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Identifikácia organizácie 
 

 

IČO:   00587150 

Názov:  Congregatio Jesu, Slovenská provincia 

Sídlo:   Bratislava – Ružinov, Liptovská 1244/35 

Právna forma: Cirkevná organizácia 

Štatutárny orgán: Mgr. Adriana Jenčíková – sr. Agnesa, CJ 

Zdroj registra: Register právnických osôb, ktoré odvodzujú právnu subjektivitu 

od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností 

Registrový úrad: Ministerstvo kultúry SR 

Registračné číslo: MK-227/1995-320 

Predmet činnosti: 94910 – Činnosť cirkevných organizácií 

 Činnosti súvisiace so sociálnou službou zabezpečuje 

samostatné zariadenie:  

    Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa,  

Kmeťovo stromoradie č. 6, 080 01 Prešov 

 Činnosti súvisiace s pečením hostií zabezpečuje samostatná 

prevádzkareň: 

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Výrobňa hostií, 

Kmeťovo stromoradie č. 4, 080 01 Prešov 

 Činnosti súvisiace s prenájmom majetku 
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1. Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa 
 

   Congregatio Jesu, Slovenská provincia, Liptovská 35, Bratislava   Zriaďovateľ:

Miesto poskytovania sociálnej služby: 

     Kmeťovo stromoradie 6, 080 01 Prešov 

 Mgr. Jana Vargová – sr. Zuzana, CJ Zodpovedná osoba:

Právna forma:  cirkevná inštitúcia    

Dátum vzniku:          Pôvodne zriadený rehoľou - Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie    

ako Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov sestier Inštitútu 

Preblahoslavenej Panny, Kmeťovo stromoradie 6, Prešov 

Registrovaný v registri poskytovateľov:  

Prešovský samosprávny kraj zapísal 15.11.20114 pod č. 48/2004  

do Registra subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc   

Začiatok poskytovania sociálnych služieb 1.1.2005   

Kapacita  33 / DSS – 28, DD - 5 

Zmeny v registri poskytovateľov ku dňu:   

 1.1.2007 zmena štatutárneho zástupcu ( Mgr. Júlia Magdaléna Milčová) 

 1.10.2008 oprava názvu a zmena orientačného čísla (Kmeťovo stromoradie 6) 

 1.1.2010 zmena názvu zriaďovateľa a názvu miesta poskytovania sociálnej služby 

(Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Kmeťovo stromoradie 6, 

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov) 

 6.8.2010 oprava obchodného mena a miesta poskytovania sociálnej služby 

 8.2.2012 zmena kapacity DSS- 22, ZpS – 7 

 1.12.2012 zmena štatutárneho zástupcu (Mgr. Helena Bugošová),  doplnenie textu: 

cieľová skupina ZPS (novelizácia zákona o sociálnych službách) 

 15.7.2013 doplnenie akademického titulu u štatutárneho zástupcu a u osoby 

zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby (Bc. Mária Pipková) 

 27.6.2014 zmena osoby zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby – Mgr. Jana 

Vargová 

 4.8.2015 zmena počtu miest v zariadení pre seniorov (10) 

 1.1.2017 zmena počtu miest v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov 

(20/15) 
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 1.1.2018  zmena počtu miest v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov 

(15/20) 

 18.12.2018 zmena štatutárneho zástupcu (Mgr. Adriana Jenčíková) 

 

Predmet činnosti:  

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu na 

riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana:   

 v zariadení pre seniorov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je  

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa 

prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, 

ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 

potrebuje z iných vážnych dôvodov   

  sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je v domove sociálnych služieb

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa 

prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej 

stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o 

sociálnych službách   

 

Vízia: 

Byť  domovom, ktorý poskytuje kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované 

v prvom rade na človeka v súlade so zákonom o sociálnych službách. Službou – prácou 

a odbornosťou všetkých zamestnancov zariadenia podporovať čo najvyššiu mieru 

sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby. 
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 1.1. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby  

  

Zariadenie Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa  sa nachádza v blízkosti 

centra mesta Prešov, na ulici Kmeťovo stromoradie 6.   

Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov (35) sociálnej služby, druhu 

poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. 

Okolie ubytovacieho zariadenia: vybavený dvoma parkoviskami – parkovacie miesta + 

prístup pre zásobovanie, záhrada (park) – prístrešok na sedenie, záhradný dom pre náradie, 

skleník na kvety alebo zeleninu. 

