POPIS ORGANIZÁCIE
1. HISTÓRIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia Alžbetka, n.o. so sídlom, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves bola
zaregistrovaná OÚ v Košiciach v registri neziskových organizácií dňa 12.8.2004. Týmto rozhodnutím
jej bol odsúhlasený tento druh všeobecne prospešných služieb - organizovanie voľného času detí a
mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní
organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít,
možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom,
duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí,
seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych
služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie ambulantných
sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala
nasledovné zariadenia:
1. Krízové stredisko (KS) - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny udelilo neziskovej
organizácii Alžbetka, n.o. akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v krízovom stredisku podľa § 62 zákona č. 305/2005 O sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele pod číslom č. 6238/2006-I/21 AK, ktorá bola predĺžená na
ďalších päť rokov na základe rozhodnutia MPSVR SR č. 1624/2011-I/25AK zo dňa 15.4.2011.
Krízové stredisko nemá právnu subjektivitu.
2. Dňa 15. 4. 2011 bola neziskovej organizácii udelená akreditácie podľa zákona 305/2005
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele § 11, §12, §17.
3. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb začali svoju činnosť 1.12. 2008 (ZpS
a DSS) na základe registrácie Prešovského samosprávneho kraja, ktorý ako príslušný orgán
v zmysle § 71a zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci vyhovel žiadosti neziskovej
organizácie Alžbetka a zaradil Dom sv. Jozefa do registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne
služby v zmysle citovaného zákona na území Prešovského samosprávneho kraja dňa 16. 7. 2008.
4. Materská škola (MŠ) bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
rozhodnutím MŠ SR pod číslom 7781/2010-917 ako súkromná materská škola s dátumom začatia
činnosti od 1. septembra 2010.
5. Domov na pol ceste bol zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle §12
Zákona č. 448/2008 na Košickom samosprávnom kraji dňa 22.11.2011. Jeho kapacita je 6 miest
pre mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti vo veku od 18 – 25 rokov. Činnosť
Domova na pol ceste začala v priebehu 1. polroku 2012.

2. DEFINOVANIE VÍZIE, POSLANIA, KRÁTKODOBÝCH A
DLHODOBÝCH CIEĽOV ORGANIZÁCIE



Cieľom odborných pracovníkov, pedagógov a vychovávateľov jednotlivých zložiek je:
Poskytovať pomoc a oporu jednotlivcom, ktorí to potrebujú vzhľadom na ich sociálnu situáciu;
Zabezpečovať ich prirodzený vzrast a rozvoj prostredníctvom individuálnych plánov rozvoja
osobnosti;





Prostredníctvom rozvoja skupiny prispieť k rozvoju individuálnych potenciálov jej jednotlivých
členov a k obohateniu ich života.
Zabraňovať sociálnej disfunkčnosti členov rodiny užšou spoluprácou s rodinou.
Pomáhať členom rodiny, aby sa aktívne zúčastňovali na živote rodiny, rozvíjali svoje vlastné
chápanie, posilňovali svoju občiansku zodpovednosť a začali sa zaujímať o dianie v spoločnosti.

Základné sociálne poradenstvo poskytované v Krízovom stredisku, v Zariadení pre seniorov
i Domove na pol ceste sa prelína všetkými etapami a ako také je v širšom pohľade chápané ako
metóda vzdelávania a výchovy, metóda redukovania emocionálneho napätia, metóda pomoci človeku
pri riešení problémov a pri hľadaní nových primeranejších foriem života. Nejde teda len o udeľovanie
rád, či poskytovanie receptov na riešenie problémov, ale aj o navodenie klienta k samostatnému
riešeniu vlastnej krízovej situácie a zodpovednosti.

