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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

o.z. Konkordia – lat. Svornosť za rok 2019 

 
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 nepriaznivej 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   Mgr. Iveta Salanciová  

 Sociálny pedagóg   PhDr. Dušan Užák 

 Pracovný  terapeut   Ing. Ján Tatransky  

 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 vodovodnými 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 

 - kúpelňa s 3 sprchami, 1 WC, 1 umývadlo 

– 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. 

 

 

Útulok:  

V roku 2019 bolo prijatých 18 klientov a služby sociálneho zariadenia využívalo celkom 35 

klientov s počtom poskytnutých ubytovacích dní 5084. Prepustených bolo 17 klientov, 1 

klient zomrel a počet obyvateľov útulku k 31.12.2019 bol 15. Veková štruktúra zostávajúcich 

15 klientov k 31.12.2019 bola nasledovná: 

 

                 1 klient vo veku  26 – 39 rokov 

                 9 klientov vo veku 40 – 62 rokov 

                 5 klientov vo veku 63 – 74 rokov 

                    

 

 

Domov na pol ceste:  

V roku 2019 bolo prijatých 13 klientov a služby sociálneho zariadenia využívalo celkom 13 

klientov s počtom poskytnutých ubytovacích dní 1733. Prepustených bolo 8 klientov a počet 

obyvateľov domova na pol ceste k 31.12.2019 bol 5. Veková štruktúra zostávajúcich 5 

klientov k 31.12.2019 bola nasledovná: 

 

                 1 klient vo veku 19 – 25 rokov 

                 1 klient vo veku  26 – 39 rokov 

                 1 klientov vo veku 40 – 62 rokov 

                 2 klienti vo veku 63 – 74 rokov 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        – 6  – 

 

                                                               Vyhodnotenie 

 

                              práce Útulku ako zariadenia sociálnej služby za rok 2019 

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

 

1.) Terapeutická oblasť 

 

V roku 2019 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 2019 sa uskutočnilo priemerne 15-20 terapeutických stretnutí, čo za 8- 

   ročné obdobie predstavuje viac ako 240 stretnutí, s celkovým počtom do 740     

   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. 

 

2.) Sociálna oblasť 

 

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

motivácii klientov na zmenu doterajšieho životného štýlu /PhDr. Užák, NsP Levoča 

psychiatrické oddelenie, MUDr. Hamrák 

-   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 
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-   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 

 

Jednou z dôležitých zmien v živote závislých jednotlivcov a bezdomovcov, ktorí sa rozhodujú 

pre život v abstinencii je zmena prostredia a štýlu života, ktoré im umožňujú ľahšie 

prekonávať závislosti a dosiahnuť vytýčený cieľ. Prostredníctvom duchovných služieb v 

útulku, štvrtkových stretnutí Kruciáty oslobodenia človeka, sv. omší, krížovej cesty, adorácii 

a ostatných duchovných aktivít prevádzaných počas dňa odovzdávame svoje problémy, 

ťažkosti a svoje zranenia do Božích rúk, aby nás posilnil a premieňal podľa svojej dobrotivej 

vôle. V rámci duchovnej obnovy sme sa zúčastnili pravidelného mesačného stretnutia 

Spoločenstva Pavol. Klientom umiestneným v chránenom prostredí, útulku, sú poskytované 

rôzne služby na báze psychoterapeutickej formou prednášok v skupine a zároveň prevádzaním 

individuálnych terapii, ktoré vedie PhDr. Dušan Užák. Poskytujú sa tiež služby na báze 

sociálnej, ktorej zámerom je viesť klientov k väčšej samostatnosti pri vybavovaní osobných 

náležitosti a pod. Všetky tieto služby sú vzájomne skĺbené s pracovnou terapiou, ktorá je 

jedným z nástrojov pri nadobúdaní praktických návykov, manuálnych zručností potrebných 

pre integrovanie klientov do života spoločnosti. Pravidelne vykonávanými aktivitami rastie u 

klientov pocit zodpovednosti a sebavedomia a okrem toho sa v nich odkrývajú i rôzne 

schopnosti, ktoré môžu uplatniť pri pracovnej činnosti nielen v útulku, ale taktiež i pri 

rôznych brigádnických aktivitách. Súčasťou aktivít klientov sú aj misijné výjazdy na pozvanie 

správcov farnosti z rôznych oblasti a miest na Slovensku. Počas stretnutia sa v homílii páter 

Roman Gažúr obracia k veriacim farnosti na tému závislosti. Klienti obohacujú stretnutie 

svojimi životnými príbehmi formou osobných svedectiev týkajúcich sa vnútornej premeny zo 

života závislosti k novému životu v abstinencii. Tieto misijné výjazdy prispievajú k 

rozširovaniu nových staníc Kruciáty oslobodenia človeka v rôznych kútoch Slovenska. 

Prostredníctvom rôznych činnosti sa pre závislých jednotlivcov otvárajú nové pracovné 

vyhliadky, ktoré sú pre nich dobrou motiváciou k sebarealizácii a zušľachťovaniu osobnosti.  

 

Január 

Začiatok nového roku 2019 sme privítali slávnosťou Bohorodičky Panny Márie, ktorú 

si Boh vyvolil za matku nášho Spasiteľa a spolupracovníčku na diele vykúpenia. Panna 

Mária, náš veľký vzor, akoby chcela zvolať do našich sŕdc, aby sme nepremárnili čas už od  
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prvého dňa nového roka a začali konať a žiť tak, ako Ježiš od nás očakáva – aby sme boli 

láskaví, milosrdní, odpúšťajúci, aktívni v skutkoch, vydávajúci svedectvo o Kristovi, 

prinášajúci ovocie, obnovení zmýšľaním a silní, príkladní a horliví, ale aj bdelí. Preto aj my v 

Dome sv. Františka preukazujeme našej Nebeskej Matke svoju úctu a lásku, volíme si ju za 

ochrankyňu a sprievodkyňu našimi životmi prostredníctvom denných modlitieb sv. ruženca a 

prosíme ju o mocný príhovor a orodovanie u jej syna Pána Ježiša pri adoráciách klientov pred 

vyloženou Najsv. Oltárnou Sviatosťou v chráme Ducha sv. a pri modlitbách korunky Božieho 

milosrdenstva pred obrazom Milosrdného Ježiša. Slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi bol pre 

nás ukazovateľom, aby sme pokračovali v príklade mudrcov z východu, aby sme vytrvalo a s 

vierou hľadali svojho Boha, Pána a Kráľa. Našou kresťanskou povinnosťou je objaviť Boha v 

bratoch a sestrách, deťoch i starých, chorých i väznených, nezamestnaných i opustených, v 

ľuďoch závislých a bez domova, lebo: „Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 

bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40) A tak aj my v našom spoločenstve sv. Františka hľadáme 

svetlo, aby sme iným pomáhali v ťažkostiach, skúškach a pokušeniach života. Duchovná 

formácia a intenzívne prehĺbovanie vzťahu s Bohom boli súčasťou denných modlitieb sv. 

ruženca, korunky Božieho milosrdenstva a duchovnej služby na aktuálne témy. Klienti sa 

denne aktívne zúčastňovali na sv. omši a to najmä modlitbou a spevom. Vyprosovali si tak 

potrebné milosti a silu pre svoj osobný život a život svojich blízkych a priateľov, ako aj pre 

ľudí zviazaných reťazami závislostí, ktorí si už vlastnými silami nedokážu pomôcť. To 

klientov posúva v osobnom živote vo viere a láske k Bohu, láske k blížnym a skutkom 

milosrdenstva. Vo štvrtok 3. januára sa uskutočnilo slávnostné novoročné stretnutie členov a 

priateľov Kruciáty oslobodenia človeka pod vedením pátra Romana Gažúra, ktorého sa 

zúčastnili aj klienti a zamestnanci nášho útulku. Po úvodnej modlitbe, duchovnom príhovore a 

kapustnici nasledovala prezentácia kolied a novoročných vinšov samotnými účastníkmi. V 

závere stretnutia sa konala adorácia pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou. Pracovná terapia v 

našom zariadení je rôznorodá. Nosnou časťou pracovnej terapeutickej činnosti bola denná 

údržba priestorov útulku v interiéri a v tomto zimnom období aj činnosti spojené s 

odpratávaním snehu, čistením chodníkov a prístupovej cesty, udržiavanie kláštorného 

nádvoria a okolia minoritského kostola. Klienti sa aktívne zapojili aj do upratovacích prác v 

chráme Ducha sv. a odkladaní vianočnej výzdoby. Súčasťou pracovných aktivít bolo aj 

štiepanie palivového dreva pre vykurovanie objektu, upratovanie drevárne, pivničných a 

skladových priestorov. Jednou z dominantných činností terapie prácou v našom zariadení, 

ktorá prispieva k zmene osobnosti klientov, sebaobrazu, zmene správania, samouzdravovacím 

procesom a znovuobjaveniu pocitov a emócií je starostlivosť o domáce hospodárske zvieratá 

(králiky, sliepky, ošípané, ovce, kozy), ich ošetrovanie a kŕmenie, čistenie hospodárskeho 

objektu, starostlivosť o nové prírastky oviec a kôz, zabezpečenie potravy a dovoz sena.  