Dispozičné riešenie: 

PP/suterén/ - kotolňa, skladovacie priestory, archív, ekomat, WC s umyvárkou, miestnosť pre 

príjem špinavého prádla, výdajňa čistého prádla, práčovňa, sušiareň, žehliareň, šijovňa, 

kúpeľňa, šatňa pre personál so sociálnym zariadením (WC, sprcha), rehabilitačná miestnosť, 

výťahová šachta 

NP/prízemie/ - vestibul, vrátnica, kaplnka, jedáleň, kuchyňa, príručné sklady, WC, 

ubytovacie priestory (7 buniek, z toho 6 izieb jednoposteľových a 1 dvojposteľová), 2 

hosťovské izby, ošetrovňa a príručný sklad, 2 návštevné miestnosti, ekomat, WC ženy, WC 

muži, výťahová šachta 

1.NP – vestibul, balkón, 19 ubytovacích buniek, kancelária, 2 spoločenské miestnosti z toho 

jedna s balkónom, skladovacie a hygienické priestory, chór kaplnky, výťahová šachta 

2.NP – vestibul (knižnica), 19 ubytovacích buniek, kancelária, prednášková miestnosť, 

spoločenská miestnosť s balkónom, skladovacie a hygienické priestory, výťahová šachta 

povala/podkrovie 

Základné vybavenie izieb:  

skriňa, knihovníčka, komóda, stôl, stolička, posteľ- drevená alebo polohovacia, nočný stolík 

drevený alebo jedálenský, vešiakova stena, zrkadlo a botník + sociálne zariadenie WC, 

sprchový kút, madlá na steny, sklápacie sprchovacie stoličky alebo vanička, signalizačné 

zariadenie, rozhlas, nádoba na odpad (kôš) 

Zariadenia na osobnú hygienu: 

samostatné pre každú izbu, vybavenie sprchový kút alebo vaňa + 1 a 2 NP kúpeľňa s vaňou 

a WC, suterén hydraulická vaňa a masážna vaňa 
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Služby zariadenia: 

základné + fitness, manikúra, pedikúra, kaderníčka, masáž, pošta 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie: 

prevádzka je napojená na verejné inžinierske siete – vodovod a kanalizácia 

Príprava teplej úžitkovej vody, vykurovanie: 

vlastná plynová kotolňa, solárne kolektory 

 

Činnosť prevádzkového úseku spočívala v prevádzkovaní práčovne, upratovaní domu, 

vykonávaní údržby, opráv a odstraňovaní porúch. Chod zabezpečujú zamestnanci: 1 

upratovačka, 1 zamestnanec v práčovni a externý údržbár. 

Priestory a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú 

prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Vzhľad priestorov pripomína 

vybavenie bežnej domácnosti a podlieha účelnosti, útulnosti a disponibilite. Prijímateľ 

sociálnej služby má možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením. 

Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych 

služieb,  ako aj zamestnancov  zariadenia a vytvárajú vhodné podmienky na naplnenie cieľov 

sociálnych služieb. 

Rok 2019 bol rokom veľkých zmien pre naše zariadenie. Zmenila sa homogénnosť 

v zariadení v zmysle, že prijímateľmi sociálnych služieb neboli len rehoľné sestry, ale aj laici.  

 Aj vďaka týmto zmenám sme museli upraviť, zrekonštruovať  kúpeľne, vymenili sa 4 

sprchové kúty, vymaľovali sme obytné jednotky, boli zakúpené vertikálne žalúzie na dvere do 

dvora a terasu, aby sme tak zabezpečili  pocit bezpečia aj našim zamestnancom počas nočných 

služieb. Ďalej sme zakúpili  šatňové skrine pre zamestnancov, polohovacie kreslá na oddych 

pre prijímateľov, hygienickú stoličku s hydraulickým zdvihom pre sprchovanie a vkladanie do 

vane, sprchovacie kreslo, antidekubitárne matrace a chladničku pre prijímateľov. 

Modernizovali sme nie len náš dom, ale upevňovali sme aj naše vzťahy spoločnými aktivitami, 

púťami, opekačkami, výletmi a oslavami sviatkov prijímateľov a zamestnancov. 
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1.2. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 
 

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Domu sv. Jozefa poskytuje celoročnú 

pobytovú sociálnu službu pre 30 prijímateľov sociálnej služby. 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
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1.3. Poskytovanie sociálnych služieb 
 

V Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb Domu sv. Jozefa, Prešov poskytujeme 

celoročnú pobytovú sociálnu službu. 

a) v zariadení pre seniorov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych 

dôvodov. 

b) v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.  Podľa prílohy 

č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych 

službách. 

Medzi odborné činnosti, zaraďujeme:  

Základné sociálne poradenstvo – zabezpečovali vysokoškolský vzdelané sociálne 

pracovníčky pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení, žiadateľov o poskytovanie 

sociálnej služby. Poskytovali informácie o postupe posudzovania odkázanosti na sociálnu 

službu, resp. opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, o postupe podania žiadosti 

o umiestnenie do zariadenia, pomáhali s vypĺňaním tlačív, riešili finančné problémy 

a medziľudské vzťahy.  

Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby poskytovali odborní 

zamestnanci ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, ktorá súvisela s úkonmi stravovania a 

pitného režimu, úkonmi vyprázdňovania močového mechúra, úkonmi vyprázdňovania 

hrubého čreva, úkonmi osobnej hygieny, úkonmi celkového kúpeľa, úkonmi obliekania a 

vyzliekania, úkonmi zmeny polohy, sedenia a státia, úkonmi pohybu po schodoch, úkonmi 

pohybu po rovine, úkonmi orientácie v prostredí, úkonmi dodržiavania liečebného režimu a 

pri úkonoch dohľadu. Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti 

na sociálnu službu. 
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Pomoc pri uplatňovaní prác a právom chránených záujmov, bola vykonávaná so súhlasom 

fyzickej osoby a realizovaná hlavne pri vybavovaní dokladov a poistenia.  

Ošetrovateľská starostlivosť - bola zabezpečená komplexná zdravotná starostlivosť v rozsahu 

ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti odborným personálom. Tvorili ho sestry, 

zdravotní asistenti a opatrovateľky. Ošetrovateľská starostlivosť bola zameraná predovšetkým 

na tých klientov, ktorí sa nedokážu o seba postarať. Ide predovšetkým o prevenciu dekubitov, 

edukačnú činnosť, prípravu na starostlivosť o svoje zdravie, podporu zdravia a jeho 

prevenciu, predchádzanie komplikáciám zdravotného stavu, udržiavanie a zvyšovanie 

sebestačnosti. Zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej 

starostlivosti sa vykonáva funkčnou metódou, ktorá sa sústreďuje na biologické potreby a 

uplatňuje sa metódou ošetrovateľského procesu, ktorá zohľadňuje holistický prístup. 

Do zariadenia pravidelne prichádzal praktický lekár, neurológ, urológ, dermatológ, kardiológ 

a psychiater. Potrebné odborné vyšetrenia sa zabezpečujú priamo v našom zariadení – 

v ošetrovni. 

Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť poskytoval odborní 

personál, ktorý vykonával najmä tieto činnosti:  

 dozor nad liekmi, ich príprava a podávanie podľa ordinácie lekára, podávanie injekcií 

i.m.  

 v prítomnosti lekára, sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť a katéter, o 

stómie), sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným 

lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného 

zdravotného materiálu z lekárne a pod. 

 pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, pri kúpeli, 

obliekaní, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení (pri pravidelných kontrolách, pri 

akútnych stavoch, prehliadkach a pod.), pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, 

podávanie stravy, kŕmenie. 

 Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť bola poskytovaná individuálne so zameraním na čo 

najrýchlejšie získanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby. Cieľom poskytovanej 

starostlivosti bolo udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov 

sociálnych služieb, zmierňovať utrpenia a zabezpečiť im dôstojný život a v starostlivosti o 

prijímateľov uplatňovať získané vedomosti a poznatky, v zhode s etickými princípmi a 

právami.  
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Stravovanie 

Strava bola zabezpečovaná z vlastnej stravovacej prevádzke v súlade so zásadami zdravej 

výživy a s prihliadnutím na vek i zdravotný stav prijímateľov. Na základe sebestačnosti 

prijímateľov pri stravovaní bola strava podávaná v jedálni alebo na izbách. Prijímateľom 

sociálnych služieb, ktorí majú zníženú schopnosť sebaobsluhy pri stravovaní, poskytoval 

pomoc odborní personál.  

Stravovanie z hľadiska ich schopnosti prijímať jedlo – počet osôb: 

 samostatne v jedálni - 24 

 s obsluhou - 2 

 dokrmovanie – 1  

 kŕmenie - 3 

 pomocou sondy - 0 

Celodennú stravu tvorili raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Okrem racionálnej stravy sa 

celoročne pripravovala aj diétna strava podľa odporúčania lekára. Jedálny lístok zostavovala 

stravovacia komisia, ktorá dbá na pestrosť a rozmanitosť stravy. V zariadení sa stravovali 

prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci a ubytovaní zamestnanci. Celkový počet 

odobratých jedál za rok 2019 bol 70 223.  

Časový harmonogram výdaja stravy: 

 raňajky od 7.30 hod. do 8.30 hod.  

 obed od 12.00 hod. do 13.30 hod.  

 večera od 17.00 hod. do 18.00 hod.  