3. ETICKÉ PRINCÍPY A HODNOTY
V hodnotovom systéme neziskovej organizácie sa zamestnanci snažia vo svojej práci
uplatňovať nasledovné etické princípy a hodnoty:
 Mať zmysel pre morálnu zodpovednosť, pre realizáciu mravných ideí, vyjadrených napríklad
aj v takých zásadách, akými sú konať dobro, ktorého kritériom je o. i. spravodlivosť voči
klientom;
 Rozhodovať v duchu mravného kategorického imperatívu, ktorého kritériom je ľudská
ohľaduplnosť ako všeobecne platná zásada;
 Pristupovať ku klientom ako k účelu a nie ako k prostriedku. Mierou všetkých vecí je človek,
je hodnotou hodnôt;
 Nespôsobovať utrpenie iným a chrániť život ako najvyššiu hodnotu. Etika úcty k životu, ku
všetkým jeho formám prejavu.
Hlavným poslaním každého z nás je byť človekom zodpovedným vo všetkých rovinách – byť
zodpovedný k sebe samému, k okolitému svetu a samozrejme k tým, ktorí potrebujú našu pomoc – ku
klientom. Celkom prirodzene sa týchto rovín dotýka každá činnosť v rámci sociálnej práce, ktorá je
pomocou, podporou, službou a sprevádzaním.
Odborná formácia zamestnancov je zabezpečovaná prostredníctvom seminárov, školení,
konferencií a supervíziou.
Duchovnú formáciu zabezpečujú kňazi – pedagógovia Katolíckej univerzity v Ružomberku.

4. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY RIADENIA
Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada, ktorá má svojho predsedu
a ďalších štyroch členov. Správna rada volí a odvoláva riaditeľku a určuje tiež jej plat. Riaditeľka je
štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene.
Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie v zmysle ustanovení § 23 zákona
213/1997 Z.z. Riaditeľka je oprávnená zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom
poradným. Funkčné obdobie riaditeľky je tri roky. Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.
V priebehu roku 2013 sa stretli na troch zasadnutiach členovia správnej a dozornej rady s riaditeľkou
n.o.
Zamestnanci neziskovej organizácie sú riadení riaditeľkou, ktorá riadi ich pracovnú činnosť po
všetkých stránkach. Riaditeľka má právo a povinnosť samostatne rozhodovať v rámci platných
právnych predpisov, vydáva pracovníkom Nariadenia, Smernice, Pokyny, Úlohy a Oznámenia.
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a) Riaditeľka pomáha pracovníkom pri plnení uložených úloh ich odborným vedením a kontroluje
výsledky práce.
b) Riaditeľka nesie zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za výsledky práce jednotlivých
organizačných zložiek.
c) Činnosť jednotlivých organizačných zložiek riadia ich vedúci, ktorých menuje a odvoláva
riaditeľka.
d) Každý vedúci pracovník je podriadený riaditeľke, od nej prijíma príkazy a úlohy a jej zodpovedá
za ich plnenie. Okrem toho pracovníci jednotlivých organizačných zložiek sú podriadení vedúcim
pracovníkom týchto zložiek. Vedúci pomáhajú pracovníkom pri plnení uložených úloh, sú
zodpovední za činnosť jednotlivých organizačných zložiek, majú právo vydávať pokyny a úlohy
svojim podriadeným pracovníkom a kontrolovať ich plnenie.
e) Riaditeľka od 1.9.2013 menovala tri svoje zástupkyne. Jedna z nich je pre oblasť sociálno-právnej
ochrany a sociálnej kurately v KS a DpC, druhá pre oblasť výchovy v KS, tretia z nich zastupuje
riaditeľku počas jej neprítomnosti v ekonomických záležitostiach vo všetkých zložkách neziskovej
organizácie.
f) Riaditeľka n. o. k 1. 9. 2013 v zmysle opatrení z inšpekčnej kontroly menovala riaditeľku SMŠ,
ktorá zodpovedá za pedagogický proces a celkový chod SMŠ.
Činnosť riaditeľky v roku 2013 bola zameraná na tieto oblasti:
 riadenie a kontrola
 manažment
 fundreising
 vízie a modely práce
 ľudské zdroje
 vzdelávanie
 médiá a publikačná činnosť
 prevencia
 účasť pri vypracúvaní a realizácii projektových zámerov
 aktualizácia web stránky
 legislatívne zmeny

