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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

o.z. Konkordia – lat. Svornosť za rok 2013 

 
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 

 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 

 

 

 

 

 



                                                                    – 5  – 

 

 

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 
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                                                               Vyhodnotenie 

 

                              práce Útulku ako zariadenia sociálnej služby za rok 2013 

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

 

1.) Terapeutická oblasť 

 

V uplynulom období sme sa v tejto oblasti zamerali na kľúčové problémy klientov Útulku a to  najmä: 

 

– na spoločné hľadanie možností a ciest pri oslobodení sa zo závislostí  od rôznych foriem závislostí, od 

drog, najmä alkoholu, automatov ale aj iných látkových a nelátkových závislostí,  

 

– na rozbor takých tém a oblastí, ako boli napr.: zmysel udržania si abstinencie, svedomie a charakter 

človeka, vplyv alkoholizmu na rodinu, ako vrátiť človeku jeho dôstojnosť, aký je zmysel života 

v abstinencii, čo je a čo nie je závislosť, nebezpečie a úskalia recidív, čo je spoluzávislosť a jej dôsledky, 

sloboda človeka, a pod., 

 

– na terapeutických stretnutiach boli dalej rozobraté témy, ako napr.: život so závislým človekom, ľudské 

hodnoty, ako postupovať po priznaní, že som závislý a pod., 

 

– celkom sa v roku 2013 uskutočnilo viac ako 40 terapeutických stretnutí (vyše 120 hodín), čo 

predstavovalo v priemere 10 – 12 hodín intenzívnej terapie mesačne za účasti 14 – 20 klientov 

v priemere, 

 

– uskutočnilo sa 15 individuálnych terapeutických stretnutí s klientmi pri riešení ich kľúčových životných 

problémov. 

 

V tejto oblasti však ostáva naďalej veľkým problémom nižšia psychická a duchovná úroveň niektorých 

klientov, ale aj určitá zaostalosť v starostlivosti o samého seba, ako následok pôvodného spôsobu života, 

čo má za následok menší stupeň zodpovednosti pri náprave životného štýlu a pri návrate do spoločnosti. 

 

Treba mať na zreteli, že tu nejde o súťaž úspešnosti, ale o záchranu života ako takého. 

 

 

Úlohy a ciele Útulku na rok 2014 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. 



       – 7  – 

 

 

2.) Duchovná, sociálna oblasť a oblasť pracovných aktivít 

 

Začiatok roku 2013 sa niesol  v znamení požehnania a posvätenia útulku pátrom Romanom Gažúrom 

z Kláštora minoritov, štatutárom nášho zariadenia.  V úvode nového roka a v priebehu celého ročného 

obdobia sme sa zúčastňovali na duchovnej formácii klientov a ich prehĺbovania vzťahu s Bohom pri 

denných modlitbách sv. ruženca. V pracovnej oblasti sme veľký dôraz kládli na aktívnu účasť klientov na 

každodennej terapii prácou s cieľom rozvíjať a udržiavať ich schopnosti, zručnosti a pracovné návyky. 

Okrem pravidelnej údržby a skrášľovania interiéru útulku sme klientov viedli k aktivitám pri úprave 

kláštorného nádvoria a pomoci pri upratovaní kostola Sv. Ducha ako aj k výrobe rohožiek pletených 

z textílii a taktiež  šití dekoratívnych bytových vankúšov. Motivovali sme klientov k sebavyjadreniu ich 

tvorivých schopností prostredníctvom tvorby obrázkov servítkovou technikou dekupáže, maľovaním na 

sklo, výrobou šperkov z kože a farebných sviečok z vosku. Taktiež sme sa s klientmi v tomto období  

venovali rekonštrukcii kuchyne a jedálne. Dňa 21.1.2013 náš útulok navštívili študenti a pedagógovia 

Strednej pedagogickej školy v Levoči. Na tomto stretnutí sme sa spolupodieľali organizačne, teoretickým 

vstupom o priereze činnosti útulku ako aj praktickým sprevádzaním študentov v interiéri a exteriéri 

zariadenia. 