 

Február 

V úvode mesiaca februára sme si uctili sviatok Obetovania Pána. Touto slávnosťou 

sme si pripomenuli udalosť, kedy Panna Mária priniesla do chrámu obetovať svojho Syna 

Ježiša Nebeskému Otcovi. Pri tejto sv. omši nám boli posvätené hromničné sviece 

symbolizujúce osobu Krista, ktorý sa odovzdáva svojmu Otcovi. Tak aj my v Dome sv. 

Františka sa snažíme o vytvorenie bližšieho vzťahu s Bohom, naším Nebeským Otcom,  
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odovzdaním nášho života so všetkým čo prináša do Jeho rúk. Uvedomujeme si svoje slabosti 

a pády, ale máme úprimnú túžbu a chcenie viac pracovať na sebe. Pravidelnou účasťou na 

štvrtkových adoráciách sme si pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vyprosovali Božie 

milosti, požehnanie a odvahu robiť nové životné kroky. Novénou pred spomienkou na 

Lurdskú Pannu Máriu sme prosili o potrebné milosti nielen pre seba samých, ale zvlášť sme 

odovzdávali svoje prosby Panne Márii, ktorá je Uzdravením nemocných, za všetkých chorých 

z našich rodín i chorých na celom svete, za ich duchovné i telesné uzdravenie a taktiež za 

pravú lásku a úctu k našej nebeskej Matke. Adorácie v chráme Ducha sv. boli súčasťou 

pravidelných štvrtkových stretnutí Kruciáty oslobodenia človeka pod vedením pátra Romana 

Gažúra zameraných na čítanie zo Sv. písma a spoločné modlitby, ktorých sa zúčastňovali aj 

naši klienti. V tomto mesiaci sme sa zúčastnili prednášky spoločenstva Pavol na aktuálnu 

tému „Boh ťa pripravuje“ s hosťom o. Martinom Mekelom, gréckokatolíckym kňazom, ktorý 

sa venuje pastorácii Rómov. Prednáška bola súčasťou duchovnej formácie našich klientov, 

povzbudením vo viere a v konaní skutkov lásky a milosrdenstva voči blížnym. V Dome sv. 

Františka kladieme dôraz na psychoterapeutické pôsobenie v rámci komunity ako aj 

individuálne rozhovory podľa špecifických potrieb klientov. Témy jednotlivých komunitných 

stretnutí s PhDr. Užákom zahŕňali široký záber problematiky rôznych typov závislostí od 

psychoaktívnych látok i nelátkových závislostí až po problémy bezdomovectva. Súčasťou 

bola analýza a následná terapia rôznych typov závislostí s akcentom na závislosť od alkoholu, 

rozoberanie problematiky ľudí bez prístrešia, bez práce, narušené rodinné väzby, pomoc po 

výkone trestu, stanovenie si životných cieľov a priorít, prevzatie zodpovednosti za svoj život 

a život svojich blízkych, ako aj motivácia robiť správne rozhodnutia v dôležitých otázkach. 

Aktivity pracovnej terapie ako fixnej súčasti režimu dňa 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. Pravidelne vykonávanými aktivitami rastie u klientov pocit 

zodpovednosti a sebavedomia. Vzhľadom na prebiehajúcu vykurovaciu sezónu sme 

pokračovali v príprave dreva pre vykurovanie útulku. V exteriéri sme sa venovali úpravám 

dvora ako aj upratovaniu skladových priestorov. V oblasti starostlivosti o zvieratá sme 

zabezpečili dovoz sena, pravidelné čistenie hospodárskeho objektu, vývoz maštaľného hnoja 

na kompostovisko a dôraz sme kládli na starostlivosť o nové prírastky oviec a kôz. Okrem 

dennej údržby interiéru sme sa v tomto zimnom období venovali aj udržiavaniu chodníkov, 

kláštorného nádvoria a okolia minoritského kostola v súvislosti s odpratávaním snehu. Klienti 

sa aktívne zapájali aj do rôznych brigádnických činnosti pre fyzické osoby a poskytovali 

svoju pomoc podľa vznesených požiadaviek. Podpora a rozvoj psychických schopností a 

emocionálneho prežívania klientov sa uskutočňovala aj formou kreatívnych tvorivých techník 

pri zdobení veľkonočných kraslíc, čo prispievalo k zmysluplnému využívaniu voľného času 

našich klientov.  

 

Marec 

V mesiaci marci sme prežívali pôstne obdobie, vzácny a výnimočný čas, ktorý trval až 

do slávnosti Pánovej večere na Zelený štvrtok. Bola to pre nás všetkých v Dome sv. Františka 

príležitosť zamyslieť sa nad našou duchovnou obnovou a vnútornou premenou, aby sme  
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mohli hlbšie preniknúť do Kristovho vykupiteľského diela a pripraviť sa na slávenie 

ukrižovania a vzkriesenia Pána. Bol to čas veľkých milostí a každý človek mohol byť 

uzdravený a oslobodený od svojich hriešnych zlozvykov, nerestí a závislostí. Aj naši klienti 

prejavili úprimnú túžbu a ochotu ducha po zmene a vo všetkom sa podriadiť Božej vôli. Na 

pobožnostiach Krížovej cesty, čítaním Božieho slova, prijímaním sviatostí, pôstom a pokáním 

si oživovali a posilňovali svoju vieru v Ježiša Krista, aby mohli vstúpiť na cestu lásky ku 

každému človeku. Klienti si viac ako inokedy uvedomovali, že chcú napredovať v čnostiach, 

prinášať obety, horlivosť v pokání, zriekať sa seba samých, schopnosť znášať každé 

protivenstvo, vzájomne sa akceptovať a odpúšťať si. V úsilí kráčať po tejto životnej 

evanjeliovej ceste plnenia Božích prikázaní sa snažili každý deň prežiť tak, aby ich to 

posunulo bližšie k Bohu. V tomto duchu slúži naše spoločenstvo biednym a tým, ktorí sa 

nachádzajú v trápení, ťažkostiach a okovách závislostí. Je to jedna z ciest, ako sa môžeme 

stretnúť s Kristom, svedčiť o ňom a šíriť evanjelium lásky, lebo Pán odplatí všetko dobro čo 

bolo urobené blížnym. Na sviatok Zvestovania Pána sme si pripomenuli udalosť, kedy anjel 

Gabriel navštívil Pannu Máriu a oznámil jej dôležité posolstvo. Mária, plná Božej milosti si 

uvedomuje, že môže svojím materstvom zasiahnuť do dejín vykúpenia a dáva svoj súhlas. 

Náš Nebeský Otec chce spasiť každého z nás a preto nám dáva svoju matku za vzor plnenia 

Božej vôle. Aj my v Dome sv. Františka máme v Panne Márii mocnú ochrankyňu a 

orodovnicu na vyprosenie Božích milostí a snažíme sa jeden druhému navzájom si pomáhať a 

posväcovať sa modlitbou, pôstom, skutkami kresťanského milosrdenstva, ale aj osobným 

príkladom, slovom povzbudenia, radou či napomenutím. Takto chceme byť otvorení pre 

Božie vnuknutie, aby sme mohli ako Panna Mária povedať Bohu svoje fiat a plniť jeho vôľu. 

K duchovnému rastu našich klientov výraznou mierou prispievali aj aktivity spoločenstva 

Pavol prostredníctvom pravidelných prednášok so zaujímavými hosťami. Pracovná terapia 

ako jeden z nástrojov sebarealizácie klientov okrem rozvoja a zlepšenia manuálnej zdatnosti 

rozvíja aj vôľové vlastnosti a stimuluje u klientov pocit uspokojenia a radosti z dobre 

vykonanej práce, pocit sebaistoty a zdravý vývin sebavedomia. Pracovno-terapeutické 

aktivity ako významný faktor a súčasť režimovej terapie dňa sa zameriavali na vytvorenie 

nového systému hodnôt u klientov, prijatie zodpovednosti za vlastné konanie, podporovali 

rozvoj asertívnych schopností, samostatnosť a motiváciu na zmenu životného štýlu. 