Ubytovanie bolo zabezpečené v jednolôžkových izbách (31) a dvojlôžkových (2), ktorých 

súčasťou je WC, umývadlo a sprchový kút. 

Aktivizácia a voľnočasové aktivity realizované s prijímateľmi sociálnej služby 

Aktivizácia patrila k prioritným cieľom nášho zariadenia, nakoľko udržiavala ale aj 

zlepšovala celkový fyzický a psychický stav prijímateľov. V práci s prijímateľmi sme 

využívali niekoľko druhov terapií v individuálnej a skupinovej forme. Každý prijímateľ mal 

možnosť vybrať si takú aktivitu, ktorá mu najviac vyhovovala, alebo vyhovovala jeho 

zdravotnému stavu. Využívali sa techniky ako: strihanie, lepenie, kreslenie, vyšívanie, 

písanie, pletenie z papiera, práca s vlnou, servítková technika a iné. 



CONGREGATIO JESU, SLOVENSKÁ PROVINCIA  

Výročná správa 2019   15   

Sociálna rehabilitácia vychádzala z individuálnych potrieb prijímateľov a bola poskytovaná 

v súlade s individuálnym plánom. Odborní zamestnanci sociálneho a opatrovateľského úseku  

precvičovali u prijímateľov sebaobslužné úkony a denné činnosti. (Umývanie zubov, 

obliekanie, zapínanie gombíkov, nalievanie nápojov, krájanie jedla a iné.)   

Prijímatelia sa aktívne zapájali do pomocných prác pri čistení zeleniny, zemiakov, 

presádzania izbových kvetov, hrabania lístia rozvozu vypratej bielizne. Hlavným cieľom bolo 

udržanie pracovných zručností.   

Biblioterapia – bola obľúbenou aktivitou našich prijímateľov, s využívaním knižnice ktorá je 

na 3. NP zariadenia a je vybavená nielen knihami ale aj relaxačnými kreslami. Počas roka sa 

osvedčila metóda skupinového čítania, v ktorej predčítava resp. číta jeden z prijímateľov.  

Reminisenčná terapia – bola v našom zariadení realizovaná pravidelne raz v týždni 

skupinovou metódou, ale aj individuálne. Išlo  o vybavovanie udalostí zo života prijímateľov. 

prostredníctvom rôznych podnetov, ako boli staré fotografie, predmety, hudba a všetko, čo sa 

viazalo na aktívny život prijímateľov. Išlo o oživenie minulých skúseností, najmä tých, ktoré 

boli pozitívne a pre prijímateľa veľmi dôležité.  

Skupinový tréning pamäti - každé stretnutie malo vopred určenú tému a cieľ cvičenia. 

Náročnosť cvičení bola zvolená podľa stupňa poškodenia pamäťových schopností 

prijímateľov. Individuálne sa precvičovali kognitívne a pamäťové schopnosti prijímateľov. za 

pomoci vypracovávania pracovných listov.  

Prijímateľom  boli umožnené každodenná účasť na bohoslužbách (čiastočne imobilní 

prijímatelia), spoločných modlitbách v kaplnke zariadenia a bohoslužby cez komunikačný 

systém (imobilní prijímatelia). 

Dobrovoľníctvo - Dom sv. Jozefa  prirodzene podporuje aktivity realizované z vlastnej vôle 

človeka, kde motivácia nie je založená na peňažných hodnotách, ale je založená na vedomí 

hodnoty prospechu aj ostatných ľudí v spoločnosti a hlavne v prospech našich prijímateľov 

sociálnej služby ZpS a DSS. 

V roku 2019 vykonávalo v zariadení dobrovoľnícku činnosť 12 aktívnych dobrovoľníkov 

v rámci Týždňa dobrovoľníctva v Dome sv Jozefa.  Ich činnosť spočívala najmä v asistencii a 

pomoci odborným zamestnancom pri poskytovaní sociálnej služby jej prijímateľom počas 

výletov, počas starostlivosti o prijímateľov, pri manuálnych prácach v rámci údržby areálu. 

Ich zámerom bolo tiež spríjemňovať našim prijímateľom ich bežný deň v zariadení.  Počas 

spoločných stretnutí sme sa presvedčil o tom, že stretnutia boli prínosom pre obe strany.  
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Kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2019 

Január 

01.01.2019  Nový ROK -Urbi et orbi, sledovanie TV prenosu z Ríma 

06.01.2019  TRAJA Králi  - Požehnávanie domu za účasti rodín s deťmi – koledníci 

12.01.2019 Vianočný muzikál – vystúpenie detí a mládeže z Jarovníc 

13.01.2019  Benefičný koncert – návšteva kostola  sv. JOZEFA , Prešov 

22.-27.1.2019 SDM 2019 PANAMA -  sledovanie priamych prenosov 

26.1.2019 Stretnutie sestier CJ-  Slovenská provincia s Mary Ward  

 

Február 

02.02.2019  Stretnutie rehoľníkov košickej arcidiecézy -  slávnostná sv. omša Dóm sv. 

Alžbety 

08.02.2019  DEŇ so sv.Bakhitou – sledovanie životopisného príbehu  

11.02.2019 „Zadarmo ste dostali zadarmo dávajte“ - pomazanie chorých v Dome sv. 

