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1. Úvod 
 

 

Sv. otec František v jednom príhovore povedal: „Budúcnosť národa je v starých ľuďoch a v 

deťoch. Národ, ktorý sa nestará o svojich starcov a o svoje deti, nemá budúcnosť, pretože nebude mať 

pamäť a nebude mať nádej! Starí a deti sú budúcnosťou národa!“ V inej homílii spomenul, že starí 

ľudia sú pokladom našej spoločnosti. Modlil sa a prosil, aby sme vedeli ochraňovať, počúvať a ctiť si 

našich predkov a našich starých rodičov. 

Sú to hlboké a pravdivé slová, ktoré vyzývajú všetkých, ktorí majú v rodinách starých ľudí, ale 

aj tých, ktorí sa o nich starajú v rôznych zariadeniach, aby si nanovo uvedomili veľkosť a hodnotu 

„tohto pokladu“. 

Aj my, v Dome sv. Jozefa, sa snažíme prinášať starostlivú lásku spojenú s profesionálnou 

starostlivosťou a opaterou pre všetkých našich prijímateľov, aby  dni ich života boli napriek chorobám 

a obmedzeniam preniknuté radosťou, pokojom a nádejou. 

 

 

 

 

V Prešove   2019 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Adriana Jenčíková 

    štatutárny zástupca 
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2.  Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb   
 

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

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 4, Prešov 

Miesto poskytovania sociálnej služby: Kmeťovo stromoradie 6, 080 01 Prešov 

IČO: 00587150  

DIČ: 2020835322  

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) 

 1.1.2018  zmena počtu miest v domove sociálnych služieb a v zariadení pre 

seniorov (15/20) 

 18.12.2018 zmena štatutárneho zástupcu 
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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   

 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   
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3. 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. 

Dom sv. Jozefa je štvorpodlažný dom a podľa prevádzkového poriadku schváleného v roku 

2016 Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, je to zariadenie  poskytujúce 

sociálne a zdravotné služby. 

Okolie ubytovacieho zariadenia: vybavený dvoma parkoviskami – parkovacie miesta + prístup 

pre zásobovanie, záhrada (park) – prístrešok na sedenie, záhradný dom pre náradie, skleník na kvety. 

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 

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 

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 
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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.  

S finančnou pomocou PSK a poskytnutím dotácie vo výške 

5 869,00 €,  v rámci výzvy  a podpory sociálnych služieb a našim 

5% spolufinancovaním vo výške 308,90 €  sme revitalizovali náš 

Dom sv. Jozefa a zakúpili sme núdzové svetlá, ktoré prijímateľom, 

ale aj zamestnancom zabezpečujú bezpečnosť, zakúpili  sme nový 

jedálensky set, práčku na medziposchodie zariadenia, kde si 

prijímateľky pod dohľadom zamestnancov môžu prať osobnú 

bielizeň. Ďalej televízor, relaxačné kreslá, notebooky, ktoré sa nám 

osvedčili v práci s imobilnými resp. čiastočne imobilnými  prijímateľmi 

pri používaní metód sociálnej práce s jednotlivcom alebo skupinou a pri 

vypracovávaní individuálnych plánov prijímateľov v IS Cygnus. Pre 

udržanie rovnováhy a koordinácie sme zakúpili balančné podložky, ktoré 

kombinujeme s posilňovacími gumami, ako dobré pomôcky pre zlepšenie 

rozsahu pohybu našich prijímateľov. 

Spánok alebo dlhodobý pobyt na lôžku na nekvalitnom matraci v 

posteli sa môže odraziť nie len na nálade prijímateľov, ale môže zhoršiť aj 

celkový zdravotný stav prijímateľov. Zakúpením 5 nových matracov sme chceli dodržať hygienické 

normy a udržať našich prijímateľov v dobrej nálade a zdraví. 
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4. Štruktúra prijímateľov sociálnych  služieb k 31.12.2018   
 

 Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa má vytvorené podmienky pre 

poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby pre 35 prijímateľov sociálnych služieb. 

