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SLOVO RIADITEĽA
Milí priatelia, priaznivci a partneri,
do rúk sa vám dostala výročná správa
Trnavskej arcidiecéznej charity za rok 2017.
Verím, že sa z jej obsahu dozviete všetko
podstatné o našom poslaní a službách,
ktoré uskutočňujeme predovšetkým na
území Trnavskej arcidiecézy. V prípade, že
je toto váš prvý kontakt s Trnavskou
arcidiecéznou charitou, verím, že vás naše
aktivity zaujmú a budú pre vás v niečom
inšpiratívne.
V uplynulom roku sme okrem mnohých iných aktivít zrealizovali Týždeň charity, v rámci
ktorého sme sa snažili ozrejmovať a meniť mnohé stereotypné názory o charite.
Komunikovali sme, že charita nie je len o starom oblečení. Trnavská arcidiecézna charita sa
angažuje v mnohých významných službách a aktivitách.
Medzi najvýznamnejšie oblasti patrí služba seniorom v pobytovom zariadení pre seniorov v
Cíferi, zdravotnícka služba odkázaným známa ako ADOS, terénna opatrovateľská služba a
služba ľuďom bez domova v centrách pomoci človeku. Nemálo energie sme venovali šíreniu
siete farských charít. Veríme, že táto aktivita prinesie ovocie v najbližšom období. Rovnako
sme boli aktívni aj v oblasti rozvoja dobrovoľníckeho programu našej organizácie a tešíme
sa z dosiahnutých výsledkov.
Pokračujeme v dobudovaní Sieť pomoci ako projektu materiálnej a potravinovej pomoci
odkázaným.
Medzi dôležité medzníky môžeme považovať aj skutočnosť, že v roku 2017 sa nám podarilo
dotvoriť pracovný tím, ktorý dokázal realizovať mnohé úspešné projekty.
Profesionalizáciu a formovanie tohto tímu považujeme za veľmi dôležité pre dosahovanie
cieľov a úloh Trnavskej arcidiecéznej charity.
Pri všetkých projektoch a aktivitách chceme poďakovať všetkým našim partnerom,
podporovateľom, dobrovoľníkom a darcom za ich podporu a dôveru, ktorú do nášho
spoločného diela pomoci vložili. Rovnako si vážime aj nasadenie a prácu našich
pracovníkov a dobrovoľníkov.
Verím, že sa nám spoločne bude aj naďalej dariť byť blízko pri človeku vo všetkých našich
službách.
Ing. Miroslav Dzurech
riaditeľ TTADCH
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SLOVO DUCHOVNÉHO SPRÁVCU
Istý sedemdesiatročný slepec cestoval
diaľkovým autobusom v Spojených štátoch
na Floridu. Omylom však vystúpil prv. Ostal
tam sedieť na lavici niekoľko hodín.
Nadarmo prosil o pomoc okoloidúcich.
Nikto si ho nevšimol. Konečne ho zazrela
policajná hliadka, ktorá sa ho ujala. Obeťou
tejto smutnej príhody je Aeseton Wickers.
Mal bielu palicu, bol dobre oblečený a
oholený.
Nikto mu neveril, že je slepý a potrebuje pomoc, bol tam opustený a bezradný až do
neskorých nočných hodín. „ Ostal som tu sedieť po celý deň na strašne páliacom slnku bez
jedla a nápoja a nikto mi nechcel pomôcť. Prosil som o pomoc, ale nikto ma nepočúval. Ja
som nikoho nepoznal. Začal som sa modliť, dúfajúc, že niekto predsa príde a mi pomôže“.
Slepota očí je hrozná, ale slepota ducha, ktorá sa prejavuje nedostatkom viery, nádeje a
lásky, je ešte hroznejšia. Spomínaný slepec je poľutovaniahodný, ale zaslepení okoloidúci
ešte viac. Ďakujem všetkým pracovníkom a sympatizantom charity za ich otvorené oči a
srdce pre potreby tých, ktorí od nich pomoc očakávajú. Boh Vám žehnaj vo vašom poslaní.

Mons. Ján Bučík
duchovný správca TT charity
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POSLANIE TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITY
Poslaním Trnavskej arcidiecéznej charity je v spolupráci s ďalšími cirkevnými a
občianskymi organizáciami podnecovať k pomoci. Aktívne pomáhať núdznym k svojpomoci
s ohľadom na celkový rozvoj osobnosti a zachovanie ľudskej dôstojnosti, sociálnu
spravodlivosť a udržanie spoločenského pokoja. Poskytovať pomoc všetkým ohrozeným a
marginalizovaným skupinám, komunitám a jednotlivcom zasiahnutým minulými i
súčasnými typmi chudoby a závislosťami s prevládajúcim dôrazom na výchovno –
vzdelávaciu funkciu. Zriaďovať Domy Charity, charitatívno – sociálne strediská,
špecializované zariadenia ústavného i neústavného charakteru (Stanovy, 2009).
CIEĽOVÉ SKUPINY PRÁCE TRNAVSKEJ CHARITY
Venujeme sa matkám s deťmi v núdzi, rodinám v kríze, tehotným ženám, zdravotne
znevýhodneným, chorým, starším, opusteným, ľuďom bez domova, umierajúcim, utečencom
a každému človeku, ktorý sa ocitne v situácii, kedy si nevie alebo nedokáže pomôcť sám.
Zároveň vytvárame priestor pre dobrovoľníkov a priaznivcov charity.
HODNOTY A CIELE TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITY
Hodnoty Trnavskej arcidiecéznej charity vychádzajú z kresťanskej tradície a z bohatej
histórie katolíckej charity na Slovensku. Naša viera a presvedčenie nás neustále motivuje
zvyšovať kvalitu starostlivosti o ľudí v ťažkých životných situáciách. Vďaka našim
pracovníkom, dobrovoľníkom, darcom a priaznivcom sa usilujeme neustále plniť ciele
charity:
- byť blízko pri človeku
- účinne pomáhať osobám v nepriaznivej situácii
- sprevádzať, povzbudzovať a motivovať trpiacich nedostatkom
- oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu
- konkrétnou službou človeku v núdzi vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového
odkazu
- povzbudzovať spoločnosť, aby sa stala vnímavou na problémy ľudí vo svojom okolí
- pomáhať tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť
- presadzovať zákonodarstvo v prospech ľudí odkázaných na pomoc iných
- byť prejavom živej cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti
- oživovať nezdravý uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky
Našim hlavným cieľom je pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc iných a vytvárať priestor
pre aktivity ľudí dobrej vôle.
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Našimi činnosťami uľahčujeme prístup k sociálnym a zdravotným službám, kontakt so
sociálnym prostredím, podporujeme začlenenie klientov do spoločnosti, pomáhame
klientom na profesionálnej úrovni.
K našim cieľom patrí poskytovanie kvalitných sociálnych a zdravotných služieb klientom v
bezpečnom prostredí, prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov, so
zameraním na individuálneho klienta, s empatickým prístupom a s rešpektovaním
osobnosti.
Neustále sa vzdelávame a v rámci možností modernizujeme všetky naše služby.
Spájame ľudí, ktorí potrebujú pomoc s ľuďmi, ktorí majú možnosti, schopnosti, prostriedky
a vôľu pomáhať druhým.
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TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA
Adresa sídla:
Trnavská arcidiecézna charita
Hlavná 43
917 01 Trnava
IČO: 356 02 619
DIČ: 2021136073
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 0829 7855
KONTAKTY
RIADITEĽSTVO

