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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

o.z. Konkordia – lat. Svornosť za rok 2014 

 
Registrácia občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR 

 

Občianske združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14.9.2010 číslo 

Spisu: VVS/1– 900/90 – 35950 

 

Štatutárny zástupca: 

 

Mgr. Roman Gažúr – predseda o.z. 

 

Registrácia: Prešovský samosprávny kraj 

 

Občianske združenie Konkordia – lat. Svornosť – Levoča bolo zaregistrované ako neverejný    

 

poskytovateľ sociálnych služieb dňa 18.7.2011 pod číslom 224 s dátumom aktualizácie 17.12.2013               

pod číslom 224/3. 

 

Druh sociálnej služby: V zmysle  Zákona č.  448/2008 Z.z. § 12 písm. a): odst. 2.5 útulok 

                                                                                                                       : odst. 2.6 domov na pol ceste 

 

Miesto poskytovania sociálnej služby útulku a domova na pol ceste pre mužov: Kláštor minoritov – 

Košická 2, 054 01 Levoča. 

 

                                                                       

                                                SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ÚTULKU                  

 

Pod názvom  „Útulok sv. Františka“ je myslené zariadenie poskytujúce dva druhy sociálnych služieb: 

– domov na pol ceste 

– útulok 

Kapacita je 40 miest, z toho 10 miest určených pre poskytovanie sociálnych služieb domova na pol ceste 

a 30 miest pre útulok. Forma pobytu: celoročná 

 

Skupiny, ktorým sa poskytovala starostlivosť v zariadení: 

– osoby po prepustení z výkonu  trestu odňatia slobody 

– osoby po prepustení z liečební pre drogové a iné závislosti 

– osoby u ktorých sa skončila ústavná alebo ochranná výchova po dosiahnutí plnoletosti 

– osoby psychicky narušené 

– osoby trpiace rôznymi závislosťami 

– osoby, ktoré po strate práce alebo po rozvode ostali bez prístrešia 

Vo väčšine prípadov obyvatelia mali tak narušené vzťahy so svojimi najbližšími, že je pre nich 

neprípustné vrátiť sa späť do pôvodného prostredia a ich ekonomická situácia im nedovoľuje 

osamostatniť sa. 
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Odborní zamestnanci poskytovali klientom útulku sociálne poradenstvo, najmä pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom chránených záujmov. 

Sociálni pracovníci klientom poskytovali pomoc pri vybavovaní: 

– nárokovateľných dávok sociálneho zabezpečenia 

– riešenie stavu hmotnej a sociálnej núdze 

– pomoc v oblasti právneho poradenstva (riešenie dlhov, exekúcii) 

 

Prax a každodenná realita ukazuje, že ak je cieľom sociálnej služby útulku pomôcť prekonať 

nepriaznivú životnú situáciu, nie je doba pobytu v útulku ktorá je stanovená na 12 mesiacov dostatočná 

pre určitú skupinu klientov. Zamestnanci zariadenia aj keď poskytujú klientom pomoc stabilizovať 

vnútorné sily, títo vo väčšine prípadov po uplynutí doby pobytu v útulku nedokážu nájsť si vhodné 

zamestnanie a osamostatniť sa. 

  

 

                                                                          Útulok 

 

   (1) Sociálna služba v útulku sa fyzickým osobám poskytovala v nepriaznivej sociálnej situácii  

podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktoré nemali zabezpečené ubytovanie alebo nemohli doterajšie bývanie užívať, 

a)  poskytuje 

     1.  ubytovanie na určitý čas, 

     2.  sociálne poradenstvo, 

     3.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

     4.  pracovná terapia, 

     5.  nevyhnutné ošatenie a obuv, 

b)  utvárajú podmienky na 

     1.  prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

     2.  vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

     3.  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

     4.  záujmovú činnosť. 

 

      

 

                                                                 Domov na polceste 

 

   (1) V domove na pol ceste sa poskytovala sociálna služba na určitý čas fyzickým osobám v nepriaz- 

nivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktoré nemali zabezpečené ubytovanie po skončení 

 

poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení 

ochrannej výchovy. 

   (2) V domove na pol ceste sa 

a)  poskytuje 

     1.  ubytovanie na určitý čas, 

     2.  sociálne poradenstvo, 

     3.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

b)  zabezpečuje 

     1.  pracovná terapia, 

     2.  pomoc pri pracovnom uplatnení, 

c)  utvárajú podmienky na 

     1.  prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 

     2.  vykonávanie základnej osobnej hygieny, 

     3.  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,  

     4.  záujmovú činnosť. 
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PERSONÁLNE OBSADENIE ÚTULKU 

 

 Funkcia/ pracovné zaradenie  Titul, meno a priezvisko 

 Štatutárny zástupca (predseda o.z.)   Mgr. Roman Gažúr 

 Vedúci útulku   Ing. Jozef Pagáč 

 Zodpovedný zástupca za sociálnu službu   PhDr. Zuzana Šariská, PhD. 

 Sociálny pedagóg   PhDr. Dušan Užák 

 Pracovná terapeutka   Mgr. Mária Oravcová 

 Pracovná terapeutka   Iveta Salanciová 

 Ekonómka - mzdárka   Katarína Bartková 

 

Okrem zamestnancov pracujú v zariadení dobrovoľníci z radov Kruciáty oslobodenia človeka a mládeže. 

 

 

Miesto, kapacita a priestorové podmienky: 

 

Zariadenie sociálnej služby sa nachádza v priestoroch Kláštora minoritov v meste Levoča, ktorý je 

majetkom Rehole minoritov. Občianske združenie Konkordia – lat. Svornosť je nájomcom predmetnej 

nehnuteľnosti a prenajímateľom je Rehoľa minoritov. Zmluvný vzťah upravuje zmluva o nájme 

nehnuteľnosti a o nájme drobného hmotného majetku. 

 

 

Budova je 4 podlažná. Na 1. podlaží (prízemí ) je: 

 

– kuchyňa vybavená elektrickým a plynovým spotrebičom, kuchynským nábytkom, kuchynským 

   náradím, zariadením na prípravu a výdaj teplej stravy a studenej kuchyne, zariadením na úschovu 

   potravín, chladničkou a mrazničkou, dvoma drezmi s teplou a studenou vodou, dvoma vodovod- 

   nými batériami, priestorom na ukladanie kuchynského náradia a nádob vrátane jedálenských nádob 

– jedáleň s kapacitou 50 miest pre samostatnú konzumáciu pripravenej stravy s možnosťou prípravy 

   kávy a čaju 

– sociálne zariadenie s 2 WC a 2x batérie na teplú a studenú vodu 

Prevádzku prípravy a výdaja stravy a výdaj potravín schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

v Poprade 17.6.2011 pod č. LE 1799/2011. 

 

Na 2. podlaží (1. poschodie) je 8 dvoj až päť posteľových izieb vybavených základným štandardným 

bytovým zariadením, televízorom a rádiom, 

 

– 2 miestnosti pre potreby zamestnancov (terapeutov) vybavených nábytkom 

– spoločenskoterapeutická miestnosť s knižnicou slúžiaca pre realizáciu záujmových činností,  

   komunitné besedy, terapeutickú činnosť pre duchovnú službu 

– kúpelňa so sprchou, vaňou, umývadlami, 4 vodovodnými batériami na teplú a studenú vodu, 

   4 umývadlá, všetko slúžiace na osobnú hygienu, 3 WC, 2 automatickými práčkami pre pranie 

– miestnosť na žehlenie, údržbu bielizne a šatstva 
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Podmienky prijatia do zariadenia sociálnej služby 
 

Klient bol pri prijatí do zariadenia posudzovaný individuálne v súlade s platnou právnou 

legislatívou SR. Za rozhodujúce podmienky prijatia boli považované aktuálne potreby klienta pre 

uvedený druh sociálnej služby a klientov dobrovoľný záujem o uvedený druh sociálnej služby. 