Ukončením zimného obdobia a nástupom jarných dní sme upriamili naše pracovné aktivity na 

činnosti spojené s upratovaním exteriéru útulku, priestorov dvora, kláštorného nádvoria a 

okolia kaplnky Panny Márie, ktoré sme skrášlili úpravami. V rámci hodín pracovnej terapie 

sme pokračovali v príprave pôdy na jarnú výsadbu. Jarné práce v záhrade sme realizovali 

klasickými technikami – rýľovaním a kyprením pôdy. Upravili sme záhradné kompostovisko, 

ktoré nám slúži ako primárny zdroj živín na obohatenie pôdy pri pestovateľských činnostiach. 

Výsledkom príkladnej starostlivosti našich klientov o hospodárske zvieratá boli aj nové 

prírastky jahniat a kozliat z vlastného chovu, taktiež sme sa venovali chovu ošípaných, 

králikov a hydiny. Kontinuálne prepojenie kreatívnych a tvorivých techník klientov 

pokračovalo aj v tomto mesiaci zdobením veľkonočných kraslíc. Časť pracovnej terapie sa 

uskutočňovala v Útulku Božieho milosrdenstva v Budkovciach. Naši klienti pravidelne 

poskytovali svoju pomoc aj súkromným osobám pri rôznych brigádnických činnostiach (práce 

v lese, v záhrade, pomocné stavebné práce). Niektorí z klientov sa zúčastňovali aktivačných 

prác v Dome sv. Františka prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, čím sa  

 



– 11  – 

 

efektívne pripravovali pre trh práce nadobúdaním nových pracovných skúseností a rozvojom 

svojho pracovného potenciálu.  

 

Apríl 

V Dome sv. Františka sme sa v rámci duchovnej prípravy na slávenie najväčších 

sviatkov liturgického roka, veľkonočných sviatkov Zmŕtvychvstania Pána a Vykupiteľa 

ľudských duší pravidelne zúčastňovali na sv. omšiach, krížových cestách, spoločných 

modlitbách sv. ruženca ako aj pravidelných štvrtkových stretnutiach Kruciáty oslobodenia 

človeka, ktoré viedol p. Roman Gažúr, spojených s adoráciami pred Najsvätejšou Oltárnou 

Sviatosťou. 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, ktoré sú významným prostriedkom pre dosiahnutie duchovnej premeny v spojení 

s Božou pomocou a milosťou. Udalosťami Veľkého týždňa sme si sprítomňovali historickú 

udalosť v dejinách ľudstva, keď Ježiš Kristus z lásky k nám vzal na seba naše hriechy a 

svojou obetou na dreve kríža splatil dlh svojmu Otcovi za nás, čím sa naplnil boží 

vykupiteľský plán našej spásy. Radostné Aleluja na Vigíliu Zmŕtvychvstania Pána zaznelo aj 

v našom chráme Ducha sv. Na tejto slávnosti nechýbali naši klienti, ktorí sa aktívne zapájali 

pri liturgii sv. omše spevom i miništrovaním. V období veľkonočnej oktávy sme sa v radosti 

spájali s celou Cirkvou pri oslave vzkrieseného Krista, Víťaza nad smrťou, ktorý vydobyl 

večný život pre celé ľudstvo. Druhou veľkonočnou nedeľou – nedeľou Božieho milosrdenstva 

sme si pri sv. omši sprítomnili tajomstvo milosrdenstva zjavené v ukrižovanom a 

zmŕtvychvstalom Kristovi. Milosrdná láska Boha ku každému človeku vedie aj nás v Dome 

sv. Františka v evanjeliovom duchu dôvery voči Bohu k aktívnej láske k blížnym. Je to naše 

krédo v Dome sv. Františka, lebo v ľuďoch biednych, bez domova a spútaných okovami 

závislostí vidíme trpiaceho Krista. Krista, ktorý vstal z mŕtvych, aby sme my mali večný 

život. Klienti si vyprosovali od Milosrdného Pána plnosť Božích milostí pre svoj osobný 

duchovný rast, svetlo na svojej životnej ceste ako aj požehnanie pre svojich najbližších, 

priateľov i všetkých tých, ktorí sa zverili do ich modlitieb. Okrem ranných, poludňajších a 

večerných modlitieb sv. ruženca sme sa pravidelne stretávali na modlitbách v hodine Božieho 

milosrdenstva pred obrazom Milosrdného Ježiša. Pracovno-terapeutické činnosti s akcentom 

na rozvoj manuálnych aktivít a zručností u klientov boli súčasťou komplexného a cieleného 

pôsobenia so zámerom rozvíjať ich individuálne schopnosti, tvorivosť a osobnostný potenciál. 

Primárnou pracovnou terapiou zostáva údržba Domu sv. Františka a starostlivosť o kláštorné 

nádvorie pátrov minoritov. Jarné práce v záhradách pokračovali výsadbou zeleniny, 

zemiakov, repy a jahôd. Okolie kaplnky Panny Márie sme skrášlili úpravami a výsadbou 

okrasných kvetín. Klienti sa aktívne zapojili aj do upratovacích prác v chráme Ducha sv. v 

predveľkonočnom období a pri príprave a výzdobe Božieho hrobu. Pracovné aktivity boli 

zamerané na chov a opateru hospodárskych zvierat s dôrazom na nové prírastky jahniat a 

kozliat. Starostlivosť o domáce zvieratá, ich ošetrovanie, kŕmenie a všetky s tým súvisiace 

aktivity tvorili podstatnú časť pracovnej terapie v Dome sv. Františka, ktorá má významný 

podiel pri nadobúdaní, obnove a rozvoji pracovných návykov klientov. V tomto mesiaci sme 

zrealizovali presun oviec a kôz na salaš do objektu bývalého poľnohospodárskeho družstva. 

Tejto aktivite predchádzali práce súvisiace s prípravou a vyčistením pozemku, hospodárskeho  
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objektu a so zhotovením ohrady pre zvieratá. Klienti sa venovali aj píleniu a uskladneniu 

palivového dreva na ďalšie vykurovacie obdobie a taktiež zdobeniu veľkonočných kraslíc.  

 

Máj 

Prvým májovým dňom sme vstúpili do najkrajšieho obdobia roka – mariánskeho 

mesiaca máj, ktorý bol venovaný úcte Panne Márii a rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej 

moci a dobrote, svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. Toto obdobie bolo pre nás 

všetkých začiatkom nového duchovného života, príležitosťou formovať si podľa vzoru Panny 

Márie svoj duchovný charakter a vychovávať vnútorného človeka. Každý z nás prejavil 

svojím vlastným spôsobom patričnú úctu Matke Božieho Syna i našej nebeskej Matke Panne 

Márii. Prostredníctvom loretánskych litánií, rozjímaní a mariánskych modlitieb sme sa 

intenzívne prihovárali našej Kráľovnej, aby orodovala za nás, za naše potreby, slabosti a 

pády. Obracali sme sa k nej s veľkou úctou a dôverou predostrúc jej vrúcne prosby osobného 

charakteru i za celé spoločenstvo Domu sv. Františka. Ona jediná nám môže vyprosiť 

potrebné milosti, Božiu pomoc a ochranu na životnej ceste plnej ťažkostí, pokušení a nástrah. 