 

V mesiaci februári sme spolu s klientmi pripravovali podmienky pre chov zvierat dovezených z Kláštora 

pod Znievom zabezpečením senáže a podstielky. Pracovná terapia bola zameraná na rekonštrukčné práce, 

údržbu, opravy a obnovu – sprevádzkovanie novej kuchyne a jedálne na prízemí, úpravu schodišťa na II. 

poschodí, vyčlenenie miestnosti na I. poschodí na aktivity pracovnej terapie a úpravu spoločenskej 

miestnosti umiestnením oltára so svätostánkom a ambonou so starožitnými sochami (dar rehoľných 

sestier z Nemecka). Klientov sme viedli pri výrobe sviečok, inšpiráciami pri maľovaní na sklo a začali 

sme s kreatívnym zdobením veľkonočných kraslíc a pletením prútených korbáčov. Naše výrobky sme 

následne ponúkali verejnosti na zviditeľnenie činnosti a zručnosti klientov útulku za symbolickú cenu 

formou milodaru. Dňa 27.2.2013 sme sa spolu s klientmi zúčastnili sv. omše , po ktorej vystúpil v chráme 

Ducha sv. hosť Goran z Medžugoria, bývalý narkoman, ktorý nám podal  osobné životné svedectvo od 

svojho pádu až po obrátenie.  

 

Pôstne obdobie mesiaca marca bolo pre nás o to významnejším, že jeden z našich klientov prijal po 

duchovnej príprave sviatosť krstu, sv. prijímania a birmovania. V oblasti pracovných aktivít sme 

pokračovali  spolu s klientmi v zdobení veľkonočných kraslíc rôznymi technikami, pletení korbáčov 

z prútia, pečení  veľkonočných vencov a baránkov, ako aj výrobe sviečok s náboženskou tématikou. 

V rámci materiálnej prípravy nového zariadenia v Budkovciach bol zrealizovaný odvoz materiálu 

k zariadeniu izieb, kuchyne a sociálneho zariadenia. Dňa 12.3.2013 sme privítali v našom zariadení 

sociálnej služby žiakov a pedagógov Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči, ktorých sme 

oboznámili s fungovaním a aktivitami v našom útulku, ako aj s konkrétnou pracovnou činnosťou našich 

klientov – názornými ukážkami zdobenia kraslíc a pletenia korbáčov i starostlivosťou o zvieratá. 

 

V mesiaci apríli, kedy sme slávili zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, v druhú veľkonočnú nedeľu zvanú 

nedeľou Božieho milosrdenstva sme sa s niektorými našimi klientmi zúčastnili slávnostnej sv. omše 

nielen v našom chráme Ducha Svätého, ale tiež i vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. 

O týždeň neskôr  14.4., kedy navštívil spomínanú vzácnu Svätyňu Božieho milosrdenstva známy maltský  

rímskokatolícky kňaz, minorita a exorcista p. Elias Vella, ktorý počas sv. omše modlitbou požehnania 

prosil Pána za naše osobné uzdravenie a oslobodenie vo všetkých oblastiach nášho života, sme účasťou 

na tejto sv. omši spolu s našimi klientmi prosili o posilnenie a upevnenie našej viery  a o duchovnú 

pomoc  a silu pre klientov vymaniť sa z osídiel závislosti. V tomto jarnom období sme sa spolu s klientmi 

venovali prípravným prácam v záhrade zariadenia  pred jarnou výsadbou zeleniny a zemiakov, 

skrášľovaniu nádvoria kláštora minoritov a okolia chrámu Ducha sv. a taktiež prácam a úpravám záhrady 

pod Mariánskou horou pre účely chovu hospodárskych zvierat (oviec a kôz).   
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V mesiaci máji, deň pred slávnosťou Zoslania Ducha sv. sme sa s niektorými  našimi  klientmi zúčastnili  

rozhlasovej púte rádia  Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorej ústrednou témou v 

tomto Roku viery bolo motto: Viera je poklad života. V záhrade útulku sme spolu s klientmi pokračovali 

v jej úpravách a to obrábaním pôdy a výsadbou sadeníc zeleniny. Skrášlili sme priestor pred kláštornou 

kaplnkou Panny Márie kvetinovým záhonom.  Venovali  sme sa starostlivosti o zvieratá v záhrade útulku 

(králiky, sliepky) a taktiež v záhrade pod Mariánskou horou, kde boli aktuálne umiestnené ďalšie zvieratá 

– ovce a kozy. Klientov sme viedli a motivovali k aktívnej účasti na trhu práce, čoho príkladom bolo 

zapojenie sa niektorých z nich do pracovného pomeru na pracovnú zmluvu (dvaja klienti) a na dohodu o 

pracovnej činnosti (dvaja klienti).   

 

Na pozvanie Kruciáty oslobodenia človeka sme v dňoch 19.- 27. júna  s radosťou privítali vzácneho 

hosťa, p. Katarínu Ralbovskú zo Záhrebu z Centra p. Tomislava Ivančiča v Chorvátsku. V týchto dňoch 

sa pod jej vedením uskutočnil celoslovenský seminár Hagioterapie, ktorého sme sa zúčastnili spolu 

s klientmi nášho útulku a ktorý bol významným duchovným obohatením a prínosom pre nás všetkých. 