Jozefa 

16.02.2019 Ludrska Panna Mária- divadelne pásmo detí z CZŠ -Bardejov 

 

Marec 

04.03.2019 Fašiangy – veselé popoludnie 

06.03.2019 Pôstna výzva-  40x40 denné úmysly modlitieb 

12.03.2019 Týždeň MOZGU – prednáška 

25.03.2019 Deň počatého dieťaťa- Biela stužka 

28.03.2019 JAR v záhrade – spoločné upratovanie v areáli zariadenia 

29.03.2019  „ 24 hod. pre PÁNA“ – celodenná adorácia v kaplnke zariadenia  

 

Apríl  

01.04.2019 Pôstna výzva  - modlitba Krížovej cesty 

14.04.2019 Palmový sprievod – Kvetná nedeľa 

18.-20.04.2019  Veľkonočné TROJDNIE – obrady Veľkého týždňa 

19.04.2019 Živá krížová cesta- centrum mesta Prešov 

23.04.2019  DOBRE VEDIEŤ -Veľkonočný kvíz 
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Máj 2019 

01.-31.05.2019 Mesiac lásky k Panne Márii a Ježišovi – modlitba Loretánských 

litánií 

06.-07.05.2019 Návšetva detí zo ZŠ Bardejov- destské sv.omše pripravujúcich sa na 

1. sv.prijímanie  

12.05.2019   Deň matiek – Bábkové divadlo v Centre Mary Ward 

15.05.2019  Exkurzia do Výrobne Hostií – zoznámenie sa s výrobným procesom 

16-19.05.2019 Relikvie Košických mučeníkov v našom meste – návšteva 

Konkatedrály sv. Mikuláša spojené s modlitbami  

18.05.2019   Grilovačka v záhrade- popoludnie v záhrade 

 

Jún 2019 

06.06.2019  DEŇ MESTA  Prešov - návšteva centra mesta  

                     Zoslanie Ducha Svätého – výroba pierok -  dary Ducha Svätého 

20.06.2019  PÚŤ do Ľutiny - celodenný výlet 

22.06.2019  Vdp. František Petruška –  svätá omša + novokňazské požehnanie 

24.06.2019  Ovocná záhrada, zbieranie čerešní 

27.06.2019  Levanduľový deň- zber a spracovanie levanduľového kvetu. 

30.06.2019  Výstup  na Šarišský HRAD + vystúpenie detí z ZUŠ 

 

Júl 2019 

01.07. 2019   Odpust o svätých nezištníkov sv.Kozma a Damián 

06.- 07.07.2019  Putujeme do Levoče – odpustová slávnosť 

09.07.2019    Marhuľový deň - čistenie a zaváranie marhúľ 

21.07.2019   Škapuliarska  Panna. Mária – púť Gaboltov 

28.07.2019    Zbierame liečivé  byliny- návšteva spojená s prechádzkou na Cemjate 

29.07.-02.08.2019  Týždeň DOBROVOĽNÍCTVA v DSJ - študentky z Bardejovských 

škôl pod vedením sr. Jany Pavly CJ 

 

August 

02.08.2019   Návšteva Františkánskeho kostola - Porciunkula 

09.08.2019   KONCERT na rozlúčku- hudobné pásmo rodiny Otčenáškovéj 

15.08.2019  Slávnosť skladania sľubov sestier CJ - slávnostná svätá omša 

30.08.2019  Zmrzlinové ochladenie – prechádzka a posedenie v cukrárni 
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September 

12.09.2019 „Na návšteve u Panne Márii“ – soška P. Márie dieťaťa v kostole sv. Jozefa 

15.09.2019 Sedembolestná Panna Mária –„ Kytica Panne Márií“ vystúpenie  hudobnej 

skupiny Glória 

22.09.2019  Národný pochod za ŽIVOT - osobná účasť prijímateliek v Bratislave 

 

Október 

01.10.2019   MMM 2019 – mimoriadny misijný mesiac- zapojenie sa do výzvy , spoločná 

modlitba sv. ruženca 

07.10.2019  Márií prinášame naše prosby -moderovaný ruženec v kaplnke. 

18.10.2019  Milión detí sa modlí ruženec – celosvetová modlitbová akcia 

31.10.2019 Spoznávame Prešov – prechádzka do centra 

 