Prednostne boli prijímaní klienti, ktorí nevlastnili žiaden majetok, rodina im nebola schopná 

nepriaznivú situáciu pomôcť riešiť a mali trvalý pobyt na území Prešovského samosprávneho 

kraja. Následne sme uprednostnili tých klientov, ktorí boli do zariadenia privezení zo  

zdravotníckeho zariadenia, resp. políciou SR, prípadne Mestskou políciou. Snažili sme sa v praxi 

uplatňovať zásady rovnakého prístupu a zabraňovať diskriminácii potenciálnych žiadateľov. 

 

V roku 2012 služby sociálneho zariadenia využívalo 63 klientov s počtom poskytnutých  

ubytovacích dní 4930. Prepustených bolo 41 klientov, 1 klient zomrel a počet obyvateľov  

útulku k 31.12.2012 bol 21. Veková štruktúra zostávajúcich 21 klientov je nasledovná: 

 

                  1 klient vo veku 19 – 25 rokov 

 8 klientov vo veku 26 – 39  rokov 

                 10 klientov vo veku 40 – 62 rokov 

  2 klienti vo veku 63 – 65 rokov 

 

V roku 2013 bolo prijatých 42 klientov a služby sociálneho zariadenia využívalo celkom 63 klientov 

s počtom poskytnutých ubytovacích dní 6454, z toho 8 dlhodobo zdravotne postihnutých. Prepustených 

bolo 45 klientov a počet obyvateľov útulku k 31.12.2013 bol 18. Veková štruktúra zostávajúcich 18 

klientov k 31.12.2013 bola nasledovná: 

 

                  7 klientov vo veku 26 – 39  rokov 

                 11 klientov vo veku 40 – 62 rokov 

  

 

 

V roku 2014 bolo prijatých 38 klientov a služby sociálneho zariadenia využívalo celkom 56 klientov 

s počtom poskytnutých ubytovacích dní  6841, z toho 7 zdravotne chorých. Prepustených bolo 38 klientov 

a počet obyvateľov útulku k 31.12.2014 bol 18. Veková štruktúra zostávajúcich 18 klientov k 31.12.2014 

bola nasledovná: 

 

                       

                  1 klient vo veku 19 – 25 rokov  

                  3 klienti vo veku  26 – 39 rokov 

                 14 klientov vo veku 40 – 62 rokov 
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                                                               Vyhodnotenie 

 

                              práce Útulku ako zariadenia sociálnej služby za rok 2014 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1.) Terapeutická oblasť 

 

V roku 2014 sme sa v tejto oblasti zamerali na kľúčové a existenčné problémy klientov Útulku, najmä 

týmito formami: 

 

– spoločne s klientmi sme hľadali možnosti a cesty, ako sa oslobodiť od rôznych     

   foriem závislostí na drogách, špecificky na nadmerné užívanie alkoholu, na    

   hracích automatoch, ale aj na iných látkových a nelátkových závislostiach, 

– podrobnejšie sme sa s klientmi venovali takým témam a oblastiam ako boli   

   napr.: zmysel udržania si abstinencie a riziká jej porušenie, svedomie    

   a charakter človeka, vplyv nezdravého spôsobu života na rodinu, ako   

   prinavrátiť človeku jeho dôstojnosť, čo je spoluzávislosť a jej dôsledky,  

   význam slobody človeka a zodpovednosť za svoj život a pod., 

– na množstve terapeutických stretnutí boli rozobraté témy, ako napr.: ľudské    

   hodnoty, ako postupovať po priznaní, že som závislý, praktické rady pre    

   získanie odbornej pomoci a pod.,  

– v roku 2014 sa uskutočnilo priemerne 40-50 terapeutických stretnutí, čo za 4- 

   ročné obdobie predstavuje viac ako 160 stretnutí, s celkovým počtom do 500     

   hodín, čo predstavovalo v priemere 10-12 hodín intenzívnej terapie mesačne   

   za účasti 15-20 klientov v priemere, 

– uskutočnilo sa neevidované množstvo individuálnych terapeutických stretnutí    

   s klientmi podľa ich potreby, so zameraním na riešenie ich zložitých životných   

   problémov. 

 

      Nedá sa nespomenúť jeden z kľúčových problémov v tejto oblasti a tou je často nižšia psychická 

a duchovná úroveň klientov, zaostalosť v starostlivosti o seba ako dôsledok pôvodného spôsobu života, 

ale aj nižší stupeň zodpovednosti za svoje konanie, čo sťažovalo našu prácu. 

      Za celé obdobie sme mali na zreteli skutočnosť, že nám nemôže ísť o súťaženie v úspešnosti /na to 

chýba odborný personál/, ale o záchranu života a o postupné  a cielené nasmerovanie klienta na 

zmysluplný a hodnotný život. 
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Úlohy a ciele Útulku na rok 2015 v terapeutickej  oblasti: 

 

Naďalej celú terapeutickú prácu, skupinové a individuálne stretnutia a besedy počas celého roka zamerať 

na: 

 

– riešenie kľúčových problémov klientov so zameraním na hľadanie ciest a spôsobov nápravy vlastného   

   života, 

 

– na objasňovanie možnosti riešenia zložitých životných situácií, hľadanie zmyslu života v abstinencii, na   

   posilňovanie ich charakteru a svedomia, 

 

– na dôsledný rozbor škodlivosti drogovej závislosti na ich život, na cesty oslobodenia sa od alkoholu,   

   hráčstva na automatoch a iných závislostí, 

 

– na zvládanie zložitých životných situácií a na príčiny recidív a na dôsledky ich nezvládnutia, 

 

Naďalej v celkovej terapeutickej práci uplatňovať individuálny prístup ku klientom, viesť osobné 

rozhovory podľa ich potreby s cieľom zmeny postojov k ich vlastnému životu. 

 

 

2.) Sociálna oblasť 

 

-   spolupracovali sme s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a sociálnej práce pri motivácii    

    klientov na zmenu doterajšieho životného štýlu /PhDr. Užák, MUDr. Bezecný, PhDr. Šariská/ 

-   poskytovali sme pomoc a sociálne poradenstvo klientom pri riešení narušených rodinných väzieb a pri   

    adaptácii po návrate z výkonu trestu 

-   spolupracovali sme so zariadeniami podobného typu a náplne činnosti /oz Dobrý pastier Kláštor pod   

    Znievom, IKV Žakovce/ na báze výmeny informácii a praktických skúseností 

-   spolupracovali sme so štátnymi orgánmi, matričnými úradmi, obecnými úradmi, so súdmi – probačný   

    dohľad, s ÚPSVaR, so sociálnou a zdravotnými poisťovňami, pri vybavovaní dokladov totožnosti,     

    hláseniach evidencie obyvateľstva o trvalom a prechodnom pobyte 

-   spolupracovali sme s komunitou Cenacolo a s mladými v spoločenstve Pavol 

-   zaoberali sme sa analýzou existenčných otázok  bývania a zamestnania s hľadaním optimálnych riešení   

    a osobitým prístupom ku každému klientovi 

-   motivovali sme klientov robiť správne rozhodnutia v dôležitých otázkach upevňovania hodnôt, ktoré    

    získali abstinenciou 

-   uplatňovali sme individuálny prístup ku klientom v oblasti stanovenia si životných cieľov a priorít a   

    prevzatia zodpovednosti  za svoj život 

 