Trnavská arcidiecézna charita
vedenie organizácie
Hlavná 43
917 01 Trnava

Ing. Miroslav Dzurech
riaditeľ
+421 33 55 11 396
+421 903 402 133
riaditel@charitatt.sk

Patrícia Kravecová

sekretariát
+421 33 55 11 396
+421 903 402 132
sekretariat@charitatt.sk
FARSKÉ CHARITY

Mgr. Igor Strýček, PhD.

projektový manažér
+421 948 887 540
igor.strycek@charitatt.sk
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DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM

Juraj Juríček

koordinátor programu
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk
MATERIÁLNA A
POTRAVINOVÁ POMOC

Mgr. Matej Polák

koordinátor programu
+421 948 634 320
pomoc@charitatt.sk
OŠETROVATEĽSKÁ
SLUŽBA - ADOS

Mgr. Renáta Holkovičová

odborný zástupca ADOS
+421 33 55 11 397
+421 910 788 026
ados@charitatt.sk
renata.holkovicova@charitatt.sk
OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA V RODINÁCH

Mgr. Adriana Krajčovičová
vedúca CHSVR Trnava
+421 33 55 11 396
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA

Trnavská arcidiecézna charita

Centrum pomoci človeku Trnava
- nízkoprahové denné centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Soňa Pobiecka

odborný garant NDC
+421 948 091 011
sona.pobiecka@charitatt.sk
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PROJEKT STREETWORK

Mgr. Mária Altoffová

koordinátor projektu
+421 919 043 438
dobrovolnictvo@charitatt.sk

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU SEREĎ

Trnavská arcidiecézna charita
Centrum pomoci človeku Sereď
Garbiarska 3964/18
926 01 Sereď

Mgr. Mária Vlkovičová

odborný garant NDC
+421 948 944 449
charita.sered@charitatt.sk

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU PIEŠŤANY

Trnavská arcidiecézna charita

Centrum pomoci človeku Piešťany
A. Hlinku 41
921 01 Piešťany

Mgr. Mária Kloknerová

odborný garant NSSDR
+421 910 788 031
maria.kloknerova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk

DOM POKOJNEJ
STAROBY ZARIADENIE PRE
SENIOROV

Trnavská arcidiecézna charita
Dom pokojnej staroby
Pavetitšova 17
919 43 Cífer

Ing. Soňa Sedláková

vedúca zariadenia
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk
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DOM
POKOJNEJ
STAROBY
CÍFER - ZPS

Trnavská arcidiecézna charita
Dom pokojnej staroby
zariadenie pre seniorov
Pavetitšova 17
919 43 Cífer