 

Rozdelenie prijímateľov podľa druhu poskytovanej služby 

Druh sociálnej služby Počet prijímateľov 

Domov sociálnych služieb 15 

Zariadenie pre seniorov 20 

Spolu 35 

Kapacita podľa registera  zariadenia podľa druhu poskytovanej služby k 31.12.2018 

 

 

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa veku 

Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v roku 2018 

Vekové rozpätie Domov sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov Spolu 

40 - 62 
 

3 0 3 

63 - 74 1 13 14 

75 - 79 1 3 4 

80 - 84 1 0 1 

85 - 90 3 0 3 

91 - 95 4 1 5 

 

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia 

Podľa pohlavia 

Muži 1 

Ženy 29 

Spolu 30 
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Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu 

Prijímatelia podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu 

Stupeň odkázanosti Domov sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov 

IV. stupeň 0 13 

V. stupeň 5 0 

VI. stupeň 9 2 

 

Pohyb prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 

Počet novoprijatých prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 

Domov sociálnych služieb 0 

Zariadenie pre seniorov 6 

Spolu 6 

 

Počet prijímateľov sociálnej služby, ktorí v roku 2018 ukončili pobyt - úmrtie 

Domov sociálnych služieb 3 

Zariadenie pre seniorov 4 

Spolu 7 

  

 

Počet prijímateľov sociálnej služby, 

ktorí v roku 2018 boli opätovne posúdení 
 

Domov sociálnych služieb 0 

Zariadenie pre seniorov 2 

Spolu 2 
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5. Personálne podmienky a organizačná štruktúra   
 

  V zariadení pracovalo 19 zamestnancov. Z tohto počtu v priamom kontakte s prijímateľom 

sociálnej služby je 10 zamestnancov, ostatní (9) 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 

Pra.zauj.čin.a prac. zručností 1 

Asistent sociálnej práce 1 

Ošetrovateľský úsek 
Vedúca sestra 1 

Opatrovateľky 6 

 

Ekonomický úsek 
Účtovníčka 1 

Úsek stravovacej prevádzky 

Vedúca stravovacej prevádzky 

Skladníčka 
1 

Kuchárka 3+ 1 RD 

Technický úsek 
Pracovníčka v práčovni a žehliarni 1 

Upratovačka 1 

Celkový počet zamestnancov 19 

V roku 2018 sme ukončili pracovný pomer s 3 zamestnancami a uzavreli sme pracovnú 

zmluvu s 2 zamestnancami, ktorí boli zaradený 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 2018 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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 6. Poskytovanie sociálnych služieb  

  

Cieľom poskytovania sociálnych služieb v našom zariadení je, aby prijímatelia sociálnych 

služieb podľa individuálnych možností žili plnohodnotným spôsobom života. Poskytovanie sociálnych 

služieb v Dome sv. Jozefa Congregatio Jesu vychádza z princípov ľudskej dôstojnosti a autonómie 

prijímateľov sociálnej služby, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam. Kladieme dôraz na 

dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Našim cieľom je podpora samostatnosti a sebestačnosti 

prijímateľov sociálnej služby; zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných 

životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia.                   

Pri poskytovaní odborných, obslužných a ďalších činnosti sa riadime zákonom číslo 448/2008  

Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov . 

V roku 2018 sme poskytovali:  

 základne sociálne poradenstvo 

 pomoc pri uplatňovaní a právom chránených záujmov 

 sociálnu  rehabilitáciu 

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osobe na pomoc inej fyzickej osoby 

 ošetrovateľskú starostlivosť 

 ubytovanie 

 upratovanie 

 stravovanie 

 pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

 utvárali sme podmienky na úschovu cenných vecí 

 záujmovú činnosť 

 

Základné sociálne poradenstvo   

zabezpečovali tri vysokoškolský vzdelané sociálne pracovníčky. Cieľovou skupinou boli prijímatelia 

sociálnej služby umiestnení v zariadení a záujemcovia o sociálnu službu. Prevažná časť sociálneho 

poradenstva bola zameraná na  poskytovanie informácií o možnostiach umiestnenia v Dome sv. 

Jozefa, ako aj o postupe pri  posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu. Poradenstvo bolo 

poskytované osobne a telefonicky. Pri osobných stretnutiach sme okrem poskytovania informácií 

pomáhali aj s vypĺňaním tlačív, riešili sme problémy s financiami a medziľudskými vzťahmi.   
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Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

Bola vykonávaná so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a realizovaná najmä pri vybavovaní 

osobných dokladov (občiansky preukaz, pas, zdravotné poistenie) prijímateľov, pri vyplňovaní tlačív 

pre Českú správu sociálního zabezpečení. 