 

3.) Duchovná oblasť a oblasť pracovných aktivít 

 

Január 

Začiatok roka 2014 bol začiatkom Roka Sedembolestnej Panny Márie, patrónky slovenského 
národa. Preto sme aj my v Útulku sv. Františka preukazovali našej Nebeskej Matke svoju úctu a lásku, 
volili sme si ju za ochrankyňu a sprievodkyňu našimi životmi. V našom spoločenstve sv. Františka 
hľadáme svetlo, aby sme iným pomáhali v ťažkostiach, skúškach a pokušeniach života. Chceme zapáliť 
aspoň niekoľkých vierou, nádejou a láskou, aby sa naplnili slová: „Nech tak svieti vaše svetlo pred 
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“  Aktivity pracovnej  
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terapie boli zamerané na osvojenie, rozvíjanie a udržanie pracovných návykov, zručností, fyzických 
schopností klientov s cieľom celkového rozvoja osobnosti využívajúc ľudský prístup ku klientovi, čím sa 
vytvárala pozitívna pracovná klíma. Klienti sa okrem pravidelných upratovacích prác v interiéri útulku 
venovali aj jeho údržbe, rôznym opravárenským prácam, opravám elektroniky, obslužným činnostiam 
spojeným s praním a mangľovaním prádla, vrámci terapie sme využívali aj šijací stroj. Základ 
pracovných činností v exteriéri zariadenia zahŕňala najmä starostlivosť o hospodárske zvieratá, ich 
kŕmenie a čistenie prístreškov, údržba dvora a objektu drevárne, kde klienti pravidelne pripravovali 
palivové drevo pre vykurovanie v kotolni útulku. Okrem uvedených aktivít sme sa venovali upratovaniu 
pivničných a skladových priestorov, odpratávaniu napadnutého snehu z chodníkov, nádvoria Kláštora 
minoritov, prístupovej cesty a okolia chrámu Ducha sv. Niektorí z našich klientov sa zaoberali tvorivou 
činnosťou – kresbou s duchovnou tématikou a výrobou dekoratívnych obrázkov. Vzhľadom k 
priaznivému počasiu sme časť pracovnej terapie realizovali v našom zariadení - Útulku Božieho 
milosrdenstva v Budkovciach, kde klienti uskutočňovali prípravné záhradné práce na jarnú výsadbu – 
rýľovanie pôdy, orezávanie stromčekov a zhotovovanie drevenej ohrady pre chov oviec. Zároveň 
pomáhali farskému spoločenstvu pri rekonštrukčných prácach v kostole (schody) a pri osadzovaní sv. 
kríža. 

 

 

Február 

Sviatok Obetovania Pána bol oddávna slávený ako deň zasvätených osôb. V tento deň sme 
zvlášť pri slávení sv. omše vyprosovali Božie požehnanie pre všetky rehole na celom svete. Po ukončení 
slávnostnej sv. omše nám páter Adam Baran, guardián Kláštora bratov minoritov, požehnal a posvätil 
priestory nášho Útulku sv. Františka i kláštora za spevu kolied prítomných klientov. Dôležitou súčasťou 
duchovnej formácie klientov boli pravidelné štvrtkové stretnutia Kruciáty oslobodenia človeka, ktoré 
viedol p. Roman Gažúr v našom Útulku sv. Františka. V tomto mesiaci Spoločenstvo Pavol 
zorganizovalo v chráme Ducha Sv. Valentínske otvorené stretnutie, na ktoré pozvali aj klientov nášho 
útulku. Celé stretnutie  viedol o. Marek Uličný rodák z Levoče, riaditeľ Komisie pre mládež v Spišskej 
diecéze. 

 Začiatkom mesiaca sme sa venovali zdobeniu vajíčok na Veľkú noc rôznymi technikami. K 
pracovným aktivitám tohto mesiaca patrili predovšetkým práce spojené s chovom zvierat, v rodine 
ovečiek nám tento mesiac pribudli dva prírastky (1.ovečka a baranček). Pretože sme mali priaznivé 
počasie, bez snehu, začali sme už s prvými úpravami pôdy na záhrade útulku, vyvážaním kompostu na 
záhradu a planírovaním pôdy. Okrem spomenutých aktivít sa klienti pravidelne venovali rúbaniu a 
dokladaniu palivového dreva uloženého v kotolni, k ďalším prácam patrila aj výroba dreveného oplotenia 
pre sliepky. V starostlivosti o nášho bieleho koňa, ktorý bol v Klčove na farme, sa počas zimného 
obdobia chodieval zaškoľovať jeden z klientov. V Útulku Božieho Milosrdenstva pokračovali práce v 
zhotovovaní drevenej ohrady pre chov oviec a taktiež sa realizovali pomocné práce pri rekonštrukcii 
schodov v kostole. 

 

Marec 

Popolcovou stredou sme vstúpili do štyridsaťdňového pôstneho obdobia. Boh nás skrze liturgiu 
cirkvi neustále vyzýva k očisťovaniu srdca, pokániu a vnútornej obnove myslenia. Pán od nás očakáva 
skutočné obrátenie, uznanie svojich pádov a hriechov, úprimnú ľútosť a skutky pokánia vykonané z 
lásky. Pri jednotlivých rozjímaniach pobožnosti Krížovej cesty sme túžili oslobodiť sa od všetkých 
závislostí a otroctiev a s Božou pomocou sa pretvárať a posväcovať. Dňa 19. marca na sviatok sv. 
Jozefa sme privítali v priestoroch nášho zariadenia už druhýkrát komunitu Čenacolo a členov Kruciáty 
oslobodenia človeka. Po úvodnej sv. omši za všetkých závislých a ich príbuzných sa uskutočnili 
rozhovory účastníkov, výmena skúseností s abstinenciou a vzájomná podpora v novo nastúpenej ceste. 
V diskusii zazneli osobné svedectvá závislých ľudí a ich životné príbehy. Stretnutie bolo veľkou 
duchovnou posilou a psychickou podporou pre všetkých zúčastnených i klientov útulku. V rámci  



                                                                         – 9  – 
 
 
pracovných aktivít sme pokračovali v príprave pôdy na jarnú výsadbu jej rýľovaním v záhrade útulku ako 
aj orbou v záhradkách, ktoré sme dostali do nájmu od našich dobrodincov. Jednou z dôležitých činností, 
ktorou sa naši klienti v priebehu mesiaca zaoberali, bola výroba dreveného košiara pre chov oviec a kôz, 
ktorý je umiestnený v priestoroch bývalého poľnohospodárskeho družstva. Veľkú radosť nám urobili 
ďalšie prírastky jahniat a kozliat z vlastného chovu a stádo sme zväčšili aj kúpou desiatich mladých 
ovečiek. Klienti sa venovali aj starostlivosti o králiky a hydinu, ktorej svojpomocne zhotovili voliéru. 
Kreatívne techniky a tvorivé nápady mohli klienti uplatniť pri zdobení veľkonočných kraslíc a pletení 
korbáčov z prútia. V Útulku Božieho milosrdenstva v Budkovciach sa pracovná terapia uskutočňovala v 
lese pri jeho čistení a vysádzaní mladých stromčekov a taktiež rôznymi druhmi pracovnej činnosti na 
poľnohospodárskom družstve. Klienti poskytovali svoju pomoc a manuálnu zručnosť aj súkromným 
osobám a farskému spoločenstvu pri prácach v záhrade a na lesných pozemkoch. V priestoroch 
hospodárskeho dvora Kláštora minoritov v Brehove sme začali s chovom ošípaných, o ktoré sa starali 
dvaja klienti. Okrem terapie prácou sa v našom zariadení pravidelne týždenne konali aj 
psychoterapeutické prednášky na témy rôznych druhov závislostí, ktoré motivovali a posilňovali našich 
klientov v abstinencii. 