Ing. Soňa Sedláková

vedúca zariadenia
+421 33 55 52 404
+421 911 782 134
sona.sedlakova@charitatt.sk
V Dome pokojnej staroby Cífer sme aj v roku 2017 poskytovali komplexné služby pre seniorov, chorých a
bezvládnych občanov. Súčasťou našich služieb s celoročným pobytom je pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, celodenné
stravovanie a ďalšie služby ako upratovanie, pranie, žehlenie, úschova cenných vecí, zabezpečenie
záujmovej činnosti, pracovnej terapie a v neposlednom rade duchovné služby, ako napr. slávenie
rímskokatolíckych bohoslužieb. V priebehu roka využívali naše služby obyvatelia Trnavského,
Bratislavského a Prešovského samosprávneho kraja.
V zariadení pre seniorov poskytujeme široké spektrum služieb a ku každému klientovi pristupujeme
ľudsky, s láskou, úctou, rešpektom a pokorou. Všetky služby a zdravotnú starostlivosť poskytujeme na
profesionálnej úrovni s dôrazom na uplatnenie ľudského prístupu založenom na kresťanských hodnotách.
Našou snahou je vytvoriť pre klientov príjemnú atmosféru domáceho prostredia s možnosťou aktívneho
zapájania sa do voľno – časových aktivít, ktoré naši klient radi využívajú alebo prostredníctvom sociálnych
a pracovných terapií zaspomínať si na svoj produktívny vek v sprievode hudobnej produkcie alebo iného
spôsobu kultúrneho vyžitia.
Služby a zdravotnú starostlivosť permanentne zabezpečujeme profesionálnym kolektívom opatrovateliek
a rehabilitačnej sestry, ktoré pomáhajú najmä pri úkonoch sebaobsluhy, sprevádzajú klientov na odborné
vyšetrenia, resp. zabezpečujú bežnú lekársku starostlivosť u obvodného lekára. Pri nástupe nového
klienta u nás asistuje sociálna pracovníčka, ktorá pomáha v adaptácii na nové prostredie, vhodným a
individuálnym prístupom s každým klientom tvorí individuálny plán, zabezpečuje sociálne poradenstvo,
záujmovú či pracovnú terapiu. Z ďalších aktivít majú klienti možnosť využívať napr. biblioterapiu,
muzikoterapiu, individuálnu a skupinovú reminiscenciu. Súčasťou sociálnej a pracovnej terapie je chov
okrasného vtáctva, psa a mačky 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 zbere dopestovaného ovocia a zeleniny, drobných prácach v okrasnom parku,
ktorý je súčasťou zariadenia a tiež účasťou v stravovacej komisii, nakoľko je naším záujmom vytvoriť
priestor pre participáciu klientov na tvorbe jedálneho lístka a tým i na samotnom chode zariadenia.V roku
2017 sa v našom zariadení uskutočnili rôzne zmeny a tiež kultúrne podujatia zamerané predovšetkým na
spokojnosť našich klientov.
V samotnom začiatku roka sme sa rozhodli z technických príčin renovovať tepelnú izoláciu s cieľom
zabezpečiť klientom čo najväčší komfort. Následne sme zútulnili izby vymaľovaním a slávnostne sme
otvorili novú relaxačnú miestnosť, ktorá je ozajstnou oázou pokoja, kde klienti oddychujú a čerpajú nové
sily pri relaxačnej hudbe.
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V marci sme si už tradične uctili sviatok žien krásnou ružou pre každú obyvateľku zariadenia. Tancom a
spevom sme oslávili Veľkú noc za prítomnosti živej hudby mladých i starších muzikantov z umeleckej
školy a klasicky v "rodinnom" kruhu sme oslávili i ostatné tradičné sviatky.
Veľkým krokom v aktivite klientov sa stalo „vydávanie“ periodika nášho zariadenia „Charitné čriepky“,
ktoré mapujú vlastný život zariadenia so všetkými radosťami a i strasťami. Sme radi, že práve na ich
stránkach vedia samotní klienti oceniť obetavú prácu všetkých zamestnancov, ktorí sa o nich s láskou
starajú.
Víziou pre ďalšie obdobie naďalej zostáva zvyšovanie profesionality personálu prostredníctvom účasti na
rôznych odborných seminároch v oblastiach, ktoré nie sú v súčasnosti v zariadeniach bežné, avšak práve
nás môžu katapultovať medzi najžiadanejšie.
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Trnavská arcidiecézna charita

OŠETROVATEĽSKÁ
SLUŽBA - ADOS

ADOS Charitas - ošetrovateľská
starostlivosť
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Renáta Holkovičová

odborný zástupca ADOS
+421 33 55 11 397
+421 910 788 026
ados@charitatt.sk
renata.holkovicova@charitatt.sk
Jedným zo stredísk Trnavskej arcidiecéznej charity, ktoré pôsobí na území okresu Trnava je aj Agentúra
domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Charitas.
Cieľom tejto našej služby 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 spolupracujeme s ošetrujúcimi lekármi klientov a po ukončení ošetrovateľskej
starostlivosti zabezpečujeme kontinuitu starostlivosti o klienta prostredníctvom opatrovateľskej služby.
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v domácom prostredí je mimoriadne náročná. Sestra musí byť
anjelom, ktorý dodáva pacientovi chuť do života. Prípady klientov, ktorí sa ocitajú v našej starostlivosti sú
nesmierne náročné a práca v teréne si okrem našej profesionality a ľudského prístupu vyžaduje aj
spoluprácu príbuzných a členov najbližšej rodiny chorého. Veľmi si vážime, že sa zväčša stretávame s
ochotou a pomocou rodinných príslušníkov, ktorí sú nám nápomocní a plnia úlohy a odporúčania, ktoré
im naše sestry pri odchode z domácnosti odporúčajú. V mnohých prípadoch by bez ich pomoci bola naša
starostlivosť neúčinná.
Aj v roku 2017 sme ošetrovateľskú starostlivosť, vďaka ADOS Charitas, zabezpečovali v meste Trnava a
okolitých obciach. Svoju pôsobnosť sme rozšírili aj do zariadení sociálnych služieb, kde sestry ADOS
zabezpečovali ošetrovateľskú starostlivosť:
Domov pokojnej staroby, Cífer
Zariadenie pre seniorov, Terézie Vansovej 5, Trnava
Domov evanjelickej diakonie, Kalinčiakova 45, Trnava
Zariadenie pre seniorov, Križovany nad Dudváhom 54
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Zároveň sme spolupracovali s našim Centrom pomoci človeku v Trnave a zdravotné poradenstvo,
ošetrenie a zdravotnú starostlivosť sme poskytovali aj ľuďom bez domova a klientom v núdzi.
ADOS Charitas Trnava personálne zabezpečovalo 5 sestier priamo v teréne a odborná zástupkyňa, ktorá
OŠETROVATEĽSKÁ
riadila
funkčné
poskytovanie ošetrovateľských služieb. Od novembra 2017 sa kolektív sestier rozšíril o
SLUŽBA
ADOS
novú kolegyňu fyzioterapeutku. Frekvencia návštev a prevedených výkonov sa odvíjala od požiadaviek
klientov a indikácií lekárov.
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Trnavská arcidiecézna charita

OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA V
RODINÁCH

CHSvR - opatrovateľská služba
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Adriana Krajčovičová
vedúca CHSVR Trnava
+421 33 55 11 396
+421 948 362 875
chsvr@charitatt.sk