Ako kresťania sme si plne uvedomovali význam osobného vzťahu s Bohom a tiež naliehavosť 

šírenia evanjelizácie v dnešnej dobe. Aktuálnosť tejto témy bola ústredným motívom 

májového stretnutia spoločenstva Pavol pod názvom „Klamstvá diabla v živote človeka II.“ s 

hosťom o. Mikulášom Tressom, redemptoristom, misionárom a evanjelizátorom. Štvrtou 

veľkonočnou nedeľou – nedeľou Dobrého Pastiera, ktorá je dňom modlitieb za kňazské a 

rehoľné povolania, sme pri sv. omši spolu s celou Cirkvou pozdvihli svoje modlitby k 

jedinému Pastierovi Cirkvi, Ježišovi Kristovi, aby sme vyprosili nových duchovných 

pastierov a duchovné povolania. 30. mája, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána – štyridsiaty 

deň po zmŕtvychvstaní sme si pripomenuli udalosť, keď Pán Ježiš, víťaz nad hriechom a 

smrťou nás predišiel do večného príbytku, aby nám dal jasnú nádej, že kde je on naša hlava, 

aj my jeho údy budeme v tej istej sláve. Nasledujúci deň bol začiatkom novény pred 

slávnosťou zoslania Ducha sv. a dobrou príležitosťou otvoriť sa pôsobeniu Ducha sv. a prosiť 

o jeho dary a ovocie v našich životoch, aby sme mohli čerpať z prameňa všetkých pre nás 

potrebných milostí. Pracovná terapia predstavuje súbor fyzických a psychických aktivít 

zameraných na rekonštrukciu celej osobnosti klienta. Klientov vedieme k aktívnej účasti na 

všetkých aktivitách a režime zariadenia, na dodržiavaní pravidiel a zásad. Sú si vedomí toho, 

že nemôžu byť len pasívnymi prijímateľmi terapeutických snažení a činností, ale sa musia 

sami aktívne, samostatne a so záujmom podieľať na vlastnej terapii. 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. Dominantnou činnosťou v rámci sezónnych 

pestovateľských prác bola výsadba neskorých druhov zeleniny ako aj okopávanie a 

odstraňovanie buriny v našich záhradách. Starostlivosť o zvieratá, ich ošetrovanie, príprava 

potravy, kŕmenie, kosenie trávy, pasenie na lúkach, dojenie mlieka, čistenie hospodárskeho 

objektu, dovoz a uskladnenie sena tvorili dôležitú súčasť pracovnej terapie, ktorá pozitívne 

ovplyvňovala emocionálne prežívanie a socializáciu klientov. Pracovné terapeutické aktivity 

boli zamerané aj na širokú škálu brigádnických činnosti pre súkromné osoby mimo objektu 

zariadenia, kde klienti prichádzali do kontaktu s vonkajším reálnym nechráneným prostredím  
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pracovných aktivít a sociálnych kontaktov. Tieto nové pracovné skúsenosti ich osobnostne 

rozvíjali, posúvali v napredovaní vyššie a pripravovali k začleneniu sa do pracovného života. 

Časť pracovnej terapie sa realizovala v Útulku Božieho milosrdenstva v Budkovciach.  

 

Jún 

Celý mesiac jún bol zasvätený osobitnej úcte Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu, ktoré 

si máme nielen uctievať, ale snažiť sa ho aj nasledovať a svoje srdcia pretvárať podľa Jeho 

Srdca. Evanjelium nám zjavuje Boží rozmer lásky: „Boh tak miloval svet, že dal svojho 

jednorodeného Syna.“ (Jn 3,16) Podstatou Božej lásky je dávanie. Čím viac myslíme na 

druhých, blížnych, čím viac konáme pre nich dobro, tým viac nachádzame radosť a pokoj, 

posväcujeme sa, darujeme sa iným cez službu, pomoc, starostlivosť, obetavosť a zároveň 

napĺňame Boží plán, ktorý má náš Nebeský Otec s každým z nás. Takéto poslanie je aj naším 

krédom v Dome sv. Františka – slúžiť láskou, ktorá je ochotná rozdávať sa, odpúšťať, ktorá 

nikdy nekončí, nepozná žiadne obmedzenia. Srdce Boha je plné dobroty a láskavosti, 

trpezlivé a milosrdné, bohaté na lásku, preto ho vzývame slovom, pokáním, obetou a celým 

životom, je pre nás prameňom svätosti, aby bilo pre druhých, ktorí túžia po našej láske a 

pochopení, očakávajú našu pomoc a sme pre nich nádejou, oporou a posilou na ich životnej 

ceste smerujúcej k obráteniu, k novým začiatkom, k životu bez závislostí a k trvalej 

abstinencii. Najsvätejšie Srdce Ježišovo sme si preto celý mesiac jún uctievali pobožnosťami 

počas hodín milosrdenstva v minoritskom kostole. Mládežnícke spoločenstvo Pavol a pátri 

minoriti pripravili pre nás všetkých katechézu na tému: „Ovocie kríža v živote kresťana a v 

živote bl. matky Alfonzy,“ ktorej hosťami boli o. Dušan Lukáč a sr. Katarína Krištofová. 

Novénou pred slávnosťou Zoslania Ducha sv. sme sa pripravovali na jeho pôsobenie v našich 

srdciach a prosili o jeho dary a ovocie v našich životoch. Vyvrcholením novény bola 

odpustová Turíčna slávnosť v minoritskom chráme so sv. omšou, adoráciou, vešperami a 

spoločnými modlitbami za dary Ducha sv. Pri eucharistickom slávení sme prosili o 

pomazanie Duchom sv., aby naše slová boli živé a dotkli sa ľudských sŕdc, aby Boh prežiaril 

naše srdcia láskou a milosrdenstvom k naším blížnym. Nasledujúci týždeň po tejto slávnosti 

sme si uctili najsv. Trojicu, ktorá je oslavou Boha Otca – Stvoriteľa, Boha Syna Ježiša Krista 

– Vykupiteľa a Boha Ducha Svätého – Posvätiteľa. V závere mesiaca júna, na slávnosť Najsv. 

Kristovho tela a krvi sme vzdávali Bohu vďaku za veľký dar Eucharistie a vyjadrovali úctu 

Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. V režime dňa 

našich klientov zohrávali významnú úlohu rôzne pracovno-terapeutické aktivity zamerané 

prevažne na manuálnu činnosť s cieľom rozvíjať celkovú osobnosť klientov a mobilizovať ich 

vnútorné sily pre cestu abstinencie od psychoaktívnych látok. Primárnou aktivitou zostávali 

upratovacie práce v Dome sv. Františka a udržiavanie čistoty dvora, chodníkov a stála údržba 

nádvoria kláštora pátrov minoritov. Venovali sme sa aj sezónnym prácam v záhrade a v 

záhradkách, ktoré nám dali do prenájmu naši dobrodinci – kyprenie pôdy, odstraňovanie 

buriny a pod. Ako jednu z významných činností, ktorej sme venovali primeranú pozornosť, 

bol chov hospodárskych zvierat na salaši v priestoroch bývalého poľnohospodárskeho 

družstva. Klienti sa starali o ovce a kozy, ktoré pásli na priľahlých lúkach. Pre tieto zvieratá 

sme zabezpečili dovoz sena na obdobie zimy, taktiež sme zrealizovali vývoz maštaľného 

hnoja. V závere mesiaca sme sa v rámci hodín pracovnej terapie venovali aj údržbe druhého  
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poschodia objektu Domu sv. Františka spojenej s prípravou izieb pre pútnikov Levočskej 

mariánskej púte. Vykonala sa aj úprava a odvoz stavebného a železného odpadu, čo prispelo 

ku skrášleniu a dôstojnosti okolia kaplnky Panny Márie. Celý terapeutický proces v Dome sv. 

Františka prispieva a napomáha k lepšej integrácii klientov do života spoločnosti, k prijatiu 

zodpovednosti za svoje konanie a k uvedomeniu si vlastnej hodnoty pri stanovení cieľov a 

priorít v osobnom i pracovnom živote klientov.  