 

Apríl 

V rámci  prípravy na slávenie najväčších sviatkov liturgického roka, veľkonočných sviatkov 
Zmŕtvychvstania Pána sme sa pravidelne zúčastňovali na sv. omšiach, krížových cestách, spoločných 
modlitbách sv. ruženca, denných tichých adoráciách pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Dôležitú 
súčasť duchovnej formácie klientov zohrávali aj otvorené stretnutia spoločenstva Pavol, ktorú viedla 
rehoľná sestra Helena Torkošová zo spoločenstva Marana Tha z Prešova. Celé pôstne obdobie bolo 
preniknuté duchom modlitby a pokánia, ktoré nás viedlo k hlbšiemu zamysleniu sa nad nápravou 
vlastného života so stanovením si konkrétnych predsavzatí. Prevádzkovaním pracovnej činnosti klienti 
nadobúdajú pracovné zručnosti, buduje sa u nich vedomie zodpovedného konania, pocit sebarealizácie 
a pozitívneho emocionálneho prežívania. Príkladom týchto pracovných činnosti boli pokračujúce práce 
súvisiace s orbou pôdy na záhradách, darovaných od dobrodincov, spojených so sadením zemiakov a 
cukrovej repy. Na záhrade útulku sme sa prevažne venovali siatiu zeleniny so zámerom spestrenia 
stravy pre potreby nášho útulku. K ďalším činnostiam patrilo vysádzanie okrasných kvetín, liečivých 
bylín, kosenie trávy i na nádvorí kláštora. Zaoberali sme sa taktiež výrobou nových kŕmidiel pre 
šesťdesiatpočetné ovčie stádo s pätnástimi kozliatkami, ktoré sme mali umiestnené na bývalom 
pozemku Poľnohospodárskeho družstva v starostlivosti dvoch klientov. Na záhrade nám pribudli malé 
kozliatka a okrem nich aj kuriatka vypestované z našej liahne. Náplňou pracovnej terapie klientov boli aj 
kreatívne činnosti spočívajúce prevažne v zdobení veľkonočných kraslíc a pletení korbáčov z prútia. 
Koncom mesiaca sme maliarskymi prácami dokončili obnovu priestorov kuchyne a jedálne na ll. 
poschodí s cieľom ich využitia pre potreby pútnikov počas levočskej odpustovej slávnosti. V Útulku 
Božieho milosrdenstva naďalej postupovali práce, ktoré súviseli s renováciou a bielením miestnosti 
útulku, práce pred objektom spojené s vykladaním pozemku zámkovou dlažbou, pomocné práce 
súkromným osobám v záhrade, na poľnohospodárskom družstve a lese. Na hospodárskom dvore v 
Brehove sme očakávali nové prírastky prasiatok v starostlivosti dvoch klientov. 

 

Máj 

Prvým májom sme vstúpili snáď do najkrajšieho obdobia roka – mariánskeho mesiaca máj. Dňa 
13. mája sme si pri sv. omši pripomenuli sviatok Panny Márie Fatimskej, s ktorým sú spojené fatimské 
soboty na Mariánskej hore v Levoči v Bazilike Navštívenia Panny Márie. 29. mája, na slávnosť 
Nanebovstúpenia Pána sme si pripomenuli udalosť keď Pán Ježiš, víťaz nad hriechom a smrťou nás 
predišiel do večného príbytku. Začiatkom mesiaca naše zariadenie navštívili študenti Strednej 
pedagogickej školy v Levoči, odbor sociálno-výchovný pracovník spolu so svojimi pedagógmi. Práve s 
touto školou máme veľmi dobrú spoluprácu v oblasti vzájomnej pomoci, kde nám študenti na báze  
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dobrovoľnosti v minulom období aktívne vypomohli so zbierkou vosku na výrobu sviečok, so zhotovením 
propagačného názvu pri prezentácii nášho útulku na Mariánskej hore v rámci levočskej púte a pripravili 
zbierku šatstva pre deti. Konkrétnu činnosť klientov a chod útulku mali možnosť spoznať okrem exkurzie 
aj účasťou na odbornej praxi, ktorej sa zúčastnili zatiaľ tri študentky. Počas výchovno-vzdelávacích 
prechádzok zavítali do nášho zariadenia aj žiaci levočských materských škôl, ktorých záujem upútali 
najmä živé zvieratká (ovečky, kozliatka, králiky).  Predposlednú stredu v mesiaci máji sa uskutočnilo 
ďalšie, v poradí už tretie stretnutie členov komunity Cenacolo, ich rodičov, príbuzných, priateľov 
a priaznivcov. Po ukončení adorácie sa v priestoroch spoločenskej miestnosti nášho zariadenia 
uskutočnilo vzájomné zdieľanie životných príbehov prítomných, rozhovory a výmena skúseností 
s abstinenciou. Pracovné aktivity v exteriéri útulku boli zamerané na čistenie a úpravu dvora, záhrady, 
kláštorného nádvoria, záhradného kamenného múrika a okolia kaplnky Panny Márie. Venovali sme sa aj 
píleniu palivového dreva a upratovaniu drevárne. V rámci pestovateľských prác klienti vysádzali priesady 
zeleniny a okopávali zemiaky a kŕmnu repu. Dôležitou súčasťou pracovnej terapie bola každodenná 
starostlivosť o hospodárske zvieratá v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva (ovce, kozy) a v 
priestoroch nášho útulku (ošípané, králiky, sliepky, kurčatá), o ktoré sa klienti starali pravidelným 
kŕmením, čistením hospodárskeho objektu, vývozom hnojiva na kompostovisko, výrobou prístreškov pre 
králiky, ako aj zabezpečením potravy pre zvieratá, kosením a hrabaním trávy. Obnovu a renováciu 
priestorov interiéru útulku sme zrealizovali maliarskymi prácami na prízemí zariadenia (kuchyňa) a na II. 
poschodí (štyri izby). Jeden z našich klientov sa prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
zúčastnil verejnoprospešných obecných prác pri čistení verejných priestranstiev. Ďalší klienti sa aktívne 
zapájali do rôznych pracovných aktivít pre súkromné osoby i podnikateľské subjekty pomocou pri 
sezónnych prácach v záhrade (výsadba zemiakov, kosenie trávy), pri pílení dreva a stavebnej činnosti. V 
Útulku Božieho milosrdenstva v Budkovciach prebiehala rekonštrukcia hospodárskeho objektu na obytné 
priestory (betonáž, odstraňovanie pôvodnej omietky), úprava priestorov dvora, priestranstva v okolí sv. 
kríža pri ceste, pomoc poľnohospodárskemu družstvu a taktiež práca v lese pri čistení lesných porastov 
a okopávaní stromčekov. Na hospodárskom dvore Kláštora minoritov v Brehove pôsobili dvaja naši 
klienti, ktorých pracovná činnosť spočívala v starostlivosti o ovce, kozy, sliepky a ošípané s novým 
prírastkom desiatich malých prasiatok. Okrem starostlivosti o zvieratá klienti zrekonštruovali aj 
hospodársky objekt pre ošípané a v kláštornej záhrade vysadili listnaté okrasné stromčeky, taktiež sa 
venovali aj koseniu a hrabaniu trávy. Všetky pracovné aktivity v rámci pracovnej terapie boli zamerané 
na zmenu vnútorných postojov klientov, na hľadanie ciest a spôsobov nápravy ich vlastného života. 