Charitatívna služba v rodinách je našou terénnou opatrovateľskou službou, ktorú poskytujeme v
domácom prostredí klienta. Terénne opatrovateľky pravidelne navštevujú ľudí, ktorí sú dočasne alebo
trvale odkázaní z dôsledku staroby alebo choroby na pomoc inej osoby. Pomoc a podporu zabezpečujeme
pri úkonoch sebaobsluhy (osobná hygiena, stravovanie, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri
chôdzi), úkonoch starostlivosti o domácnosť (nákup, upratovanie, príprava jedla) a pri základných
sociálnych aktivitách (sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí). Opatrovateľskú službu sme v
roku 2017 zabezpečovali klientom počas pracovných dní priamo v ich bydlisku. V čase medzi 8,00 - 16,00
hod., majú klienti možnosť si dohodnúť počet hodín opatrovania a úkony opatrovania podľa individuálnej
potreby. Rozsah hodín a úkonov si s nami klient dohodne vždy vopred, pri podpise zmluvy.
V roku 2017 sme úspešne pokračovali v Národnom projekte podpory opatrovateľskej služby, vďaka ktorej
sa nám podarilo poskytovať opatrovateľskú službu nielen občanom Trnavy, ale aj v okolitých obciach.
Na základe zmluvy s mestom Trnava zabezpečujeme v rámci terénnej opatrovateľskej služby aj rozvoz
obedov v meste Trnava, ktoré sú určené pre seniorov, ktorí sú odkázaní na takúto formu pomoci. Obedy
rozvážame počas pracovných dní v čase od 11,00 – 13,00 hod.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch nás finančne podporilo Mesto Trnava. Financie sme použili na
úhradu nákladov spojených s domácou opatrovateľskou službou a rozvozom stravy.
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Trnavská arcidiecézna charita

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA
- NDC

Centrum pomoci človeku Trnava
- nízkoprahové denné centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Soňa Pobiecka

odborný garant NDC
+421 948 091 011
sona.pobiecka@charitatt.sk
Centrum pomoci človeku v Trnave aj v roku 2017 zastrešovalo svoje úzko súvisiace služby, nízkoprahové
denné centrum (NDC), sociálne poradenstvo a výkon opatrení sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej
kurately. V priebehu roka sa nám tiež podarilo získať akreditáciu pre poskytovanie špecializovaného
sociálneho poradenstva a 17.12.2017 sme registrovali špecializované sociálne poradenstvo ako
samostatnú odbornú činnosť ambulantnou a terénnou formou v Registri poskytovateľov sociálnych
služieb s cieľovými skupinami: ľudia bez domova a osoby bez stáleho trvalého bydliska, osoby a rodiny v
hmotnej núdzi, v nepriaznivej situácii, ktorým hrozí strata trvalého bývania alebo bezdomovectvo.
Nízkoprahové denné centrum umožňovalo predovšetkým ľuďom bez zázemia načerpať nové sily, najesť
sa, osprchovať, či vymeniť čisté oblečenie. Vnímali sme, že uspokojenie tých najzákladnejších životných
potrieb je pre ľudí v núdzi málo, centrum vytváralo priestor pre neformálne a kamarátske rozhovory s vždy
prítomným sociálnym pracovníkom. Vybudovaná vzájomná dôvera viedla často k rozhodnutiu zmeniť
doterajší spôsob života a nastúpiť do odbornej poradenskej činnosti. Poradenstvo bolo súčasne
samostatnou činnosťou, ktorú využili jednotlivci a rodiny v rôznych formách krízy. Do poradne prichádzali
závislí, prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, zadĺžení, rodiny v akútnych krízach, bez práce,
osamelí, chorí, mladí, ľudia v strednom aj v staršom veku,...
U ľudí prichádzajúcich do Centra pomoci človeku rezonovala predovšetkým absencia šiestich základných
rozmerov, ktoré sme sa snažili napĺňať: základné životné potreby, bývanie, pracovno – vzdelávací, právny,
zdravotný rozmer a v neposlednom rade duševný a spirituálny rozmer.
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Centrum pomoci človeku bolo otvorené každý pracovný deň. Každý pracovný deň sme poskytovali
sociálne poradenstvo, vykonávali opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Nízkoprahové denné centrum, ktoré slúžilo predovšetkým na zabezpečenie základných životných potrieb
bolo otvorené každý pondelok, stredu a piatok v čase od 9:00 – 13:00 hod.
CENTRUM
Klientov
sme saPOMOCI
snažili aktivovať k činnosti v centre, jednoduchými pomocnými prácami, ako napr. denné
ČLOVEKU
TRNAVA
umývanie podlahy, upratovanie v okolí centra. Motiváciou pre nich bol potravinový balíček, ale aj (ako
sami hovorili) možnosť cítiť sa užitočne a zmysluplnejšie tráviť čas.
V centre počas roku 2017 praxovali a získavali skúsenosti študenti Trnavskej univerzity a Univerzity Cyrila
a Metoda a dobrovoľníci.
S projektom „Chlieb pre ľudí v núdzi“ sme v participatívnom rozpočte Trnavy vďaka verejnosti získali
najviac hlasov, mohli sme tak pravidelným prísunom a v dostatočnom množstve zabezpečiť chlieb a
pečivo pre ľudí využívajúcich služby centra na obdobie 7 mesiacov.
Zmierňovať neľahkú životnú situáciu jednotlivcov sa nám darilo aj vďaka distribúcii a práci s predajcami
pouličného časopisu Nota Bene.
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Trnavská arcidiecézna charita