 

Júl 

Ústrednou duchovnou témou v mesiaci júl bola levočská púť na Mariánsku horu. Jej 

vyvrcholením bola slávnostná eucharistia, pri ktorej sme vzdávali vďaky Panne Márii za jej 

láskavé vedenie prúdiace z jej Nepoškvrneného Srdca, za starostlivú pomoc a materinskú 

ochranu, ktorou nás sprevádza od samotného vzniku Domu sv. Františka. Naša dôvera a 

hlboká úcta k Preblahoslavenej Panne Márii pri zveľaďovaní nášho zariadenia pramení z 

lásky k blížnym, zvlášť biednym a služby milosrdenstva, aby sme sa duchovne znovuzrodili a 

rástli v evanjeliových čnostiach. Na tomto pútnickom mieste sme si vyprosovali Božie milosti 

potrebné na životné zmeny a ochranu pred nástrahami závislostí. Levočskej Panne Márii sme 

zverili aj všetkých našich dobrodincov a priaznivcov ďakujúc im za ich nezištnú pomoc, 

materiálnu a duchovnú podporu pri ďalšom rozvoji nášho zariadenia. Levočskej púti na 

Mariánsku horu predchádzala aj tento rok pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka, ktorá 

začala 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 Domu sv. Františka prostredníctvom fotodokumentácie a textového 

materiálu. Do činnosti Kruciáty sa klienti zapájali aj pravidelnou aktívnou účasťou na 

štvrtkových stretnutiach v priestoroch nášho zariadenia, ktorých programovú štruktúru tvorila 

modlitba, čítanie zo Sv. písma, vzájomné zdieľanie na určenú tému a záverečná adorácia pred 

Najsv. Oltárnou Sviatosťou v chráme Ducha sv. V rámci vybraných tém, ktorých cieľom bolo 

uzdravenie telesnej stránky človeka a jeho vnútorné oslobodenie v zmysle evanjelia, ktoré 

môže uskutočniť len Ježiš Kristus mocou sv. Ducha, sa rozoberali príčiny a mechanizmy 

vzniku rôznych typov závislostí, ich deštruktívny vplyv na emocionálny a duševný život 

človeka, na medziľudské vzťahy a rozpad rodiny, stratu viery vo vlastnú hodnotu, čo viedlo k 

neakceptovaniu okolím a spoločenskej izolácii závislých. Apel bol kladený na hľadanie 

riešení, mobilizáciu vnútorných síl a pochopenie a akceptáciu prítomnosti Boha ako opory a 

pomoci v práci na sebe. Kruciáta oslobodenia človeka zorganizovala aj tento rok púť do 

Medžugoria ku Medžugorskej Panne Márii. Program púte, ktorú duchovne viedol páter 

Roman Gažúr a ktorej sa vďaka sponzorskému daru Kruciáty zúčastnili aj dvaja naši klienti 

začal sv. omšou v minoritskom kostole a v samotnom Medžugorí pokračoval výstupom na 

Podbrdo a Križevac, účasťou na sv. omšiach a modlitbách a taktiež návštevou komunity 

Cenacolo. V súvislosti s Mariánskou púťou prebiehali v našom zariadení v úvode mesiaca 

prípravné a organizačné práce pri zabezpečovaní ubytovania a stravovania v priestoroch 

útulku pre pútnikov levočskej púte. Klienti zrealizovali inštaláciu vojenského poľného stanu 

na Mariánskej hore a odvoz stavebného, kovového a plastového odpadu z priestorov dvora,  
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taktiež vyčistenie a úpravu dvora. Akcent v pracovnej terapeutickej činnosti bol kladený na 

upratovacie práce v chráme Ducha sv. a na starostlivosť o kláštorné nádvorie. Naďalej 

pokračovali sezónne práce v našich záhradách okopávaním zemiakov, kŕmnej repy a zeleniny, 

ako aj kyprením pôdy a odstraňovaním buriny. Medzi optimálne formy pracovnej 

terapeutickej činnosti môžeme určite zaradiť chov hospodárskych zvierat. Okrem 

salašníckeho spôsobu chovu oviec a kôz na lúkach a pasienkoch v tomto letnom období sa 

klienti zaoberali aj chovom ošípaných, králikov a sliepok. Starostlivosť o zvieratá spočívala v 

príprave potravy, kosení trávy, čistení hospodárskeho objektu, získavaní mlieka a výrobe 

syra, ale aj v strihaní oviec a zabezpečení ďalších potrebných činností. 

 

August 

V mesiaci august sme si pripomenuli sviatok Panny Márie Anjelskej, nazývaný aj 

Porciunkula, ktorý je jedným z najväčších františkánskych sviatkov v roku a je spätý s 

menom sv. Františka a získaním úplných odpustkov. Príležitosťou duchovnej obnovy našich 

klientov bol aj sviatok Premenenia Pána, ktorý sa uskutočnil na hore Tábor, keď sa Pán Ježiš 

v prítomnosti troch apoštolov premenil. Nebola to iba vonkajšia premena, išlo o premenu 

vnútra, ktorou chcel Pán poukázať na význam bezhraničnej dôvery človeka k Bohu aj v 

skúškach, utrpeniach a ťažkostiach života, pretože On robí všetko pre naše dobro. Kristus 

naplnil apoštolov svetlom a preto aj my sa máme vždy utiekať k tomuto životodarnému 

Božiemu prameňu milostí, k jeho učeniu, lebo iba tak sa môžeme meniť a pripodobňovať 

Pánu Ježišovi, zjednocovať sa s ním, a to osobitne v skutkoch služby, lásky a milosrdenstva 

voči všetkým blížnym, ktorí našu pomoc potrebujú a očakávajú. Slávnosťou Nanebovzatia 

Panny Márie sme si pripomenuli výnimočnú účasť Božej Matky na utrpení a zmŕtvychvstaní 

jej Syna. Nanebovzatie je zvláštnym privilégiom, ktoré bolo Panne Márii udelené pre jej 

hlboké a neoddeliteľné spojenie s Kristom. V tomto duchu sme si aj my uvedomili dôležitosť 

prežitia zbožného života s cieľom dosiahnuť svojimi skutkami odmenu v nebi. Slávnosť 

Nanebovzatia Panny Márie mala o osem dní svoje sviatočné predĺženie v pamiatke Panny 

Márie Kráľovnej, ktorú sme si uctili ako Kráľovnú všetkých veriacich, celej cirkvi, ktorá 

vedie ľudské pokolenie do Nebeského kráľovstva. V sobotu 31. augusta sa konala jubilejná X. 

celoslovenská púť Hnutia Svetlo – Život a Kruciáty oslobodenia človeka v poľskom 

Kroscienku k hrobu Božieho služobníka o. Františka Blachnického, cez ktorého Pán vytvoril 

úžasné dielo Kruciáty triezvosti. Tohto podujatia sa zúčastnili aj naši klienti. Programovou 

náplňou púte s témou „Vyslobodení a vyslobodzujúci“ boli modlitby k Duchu sv., chvály na 

Božiu slávu za dielo Kruciáty a taktiež svedectvá o Božom dotyku a uzdravení. Dôležitú 

úlohu v režime dňa našich klientov zohráva pracovná terapia podporujúca pracovné návyky a 

stereotypy, kolektívne cítenie a fyzickú kondíciu. Klienti sa aktívne zapájali do pravidelnej 

údržby interiéru Domu sv. Františka a taktiež sa podieľali na úprave dvora, chodníkov, 

odvoze komunálneho a technického odpadu, upratovaní pivničných a skladových priestorov. 

V rámci sezónnych prác sme okopávali hriadky zeleniny, zemiakov, kyprili pôdu, 

odstraňovali burinu a v závere mesiaca sme začali s realizáciou zberu časti úrody. Jednou z 

najdôležitejších pracovných činností, ktorá tvorila podstatnú časť terapeutických aktivít bol 

chov domácich hospodárskych zvierat a starostlivosť o ne, čomu klienti venovali primeranú  
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pozornosť. V rámci pracovno-terapeutickej činnosti sme zrealizovali opravu strešnej krytiny 

na senníku, vybielenie hospodárskeho objektu a výmenu podlahy pre ustajnenie zvierat v 

zimnom období. Na základe poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny sme začali v interiéri nášho zariadenia s rekonštrukciou kuchyne a jedálne. Tejto 

pracovnej aktivity sa v rámci pomocných prác zúčastňovali aj naši klienti, ktorí taktiež 

ponúkali svoju pomoc aj súkromným osobám prostredníctvom rôznych brigád (práce v 

záhrade, príprava dreva na vykurovanie, drobné stavebné práce). Spolupracovali sme aj s 

úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri vykonávaní aktivačných prác a dobrovoľníckej 

činnosti našimi klientmi. Klientom sme napomáhali aj pri hľadaní zamestnania (ponuka práce 

prostredníctvom internetu, zhotovenie žiadostí a životopisov).  