 

Jún 

Úcta k Božskému Srdcu nás vyzývala, aby sme sa s väčším oduševnením a nasadením ujímali 
ľudí s ťažkým životným osudom, predovšetkým závislých ľudí, na návykových látkach – alkohole, 
drogách, hracích automatoch, odmietnutých zo strany svojej rodiny, vyvedených na okraj dnešnej 
spoločnosti. Našou prioritou bolo privádzať týchto závislých ľudí cez duchovnú formáciu a 
psychoterapeutické vedenie na cestu smerujúcu k odkrytiu opravdivej ľudskej dôstojnosti a slobody, 
súčasne našou snahou bolo naučiť ich rozhodovať sa každý deň nanovo pre cestu abstinencie, aby 
dokázali samostatne riešiť svoje osobné záležitosti, získali zdravé sebavedomie, mali jasný cieľ a boli 
odhodlaní nanovo vykročiť do života. Náplňou pracovnej terapie klientov boli pracovné činnosti 
zamerané zväčša na starostlivosť o hospodárske zvieratá. Podobne ako v predošlých mesiacoch práce 
klientov spočívali v zabezpečovaní potravy na nasledujúce ďalšie obdobie. Vďaka priaznivému počasiu 
sa nám podarilo pre zvieratá nakosiť a navoziť niekoľko avii sena. Pri tejto činnosti klienti využili svoje 
manuálne schopnosti a svoje zručnosti pri výrobe dreveného senníka na záhrade útulku, k pomocným 
prácam patrilo aj asistovanie pri lisovaní a uskladnení sena na obdobie zimy. Niektorí klienti v tomto 
mesiaci pracovali v spol. s.r.o. Lesy mesta Levoča okopávaním stromčekov a okrem toho vykonávali i 
pomocné práce súkromným osobám. V Budkovciach naďalej pokračovali činnosti späté s rekonštrukciou 
hospodárskeho objektu na obytné priestory, úpravou areálu útulku, pomocnými prácami na 
poľnohospodárskom družstve nevynímajúc prácu v lese. Na hospodárskom dvore Kláštora minoritov v 
Brehove sa naši klienti venovali starostlivosti o zvieratá a zabezpečovaním potravy - koseniu, hrabaniu 
trávy.  
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Júl 

Ústrednou duchovnou témou v mesiaci júl bola Levočská púť. Pri slávnostnej eucharistii, ktorú 

celebroval J. Em. Jozef kardinál Tomko sme vzdávali vďaky Panne Márii za jej láskavé vedenie prúdiace 

z jej Nepoškvrneného Srdca, za starostlivú pomoc a materinskú ochranu ktorou nás sprevádzala od 

samotného vzniku nášho útulku. Levočskej púti na Mariánsku horu predchádzal aj tento rok už 13. ročník 

pešej púte Kruciáty oslobodenia človeka s mottom: „Za triezvosť slovenského národa“, ktorý začal sv. 

omšou vo farskom kostole v Starej Ľubovni. Pútnici, aj z radov našich klientov pod duchovným vedením 

pátra Romana Gažúra pokračovali v modlitbách a spevom mariánskych piesní cestou k Levočskej Panne 

Márii na Mariánsku horu, kde im náš útulok pripravil stan na prenocovanie a občerstvenie v podobe 

guláša. Účastníci púte mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou a fungovaním nášho útulku 

prostredníctvom fotodokumentácie a textového materiálu. Významnou činnosťou v rámci primárnej 

protidrogovej prevencie bola naša účasť na misijných stretnutiach vo farnostiach, kde klienti podávali 

osobné živé svedectvá o svojich závislostiach, liečbe a novonastúpenej ceste abstinencie, čím poukazovali 

na negatívne dopady užívania drog, na narušené sociálne väzby a problematické pracovné a spoločenské 

uplatnenie a tiež na možnosť vymaniť sa z područia závislostí. Komunita Cenacolo a všetci jej priaznivci 

sa stretli opäť po dvoch mesiacoch v levočskom minoritskom chráme Ducha sv. pri slávení adorácie pred 

Najsv. Oltárnou Sviatosťou a následne v spoločenskej miestnosti nášho útulku, kde zazneli formou 

diskusie príbehy životných obrátení. Na konci školského roka pred začiatkom letných prázdnin nás 

príjemne prekvapili študenti Strednej pedagogickej školy v Levoči, ktorí okrem avizovanej zbierky 
ošatenia pre deti zrealizovali aj zbierku hračiek a zaujímavých a poučných kníh. Druhý júlový týždeň sme 
v našom zariadení privítali účastníkov celoslovenského misijného tábora pre mládež pod vedením sestry 
Filipy z Kongregácie misijných sestier Ducha sv. v Ivanke pri Nitre a brata novica Tomáša – verbistu zo 
Spoločnosti Božieho slova. Mladí ľudia sa živo zaujímali o históriu i súčasné fungovanie nášho útulku a 
oboznámili sa so všetkými činnosťami a aktivitami našich klientov v rámci jednotlivých druhov terapií. 
Významnou činnosťou formujúcou osobnostný rozmer, pocit vlastnej hodnoty a emocionálne prežívanie 
klientov bola každodenná starostlivosť o hospodárske zvieratá, zabezpečovanie potravy, kosenie trávy. 
Výsledkom znovuzískavania a rozširovania pracovných schopností a zručností našich klientov bolo 
zhotovenie dreveného prístrešku na odkladanie materiálu. Dôležitú súčasť pracovnej terapie tvorili 
sezónne práce v záhrade pri pestovaní zeleniny, zemiakov a kŕmnej repy spojené s okopávaním a 
odstraňovaním buriny. Individuálna angažovanosť sa prejavila zapojením dvoch klientov do pracovného 
pomeru formou dohody o pracovnej činnosti pre vykonávanie pomocných stavebných prác. V závere 
mesiaca najdôležitejšia časť pracovnej terapeutickej činnosti pozostávala z pílenia a uskladnenia 
palivového dreva na zimné vykurovacie obdobie, ktoré nám poskytol Biskupský úrad v Spišskom 
Podhradí a J. Em. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, za čo im patrí naše veľké poďakovanie 
a úprimné Pán Boh zaplať. Realizácia terapeutických aktivít v Budkovciach prebiehala formou pomoci 
farskému spoločenstvu maliarskymi prácami v interiéri fary a dovozom a prípravou palivového dreva na 
obdobie zimy, úpravou okolia sv. krížov pri ceste, prácami v lese, činnosťami v areáli 
poľnohospodárskeho družstva pri okopávaní zemiakov a taktiež pomocnými stavebnými prácami pre 
podnikateľské subjekty. Klienti pôsobiaci v Kláštore minoritov v Brehove sa v priestoroch hospodárskeho 
dvora zaoberali všetkými pracovnými aktivitami súvisiacimi so starostlivosťou o hospodárske zvieratá a 
pestovateľskými prácami v záhrade. Cieľom terapie bola zmena osobnosti klientov. 