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA
- STREETWORK

Centrum pomoci človeku Projekt streetwork
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Mária Altoffová

koordinátor projektu
+421 919 043 438
dobrovolnictvo@charitatt.sk

Projekt streetwork je zameraný na terénnu sociálnu prácu s ľuďmi bez domova v Trnave. Našim cieľom je
vyhľadávať ľudí žijúcich na uliciach a v provizórnych obydliach a informovať ich o možnostiach pomoci,
ktoré sú pre ľudí bez domova, ľudí v kríze v meste Trnava a blízkom okolí dostupné. V prirodzenom
prostredí klientov s nimi pracuje náš tím street workerov, ktorí sa ich snažia motivovať k zmene, podporiť
k návšteve Centra pomoci človeku v Trnave alebo denného nízkoprahového centra. Pracovníci sa
neustále vzdelávajú aby vedeli správne reagovať a zhodnotiť rôznorodé situácie, ktoré sa dopredu nikdy
nedajú predpokladať. Snažíme sa o základnú edukáciu ľudí bez domova o ich zdraví či chorobách,
predchádzaní konfliktom alebo vybavenie dokladov či nástup na liečbu. V teréne dokážeme poskytnúť
základné neinvazívne ošetrenie v nevyhnutných prípadoch. V priebehu roka 2017 vyrážali do ulíc terénni
pracovníci dva až tri krát v týždni v časoch 17:00 hod. – 20:00 hod. a mapovali situáciu v meste Trnava.
Určili sme si dve pravidelné trasy, na ktorých sme klientov kontaktovali a zároveň sme do terénu vyrážali
na základe informácii od občanov mesta Trnava, ktorí nás informovali o človeku, ktorý je v núdzi, aby sme
mohli poskytnúť pomoc klientovi priamo v mieste, kde sa zdržiaval. V prípade vzdialenejšieho miesta
využívame MHD, podarilo sa nám získať pre streetwork tiež bicykle. V decembri 2017 sme náš projekt
streetwork zaregistrovali v Registri poskytovateľov sociálnych služieb ako terénnu sociálnu službu
krízovej intervencie a zároveň sme sociálne služby streetworku rozšírili o ďalšiu samostatnú sociálnu
službu, špecializované sociálne poradenstvo, ktoré je určené ľuďom bez domova a naša odborná
pracovníčka je pripravená pracovať s klientom v jeho prirodzenom prostredí v poradenskom procese.
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CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA
- STREETWORK
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Trnavská arcidiecézna charita

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU SEREĎ NDC

Centrum pomoci človeku SereďNízkoprahové denné centrum
Garbiarska 18
926 01 Sereď

Mgr. Mária Vlkovičová

odborný garant NDC
+421 948 944 449
charita.sered@charitatt.sk
Nízkoprahové denné centrum poskytovalo sociálne služby v roku 2017 v Seredi už 6. rok. Našimi klientmi
boli ľudia bez domova, ľudia a rodiny v kríze a ľudia odkázaní na pomoc iných. Súčasťou služieb
nízkoprahového denného centra bol aj výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
určenom rozsahu. Každý, kto sa ocitol v situácii, kedy si nevie alebo nemôže pomôcť sám, mohol
bezplatne využiť služby Centra pomoci človeku Sereď. Snahou sociálnych pracovníčok centra boli
aktivity, ktoré smerovali k zvyšovaniu kompetencií, zručností a vedomostí klientov tak, aby rozvíjali ich
samostatnosť, učili klientov preberať zodpovednosť za svoje správanie a činy a učili sa riešiť na pohľad
neriešiteľné situácie tak, aby ich viedli do budúcna k svojpomoci. Nízkoprahové denné centrum využívali
najmä ľudia bez domova, osoby závislé od omamných látok a rodiny v kríze. Ľuďom bez domova sme
pomáhali pri zabezpečovaní základných životných potrieb a poskytovali sociálne poradenstvo a sociálnu
kuratelu. Centrum malo určený svoj pevný režim, ktorý je pre príjemcov služby veľmi dôležitý. Po
otvorení bol vydávaný chlieb a maslo, čaj, káva, k dispozícii bola elektrická dvojplatnička, kde si klienti
mohli pripraviť v čase obeda jednoduchú stravu. Počas celého dňa mali klienti možnosť oddýchnuť si,
načerpať nové sily a motiváciu k zmene životného štýlu a opätovného začlenenia do spoločnosti. Klienti v
značnej miere využívali stredisko osobnej hygieny – WC, sprchu a práčku.
Súčasťou centra bol sociálny šatník, s uskladneným darovaným šatstvom, ktoré slúžilo na zabezpečenie
nevyhnutného ošatenia pre klientov a pre ostatných ľudí v núdzi, ktorí si potrebujú oprať svoje šaty, resp.
vymeniť za suché a čisté.
V rámci pracovnej terapie sa klienti zapájali do triedenie a ukladania šatstva, upratovania okolia,
upratovaní a údržbe priestorov centra, v zimných mesiacoch bol priestor aj pre tvorivé dielne, s výrobou
ozdobných kvetináčov a obalov na knihy. Na jar 2017 sme z darovaných kníh založili Knižnicu pre ľudí bez
domova. O zapožičanie kníh prejavilo záujem viacero klientov.
Ľudia, ktorí prichádzajú do nízkoprahového centra sú rôznych vekových kategórií, rôznych životných
príbehov. Riešení ich ťažkých životných situácií trvá niekedy veľmi dlho, za úspech našej práce
považujeme každý krok dopredu, ktorý sa podarí klientovi urobiť.
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V priebehu roka 2017 sa podarilo 5 našim klientom vrátiť sa naspäť do bežného života väčšinovej
spoločnosti. Bol to partnerský pár, ktorý získal do prenájmu bývanie a našli si prácu. Dvaja klienti bol
umiestnení do zariadenia pre seniorov a jeden klient, ktorého aj vďaka našej intervecii prijala späť jeho
rodina.
CENTRUM POMOCI
V Seredi veľmi dobre fungovala aj spolupráca so zástupcami farnosti, ako aj s dobrovoľníkmi z radov
ČLOVEKU
TRNAVA
občanov
Serede.
Veľmi si vážime každej pomoci, materiálnej aj nemateriálnej, bez ktorej by sme našu
prácu
nemohli vykonávať v takej kvalite a takom rozsahu v akom sme ju vykonávali.
- STREETWORK
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Trnavská arcidiecézna charita