September 

V mesiaci septembri sme oslávili tri mariánske sviatky, ktorými sme vzdali úctu 

Preblahoslavenej Panne Márii, našej nebeskej Matke, Kráľovnej neba i zeme. Panna Mária je 

pre nás všetkých vzorom čnostného života, vzorom služby a obety blížnym, osobitne tým, 

ktorí to najviac potrebujú – ľuďom biednym, bez domova a trpiacim rôznymi druhmi 

závislosti. Mariánskou spiritualitou sa môžeme viacej priblížiť k Pánu Ježišovi a získať 

plnosť Božích milostí pre každodenný život. Modlitba sv. ruženca a rozjímanie o jeho 

tajomstvách je prostriedkom posväcovania nás samých a bližším primknutím sa k Nebeskému 

Otcovi. Sedembolestná Panna Mária, patrónka slovenského národa je našou mocnou 

orodovnicou u svojho Syna. Veď ako hovorí sv. Bernard: „Nikdy nebolo počuť, žeby bol 

niekto opustený, kto sa utiekal pod Tvoju ochranu, Teba prosil o pomoc a žiadal o Tvoje 

orodovanie.“ K nej sa utiekame v modlitbách a nachádzame tak útechu, posilu a nádej v 

životných krížoch a trápeniach. Za mocnú ochranu a neustálu pomoc vďačíme našej 

dobrotivej Matke, Panne Márii, aj pri príležitosti už ôsmeho výročia založenia Útulku sv. 

Františka z Assisi v Levoči. Panna Mária nás viedla po neľahkej ceste a pozývala do služby 

tým, ktorí boli na okraji spoločnosti a nemali už silu pomôcť si sami. Podľa jej príkladu sme 

celých osem rokov v našom útulku podávali pomocnú ruku tým najbiednejším a 

„malomocným“ 21. storočia – alkoholikom, drogovo závislým, gemblerom, ľuďom po 

prepustení z výkonu trestu... Okrem psychoterapeutickej a sociálnej pomoci sme týmto 

ľuďom poskytovali najmä duchovnú službu a formáciu, ktorú viedli naši pátri minoriti. Pri 

modlitbách a sv. omšiach  sme nezabúdali ani na všetkých našich dobrodincov a vyprosovali 

im hojné Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. Sviatok Povýšenia sv. kríža bol pre nás 

duchovnou výzvou, aby sme podľa vzoru Pána Ježiša niesli svoje životné kríže a tak sa 

spolupodieľali na vykupiteľskom diele Ježiša Krista a jeho oslávení. Kríž nám dáva duchovnú 

silu a vnútorne nás uzdravuje zo zranení a bolestí tohto sveta. Náležitou úctou k 

ukrižovanému Pánu Ježišovi a zvelebovaním Božieho milosrdenstva sme si vyprosovali 

potrebné milosti pre seba, naše rodiny, náš Dom sv. Františka i pre všetkých hriešnikov. 

Duchovným povzbudením a utvrdením vo viere bola pre nás prednáška spoločenstva Pavol na 

tému: „Prečo čítať Bibliu a ako porozumieť Božiemu slovu ?“ s hosťom ThDr. Vladimírom 

Šostákom, PhD., biskupským vikárom pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov v 

Košickej arcidiecéze. S príchodom jesene boli terapeutické pracovné činnosti zamerané na 

čistenie dvora, chodníkov, okolia kaplnky Panny Márie, hrabanie opadnutého lístia a úpravu 

kláštorného nádvoria pátrov minoritov. V našich záhradách sme pozornosť upriamili na zber a  
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uskladnenie úrody (zelenina, zemiaky), rýľovanie pôdy, odstraňovanie buriny, vývoz 

maštaľného hnoja a prípravu na jarnú výsadbu. Primárne sme sa venovali chovu 

hospodárskych zvierat a starostlivosti o ne zabezpečovaním potravy a pravidelným čistením 

hospodárskeho objektu. Klienti využili svoje manuálne zručnosti pri pílení a uskladňovaní 

palivového dreva na vykurovacie obdobie v zimných mesiacoch, ktoré nám opätovne 

poskytol Biskupský úrad v Spišskom Podhradí a J. Em. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny 

biskup, za čo sa chceme zo srdca poďakovať. Veľmi si to vážime a vyslovujeme úprimné Pán 

Boh zaplať. Na základe poskytnutej dotácie z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

sme pokračovali s rekonštrukciou kuchyne a jedálne v Dome sv. Františka za aktívnej účasti 

našich klientov na pomocných prácach v rámci hodín pracovnej terapie.  

 

Október 

V mesiaci októbri, v jeho úvode, sme si v predvečer sviatku sv. Františka Assiského, 

významného svätca a patróna nášho Domu sv. Františka pripomenuli po slávnostnej sv. omši 

Transitom pamiatku jeho prechodu zo smrti do večnej slávy. Život sv. Františka z Assisi bol 

odzrkadlením nekonečnej Božej lásky k človeku predovšetkým k ľuďom poznačeným 

chudobou a malomocenstvom. Jeho svedectvo života nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa 

podľa jeho príkladu vedeli plne odovzdať do služby blížnym, zvlášť tým, ktorí sa ocitli na 

okraji spoločnosti (alkoholikom, narkomanom, gemblerom, bezdomovcom), ktorí sa 

nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii v snahe podať im pomocnú ruku a ukázať im 

cestu pri riešení ich problémov. Mesiac október bol už tradične zasvätený úcte Panne Márii 

Ružencovej. V Dome sv. Františka sme venovali tajomstvám a rozjímaniu sv. ruženca 

zvláštnu pozornosť, uvedomujúc si skrze túto modlitbu mocný príhovor Panny Márie u nášho 

Nebeského Otca vo všetkých záležitostiach a životných situáciách ktoré sme jej predkladali, 

dúfajúc že práve ona nám vyprosí potrebné milosti a Božiu pomoc i duchovnú silu pri kráčaní 

po životnej ceste, ktorá nie je bez prekážok a ťažkostí. V dňoch 11. - 13. októbra 2019 

organizovala Kruciáta oslobodenia človeka spoločne s Diakóniou oslobodenia Hnutia Svetlo - 

Život už 21. celoslovenské sympózium, ktoré otvorila úvodná sv. omša s následnou krížovou 

cestou na Mariánsku horu pod vedením gvardiána kláštora minoritov v Levoči o. Martina 

Kollára a prednáškou o. Martina Harčara na tému: „Kľúč ku kvalitným vzťahom.“ Druhý deň 

sympózia pokračoval sv. omšou v minoritskom chráme, ktorú celebroval dôstojný otec 

generálny vikár Anton Tyrol zo Spišskej Kapituly. Sympózia sa zúčastnil vzácny hosť, p. 

Katarína Ralbovská z Chorvátska s tématikou hagioterapie a významu čerpania z duchovnej 

reality. Program obohatili svojím vystúpením členovia komunity Cenacolo a dôstojný otec 

Vladimír Maslák z občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom. Skladbu 

sympózia tvorili aj chvály, adorácia pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou, diskusie k prednáškam 

a záverečná sv. omša, ktorú celebroval dôstojný otec levočský dekan František Dlugoš. 

Pracovno-terapeutické činnosti zahŕňali údržbu interiérových častí sociálneho zariadenia a 

následne upratovanie priestranstva dvora, odvoz odpadu, údržbu chodníkov, jesenné hrabanie 

opadnutého lístia, starostlivosť o kláštorné nádvorie pátrov minoritov a upratovacie práce v 

chráme Ducha sv. Dokončili sme záhradné práce – rýľovanie a kyprenie pôdy, terénne úpravy 

a taktiež hnojenie maštaľným hnojom. Previedli sme aj potrebné ošetrenie a rez ovocných 

stromov. Pravidelne sme sa venovali práci s drevom – štiepanie a dokladanie do kotolne.  
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Jednou z dôležitých činností bol aj chov hospodárskych zvierat (ovce a kozy), ktorý je 

aktuálne lokalizovaný v objekte bývalého poľnohospodárskeho družstva. Pre zvieratá sme 

zabezpečili dovoz sena a potrebnú dennú starostlivosť. K ďalším činnostiam patrili 

upratovacie práce pivničných priestorov určených na uskladnenie zemiakov počas obdobia 

zimy, taktiež sa klienti venovali upratovaniu skladových priestorov. Na základe poskytnutej 

dotácie z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme pokračovali s rekonštrukciou 

kuchyne a jedálne v Dome sv. Františka za aktívnej účasti našich klientov na pomocných 

prácach v rámci hodín pracovnej terapie. Cieľom všetkých uvedených aktivít je zvládanie 

abstinencie našich klientov ich vzájomnou psychickou pomocou a podporou, zvýšenie ich 

motivácie a utvrdenie v správnosti novo nastúpenej životnej cesty. 