 

August 

 
 Pod vedením pátra Romana Gažúra prebiehali pravidelné štvrtkové stretnutia so spoločenstvom 

KOČ s tematickým a modlitbovým programom určeným tak pre ľudí závislých, ako aj spoluzávislých 
jednotlivcov. V priebehu tohto mesiaca sa klienti individuálnym spôsobom zapájali do pracovnej činnosti 
rozdelenej do rôznych pracovných oblastí. K prvej pracovnej oblasti patrila permanentná starostlivosť o 
hospodárske a domáce zvieratá v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva a na záhrade útulku 
(ovce, kozy, ošípané, králiky, sliepky), ktorá zahrňovala činnosti súvisiace so zabezpečovaním potravy, 
kosením trávy, strihaním oviec, pravidelným získavaním kozieho mlieka, čistením prístreškov a pod. Do  
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polovice mesiaca klienti naďalej pokračovali v prácach súvisiacich s pílením palivového dreva a jeho 
uskladnením na obdobie zimy. V rámci sezónnych prác klienti využívali svoje skúsenosti pri pracovnej 
činnosti spojenej s okopávaním zeleniny, odstraňovaním buriny a koncom mesiaca sme súčasne začali 
s vyberaním cibule a zemiakov. Terapeutická činnosť v Budkovciach spočívala prevažne v maliarskych 
prácach uskutočňujúcich sa v objekte farského úradu, nemalou súčasťou príprav na zimné vykurovacie 
obdobie bol dovoz, pílenie a uskladnenie palivového dreva, pracovná činnosť vykonávaná v lese a v 
areáli poľnohospodárskeho družstva pri okopávaní zemiakov. V Kláštore bratov minoritov v Brehove sa 
klienti na hospodárskom dvore zaoberali chovom hospodárskych zvierat, pracovnou činnosťou v 
spojitosti s pestovaním zeleniny na záhrade, natieraním strešnej krytiny a čisteniu okolia kláštora.  

 

September 

Mesiac september bol pre nás príležitosťou vzdať mariánsku úctu Preblahoslavenej Panne Márii 
prostredníctvom troch významných mariánskych sviatkov – narodenia Panny Márie, jej najsvätejšieho 
mena a Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. S týmto národným mariánskym sviatkom 
bolo späté už tretie výročie založenia Útulku sv. Františka z Assisi v Levoči. Za celé obdobie pôsobenia 
a aktívnej činnosti útulku v oblasti sociálnej, terapeutickej a pracovných aktivít sme podávali pomocnú 
ruku ľuďom na okraji spoločnosti, bez prístrešia, rodinného zázemia, po prepustení z výkonu trestu, z 
detských domovov, s rôznymi druhmi závislostí, ktorých duchovne viedli naši bratia minoriti, páter 
Roman Gažúr, gvardián páter Adam Baran a páter kustód Tomáš Lesňák. Témou septembrového 
stretnutia spoločenstva Pavol, ktorého sa zúčastnili klienti i terapeuti útulku bolo osobné životné 
svedectvo bývalého narkomana Petra Liptáka, ktorý vyštudoval teológiu a slúži ako evanjelista. Zo 
závislostí na alkohole a drogách bol na jednom evanjelizačnom stretnutí mocou Pána Ježiša 
vyslobodený a uzdravený. Jeho modlitba a evanjelizácia v moci Ducha Svätého bola pre nás 
povzbudením a posilnením na našej životnej ceste. Uplynutím dvoch mesiacov sa zišli všetci priatelia 
spoločenstva Cenacolo na adorácii v chráme Ducha sv., aby pred Pánom Ježišom zložili svoje ramená 
obťažené životnými krížmi a v eucharistickej prítomnosti Krista našli silu a istotu jeho lásky. Následne ich 
privítala spoločenská miestnosť nášho útulku, kde zazneli svedectvá o obrátení a uzdravení. Základom 
pracovnej terapeutickej činnosti bola denná údržba interiéru útulku a upratovacie práce. Pracovné 
aktivity v exteriéri boli zamerané na čistenie dvora, chodníkov, okolia kaplnky Panny Márie, kosenie 
trávnika, hrabanie opadnutého lístia a úpravu kláštorného nádvoria. Významnú časť pracovnej terapie v 
našom zariadení tvoril chov hospodárskych zvierat a všetky činnosti s ním spojené, t. j. kŕmenie zvierat, 
zabezpečovanie potravy pre ovce a kozy na pastvinách, kosenie trávy, dovoz a uskladnenie sena, 
pravidelné čistenie prístreškov ako aj príprava hospodárskeho objektu (renovácia, bielenie) na 
umiestnenie zvierat v období zimy. Prejavom manuálnych zručností našich klientov bolo aj zhotovenie 
nového dreveného objektu pre chov ošípaných. V tomto mesiaci vrcholili sezónne práce v našich 
záhradách, kde sme sa aktívne venovali zberu zeleniny, kŕmnej repy, zemiakov a ich uskladneniu na 
zimné obdobie. Klienti vykonávali činnosti spojené s odstraňovaním buriny, rýľovaním pôdy a jej 
prípravou na jarnú výsadbu. Okrem týchto aktivít sme poskytli našu pomoc aj súkromným osobám pri 
záhradných prácach a tiež farskému spoločenstvu v Kežmarku pri zbere a triedení zemiakov. Niektorí 
klienti sa zúčastňovali pracovných brigád v oblasti pomocných stavebných prác pre podnikateľské 
subjekty a jeden z klientov naďalej pokračoval vo vykonávaní verejnoprospešných prác pre obec a 
zároveň si zvyšoval kvalifikáciu štúdiom na strednej škole.  

Október 

V dňoch 10.-12. sa uskutočnilo 16. celoslovenské Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka pod 
vedením pátra Romana Gažúra. Program začal slávnostnou otváracou sv. omšou, ktorú celebroval vdp. 
Anton Tyrol spolu s desiatimi koncelebrujúcimi kňazmi. Ústrednou témou sympózia bola: „Bolesť matky 
– bolesť spolutrpiacich“, o ktorú sa opierali pozvaní hostia, prednášajúci kňazi – vdp. Peter Komanický, 
vdp. Amantius Akimjak, vdp. Piotr Kulbacki a odborníci z Odborného liečebného ústavu psychiatrického 
z Prednej Hory - MUDr. Oleg Martinove a MUDr. Mária Martinove PhD. Svojou prítomnosťou a 
prednáškami nás obohatili aj pozvaní hostia z Kruciáty oslobodenia človeka z Poľska. V rámci programu  
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zároveň odzneli zaujímavé osobné svedectvá abstinujúcich alkoholikov aj z nášho útulku sv. Františka 
ako i spoluzávislých z radu účastníkov sympózia. Pre rozvíjanie charakterových vlastnosti ľudskej 
osobnosti s dôrazom na zvýšenie miery síl a schopnosti klientov umiestnených v našom zariadení 
zastávala  pracovná terapia. V objekte bývalého poľnohospodárskeho družstva, kde máme lokalizovaný 
chov hospodárskych zvierat klienti uplatňovali svoje pracovné návyky, získavali nové skúsenosti, 
nadobúdali zručnosti realizujúce sa predovšetkým pri zabezpečovaní potravy na pasienkoch a lúkach 
kosením trávy, dovozom a uskladnením sena na obdobie zimy a zároveň čistením prístrešku pre kozy a 
ovce. K spomenutým pracovným činnostiam spojeným s chovom hospodárskych zvierat patrila i 
pravidelná ošetrovateľská starostlivosť zvierat, strihanie oviec a získavanie kozieho mlieka. 
Starostlivosťou o úžitkové domáce zvieratá (králiky, sliepky, ošípané) sa zaoberali určení klienti útulku. 
Súčasťou pracovnej terapie klientov boli v tomto mesiac taktiež poľnohospodárske práce vynaložené na 
záhrade útulku a v záhradkárskej oblasti Levoče, tie spočívali vo vyberaní zemiakov, kŕmnej repy, 
rýľovaní pôdy, nakladaním a rozvážaní hnojiva zo záhradného kompostu, kosením trávy celého objektu 
a hrabaním sena. Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby slúžili nášmu útulku k väčšej sebestačnosti a 
spestreniu pripravovanej stravy pre klientov a pre bratov minoritov. K ďalším činnostiam patrili 
upratovacie práce pivničných priestorov určených na uskladnenie zemiakov počas obdobia zimy. 
Priebežne sa klienti zaoberali štiepaním palivového dreva a jeho uskladnením v kotolni útulku. V druhej 
polovici mesiaca sme sa venovali výrobe náhrobných vencov ponúkaných veriacim pred minoritskym 
kostolom za milodar.  

