.  Fondy tvorené zo zisku   

3.  Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 

rokov  

-113 603,91 -66 352,28 

4.  Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie  

-19 165,58 -47 251,63  

B.  Cudzie zdroje  432 978,33 431 455,34  

1.  Rezervy  18 691,38 16 791,49 

2.  Dlhodobé záväzky - 
záväzky zo SF 

352 768,87 355 508,06 

pôžičky  7 603,47 7 342,66 

  345 165,40 348 165,40 

3.  Krátkodobé záväzky  61 518,08 59 155,79  

C.  Časové rozlíšenie  13 024,53 18 316,73  

1.  Výdavky budúcich období  150,00 250 

Výnosy budúcich období 12 874,53 18 066,73 

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu  597 180,60 620 115,39  
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Náklady za účtovnú jednotku  

Názov položky  EUR  

Spotreba  118 100,77 

Služby  61 113,89 

Mzdové náklady a poistenie  440 957,21 

Zákonné sociálne náklady  18 279,54 

Iné náklady  12 256,56 

Odpisy  51 185,00 

Náklady spolu  701 892,97 

  

Výnosy (zdroje) za účtovnú jednotku  

Názov položky  EUR  

Dotácie zo ŠR a rozpočtov 
ÚS  

Mesto Sereď 1 000,00 

MPSVaR Nocľaháreň Sereď 4 800,00 

MPSVaR ZPS Cífer 141 943,64 

Mesto Piešťany 950,00 

MPSVaR – odpisy automobil 3 688,05 

Mesto Nové Mesto nad 
Váhom 750,00 

TT SK – CPČ Trnava 8 500,00 

TT SK – CPČ Sereď 1 691,00 

Mesto Šaľa 7 752,56 

Implementačná agenútra 35 420,00 

Mesto Trnava 21 280,00 

Príjmy za vlastné výrobky a tovar 18 144,60 

Príjmy za poskytované služby  306 654,72 

Dary od FO a PO  98 149,27 

Aktivácia vnútroorg. Služieb a dobrovoľníckej práce 16 779,36 

Podiel zaplatenej dane z príjmov  4 411,83 

Nepeňažné dary 2 540,58 

Ostatné výnosy  8 271,78 

Výnosy spolu  682 727,39 

  

Výsledok hospodárenia za rok 2015 - strata:  - 19 165,58 
Eur 
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Záver 

 

 

Všetkým Vám, ktorí ste sa pre nás a pre tých, ktorým v TT ADCH pomáhame, stali 

dobrodincami, dobrovoľníkmi, spolupracovníkmi alebo tichými podporovateľmi, 

vyjadrujeme úprimnú a srdečnú vďaku za spoluúčasť na diele lásky v roku 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Svet sa nestáva lepším tým, že sa skladá čisto z ľudí, ktorí sú zdanlivo 

„dokonalí“, ale tým, keď medzi ľuďmi rastie solidarita, vzájomné prijatie 

a rešpekt. Boh dokáže chápať naše choroby, pretože on sám ich zakúsil na 

vlastnej koži. Vieme, že v slabosti sa môžeme stať silnými a prijať milosť 

dopĺňať to, čo v nás chýba z Kristovho utrpenia, v prospech Cirkvi, jeho tela. 

Tela, ktoré si na obraz vzkrieseného Pána zachováva rany, znak tvrdého zápasu, 

ale sú to rany navždy premenené láskou." 

 

 pápež František 
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