5. PARTNERSKÉ A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE
V rámci špeciálno-pedagogickej a psychologickej pomoci deťom a mladým ľuďom nezisková
organizácia Alžbetka úzko spolupracuje s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej
škole, ul. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi, ako aj Špeciálno-pedagogickou poradňou pri Základnej škole
internátnej pre sluchovo postihnutých v Levoči. Psychologické vyšetrenia a terapie s klientmi KS a
DpC zabezpečujú odborníci - psychológovia týchto poradní.
Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s pracovníkmi sociálneho odboru VÚC v Košiciach
a VÚC v Prešove.
Nezisková organizácia Alžbetka má rozvinutú dobrú spoluprácu s Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave, ÚPSVR v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a iných okresoch či krajoch,
s Krajským školským úradom v Košiciach a Školským úradom a oddelením školstva, mládeže a športu
v Spišskej Novej Vsi.
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Organizácia má uzatvorenú zmluvu s KU v Ružomberku, Univerzitou Konštantína filozofa
v Nitre, Trnavskou univerzitou, Vyššou odbornou školou pedagogickou a sociálnou v Prahe o
odbornej praxi ich poslucháčov v Krízovom stredisku a Súkromnej materskej škole Alžbetka.
Rovnako na dobrej úrovni je spolupráca so školami, ktoré navštevujú klienti KS, so
špeciálnymi pedagógmi, materskými školami v meste Spišská Nová Ves, s detskými domovmi, do
ktorých klienti odišli, mestskou políciou mesta Spišská Nová Ves, PZ SR.
Od septembra 2013 pokračuje nezisková organizácia v spolupráci s Cirkevným gymnáziom Š.
Mišíka v Spišskej Novej Vsi. Je zameraná na dobrovoľnícku pomoc študentov. Na dobrej úrovni je aj
spolupráca so študentmi ďalších stredných škôl, ktorí so svojou vychovávateľkou z Domova mládeže
každoročne pred Vianocami pomôžu klientom KS materiálne.
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AKTIVITY ORGANIZÁCIE
1. REALIZOVANÉ PROGRAMY, PROJEKTY, AKTIVITY
A. KRÍZOVÉ STREDISKO ALŽBETKA, N.O.
Je preventívne a prvokontaktné zariadenie.
Cieľovou skupinou sú maloleté deti od 0 do 18 rokov
a) ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená;
b) ktoré sú týrané a zanedbané;
c) ktoré majú poruchy správania;
d) ktoré pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín;
 rodičia problémových detí.
ZHODNOTENIE ČINNOSTI ODBORNÉHO PRACOVISKA
(SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA)
Pri pobytovej forme poskytujeme nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie
a zaopatrenie. Pre rok 2013 je finančne zazmluvnených 15 klientov.Od začiatku roku 2013 bola
obsadenosť lôžok v jednotlivých mesiacoch nasledovná:
Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

13,87

14,50

13,00

14,80

14,35

16,20

14,00

11,67

11,00

10,16

6,63

6,00

Celkový priemer obsadenosti lôžok od začiatku roku 2013 bol 12,18 klientov.
Za dôležité pre klientov sme považovali vypracovanie plánu na zvládnutie krízy.
V pláne sa zvážili reálne možnosti klienta a jeho ambície na jednej strane a možnosti
krízového strediska na druhej strane. Plán na zvládnutie krízy sociálny pracovník konzultoval aj
s ďalšími odborníkmi. Plán na zvládnutie krízy zahŕňa nasledovné témy:
 čo sa mi na sebe najviac páči
 dôležití ľudia v mojom živote
 čo je pre mňa dôležité teraz
 škola
 čo ma robí šťastnou / šťastným
 budúcnosť
 zdravie a bezpečie
 komunikácia ( čo robím keď cítim...)
 čo chcem, aby sa zmenilo
 problémy, ktoré je nutné riešiť
Na základe týchto údajov sociálny pracovník v spolupráci s ďalšími odborníkmi určil základné
ciele a úlohy pre seba i pre klienta. Taktiež stanovil najvhodnejšiu formu sociálnej terapie.
ZHODNOTENIE ČINNOSTI ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
V roku 2013 pedagogická pracovníčka sporadicky vykonávala prácu špeciálneho pedagóga.
Pomoc klientom poskytovala na základe individuálneho plánu, ktorý mesačne vyhodnocovala