 

November 

V mesiaci novembri sme si pripomenuli sviatok Všetkých svätých, ktorí sú zjednotení 

s Bohom v nebeskej sláve. Oni nás upozorňujú na realitu večnosti, ktorej prah raz prekročí 

každý z nás. Každý človek je pozvaný svoj život prežiť tak, aby raz zaň dostal odmenu, účasť 

v Božom kráľovstve. Za každého z nás zomrel Ježiš, sme jeho bratia a sestry, Božie deti, čo 

máme využiť na zemi pre spásu našich duší. Cieľ, ktorý žijeme a máme pred sebou je v 

slovách Ježiša o Blahoslavenstvách, ktoré nám ukazujú správny smer, hoci cesta je neraz 

namáhavá a nepohodlná. Uvedomujeme si svoje pády a aj to, aké dôležité je predísť im, 

vyhnúť sa im, postaviť sa proti zlu, najmä hriechu a konať dobro i skutky milosrdenstva, ktoré 

nás i našich klientov povzbudzujú a utvrdzujú v správnosti nastúpenej cesty. Naším veľkým 

vzorom je svätý František Assiský, ktorý si zamiloval a praktizoval dokonalú evanjeliovú 

chudobu a meno ktorého nesie náš útulok vo svojom názve. On spolu s ostatnými svätými je 

pre nás všetkých príkladom k svätosti: aby sme vo svojom srdci nosili lásku k Bohu a k 

blížnym, k svojim bratom a sestrám, pozemským súputníkom. Na tento sviatok nadväzoval 2. 

november – Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky), kedy sme pri sv. omšiach 

a pobožnostiach v chrámoch i na cintorínoch zahŕňali do svojich modlitieb duše zosnulých 

rodinných príslušníkov, priateľov a známych, ktoré v očistci očakávajú naše modlitby a obety, 

našu pomoc, aby tak získali plnosť oslávenia pred Božou tvárou. Klienti navštevovali 

cintoríny, miesta nádeje na vzkriesenie a večný život s Kristom, aby tak ku svetlám sviec na 

hroboch pridali i svoje svetlo viery v Kristovo vzkriesenie a modlitbami získali úplné 

odpustky pre duše zosnulých. Sviatok Obetovania Panny Márie 21. novembra každému z nás 

pripomenul, že Panna Mária je naším vzorom služby a obety, spolupráce s Božou láskou a 

prejavom veľkej viery, keď svoje obety skladá Bohu v tichosti a hlbokej múdrosti. Je to pre 

nás výzva k pravej kresťanskej obete, službe iným a k vyproseniu požehnania pre naše diela i 

pre celý svet. Dokonalá hodnota kresťanského života tkvie v uvedomení si chcieť stále plniť 

Božiu vôľu a kráčať po ceste Božej lásky. A táto myšlienka je aj ústrednou duchovnou témou 

v našom spoločenstve – Dome sv. Františka, kde sa snažíme o šľachetnosť, vzájomnú lásku a 

pracovať každý deň službou a obetovaním sa pre druhých, tých ktorí to najviac potrebujú. 

Naším krédom je zapáliť si svoje srdcia pre dobro, aby náš život bol povzbudením, poučením 

a potešením pre našich bratov a sestry, aby sme podľa vzoru Panny Márie celkom sa oddali 

Pánu Ježišovi a boli v Cirkvi obetou pre všetkých. Korunou liturgického roka bola slávnosť 

Krista Kráľa, ktorou sme oslávili Kristovo mystické telo a tým je samotná Cirkev. Ježišovo  
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kráľovstvo je kráľovstvom služby, pravdy a života, svätostí a milostí, istoty, spravodlivosti, 

lásky, pokoja a porozumenia. Preto sme aj my pozvali Pána Ježiša do našich sŕdc, aby v nich 

vládol a riadil náš život v pravde a láske. Náplňou pracovnej terapeutickej činnosti boli aj v 

tomto mesiaci upratovacie práce pri údržbe útulku, práce v exteriéri súvisiace s úpravami 

dvora, chodníkov, záhrady, vývozom odpadu, hrabaním opadnutého lístia a úpravou 

kláštorného nádvoria. Zapojili sme sa aj do upratovacích prác minoritského chrámu Ducha sv. 

Významnou a dôležitou súčasťou komplexnej pracovnej terapeutickej činnosti v našom 

útulku je chov domácich hospodárskych zvierat, kde klienti prehĺbovali svoje zručnosti a 

nadobúdali nové praktické skúsenosti v oblasti starostlivosti o zvieratá, ich ošetrovanie, 

zabezpečovanie krmiva a pravidelné čistenie hospodárskeho objektu. V závere mesiaca sme 

zrealizovali presun zvierat (oviec a kôz) z objektu bývalého poľnohospodárskeho družstva do 

priestorov útulku. Klienti sa pravidelne venovali štiepaniu palivového dreva a jeho dokladaniu 

do kotolne za účelom vykurovania objektu. Naše aktivity boli v rámci brigádnickej činnosti 

zamerané aj na pomoc súkromným osobám a podnikateľským subjektom (pomocné stavebné 

práce, práce v záhrade, práce s drevom). Psychoterapia v útulku a domove na pol ceste s p. 

PhDr. Dušanom Užákom bola orientovaná na problémy bezdomovectva, všetkých druhov 

závislostí, ako aj adaptáciu klientov po prepustení z výkonu trestu a po absolvovaní pobytu v 

detskom domove.  

December 

Obdobie adventu bolo predzvesťou príchodu Božieho Syna a preto sme sa s túžbou v 

srdci, modlitbami a pokáním pripravovali a očakávali radostnú zvesť narodenia nášho Pána. 

Bol to čas, kedy sme sa hlbšie zamýšľali nad tajomstvami Božej lásky, ktorá má prežiariť 

nielen naše srdcia, ale preniknúť aj do sŕdc našich bratov a sestier a zapáliť oheň nadšenia v 

službe a pomoci iným. Symbolom blížiaceho sa príchodu Ježiša Krista bolo rozlievajúce sa 

svetlo z horiacich sviec na adventnom venci pri modlitbách počas celého obdobia adventu. Pri 

ranných, rorátnych sv. omšiach, ktoré sa slávia pred svitaním sme si aj my pripomenuli, ako 

ľudstvo pred narodením Krista „kráčalo v tmách“. S radostným očakávaním narodenia 

Spasiteľa sme sa zamýšľali nad tým, že celý náš život má byť bdelým očakávaním nového 

konečného príchodu Ježiša Krista. 8. decembra sme si pripomenuli sviatok Nepoškvrneného 

Počatia Panny Márie, ktorá bola pri počatí uchránená od dedičného hriechu. Mária svojím 

rozhodnutím „staň sa“ vyjadrila svoj súhlas s vtelením Božieho Syna Ježiša Krista a stala sa 

spolupracovníčkou na vykupiteľskom diele spásy každého človeka. V tomto adventnom čase 

sme si pri spoločných modlitbách a sv. omšiach vyprosovali otvorené srdcia pre prijatie 

najvzácnejšieho daru, Ježiša Krista. Narodenie a príchod Božieho Syna sme oslávili 

slávnostnou polnočnou sv. omšou v minoritskom chráme Ducha sv., kedy svetlo betlehemskej 

hviezdy svojim jasom prežiarilo naše srdcia a naplnilo nás veľkou radosťou a pokojom z 

narodenia nášho Spasiteľa. Na sviatok Božieho narodenia, 25. decembra sme si túto veľkú 

udalosť naživo sprítomnili aj duchovným programom Živý betlehem v spolupráci s pátrami 

minoritmi a spoločenstvom Pavol. Na kultúrnom programe sa spolupodieľali aj naši klienti z 

Domu sv. Františka. Podávala sa aj vianočná kapustnica ľuďom bez domova a bez prístrešia. 

Ani v tomto roku nechýbali domáce a hospodárske zvieratá, ovce, kozy a králiky z nášho 

útulku, ktoré spestrili celú vianočnú atmosféru na nádvorí kláštora pátrov minoritov. Počas 

programu bolo možné podporiť milodarom klientov útulku. V posledný deň roka sme sa  
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zúčastnil ďakovnej sv. omše spojenej s adoráciou Najsv. Oltárnej Sviatosti, aby sme tak 

vyjadrili svoje poďakovanie za všetky milosti, ktoré sme tento rok obsiahli z Božích rúk. 