Spolu s klientmi sme sa venovali prácam v záhrade, pri kosení trávy, hrabaní sena,  starostlivosti 

o hospodárske zvieratá  a výrobe prístreškov pre nich.  

Prvý júlový týždeň sme sa spolu s našimi klientmi zúčastnili levočskej púte na Mariánsku horu, aby sme 

sa spoločne poďakovali  Levočskej  Panne Márii za jej pomoc a ochranu pri zveľaďovaní nášho útulku 

a zároveň sme prezentovali účastníkom púte fotodokumentáciu a sprievodný text z prierezu činnosti 

nášho zariadenia od jeho vzniku až po súčasnosť. Taktiež sme ponúkali naše výrobky s motívom púte – 

sošky Panny Márie pútnikom za milodar. V oblasti terapie prácou sme sa venovali klientom pri 

vykonávaní upratovacích a udržiavacích prác v interiéri  útulku, ako aj pracovnej činnosti v záhrade 

súvisiacej s pestovaním a okopávaním zemiakov, zeleniny, kvetov a ošetrovaním ovocných stromov 

a kríkov. Realizácia časti pracovnej terapie klientov prebiehala v Poľnohospodárskom družstve 

v Dravciach pri uskutočňovaní sezónnych prác spojených s hrabaním sena a inou potrebnou 

hospodárskou činnosťou.  

V mesiaci august a september sme sa spolu s klientmi venovali zberu úrody v záhrade nášho zariadenia – 

zeleniny, zemiakov, ovocia, ich správnemu uskladneniu na zimné obdobie ako aj prácam spojeným 

s prípravou pôdy pre jarnú výsadbu osiva a sadeníc.  Dôležitou súčasťou pracovnej terapie našich 

klientov bola každodenná starostlivosť o domáce hospodárske zvieratá  prípravou potravy, kosením trávy 

a zabezpečením sena na zimné obdobie.  Pracovné schopnosti a manuálnu zručnosť mali  klienti možnosť 

prejaviť pri svojpomocnom zhotovovaní prístreškov pre králiky a zhotovením prístrešku pre uskladnenie 

palivového dreva, ktoré sami pílili a pripravovali na zimné vykurovacie obdobie.  Aktuálnou činnosťou, 

ktorou sme sa zaoberali v druhej polovici mesiaca septembra bola realizácia výkopových a vŕtacích prác 

na nádvorí kláštora minoritov súvisiaca so zavedením plynofikácie nášho objektu, vybudovaním kotolne 

a systému ústredného vykurovania.  Dňa 15. septembra sme si slávnostnou sv. omšou pripomenuli 

sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky slovenského národa a zároveň aj druhé výročie založenia 

Útulku sv. Františka  v Levoči. 

Mesiac október bol v našom zariadení preniknutý duchom modlitby sv. ruženca k úcte Ružencovej Panny 

Márie. Významnou udalosťou spojenou so sviatkom sv. Františka Assiského, ktorej sme sa zúčastnili 

spolu s klientmi  bolo slávnostné zloženie večných sľubov br. Jozefa Sukeníka v kostole Ducha Sv. za 

prítomnosti otca kustóda Tomáša z rehole bratov minoritov. V dňoch 11. - 13. októbra organizovala 

Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči pod vedením pátra Romana spoločne s Diakóniou oslobodenia 

Hnutia Svetlo - Život už 15. sympózium oslobodenia človeka na tému "Čistota v partnerských vzťahoch".  

Spoločne s klientmi sme sa zúčastnili slávnostnej otváracej sv. omše a všetkých prednášok i osobných 

svedectiev pozvaných hostí, ktoré boli aj pre našich klientov hodnotným prínosom.  Pracovná terapia 

pozostávala najmä z vŕtacích a murárskych prác súvisiacich s realizáciou zavedenia plynofikácie do nášho  
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objektu. Pred sviatkom Všetkých svätých sme s klientmi vyrábali náhrobné vence zamerané na kreativitu 

a sebarealizáciu klientov a uplatnenie ich tvorivých schopností. 