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU SEREĎ NOCĽAHÁREŇ

Centrum pomoci človeku SereďNízkoprahové denné centrum
Garbiarska 18
926 01 Sereď

Mgr. Soňa Pobiecka

odborný garant nocľaháreň
+421 948 944 449
charita.sered@charitatt.sk

V priestoroch Centra pomoci človeku bola aj v roku 2017 otvorená nízkoprahová nocľaháreň od 1.1.2017 –
31.3.2017. Nízkoprahová nocľaháreň bola určená ľuďom bez domova a ľuďom, ktorí nemajú inú možnosť
prenocovania. Sociálne služby nocľahárne sme poskytovali každý deň, vrátane víkendov a sviatkov, vždy
od 19:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa. Poplatok za prenocovanie bol stanovený na sumu 1,- € za osobu a
noc. Klienti, ktorí nedokázali túto sumu hradiť, mali možnosť si nocľah odpracovať jednoduchou
činnosťou v rámci otváracích hodín denného nízkoprahového centra. V nocľahárni boli vytvorené
podmienky na osobnú hygienu a prípravu stravy. Večer vydávaný čaj, chlieb, maslo, ráno káva, čaj.
Následne mohli klienti využívať služby denného centra. Počas víkendov sme vydávali chlieb a maslo i v
ranných hodinách. Naše služby nocľahárne využívali prevažne občania mesta Sereď. Krátkodobo, max. 3
noci, využili služby 9 klienti, ktorí sa v Seredi ocitli z rôznych dôvodov. S týmito klientmi pracovali sociálne
pracovníčky v Sociálnej poradni Centra pomoci človeku a za ich pomoci sa klientom podarilo vrátiť do
miesta ich bydliska. Kapacita nocľahárne bola pravidelne naplnená. Klienti, ktorým sa počas veľmi
mrazivých nocí neušla posteľ mohli prenocovať na samostatnom matraci, poskytli sme im vankúš, paplón
a všetky ďalšie služby nocľahárne.
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CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU TRNAVA
- STREETWORK
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Trnavská arcidiecézna charita

CENTRUM POMOCI
ČLOVEKU PIEŠŤANY
-NSSDR

Centrum pomoci človeku Piešťany
Nízkoprahová sociálna služba
pre deti a rodinu /NSSDR/
Andreja Hlinku 41
921 01 Piešťany

Mgr. Mária Kloknerová

odborný garant
+421 910 788 031
maria.kloknerova@charitatt.sk
charita.piestany@charitatt.sk
Centrum pomoci v roku 2017 skvalitnilo a rozšírilo svoje služby, aj vďaka zapojeniu sa do projektu
Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka projektu a aj finančnej
dotácii z Mesta Piešťany sa nám darí vytvárať priestor pre aktivity dospelých i pre deti, ktoré navštevujú
našu Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny z mesta Piešťany a z jeho blízkeho okolia. V rámci
sieťovania sme aktívne spolupracovali s mestským sociálnym odborom Mesta Piešťany, s azylovým
domom Dómum, ÚPSVaR v Piešťanoch, s neziskovým sektorom , s našimi dobrovoľníkmi, s kresťanskými
spoločenstvami, so všeobecnými lekármi , psychológmi a s ďalšími odborníkmi pri napĺňaní našich
cieľov. Našim zámerom je, aby deti zmysluplne trávili svoj voľný čas a vyvarovali sa tak vplyvu a rozvoju
sociálno-patologických javov. Naším ďalším dôležitým cieľom je podporovať dospelých klientov na ich
ceste k pozitívnej zmene. Tieto ciele sme sa snažili napĺňať rôznymi aktivitami.
V roku 2017 sme poskytovali širokospektrálne špecializované poradenstvo ako súčasť služieb
nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a tiež vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. Pomáhali sme jednotlivcom i rodinám pri zvládaní nepriaznivých životných situácií
(strata zamestnania, bývania, blízkej osoby) , pri riešení rodinných ,vzťahových i finančných problémov,
pri vybavení dokladov a kontakte s úradmi (náhradné výživné, komunikácia s exekútorom, oddĺženie osôb
osobným bankrotom, umiestnenie osôb v zariadeniach sociálnych služieb), pri sprostredkovaní odbornej
pomoci (zdravotnej, psychologickej, právnej). Disponujeme sociálnym šatníkom ktorý sme využívali pre
dospelých i deti, požičovňou kompenzačných pomôcok (invalidné vozíky, chodítka), zabezpečovali sme
potravinovú a materiálnu pomoc núdznym.
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Krúžkovú činnosť sme naplno rozvinuli na jar a počas septembra 2017, realizovali sme 2-3 stretnutia
týždenne, vždy podľa záujmu detí. Leto sme trávili hlavne vonkajšími aktivitami. Pri scénických hrách sme
povzbudzovali u detí ventiláciu ich pocitov bezpečným spôsobom. Pripravovali sme aktivity tvorivého
charakteru,
umelecké
kreslenie, dramatické aktivity, s využívaním rôznych rekvizít, modelárstvo.
CENTRUM
POMOCI
Raz mesačne sme organizovali aj pravidelnú preventívnu aktivitu pre deti napr. protidrogová prevencia,
ČLOVEKU
ochrana
zdraviaPIEŠŤANY
a pod. Prostredníctvom finančných prostriedkov dotácie z Mesta Piešťany sa nám
-NSSDRmultifunkčnú tlačiareň a USB kľúč, ktoré nám výborne slúžili a slúžia na krúžok Mladý
podarilo zabezpečiť
reportér a krúžok šikovné ruky.
Krúžok šikovné ruky má široký záber, je zameraný na uplatnenie detskej fantázie, rozvíja jemnú motoriku,
kreativitu, je pre deti inšpiratívny. Mnohé výrobky si deti s radosťou odnášali domov, ako darčeky pre
svojich blízkych.
Na krúžku Kuchárik sme oboznamovali deti so zdravou výživou. S deťmi sme pripravovali nielen šaláty a
pomazánky, ale sme sa aj aktívne rozprávali o zdravej životospráve. Cieľom je viesť deti k samostatnosti a
k praktickým zručnostiam pri príprave jedla.
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PROJEKT
MATERIÁLNEJ
A
POTRAVINOVEJ
POMOCI