Osobitne sme pamätali a Bohu ďakovali za všetkých ľudí, ktorí nás počas celého roka 

duchovne modlitbami sprevádzali a hmotne podporovali. Úprimné Pán Boh zaplať za 

akúkoľvek nezištne preukázanú pomoc a dobročinnú lásku. Pracovná terapia je jedným z 

dôležitých činiteľov napomáhajúcich vytvorenie nového hodnotového systému u klientov, 

rozvoj samostatnosti a zodpovednosti s cieľom zmeny životného štýlu. Starostlivosť o 

hospodárske zvieratá spočívala okrem kŕmenia, zabezpečovania potravy a sena, čistenia 

prístreškov aj v strihaní oviec. Hlavnú pozornosť sme zamerali na upratovacie práce v objekte 

útulku i v exteriéri pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Klienti sa podieľali na údržbe 

chrámu Ducha sv. a príprave vianočnej výzdoby – stromčekov, hlavného i bočných oltárov s 

betlehemom. Na kláštornom nádvorí sa zrealizovala inštalácia dreveného betlehema s ohradou 

pre zvieratá. V našom sociálnom zariadení kladieme dôraz na terapeutický vzťah, ktorý je 

jedným z najvýznamnejších účinných faktorov v liečbe závislostí od psychoaktívnych látok a 

to snahou porozumieť vnútornému životu našich klientov a širším súvislostiam ich životných 

príbehov, aby sme mohli vo vzájomnej interakcii účinnejšie prispieť k ich väčšej motivácii na 

celkovú a trvalú zmenu spôsobu života. V závere roka sme vyprosovali pre Vás, milí naši 

dobrodinci a pre vaše rodiny, príbuzných a priateľov plnosť Božích milostí a hojné nebeské 

požehnanie v novom roku 2020. 
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                                                  Finančné hospodárenie za rok 2019 

 

 

 

 

I. Prehľad príjmov 

 

Účet č. 1: 

Príspevok VUC POSK - útulok             -                      37 731,31 eúr 

                                     - domov na pol ceste                13 891,78 

                                       Spolu:                                     51 623,09 

 

Účet č. 2 spolu:   9 791,53 z toho: 

ÚPSVaR Poprad                                     -                       974,37 

Úhrada sociálnej služby                         -                         5 115,00 

Dary – právnické osoby                                                   1 272,38 

                     -  fyzické osoby                             -                            776,00  

Z podielu zaplatenej dane                       -                        1 502,70 

Preplatok sociálna poisťovňa                  -                           129,90 

Kňazský seminár                                     -                             18,48 

Preplatok poistného                                 -                               2,70 

Príjmy spolu účet č. 2                              -                        9 791,53 

 

PRÍJMY SPOLU účet č. l a č. 2:                                    61 414,62  

    

 

 

       II.        Prehľad výdavkov 
 

Ekonomicky oprávnené náklady v súlade  s § 72 ods. 5 zákona  NR SR č. 

448/2008 Z. z. 

 

Účet č. l:  

- z toho:                                                                Útulok      Domov na pol ceste 

 

a) Mzdové náklady                                     -          17 346,14             6 386,44 

b) Zákonné odvody                                     -          12 774,74             4 703,35 

c)   Spotreba energie                                     -            3 051,81             1 123,64 

d) Spotreba materiálu                                  -            2 017,02                742,62 

e)   Rutinná štandardná údržba                      -              109,63                   40,37 

            f)   Výdavky za služby                                  -           2 399,40                 883,40 

            g)  Bežné transfery prac. neschopnosť          -                32,57                   11,96 

                  Celkom ekonomicky oprávnené náklady:         37 731,31      13 891,78 = 51623,09 

                    

 

               

                   Účet č. 2:                                                               Útulok      Domov na pol ceste 

                                                                                                 5 971,92        2 192,03 = 8163,95 

              

 

 



                                                                          – 22  – 

 

 

Účet č. 2 – výdaje: 

 

Mzda Dunajský                                                                                    2 260,81 

Dar Cinová (liečba syna)                                                                        500,00 

Odvody + exekúcia                                                                              1 175,59 

Výdaje pokladňa – viď. rozpis                                                             2 129,10 

Výdaje účet č. 2 – viď. rozpis                                                               1 776,17 

Poplatky účet 2                                                                                        172,28 

Prevod na poplatky                                                                                  150,00   

Výdaje spolu:                                                                                      8 163,95 

 

Rozpis výdaje pokladňa: 

 

Dátum      Číslo dokladu         Obsah                                                   Výdaj v € 

10.1.2019     1-3/2019            Diaľničná známka – 3x                             150,00                                     

14.1.2019       4/2019              Prev. protipož. prehliadka                          20,00 

15.3.2019       8/2019              Oprava felícia                                           240,27 

2.4.2019       10/2019       Prev. protipož. prehliadka                          20,00                                                                         

1.4.2019       11/2019       Veniec                                                        36,00 

2.7.2019        19/2019             Prev. protipož. prehliadka                          20,00                                                                             

12.7.2019       24/2019            Čistiace prostr.,pracie prášky                   425,28                                  

19.7.2019       25/2019            Posteľné prádlo                                         310,00 

26.7.2019       26/2019            Mikrov. rúra, hrnce                                   120,97 

26.7.2019       27/2019            Žiarovky                                                    126,35                             

2.8.2019         29/2019            Nožnicový stan                                          135,00 

20.9.2019       33/2019            PVC                                                           164,55                           

3.10.2019       35/2019            Prev. protipož. prehliadka                           20,00                                                                                   

23.10.2019     37/2019            Batéria                                                         39,90                            

11.11.2019     41/2019            Notárska zápisnica                                      52,96                          

25.11.2019     42/2019            Materiál na betónov.dvora                          41,90                     

25.11.2019     43/2019            Drúsadlo žehlička                                        26,00 

7.12.2019       47/2019            Regále na potraviny                                   101,95 

19.12.2019     51/2019            Regály do skladu                                         77,97                          

Spolu pokladňa:                                                                                     2 129,10                             

 

 

Rozpis výdaje účet 2: 

 

Poistné autá – 3x                                                                                     369,35 

Elektrárne                                                                                                169,30 

Poplatok kom.odpad                                                                                  30,00 

Perá                                                                                                          111,99 

Drogéria                                                                                                   253,22 

Počítač                                                                                                     150,00 

Železiarstvo                                                                                             111,64 

Registrácia OZ                                                                                          16,50 

Xaurum  (kuchyňa)                                                                                 546,17 

Vystavenie faktúry                                                                                    18,00 

Spolu výdaje účet 2:                                                                           1 776,17 
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III.  Celková rekapitulácia príjmov a výdavkov 

 

 

                  Príspevok z VÚC POSK:                         -                      51 623,09 

                  Príjmy za rok 2019 účet č. 2:                   -                        9 791,53 

                  Spolu príjmy za rok 2019:                       -                    61 414,62 

 

                  Zostatok za rok 2018:                              -                       13 874,18 

Príjmy za rok 2019:                                 -                       61 414,62 

Celkom zostatok 2018 + príjmy r. 2019:                     75 288,80 

 

Ekonomicky oprávnené náklady rok 2019 účet 1:          51 623,09 

                                                                    účet 2:            8 163,95 

Celkom výdaje rok 2019:                        -                     59 787,04 

 

Celkom zostatok + príjmy rok 2019:                            75 288,80 

Celkom výdaje rok 2019:                        -                   -    59 787,04 

Zostatok spolu k 31.12.2019:                -                        15 501,76 

z toho na účte:                                         -                        15 047,16 

z toho v pokladni:                                    -                            454,60 

 

 

   1. Rekonštrukcia kuchyne cez projekt: 

   Dotácia MPSVaR                   25 000,00 

   Minoriti                                    3 000,00 

   Skutočné náklady                 27 917,70 

 

   2. Vybavenie kuchyne cez dotáciu: 

   Dotácia MF SR                      20 000,00 

   Výdaje fa. č. 1                          9 981,83 

   Rok 2020 fa č. 2                    10 018,17 

 

 

 

  IV.  Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby:         

                - prijímateľa sociálnej služby / 1 deň                                                                   8,59 

    - prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac                                                          262,14 

    - prijímateľa sociálnej služby / 1 rok                                                             3 145,73 

 

  

   V.  Prepočítaný počet prijímateľov soc. služieb za sledované obdobie:            19,00     

 

      Celkové ekonomicky oprávnené náklady spolu: 19,00 x 3145,73 € = 59 768,87 €   

 

 

   VI.  Úhrada za sociálnu službu za rok 2019: 

 

5 115,- € : 19 osôb mesačne : 12 mesiacov = 22,43 € na mesiac/ 1 klient 

 

 

                                                  Za radu združenia: Ing. Jozef Pagáč, v. r. 