 

November 

Spomienka na všetkých verných zosnulých bola pre nás dňom modlitieb za duše zosnulých 

rodinných príslušníkov, priateľov a známych, ktoré v očistci čakajú na našu pomoc, modlitby a obety. 

Návštevou cintorínov, zapálením sviec a ozdobením hrobov vlastnoručne vyrobenými náhrobnými 

vencami, ale najmä modlitbami za získanie úplných odpustkov sme si uctili duše zosnulých. Novembrové 

stretnutie spoločenstva Pavol s témou „Duchovné dary a charizmy v Cirkvi dnes“ a hosťom Mons. Mgr. 

Dušanom Lukáčom, farárom z Gelnice, dekanom Spišského dekanátu Rožňavskej diecézy a 

koordinátorom v Rade katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku sa nieslo v duchu obnovy a 

posilnenia našej viery pôsobením Ducha sv., ktorý nás môže oslobodiť od všetkého zla a uzdraviť. Tretiu 

novembrovú stredu sme v minoritskom kostole i v našom útulku privítali komunitu Cenacolo. Po adorácii 

sa uskutočnilo vzájomné zdieľanie prítomných, rozhovory a výmena osobných skúseností ľudí závislých i 

spoluzávislých, ako aj vzájomná podpora vytrvalo kráčať po Božej životnej ceste. Naši klienti spolu s 

členmi Kruciáty pod vedením pátra Romana Gažúra sa zapojili aj do prevencie látkových a nelátkových 

závislostí pre študentov Strednej zdravotníckej školy v Levoči formou prednášok a osobných životných 

svedectiev. V tomto mesiaci vrcholili finálne práce v našich záhradách zberom neskorej zeleniny, 

rýľovaním a orbou pôdy, jej kultiváciou, hnojením a prípravou na jarnú výsadbu. Klienti sa venovali 
uskladneniu zeleniny a zemiakov, ich triedeniu a jesenným úpravám dvora, chodníkov, kláštorného 
nádvoria, spočívajúcich najmä v hrabaní opadnutého lístia zo stromov a jeho vývoze na kompostovisko. 
V závere mesiaca sme zrealizovali presun zvierat (oviec) z objektu bývalého poľnohospodárskeho 
družstva do priestorov útulku. A práve naše zvieratá boli jedným z dôvodov opakovanej návštevy žiakov 
Materskej školy Železničný riadok v doprovode p. učiteliek, ktoré v rámci edukačnej výchovy chceli aj 
takýmto spôsobom deťom predškolského veku priblížiť živý kontakt so zvieraťom a názorné ukážky 
starostlivosti v rovine praktických konkrétnych činností v našom zariadení. So zreteľom na prebiehajúce 
vykurovacie obdobie bolo elementárnou takmer dennou činnosťou našich klientov štiepanie dreva na 
vykurovanie interiéru útulku a jeho dokladanie do kotolne. Našou snahou bolo úsilie o maximálnu 
elimináciu nákladov na chod zariadenia vrátane vykurovania a preto sme svojpomocne zrealizovali 
utesnenie okien.  
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December 

 

Najkrajšie sviatky roka, sviatky Narodenia Pána sme spoločne slávili pri štedrovečernom stole a 
neskôr na polnočnej sv. omši. K pracovným činnostiam patrila permanentná starostlivosť o hospodárske 
a domáce zvieratá, prípravné generálne upratovacie práce v útulku i pomocné práce pri upratovaní 
chrámu Sv. Ducha. Medzi ďalšie aktivity klientov patrili činnosti zamerané na kreativitu a tvorivosť, pri 
ktorých uplatňovali svoje schopnosti výrobou vianočných dekorácii, ozdobných ikebán zo smrekových 
vetvičiek, zdobením vianočných stromčekov a pomocné práce pri umiestnení jednotlivých dekorácii v 
chráme Sv. Ducha na hlavnom oltári i betlehema na bočnom oltári. V rámci príprav na program Živého 
betlehema sa prostredníctvom klientov zrealizovala inštalácia dreveného betlehema a rozloženie pódia 
na nádvorí kláštora. V priebehu programu sme vystúpili s vianočnými koledami a tiež i s piesňami 
zameranými k nášmu patrónovi sv. Františkovi. K spríjemneniu vianočnej atmosféry prispeli aj domáce 
zvieratká, ku ktorým mohli deti pristúpiť do úplnej blízkosti, poobzerať si ich, dotknúť sa, či nežne 
pohladiť. Pri vianočnom stromčeku v jedálni útulku sa podávala tradičná sviatočná kapustnica pre 
účastníkov Živého betlehema. Počas programu bolo možné podporiť milodarom klientov útulku, ktorí sa 
venovali výrobe betlehemských sošiek, anjelikov, stromčekov zo včelieho vosku a výrobe betlehema. 
Drahí naši dobrodinci, priatelia, priaznivci vyslovujeme Vám svoju úprimnú vďaku za Vašu nezištne 
preukazovanú pomoc, vernosť, štedrosť a lásku, ktorými ste nás zahŕňali v priebehu celého roka. 
Vyprosujeme Vám hlbokú radosť a úžas. Nech Vám je sám Pán odmenou a vynahradením za všetky 
preukázané dobrodenia a nech Vás Božie požehnanie sprevádza po celý nový rok 2015. 

 

Úlohy a ciele Útulku na rok 2015 v sociálnej, duchovnej oblasti a oblasti pracovných aktivít: 

 

 

1. Terapeutická oblasť 

 

Naďalej celú terapeutickú prácu, skupinové a individuálne stretnutia a besedy počas celého roka zamerať 

na: 

 

– riešenie kľúčových problémov klientov so zameraním na hľadanie ciest a spôsobov nápravy vlastného 

života, 

 

– na objasňovanie možnosti riešenia zložitých životných situácií, hľadanie zmyslu života v abstinencii, na 

posilňovanie ich charakteru a svedomia, 

 

– na dôsledný rozbor škodlivosti drogovej závislosti na ich život, na cesty oslobodenia sa od alkoholu, 

hráčstva na automatoch a iných závislostí, 

 

– na zvládanie zložitých životných situácií a na príčiny recidív a na dôsledky ich nezvládnutia, 

 

Naďalej v celkovej terapeutickej práci uplatňovať individuálny prístup ku klientom, viesť osobné 

rozhovory podľa ich potreby s cieľom zmeny postojov k ich vlastnému životu. 

 

 

2. Sociálna oblasť 

 

-   spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a sociálnej práce pri motivácii    

    klientov na zmenu doterajšieho životného štýlu /PhDr. Užák, MUDr. Bezecný, PhDr.   