November 

02.-08.11. 2019  Spomíname na tých, čo prešli zo smrti do života -návšteva cintorína 

03.–08.11.2019 Svätý vo svete - cyklus kázní vo Františkánskom kostole 

12.-21. 11. 2019 Trnavská Novéna 2019 – Budúcnosť Cirkvi je v malých 

spoločenstvách  +  sledovanie priamych prenosov 

December 

06. 12.2019  15 rokov Domu sv. Jozefa– ďakovná sv. omša + SV. MIKULÁŠ - 

duchovno-kultúrne predstavenie a stretnutie  

07.12.2019  Duchovná obnova– duchovné cvičenia 

15.-23.12.2019 Putovanie – duchovná príprava na Vianoce 

16.12.2019  Darčekový zázrak pre seniorov. zapojenie sa do projektu 

24. 12. 2019  Štedrý deň – slávnostná štedrovečerná večera spojená s tradíciami 

25. 12. 2019  Vianoce – koledovanie GLÓRIA 
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1.4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra   
   

V zariadení pracovalo 23 zamestnancov. Z tohto počtu v priamom kontakte 

s prijímateľom sociálnej služby je 13 zamestnancov, ostatní (10) zamestnanci zabezpečujú 

bezproblémový chod zariadenia ( stravovacia prevádzka, ekonomicko – adminitratívny úsek, 

údržba – technický úsek). 

FUNKCIA POČET 

Sociálny úsek  

Osoba poverená vedením  

Vedúca sociálneho úseku   
1 

Sociálny pracovník 1 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 2 

Ošetrovateľský úsek  
Vedúca sestra 1 

Opatrovateľky 8 

Ekonomický úsek  Účtovníčka 1 

Úsek stravovacej 

prevádzky  

Hospodárka 1 

Kuchárka 4 

Technický úsek 

Pracovníčka v práčovni a žehliarni 1 

Vrátnik informátor 1 

Upratovačka 2 

Celkový počet zamestnancov 23 

 

V roku 2019 sme ukončili pracovný pomer s 9 zamestnancami a uzavreli sme 

pracovnú zmluvu s 11 zamestnancami, ktorí boli zaradení k odborným zamestnancom 

sociálnych služieb. 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zamestnanci na jednotlivých 

úsekoch absolvujú školenia v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych 

zmien.  

V roku 2019 sme kládli dôraz na neustále dopĺňanie a zvyšovanie odborných 

vedomosti a zručnosti zamestnancov zabezpečovaním odbornej literatúry a časopisov, 

účasťou na školeniach a seminároch, odovzdávaním skúsenosti na úsekových poradách a pod.  
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1.5. Financovanie sociálnych služieb  

       a úhrady za poskytovanú sociálnu službu  
 

 Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom, ktorým je aj Congregatio 

Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa boli financované z rozpočtu Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny (Zariadenie pre seniorov), Prešovským samosprávnym krajom 

(Domov sociálnych služieb) ako aj z úhrad prijímateľov, darov a z vlastných zdrojov 

zriaďovateľa.   

 Dňa 01.03.2019 nadobudla účinnosť Zmluva číslo z registra zmlúv Ú PSK: 

85/2019/DFaR s následnými dodatkami k tejto zmluve o poskytnutí finančného príspevku 

neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb Congregatio Jesu, Slovenská provincia ako 

finančný príspevok na prevádzku v celkovej výške 40 477,32 € pre 13 prijímateľov v 

Domove sociálnych služieb.  

Dňa 06.02.2019 bola medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky ako poskytovateľom finančného príspevku a Congregatio Jesu, Slovenská provincia 

ako neverejným poskytovateľom uzatvorená Zmluva Reg. Číslo: 1288/2019 – M_ORF. Na 

základe zmluvy bol poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 72 864,00 € pre 13 

prijímateľov sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb a finančný príspevok v 

celkovej výške 76 896,00 € pre 20 prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení pre 

seniorov. 

 Dňa 26.03.2019 nadobudla účinnosť Zmluva číslo 201900295, s poskytovateľom 

finančného príspevku Mesto Prešov a Congregatio Jesu, Slovenská provincia ako neverejným 

poskytovateľom na čiastočná pokrytie nákladov v Zariadení pre seniorov, 15 miest/rok sumu 

v celkovej čiastke 25 351,50 €.  