 Na Sviatok všetkých svätých, Spomienku na všetkých verných zosnulých (Dušičky) i počas celej oktávy 

získavania úplných odpustkov pre duše zosnulých sme spolu s klientmi navštevovali cintorín, miesto 

nádeje na vzkriesenie a večný život s Kristom, aby sme tak modlitbami a obetami vyprosili pomoc pre 

duše v očistci. Aktivity v rámci pracovnej terapie boli spojené s činnosťami  pri údržbe, obnove 

a rekonštrukcii interiéru útulku (chodba a schodište na I. poschodí, kuchyňa a jedáleň na II. poschodí – 

murárske a maliarske práce) ako aj exteriéru pri rekonštrukcii hospodárskeho objektu pre zvieratá 

a záhradného domčeka v záhrade pod Mariánskou horou. Zámerom týchto aktivít, na ktorých sme sa 

organizačne spolupodieľali bola stimulácia a rozvoj manuálnych zručností a pracovných návykov 

klientov. V rámci prípravy pôdy na jarnú výsadbu bola prevedená jej orba a aktívne sme sa zapojili aj do 

pomoci farskému spoločenstvu pri čistení a údržbe lesa. Počas kreatívnych hodín pracovnej terapie 

zameraných na podporu tvorivosti a rozvoj psychosociálnych zručností  sme  klientov usmerňovali 

a inšpirovali pri výrobe sviec z vosku a adventných vencov. Aktívne sme sa zapojili do výroby dekorácii 

z vizovického cesta.  

Počas obdobia adventu sme sa s klientmi modlitbou pripravovali na príchod Božieho syna, Ježiša Krista. 

Na príprave sviatku sv. Mikuláša sa podieľal aj jeden z našich klientov. V spolupráci s bratmi minoritmi 

a so spoločenstvom Pavol sa na Živom betleheme a celom programe s duchovnou tématikou aktívne 

zúčastnili aj naši klienti prezliekaním za živé sochy v betlehemskej maštaľke, koledovaním v kláštore 

bratov minoritov, podávaním vianočnej kapustnice v našom útulku sv. Františka. Počas pracovnej terapie 

klienti zrealizovali vianočnú výzdobu hlavného oltára spolu s bočnými oltárikmi a nové nápady 

a inšpirácie prejavili aj pri dekorácii  betlehema umiestneného na bočnom oltáriku chrámu. V rámci 

príprav na vianočné sviatky sme sa organizačne spolupodieľali na stavaní betlehéma a pódia na nádvorí 

kláštora. Spolu s klientmi sme vyrábali vianočné dekoratívne venčeky, ikebany, dekorácie z vizovického 

cesta a vianočné medovníky. Podieľali sme sa na realizácii  vianočnej výzdoby a dekorovaní priestorov 

útulku. 

 

Klientom sme sa venovali aj v sociálnej oblasti a viedia sme ich k nadobúdaniu sociálnych zručností, aby 

vedeli komunikovať s inými ľuďmi, s rôznymi inštitúciami pri vybavovaní nevyhnutných úradných 

záležitostí, pri aktívnom hľadaní zamestnania a zvyšovania kvalifikácie ďalším štúdiom, ako aj pri 

nadobúdaní schopností riešiť problematické situácie. Pomáhali sme im pri adaptácii po návrate z výkonu 

trestu. Spolupracovali sme s psychiatrickou ambulanciou (MUDr. Bezecný) a sociálnou pracovníčkou 

(PhDr. Šariská). Klientov sme motivovali k zmene doterajšieho životného štýlu s dôrazom na 

upevňovanie hodnôt, ktoré získali abstinenciou. Popri týchto aktivitách sme klientom aktívne hľadali 

zamestnanie prostredníctvom internetu, zasielaním žiadostí a životopisov a napomáhali sne tak k ich 

začleneniu sa do pracovného pomeru.  

 

V duchovnej oblasti sme viedli klientov k účasti na spoločných modlitbách sv. ruženca, k dennej účasti na 

sv. omši a pravidelných adoráciách pred vyloženou Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou v chráme Ducha 

sv. Spolu s klientmi sme sa zúčastňovali sv. omší na Mariánskej hore ku cti Levočskej Panny Márie 

a modlitbových pobožností v Roku viery, čím sa klienti utvrdzovali vo viere k Pánu Ježišovi a snažili sme 

sa o ich duchovnú formáciu a intenzívne prehĺbovanie  vzťahu s Bohom  rozhovormi  na duchovné témy 

tak, aby to klientov posunulo v osobnom živote vo viere a láske k Bohu, láske k blížnym a skutkom 

milosrdenstva. 