    Šariská, PhD/ 
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-   pomoc a sociálne poradenstvo klientom pri riešení narušených rodinných väzieb a pri    

    adaptácii po návrate z výkonu trestu 

-   spolupráca so zariadeniami podobného typu a náplne činnosti /oz Dobrý pastier Kláštor   

    pod Znievom, IKV Žakovce/ na báze výmeny informácii a praktických skúseností 

-   spolupráca so štátnymi orgánmi, matričnými úradmi, obecnými úradmi, so súdmi –   

    probačný  dohľad, s ÚPSVaR, so sociálnou a zdravotnými poisťovňami, vybavovanie   

    dokladov totožnosti, hlásenia evidencie obyvateľstva o trvalom a prechodnom pobyte 

-   spolupráca s komunitou Cenacolo a s mladými v spoločenstve Pavol 

-   analýza existenčných otázok  bývania a zamestnania s hľadaním optimálnych riešení a   

    osobitým prístupom ku každému klientovi 

-   motivácia klientov robiť správne rozhodnutia v dôležitých otázkach a upevňovanie hodnôt,   

    ktoré získali abstinenciou 

-   individuálny prístup ku klientom v oblasti stanovenia si životných cieľov a priorít a   

    prevzatia zodpovednosti  za svoj život 

 

 

3. Duchovná oblasť 

 

-   pravidelné denné modlitby klientov 

-   každodenná účasť na sv. omši 

-   štvrtkové stretnutia Kruciáty spojené s adoráciou  

-   návštevy Levočskej P. Márie a Mariánskej hory 

-   púť klientov do Sanktuária Bož. Milosrdenstva v Krakove 

-   duchovné katechézy a rozhovory  

-   denné adorácie klientov pred vyloženou Najsv. Oltárnou Sviatosťou 

-   účasť klientov na príprave duchovného programu k vianočným sviatkom – Živý      

    Betlehem v spolupráci s minoritskou mládežou a spoločenstvom Pavol 

-   prezentácia vianočných kolied a vinšov 

-   príprava vianočnej kapustnice pre bezdomovcov mesta Levoča 

 

 

4. Oblasť pracovných aktivít 

 

-   aktívna účasť klientov na každodennej terapii prácou s cieľom rozvíjať a udržiavať   

    schopnosti, zručnosti a pracovné návyky 

-   údržba a skrášľovanie interiéru útulku, záhrady, kláštorného nádvoria, okolia pred     

    minoritským kostolom a samotného chrámu Ducha sv. 

-   úprava, obnova a rekonštrukcia priestorov Útulku sv. Františka v Levoči a Útulku Božieho   

    milosrdenstva v Budkovciach 

-   pestovanie zeleniny s využitím v kuchyni útulku a kláštora minoritov 

-   chov domácich hospodárskych zvierat (zvýšenie potravinovej sebestačnosti) 

-   využitie kreativity a tvorivosti klientov pri výrobe dekoratívnych a upomienkových   

    predmetov s tématickým zameraním na obdobie adventu, Vianoc a Veľkej noci (náhrobné    

    a adventné vence, vianočné dekorácie, ikebany, medovníky, betlehemy, sviece z vosku,   

    veľkonočné kraslice, korbáče a košíky z prútia, obrázky servítkovej techniky, maľovanie na    

    sklo, výroba sadrových odliatkov, kresba podľa predlohy s náboženskou tématikou) 

-   motivácia klientov k vytvoreniu kvalitatívneho systému hodnôt s novou životnou   

    perspektívou  a akcentom na návrat do pracovného pomeru 

-   pracovná výpomoc klientov súkromným osobám, podnikateľským subjektom i cirkevnému    

    spoločenstvu podľa požiadaviek  

-   propagácia útulku pravidelnou aktualizáciou webovej stránky (texty, fotodokumentácia) 



– 16  – 

 

 

-   opakované zadávanie inzercie o útulku v miestnom periodiku – Levočský informačný   

    mesačník 

 

      

 Ing. Jozef Pagáč 

   riaditeľ útulku 
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                                                     Finančné príjmy a výdaje za rok 2014 

 

 

     V nadväznosti na registráciu OZ Konkordia-Lat. Svornosť v registri združení MV SR a v nadväznosti na 

registráciu ZSS útulok v registri poskytovateľov sociálnej služby PSK Prešov občianske združenie v roku 2014 

dosiahlo nasledovné ukazovatele: 

 

A/ Bežné účty OZ Konkordia 

1. bežný účet SLSP Levoča, č. účtu 0524785128/0900 – účelovo určený na príjem finančných prostriedkov 

PSK Prešov a hradenie výdavkov na zabezpečenie činnosti ZSS útulok na sociálne služby. Finančný príjem je 

transferom PSK Prešov na zabezpečenie sociálnych služieb. 

2. prevádzkový bežný účet SLSP Levoča, č. účtu 0524876126/0900 – vlastné finančné prostriedky OZ 

Konkordia, kreditom sú vlastné príjmy od klientov a donorov, hradené výdavky predstavujú zúčtované náklady 

OZ na činnosť. 

 

B/ Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby medzi PSK Prešov a OZ Konkordia ako 

poskytovateľom sociálnej služby. 

     Poskytovateľ finančného príspevku sa zmluvne zaviazal poskytnúť v roku 2014 neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok na 11 prijímateľov v objeme 22 328,64 €. 

 

C/ Prehľad príjmov a výdajov: 

 

Položka 

Ekonomicky oprávnené náklady                                                                            
(podľa  § 72 ods. 5 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. 

zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) 

W.+X.+Y.+Z.                                

Celkové za 

sledované 

obdobie                      

( v € ) 

W. - 

Hradené z 

príspevku 

PSK                    

( v € ) 

X. - 

Hradené z 

príjmov za 

poskytovanú 

soc. službu                       

( v € ) 

Y. - Hradené z 

jednorázovej 

dotácia MPSVaR 

SR na poskytovanie 

vybraných druhov 

sociálnych služieb                  

( v € )                              

* Poznámka: iba pri 

DSS, ŠZ, RhS, ZPB 

Z. - Hradené 

z iných 

zdrojov                          

( v € ) 

A. 

Mzdové náklady  

7 491,50 7 491,50       (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 

zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní 

podľa osobitného predpisu - Zákon č. 553/2003 Z.z.) 

B. 

Zákonné odvody 

2 588,70 2 588,70       (poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na 

sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu 

určenom podľa písmena A.) 

C. 
Cestovné náhrady 

          

(tuzemské cestovné náhrady) 

D. 

Spotreba energie 

7 238,39 4 555,82 2 682,57     

(výdavky na energie, vodu a komunikácie) 



E. 

Spotreba materiálu 

1 757,65 645,,65     1 112 
(materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 

interiérov) 

F. Dopravné           

G. 

Rutinná - štandardná údržba 

471,46 11,19 460,27     (výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 

havarijných stavov) 

H. 

Nájomné 

6 000 5 722,34 277,66     

(nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem 

dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 

obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 

toho istého druhu alebo porovnateľné veci) 

I. Výdavky na služby 85 85       

J. 

Bežné transfery 

          
(výdavky na bežné  v rozsahu vreckového podľa 

osobitného predpisu - Zákon č. 305/2005 Z.z. ) , 
odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej 

pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného 

predpisu - Zákon ť. 462/2003 Z.z.) 

K. 

Odpisy 

          

(odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa 
účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej 

služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka - Zákon 

č. 431/2002 Z.z.) odpis hmotného majetku, ktorým sú 
novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané 

na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach 

alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške 
obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom 

mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci 

toho istého druhu alebo porovnateľné veci) 

SUMAR 
25 632,70 

21 100,20 3 420,50   1 112 

        

        

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 
prijímateľa sociálnej služby / 1 deň 

3,75 
   

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 
prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac 

113,98 
   

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 
prijímateľa sociálnej služby / 1 rok 

1 367,81 
   

Dátum:  26. júna 2015       
         

Vypracoval:  Ing. Jozef Pagáč, riaditeľ  

                 útulku  
Schválil:  

       Mgr. Roman Gažúr   

               štatutár OZ  