Trnavská arcidiecézna charita

Centrum pomoci človeku Trnava
Projekt materiálnej a potravinovej
pomoci /MPP/
Hlavná 43
917 01 Trnava

Mgr. Matej Polák

koordinátor projektu
+421 948 634 320
pomoc@charitatt.sk
Projekt Sieť pomoci sa stal neoddeliteľnou súčasťou Trnavskej arcidiecéznej charity. Aj v roku 2017
prebiehali viaceré pravidelné zbierky potravín, drogérie, oblečenia a konkrétnych potrieb pre ľudí v núdzi.
Pokračovali sme v spolupráci s farnosťami, školami, inými neziskovými organizáciami, Tescom, DM
Drogériou, Peugeotom, ozývajú sa nám jednotlivci, aj menší podnikatelia. Celkovo hodnotíme rok 2017
ako prelomový. Okrem už rozbehnutých aktivít sme sa posunuli do ďalších obcí arcidiecézy, podarilo sa
nám zakúpiť dodávku, vďaka ktorej vieme ešte efektívnejšie pomáhať a na jeseň sme zamestnali ďalšieho
pracovníka na čiastočný úväzok. Darilo s nám pomáhať jednotlivcom a rodinám v rôznych krízových
životných situáciách, ktorí sami svoje problémy nedokázali vyriešiť. Pomáhať ešte viac sme dokázali aj
vďaka darcom, dobrovoľníkom a vnímavým ľuďom.
Na jeseň sme sa opäť zapojili do Tesco zbierky trvanlivých potravín a drogérie. V roku 2017 sme zbierali v
mestách Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda, Šaľa, Pata a
celkovo sme vyzbierali tovar v hodnote 15122,54 €.
V rámci spolupráce dokážeme posúvať potraviny, drogériu a hygienické potreby aj ďalším organizáciám
neziskového sektora. Táto spolupráca nám umožňuje efektívnejšie pracovať s klientmi a riešiť ich ťažké
životné situácie komplexnejšie.
V roku 2017 sme pokračovali v distribúcii potravinových a hygienických balíkov na základe zmluvy so
Slovenskou katolíckou charitou v rámci operačného programu distribúcie štátneho projektu FEAD v
okresoch Trnava, Galanta, Hlohovec, Nové mesto nad Váhom, Dunajská Streda a Piešťany . V priebehu
roka úspešne prebehli štyri distribúcie potravinových balíkov a jedna distribúcia hygienického balíčka.
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FEAD - Operačný program

29

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Trnavská arcidiecézna charita