 

Zabezpečovali sme administratívnu agendu zariadenia a vypracovanie osobných spisov klientov pri ich 

nástupe do útulku a domova na pol ceste. Spolupodieľali sme sa na tvorbe projektov a žiadostí o dotáciu 

z rozpočtových kapitol MZ SR a MPSVaR SR.  V oblasti propagácie nášho zariadenia sme sa pravidelne  
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venovali aktualizácii webovej stránky nášho Útulku sv. Františka zadávaním textov, článkov 

a fotodokumentácie.                                                                                                                

 
Úlohy a ciele Útulku na rok 2014 v sociálnej, duchovnej oblasti a oblasti pracovných aktivít: 

 

 

1. 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/ 

-   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 

 

 

2. 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 spolupráci s minoritskou mládežou a spoločenstvom Pavol 

-   prezentácia vianočných kolied a vinšov 

-   príprava vianočnej kapustnice pre bezdomovcov mesta Levoča 

 

 

3. 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) 
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-  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) 

-   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 2013 

 

 

     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 2013 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 2013 neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby finančný príspevok na 9 prijímateľov v objeme 21 038,40 €. 

 

C/ Prehľad príjmov a výdajov: 

 

 

 

Kategória 

 

 

Položka 

 

 

Názov 

Celkové 

bežné 

výdavky za 

sledované 

obdobie(v 

€) 

Bežné 

výdavky 

hradené 

z príspevku 

PSK (v €) 

Bežné 

výdavky 

hradené 

z príjmov za 

poskytovanú 

soc. službu  - 

v ( € ) 

Bežné 

výdavky 

hradené 

z iných 

zdrojov(v 

€) 

610  Mzdové náklady (spolu) 7 319 7 204 115  

620  Zákonné sociálne poistenie 2 044,68 2 044,68   

630  Tovary a služby (spolu) 15 572,61 11 789,72 3 070,78 712,11 

 632 Spotreba energie 10 431,86 8 438,36 1 897,39 96,11 

 Elektrická energia 6 675,67 5 871,89  803,78  

Zemný plyn 845,60 60,60 785  

Vodné, stočné 1 824,39 1 648,94 175,45  

Telefón, fax 50  50  

Internet 221,79 203,93 17,86  

Poštovné 65,30  65,30  

 Ostatné – overenie 

dokumentov 

96,11   96,11 

             –  faktúra 653 653   

633 Spotreba materiálu 816,77 140,77 160 516 

 Kancelárske potreby a materiál 22,85 19,85 3  



Materiál na upratovanie, 

hygien. a dezinfekčné potreby 

353,92 120,92  233 

Materiál na pracovnú terapiu 225  157 68 

Ostatné – lieky 176   176 

             – obuv 39   39 

 634 Dopravné 31  31  

 Palivo – pohonné hmoty 31  31  

 

635 

Rutinná – štandardná údržba 

(napr. maľovanie, bežné drobné 

opravy a údržba ...) 

783,74 49,70 734,04  

636 Nájomné za nájom 3 000 3 000   

  (max. do výšky náj. zmluvy)     

 

 637 Ostatné služby (spolu) 509,24 160,89 248,35 100 

 Odvoz všetkých druhov 

odpadov 

100   100 

Revízie a kontroly zariadení, 

dezinfekcia zariadenia 
74,16 74,16   

Poistenie zodpovednosti za 

škodu 

248,35  248,35  

Ostatné –  poplatky za účet 86,73 86,73   

 

600 

  

SPOLU 

 

24 936,29 

 

21 038,40 

 

   3 185,78 

 

   712,11 

 

 

Celková výška príjmov z úhrad za sledované obdobie 

( € / počet prijímateľov soc. služby)  

 

 

 

1 642,5 / 9 

 

 

D/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 

 

     Spracované na základe výkazu Súvaha k 31.12.2013, ktorý je súčasťou účtovnej závierky a výročnej 

správy. 

 

 

Aktíva k 31.12.2013 Suma v € Pasíva k 31.12.2013 Suma v € 

Peniaza v hotovosti        1 951,07 Záväzky z obch. styku             86,65 

Bežné účty        5 781,56 Sociálny fond                2,31 

Pohľadávky           290,14   

  Výsledok r. 2011,2012        2 431,74 

  Výsledok r. 2013        5 502,07 

Aktíva celkom         8 022,77 Pasíva celkom        8 022,77 

 

E/ Ročná účtovná závierka 

 

      Daňový subjekt OZ Konkordia – Lat. Svornosť vykonala k 31.12.2013 riadnu účtovnú závierku a má 

spracované výkazníctvo v rozsahu: 

      –  daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2013 

      –  výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 

      –  výkaz súvaha k 31.12.2013 



      –  poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013 

 

 

Dátum:  ....... mája 2014 

 

Vypracoval: Ing. Jozef Pagáč                                                            Schválil: Mgr. Roman Gažúr 

            riaditeľ útulku                                                                            štatutár o.z. Konkordia 

 