 Dňa 27.06.2019 nadobudla účinnosť Zmluva, s poskytovateľom finančného príspevku  

Obec Široké a Congregatio Jesu, Slovenská provincia ako neverejným poskytovateľom na 

čiastočná pokrytie nákladov v Zariadení pre seniorov, na 1 fyzickú osobu a to p. Margitu 

Čuchranovú, bytom Široké 62 a to 1,00 €/deň. Finančný príspevok bol poskytnutý od 

01.07.2019 do 31.12.2019  v celkovej výške 184,00 €. 

Nakoľko sme neboli úspešný pri schválení Žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2019 

- program Sociálne služby, podanej Úradu PSK, 14.02.2019, pre projekt „Búrame bariéry“, 

opakovane sme podali žiadosť o poskytnutie dotácie na výzvu predsedu PSK 28.3.2019, kde 
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nám bola schválená dotácia 2 500,- €. Vďaka tomuto finančnému príspevku bol naplnený 

zámer projektu, ktorým sme chceli skvalitniť poskytovania sociálnych služieb našim 

dlhoročným, ale aj novým prijímateľom sociálnych služieb.  

V mesiacoch apríl až október sme postupne vymaľovali izby a chodby prijímateľov  

v hodnote 226,12 €. Realizovali sme rekonštrukciu kúpeľni výmenou vaní za 4 nové sprchové 

kúty v hodnote 2 743,72 € a zakúpili sme  2 kreslá na oddych v hodnote 198,- €. Celkové 

náklady na projekt boli 3 167,84 €, s 20% spolufinancovaním CJ.  

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2019 v € 

Náklady celkom 382 638,40 € 

Výnosy celkom 339 360,44 € 

Výsledok hospodárenia -43 277,98 € 

 

Hospodársky výsledok, zisk  vo výške  -43 277,98 € bude zaúčtovaný na účet základného imania. 

 

Náklady a výnosy na 1 prijímateľ sociálnych služieb za rok 2019 v € 

 

 DSS ZpS 

Priemerná výška úhrad na 1 

prijímateľa sociálnych služieb   

za rok 2019 

 

3 404,72 

 

3 241,31 

Prepočítaný počet prijímateľov 

sociálnych služieb za rok 2019 

 

11,25 

 

19,50 

Ekonomicky oprávnené náklady 

na 1 prijímateľa sociálnych 

služieb za rok 2019 

 

13 583,64 

 

9 557,28 
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2. Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Výrobňa hostií 
 

Zriaďovateľ:   Congregatio Jesu, Slovenská provincia, Liptovská 35, Bratislava   

Miesto prevádzky: Kmeťovo stromoradie 4, 080 01 Prešov 

Zodpovedná osoba: Mgr. Anna Paľušková – sr. Anita CJ 

Právna forma:  cirkevná inštitúcia   

Dátum vzniku:  Rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska dňa 16.3.1999 bola 

Výrobňa  hostií vrátená sestrám Congregatio Jesu, Slovenská provincia, 

ktorá sa pečením hostií zaoberá už od roku 1925.  

Predmet činnosti:  Pečenie hostií pre rímskokatolícke farnosti na Slovensku 

v zmysle Kódexu kánonického práva (CIC) 

 CIC, Kán. 924  

§ 1. Najsvätejšia eucharistická obeta sa musí prinášať z chleba a vína, 

do ktorého treba primiešať trocha vody. 

§ 2. Chlieb musí byť čisto pšeničný a nedávno upečený, tak aby nebolo 

nijaké nebezpečenstvo pokazenia. 
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2.1.  Proces výroby a expedovania hostií 
 

Pre zachovanie liturgických predpisov sa na prípravu cesta používa len pšeničná múka a voda. 

Podľa typu hostii  sa vyrábajú tenké a hrubé hostie. Rozdiel medzi tenkými a hrubými hostiami je len 

v hrúbke upečeného plátu. Ďalším kritériom rozdelenia je veľkosť hostií - veľké (kňazské) a malé 

hostie z obidvoch typov. Netradičnú veľkosť majú primičné hostie (Ø 13 cm), ktoré sa vykrajujú 

iba  z hrubých plátov. 

Tenké hostie sa pečú na dvoch rôznych 

strojov – ručný a automat. Vrchná platňa 

strojov má vygravírovaný liturgický vzor, 

ktorý sa pri pečení vtlačí do upečeného 

plátu. Automat má po obvode 6 platní, ktoré 

dokáže obsluhovať jeden človek. Z tenkých 

hostií sa krájajú ako malé hostie, tak           

aj kňazské. Záleží na akom stroji sa pečú. 

Hrubé hostie sa pečú výlučne na automate, 

ktorý má 12 platní a z upečených štvorcov sa vykroja  malé hostie. Hrubé kňazské hostie sa upečú     

na špeciálnom stroji, ktorý má vygravírovaný jeden druh liturgického vzoru – kríž. 