DOBROVOĽNÍCKE
CENTRUM

Dobrovoľnícke centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava

Juraj Juríček

koordinátor programu
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk
V roku 2017 prišlo v našej organizácii k výraznej zmene v oblasti dobrovoľníctva. V apríli sme vytvorili
pracovnú pozíciu koordinátora dobrovoľníkov, a prijali sme na túto pozíciu do nášho kolektívu nového
kolegu. Realizovali sme prednášky na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavskej univerzite v
Trnave, ktorých cieľom bolo informovať študentov o možnostiach dobrovoľníctva pre Trnavskú
arcidiecéznu charitu. Rozbehli sme pravidelné stretnutia dobrovoľníkov, práce v tvorivej dielničke, naši
dobrovoľníci začali pravidelne dochádzať do Domova pokojnej staroby Cíferi. Realizovali sme viaceré
jednorazové aj pravidelné aktivity. Okrem pravidelných aktivít so seniormi v Cíferi dobrovoľníci
pravidelne umývali autobusové zastávky v súčinnosti s klientmi Centra pomoci človeku. V našej
tvorivej dielničke začali vznikať krásne výrobky do nášho charitného stánku.
K náročnejším, ale o to potrebnejším akciám, kde sa realizoval väčší počet dobrovoľníkov radíme napr.
Zbierku školských pomôcok, Tesco zbierku, ale aj pravidelné prvopiatkové zbierky v približne 20
farnostiach diecézy.
Zaujímavou aktivitou, pri ktorej sa každoročne stretávame s nadšením dobrovoľníkov, je Trnavská
novéna, v rámci ktorej podávame pútnikom teplý čaj a v našom stánku majú možnosť si zaobstarať
drobnosť, darček pre seba, či blízkeho na pamiatku alebo potešenie.
Naďalej sme rozvíjali našu začatú spoluprácu so súkromným sektorom a ich firemným
dobrovoľníctvom a organizovaním zbierok aktuálne hľadaných a potrebných vecí pre potreby charity.
K tejto spolupráci radíme jarnú a jesennú zbierku v Peugeote, umývanie zastávok so zamestnancami
Slovenskej sporiteľne, či brigádu v materiálovom sklade zamestnancami spoločnosti Samsung C&T.
Naši dobrovoľníci sa tiež zúčastnili Týždňa charít, či už aktívnou účasťou na bicykli, ale aj v stánkoch v
jednotlivých mestách, kde prezentovali charitu.
Do dobrovoľníctva sa nám v roku 2017 zapojilo 141 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 7 083,5
hodín.
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AKTIVITY 2017
V roku 2017 sme sa rozhodli pre zmenu pri realizácii už
tradičného Veľtrhu sociálnych aktivít. Dňa 7. novembra 2017 sa
uskutočnil Veľtrh sociálnych aktivít, ktorý sme po prvý krát
VEĽTRH
zorganizovali na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
SOCIÁLNYCH
Túto akciu už tradične realizujeme každoročne v jesenných
dňoch a jej cieľom je hovoriť smerom k širokej verejnosti o
AKTIVÍT
činnosti organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi a rovnako
rozprávať o ľuďoch, ktorí dennodenne bojujú s rôznymi
problémami súvisiacimi s chudobou, chorobami, či rôznymi
závislosťami.
V roku 2017 sme sa prvý krát presunuli na akademickú pôdu a spolu s ďalšími organizáciami tam dostali
príležitosť predstaviť svoju činnosť.
Študenti odboru sociálnych služieb a poradenstva Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave mali možnosť
oboznámiť sa s prácou jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb. Akcie sa zúčastnilo 10 organizácií z
Trnavy a okolia: Trnavská arcidiecézna charita, Združenie STORM, Trnavské dobrovoľnícke centrum,
Záujmové združenie Rodina, Azylový dom Tamara, Zariadenie núdzového bývania Jozefínum, Centrum
pre pomoc rodine, Centrum Koburgovo, nezisková organizácia Teen Challenge a Občianske združenie
Samaria.
Počas dňa mali študenti možnosť spoznávať činnosti jednotlivých organizácií a diskutovať o problémoch,
starostiach a úspechoch, s ktorými sa organizácie pracujúce s ľuďmi v ťažkých životných situáciách
stretávajú. Zároveň mali možnosť spoznať prácu šikovných rúk klientov a potešiť seba alebo blízkeho
darčekom s hrejivým pocitom, že prispeli na dobrú vec.
Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom študentov, z ktorých mnohí prejavili aktívny záujem o spoznanie
činnosti zúčastnených organizácií ako aj o možnosti nadviazania vzájomnej spolupráce pri riešení
konkrétnych sociálnych problémov v praxi.
Myslíme si, že akcia na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda bola úspešná. Podarilo sa nám osloviť
študentov, odpovedať na ich otázky súvisiace s prácou sociálnych pracovníkov, poradcov. Študenti
dostali informácie o súčasnom stave organizácií pracujúcich v sociálnych službách a zodpovedali sme
otázky súvisiace s príchodom absolventov do pracovného života. Presvedčili sme sa, že mladí ľudia
prejavujú záujem o sociálnu oblasť a problémy súvisiace s dnešnou dobou a čo je podstatné, chcú sa
podieľať na zlepšovaní sociálnej situácie ľudí v núdzi.
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V týždni od 14. do 18. Augusta prebiehal 0-tý ročník Týždňa charít.
Zamestnanci spolu s dobrovoľníkmi Trnavskej arcidiecéznej charity
prešli na bicykloch viac ako 360 kilometrov po takmer celej
Trnavskej arcidiecéze. Na námestiach v Novom Meste nad Váhom,
Piešťanoch, Hlohovci, Seredi, Šali, Komárne, Dunajskej Strede,
TÝŽDEŇ CHARITY
Galante a v Trnave sme rozprávali o charite, jej službách,
projektoch a plánoch. Naši zamestnanci šírili osvetu o tom, komu,
ako a prečo pomáhame a zároveň sme upozorňovali na to, že
chudoba na Slovensku rastie a systém našich sociálnych služieb je
nedostatočný.
Rozprávali sme o novom fenoméne dnešnej doby: generačnej chudobe. O rodinách, kde tri a viac
generácií žijú na ubytovniach bez ambície mať vlastné bývanie, bez finančne gramotnosti, bez
uvedomenia si, že človek má mať prácu a účty treba platiť. Diskutovali sme aj o slovenských senioroch a
ich problémoch, o zadĺžených domácnostiach a možnostiach riešenia rôznych situácií.
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13. októbra 2017 sa konal jubilejný desiaty ročník spoločnej púte
charít, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita. Tento rok
sa konala v Spišskej Kapitule a organizačne ju zabezpečovala
PÚŤ CHARÍT Spišská katolícka charita. Naši zamestnanci a dobrovoľníci sa
SPIŠSKÁ
spolu so zamestnancami, dobrovoľníkmi a klientmi z celého
OŠETROVATEĽSKÁ
Slovenska stretli, aby spoločne poďakovali za uplynulý rok.
KAPITULA
SLUŽBA
- ADOS
Každoročne sú na púti charít oceňovaní pracovníci jednotlivých
charít.
Zároveň bolo toto podujatie vzájomným povzbudením v našej
práci a pri napĺňaní poslania byť blízko pri človeku.
Púť charít pokračovala pre pracovníkov a dobrovoľníkov Trnavskej arcidiecéznej charity aj 14.
októbra 2017 . Spoločne sme trávili čas návštevou mesta Spišská Nová Ves a prešli sme sa v
korunách stromov v Bachledovej doline.

Ocenenie na Púti charít za Trnavskú
arcidiecéznu charitu odniesla
opatrovateľka Bc. Patrícia
Štefunková, ktorá svoju prácu
vykonáva vždy svedomito, s osobným
nasadením a odhodlaním. K ľuďom,
ktorí sú odkázaní na pomoc iných
pristupuje vždy s láskou a svoju prácu
považuje za poslanie.
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Ocenenie získala aj Mgr. Soňa
Pobiecka, ktorá u nás začínala v r.
2012 ako dobrovoľníčka. Dnes
obetavo rieši každodenné
problémy ľudí bez domova, ľudí a
rodín v kríze a vďaka svojej
vnútornej sile dokáže sprevádzať
ľudí aj v tých najkritickejších
situáciách.
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EKONOMICKY
OPRÁVNENÉ
NÁKLADY
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EKONOMICKÉ
OPATROVATEĽSKÁ
A ŠTATISTICKÉ
SLUŽBA V
ÚDAJE
RODINÁCH
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EKONOMICKÉ
A ŠTATISTICKÉ
ÚDAJE
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AUDIT ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY
A
CENTRUM
POMOCI
VÝROČNEJ
ČLOVEKU
TRNAVA
SPRÁVY
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AUDIT ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY A
VÝROČNEJ
SPRÁVY
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