Sociálna rehabilitácia bola zameraná najmä na rozvoj samostatnosti, nezávislosti, 

sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustielanie postele, 

jedenie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.); základných sociálnych zručnosti: ako nadviazať 

rozhovor, ako požiadať o pomoc, ako si nakúpiť, 

ale  na rozvoj komunikačných zručnosti (čítanie, 

písanie, vybavovanie korešpondencie.)   Našou 

snahou bolo vytvoriť pre prijímateľov čo 

najlepšie podmienky na rozvoj sociálnych 

zručnosti.   

Sociálna rehabilitácia prebieha v 

priestoroch zariadenia, ale aj v exteriéri a širšom 

okolí.                                                                

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť bola poskytovaná plne kvalifikovanými  

zamestnancami. Komplexná starostlivosť o prijímateľa zohľadňuje jeho potreby v rámci jeho diagnózy 

s ohľadom na jeho individualitu a stupeň odkázanosti na sociálnu službu.  Zamestnanci plánujú 

jednotlivé činnosti so zameraním na prevenciu a pomoc pri všetkých úkonoch sebaobsluhy.   

Zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti je riešené predovšetkým v ambulancii 

praktického lekára. Prijímateľom nášho zariadenia sa táto starostlivosť zabezpečuje cestou praktického 

lekára na základe podpísanej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Akútne chorých a 

imobilných prijímateľov  navštevuje praktický lekár podľa potreby v zariadení. Zubné ošetrenia 

realizuje ambulancia zubného lekára na základe podpísanej dohody. Všetky odborné vyšetrenia 

a kontroly prijímateľov zabezpečuje hlavná sestra zariadenia a sú realizované priamo v zariadení, 

alebo im zabezpečí prepravu na odbornú ambulanciu.  
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Stravovanie  

Dom sv. Jozefa  poskytuje celodenné stravovanie (Raňajky, Desiata, Obed, Olovrant, Večera a 

II. Večera). Strava je zabezpečovaná z vlastnej kuchyne, pre mobilných prijímateľov sociálnej služby 

sa podáva v jedálni, ktorá je umiestnená  v prízemí budovy. Imobilným prijímateľom sociálnej služby 

sa strava vydáva na izbe /na lôžku alebo pri jedálenskom stole/.  

Mobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava vydáva v časovom rozvrhu:  

 raňajky od 7.30 hod. do 8.00 hod.  

 obed od 12.00 hod. do 12.45 hod.  

 večera od 17.15 hod. do 18.00 hod.  

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý navrhuje a zostavuje stravovacia komisia 

na dva týždne vopred. Stravovacia komisia dbá na pestrosť, biologickú hodnotu, ako aj na 

rozmanitosť a kalorickú hodnotu stravy.  

Ubytovanie poskytujeme v jednolôžkových izbách, ktorej súčasťou je WC, umývadlo 

a sprchový kút. Jedna izba na prízemí je dvojposteľová. 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  

je zabezpečované vlastnými zamestnancami. Upratovanie zabezpečuje jedna upratovačka. Podľa 

harmonogramu práce realizuje denné upratovanie, ako aj „veľké upratovanie“, vrátane umývania okien 

zariadenia.     

 Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečujeme vo vlastnej práčovni podľa 

harmonogramu prác vlastnou zamestnankyňou, ale zároveň priestor v práčovni respektíve v žehliarni 

je priestorom pre výkon sociálnej rehabilitácie.  

V Domove sociálnych služieb a Zariadení pre seniorov Congregatio Jesu, Dome sv. Jozefa sme  

využívali niektoré druhy terapií v individuálnej ako aj skupinovej forme.  

Pravidelnou a veľmi obľúbenou aktivitou boli Tvorivé dielne, kde sociálni pracovníci napriek 

skupinovej forme pracovali s individuálnym prístupom ku prijímateľom sociálnej služby. Cieľom 

organizovania tvorivej činnosti bolo podporiť aktivizáciu a samostatnosť prijímateľov sociálnej 

služby, pomôcť im osvojiť a udržať si pracovné návyky a zručnosti. Využívali sa  techniky ako: 

maľovanie, kreslenie, vyšívanie, strihanie, lepenie, pletenie z papiera, servítková technika, práca 

s prírodnými materiálmi, práca s vlnou, patchworková  technika.  

Ďalšou pravidelnou aktivitou boli Tréningy 

pamäte, ktoré boli realizované skupinovo 

a individuálne v izbách prijímateľov sociálnej služby. 