 

Všetky upečené pláty (tenké aj hrubé) sa musia pred krájaním navlhčiť teplou parou v špeciálnej 

miestnosti. Vďaka pare zmäknú a pri krájaní sa  nelámu. 

 

Roztriedené navlhčené hostie sa krájajú podľa druhu 

na jednotlivých strojoch, tenké malé na „fotobunke“, 

hrubé malé na „šľapáku“. Tie sa ešte po krájaní 

ručne preberajú. Na tomto stroji je možné  krájať aj 

primičné hostie, len sa  do stroja vloží nôž s iným 

priemerom.Kňazské hostie sa vykrajujú po jednej 

presne podľa vzoru  na upečenom pláte. 

V baliarni sa hostie zosypú do krabice podľa 

objednávok. K malým hostiám sa na vrch 

pridajú kňazské resp. primičné. Hotové 

„balíky“ sa posielajú Slovenskou poštou, 

prípadne si ich odberatelia môžu vyzdvihnúť 

osobne v našej Výrobni hostii v Prešove. 
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2.2.  Personálne obsadenie 

 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12. 2019  = 12,30.  

Fyzický počet zamestnancov  k 31. 12. 2019 = 16. 

 

Zamestnanci sú v pracovnom pomere na základe pracovných zmlúv. 

Pracovný úväzok pekárok je 32 hod/týždeň. a upratovačky 16 hod/týždeň. 

Zamestnanec vykonávajúci osievanie múky je zamestnaný na základe  

Dohody o vykonaní práce na dobu určitú. 

 

 

 

  

Funkcia Počet 

Riadiaci úsek Vedúca výrobne 1 

Ekonomický úsek Účtovníčka, personalistka 1 

Expedícia Expedientka 1 

Pekáreň 
Osievanie múky 1 

Pekárky 9 

Baliareň 
Pracovník  vlhčiarne 1 

Krájačky 1 

Údržba Upratovačka 1 
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2.3. Hospodárenie  
 

 

 

 

 

 

 

 

Počet fakturovaných hostií  za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Účtovná závierka za rok 2019 

 

Hospodársky výsledok (strata) vo výške -5 974,05 bude zaúčtovaný na účet základného imania. 

 

 

Druh hostie MJ € 

     Malé 100 ks 0,55 

     Veľké - kňazské   10 ks 0,30 

     Primičné     1 ks 0,13 

Druh hostie   počet 

  Malé            23 897 460 

  Veľké – kňazské                 580 083 

  Primičné                    5 065 

Výnosy 

Tržby za hostie 166 932,01 

Úroky           2,17 

Príspevok na projekt (Prešov-mesto)    5 000,00 

Prijaté príspevky - dary        31,41 

Výnosy celkom                                     171 965,59 

Náklady  

Prevádzkové                                         43 310,94  

Mzdové                                       123 202,40 

Daňové                                           2 376,26 

Ostatné                                           9 050,04 

Náklady celkom                                       177 939,64 
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3.  Congregatio Jesu, Slovenská provincia -  prenájom majetku 
 

 

Zriaďovateľ:   Congregatio Jesu, Slovenská provincia, Liptovská 35, Bratislava   

Zodpovedná osoba: Emília Hešková - sr. Marta CJ, provinciálna ekonómka 

Predmet činnosti:  Prenájom  majetku  CJ 

 

 

 

 

 

3.1. Účtovná závierka  
 

 

Náklady celkom 71 382,71 

Výnosy celkom 59 057,54 

Výsledok hospodárenia -12 325,17 

 

Hospodársky výsledok, strata,  vo výške -12 325,17 € bude zaúčtovaný na účet základného imania. 
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4.  Kontakty 
 

 

 

 

 

  

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa 

 Kmeťovo stromoradie 6, 080 01  Prešov

www.congregatiojesu.com/dsj 

   Vrátnica (spojovateľka)      +421 51 74 62 911 

   Kancelária      +421 51 74 62 901 

   Mobil      +421 902 282 186 

   E-mail      domsvjozefa@gmail.com 

 

 

 

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Výrobňa hostií 

 Kmeťovo stromoradie 4, 080 01  Prešov

www.vyrobnahostii.sk 

   Kancelária      +421 51 77 11 091 

   Mobil      +421 908 877 131 

   E-mail       vyrobnahostií@mail.t-com.sk 
 

 

 

 

 

Congregatio Jesu, Slovenská provincia  

 Liptovská 35, 821 09 Bratislava - Ružinov

www.congregatiojesu.com 

   Kancelária      +421 2 53 41 36 90 

   E-mail      provincialatcj@gmail.com 

mailto:vyrobnahostií@mail.t-com.sk