Tréningy pamäte napomáhali prijímateľkám  posilniť 

jednotlivé druhy pamäti, čím si stimulovali rôzne 

oblasti mozgu, čo viedlo k skvalitneniu  každodenného 

života v zariadení. 
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Medzi pravidelné aktivity sme zaraďovali Reminiscenčné 

stretnutia, ktoré boli  aktivizačnou terapiou. Reminiscencia 

využíva zachovanú dlhodobú pamäť človeka a cez jeho 

vybaviteľné spomienky ich aktivizuje. V zariadení sa realizovali 

tieto stretnutia skupinovo pre prijímateľky s rôznymi druhmi 

demencie.  

Biblioterapia je obľúbenou aktivitou pre prijímateľky 

sociálnej služby. Prijímateľky navštevujú aj knižnicu, ktorá je 

súčasťou zariadenia.   

Taktiež sme organizovali piatkové filmové predpoludnia v rámci, ktorých sme prijímateľom 

sociálnej služby premietali rôzne filmy prispôsobené k aktuálnej téme daného mesiaca.  

Dôležité miesto v živote  prijímateliek zohráva predovšetkým  duchovný život. V kaplnke, ktorá 

sa nachádza na prízemí budovy sa prijímateľky pravidelne zúčastňovali  na sv. omši, modlitbách, 

prednáškach, speve a iných aktivitách, ktoré sme organizovali v priebehu roka.  

Okrem ponúkaných pravidelných aktivít aj v roku 2018 boli prijímateľky účastné viacerých 

spoločenských a kultúrnych aktivít. Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť prijímateľom sociálnych 

služieb hodnotné prežívanie voľného času, ich osobnostné rozvíjanie v oblasti kultúry, nielen v 

zariadení, ale aj na podujatiach mimo zariadenia. 
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Ponúkame zoznam a prehľad jednotlivých podujatí: 

Zoznam akcií za rok 2018 

Január 

1. 1. 2018 Novoročné posedenie, uvítanie roka 2018  

6. 1. 2018   Koleda - Požehnávanie domu za účasti rodín s 

deťmi – koledovanie (spevy) 

15.1.2018 Oslava narodenín sr. Kazimíra 65 rokov 

23. 1. 2018   Deň narodenia zakladateľky - premietanie 

filmu o Márii Wardovej 

27.1.2018   Stretnutie sestier a oslava zakladateľky (deň 

úmrtia a výročie narodenia)  

 

Február 

  2.2.2018  Hromnice, požehnanie sviec 

3.2. 2018   Stretnutie rehoľníkov s o. arcibiskupom v Košiciach 

  7.2.2018       Ťapákovci – divadelné predstavenie Divadlo Alexandra 

Duchnoviča 

 11.2.2018    Udelenie sv. pomazania chorých 

 13.2.2018     Fašiangové popoludnie  –  zábavný program 

 18.2.2018        Oslava narodenín sr. Apolónie  85 rokov 

Marec 

8.3.2018  Oslava narodenín sr. Kornélia 85 rokov 

9.-10.3.2018   24 hodín pre Pána – celodenná adorácia 

25. 3. 2018    Kvetná nedeľa – palmový sprievod  
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Apríl  

  1.-2. 4. 2018   Radujme sa, Aleluja! – oslava Pánovho zmŕtvychvstania 

24.-30. 4. 2018   Duchovné cvičenia s p. Pilarčíkom SJ 

Máj 

13.5.2018  Zhŕňajova nevesta – divadelné predstavenie pod vedením vdp. Murza 

20. 5. 2018  Turíce – sv. omša, 1.sv. prijimanie + dary Ducha Svätého 

Jún  

13.6.2018  Harmonika – spev ľudových piesní vdp. Mrúz 

17.6.2017    Legenda o zakliatom meste – divadelné predstavenie v kine Skala 

Júl 

4. 7. 2017   Púť do Levoče . vdp. Roják 

21. 7. 2017 Púť do Gaboltova, k soche 

Škapuliarskej Panny Márie 

27.7. 2017  Návšteva účastníkov P18 – 

rozhovory, tvorivé dielne, kvíz 

26.-29.7. 2017   Národné stretnutie mládeže P18 – účasť na stretnutiach, aktivitách 

August 

6. 8. 2018  Koncert rodina Očenášková 

22. 8. 2017  Panna Mária Kráľovná – odpustová slávnosť v kaplnke 

28.8.2018  Priblíženie života Anny Kolesárovej - prezentácia  

                      

September 

1.9.2018 Blahorečenie Anny Kolesárovej Košice 

8.9.2018  Gril party – posedenie v záhrade 

10.9.2018 Výročie založenia o.z. Magis 

14.-16.9.2018 Povýšenie sv. kríža – program na kalvárii 

27.9.2018 Katolícka charita – návšteva denného stacionára   
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Október 

1.10. 2018   Modlitba sv. ruženaca v konkatedrále sv. Mikuláša 

7.10.2018 Púť Obišovce – slávnosť Ružencovej Panny Márie 

23.10.2018  Hostia z denného stacionára  

26.10. 2018  ZŠ Ražňany – vystúpenie detí k mesiacu úcty k starším 

28.10.2018 Koncert vďaky – brat Félix – hudobný koncert 

November 

1.-8.11. 2018 „Budem bývať v dome Pánovom“ - návšteva cintorína 

10.11.2018   Voľby do orgánov samosprávy -“aj my si plníme občiansku povinnosť“ 

13.11.2017   Týždeň boja proti rakovine – prednáška 

25.11.2018  Katarínska zábava – hudobno-zábavný program 

 

December 

1.12.2018 Zmena vedenia v slovenskej provincii CJ – 

celoslovenské stretnutie sestier CJ 

4. 12. 2018 Príchod sv. Mikuláša – duchovno-kultúrne 

predstavenie a stretnutie 

5.-7.12.2018    Rekolekcie sestier CJ – prednášky vdp. Boleš 

15.-23. 12. 2018   Putovanie „ Kto dá prístrešie svätej rodine?“ 

24. 12. 2018   Štedrý deň – slávnostná štedrovečerná večera spojená 

s tradíciami 

25. 12. 2018   Narodenie Pána – Urbi et Orbi (sledovanie priameho 

prenosu z Ríma : požehnanie Mestu a svetu- pápež František) 

31.12.2018   

Ďakujeme za rok 2018 (spoločné stretnutie, adorácia v kaplnke – odprosenie, polnočný prípitok )  

 

Zapojenie sa sestier do projektu  

„Zázračné Vianoce“ 
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7. 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 9.2.2018 nadobudla účinnosť Zmulva číslo z registra zmlúv Ú PSK: 

50/2018/ORSZ 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 29 435,40 € pre 15 prijímateľov v Domove sociálnych 

služieb.  

Dňa 01.03.2018 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: 1230/2018 – M_ORF. Na základe 

zmluvy bol poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 78 039,00 € pre 15 prijímateľov 

sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb. 

  Dňa 19.9.2018 nadobudla účinnosť Zmluva číslo 201800908, s poskytovateľom 

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

poskytovateľom na čiastočná pokrytie nákladov v Zariadení pre seniorov, na 2 miesta/rok sumu 

5 447,60 €, s následnými dodatkom o poskytnutie finančného príspevku ma prevádzku účinnosťou od 

14.12.2018, na prevádzku v zariadení pre seniorov 12 miest/rok sumu v celkovej čiastke 27 238,00 €.  

Dňa 19.02.2018 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: 954/2018 – M_ORF. Na základe zmluvy 

bol poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 65 511,00 € pre 19 prijímateľov sociálnych 

služieb v Zariadení pre seniorov. 
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Prehľad nákladov a výnosov za rok 2018 v € 

Náklady celkom  317 960,48 

Výnosy celkom 309 287,39 

Výsledok hospodárenia - 8 673,09 

 

  1 prijímateľ sociálnych služieb za rok 2018 v € 

 DSS ZpS 

Priemerná výška úhrad na 1 

prijímateľa sociálnych služieb   za 

rok 2018 

 

3 222,95 

 

3 044,10 

Prepočítaný počet prijímateľov 

sociálnych služieb za rok 2018 
15 19 

Ekonomicky oprávnené náklady 

na 1 prijímateľa sociálnych služieb 

za rok 2018 

 

10 641,19 

 

7 834,04 
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8. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb  

  

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, 

Kmeťovo stromoradie 6, 080 01  Prešov 

 

Telefónne kontakty  

Vrátnica (spojovateľka)  051/7462 911  

Kancelária 051/7462 901  

Elektronické kontakty  

E-mail  domsvjozefa@gmail.com 

 