5

spoločne s vedúcou výchovy. V čase prípravy na školské vyučovanie sa venovala klientom
s poruchami učenia a správania.
ZHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA PRE PRÁCU S DEŤMI
NÁUČNÁ ČASŤ
o príprava na školské vyučovanie
o samoobslužné činnosti
V rámci náučnej časti si pedagógovia spolu s klientmi pripomenuli sviatky menín
a narodenín klientov a pedagógov, sviatky a slávnosti v rámci liturgického roka, rôzne pamätné dni na
Slovensku, medzinárodné dni – napr. Deň zasväteného života, MDŽ, Deň vody, Deň počatého dieťaťa,
Medzinárodný deň Rómov, Medzinárodný deň Zeme, Svetový deň pohybom ku zdraviu, Deň matiek,
Deň otcov, Medzinárodný deň detí, Svetový týždeň rodiny, Misijný deň detí, Medzinárodný deň
priateľstva, Svetový deň úsmevu, Deň Sv. Alžbety patrónky chudobných, Deň Matky Alfonzy Márie,
Svetový deň misií.
Náučné, ale aj obohacujúce boli jednoduché i náročnejšie vedomostné kvízy, matematické
súťaže, hlavolamy, obrázkové sudoku, novinkou bolo pozorovanie a zaznamenávanie počasia – malí
meteorológovia.
Poznávacím a zároveň i náučno-zábavným bolo zúčastnenie sa klientov letného tábora na
Orave v Novoti, ktorý organizovalo kresťanské hnutie eRko.
KULTÚRA
Všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na výchove a vzdelávaní klientov KS sa
zameriavali na aktivity, ktorých cieľom bolo formovanie nového človeka a ktoré priaznivo pôsobili na
rozvoj osobnosti klientov. Išlo predovšetkým o tieto aktivity: účasť na bohoslužbách, návšteva
kultúrnych pamiatok v meste Spišská Nová Ves a na Spiši vôbec, účasť na koncertoch, divadelných a
filmových predstaveniach v Spišskej Novej Vsi, v Spišskom divadle, v kine Mier a OC Madaras,
účasť na najmilšom koncerte roka v Košiciach, na kultúrno-spoločenskom programe v Košiciach
z príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, na otvorení letnej turistickej sezóny v SNV, ktoré sa
uskutočnilo v Spišskej ZOO, inou aktivitou ZOO bolo - Spolu za zdravý a krásny úsmev – roadshow.
Zúčastnili sme sa benefičného koncertu Aleluja pre Etiópiu! V Spišskej knižnici sme navštívili
výstavu Les ukrytý v knihách a bábkové divadielko O Nelke a Julkovi, Múzeu Spiša Vedecká hračka exkurzia s výkladom a možnosťou zahrať sa s nevšednými hračkami, v Dome Matice Slovenskej
účasť na divadelnom festivale - divadelné predstavenie Klbko a Tri stromy, výstava kaktusov
a bonsajov a výstava obrazov Mgr. S. Šponiarovej A(BS)TRAKCIE VESMÍRNEHO SVET(L)A, a účasť
na aktivitách poriadaných mestom Spišská Nová Ves. Kultúrne predstavenie žiakov z Cirkevnej školy
pri príležitosti Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda. Účasť na misijnom dni detí na Mariánskej
hore. Zúčastnili sme sa aj "Unikátnej putovnej výstavy BIBLIA - včera dnes a zajtra", ktorá bola
spojená s besedou s Mons. prof. F. Dlugošom na tému: Predstavenie a rozprávanie o Bibliách
rímskokatolíckej cirkvi. Navštívili sme Cirkevné gymnázium Š. Mišíka v SNV, kde sme boli pozvaní
na prezentáciu svätcov jednotlivých tried cirkevného gymnázia a na prezentáciu ich dobrovoľníckej
činnosti v KS. Zúčastnili sme sa na záverečnom koncerte HIP-HOP -povej školy, tiež na športovohudobnom HIP-HOP podujatí v športovej hale SNV, kde mali klienti možnosť byť na koncerte
Dominiky Mirgovej a získať jej fotku s venovaním.
Zaujímavosťami pre klientov bola účasť na Charity Golf Cup v Tatranskej Lomnici, kde sa
mohli klienti stretnúť so známymi športovými a televíznymi osobnosťami. Názčným bola honba za
pokladmi Prešovského kraja: Exkurzia v Prešove – Solivare, navštívili sme Kaštieľ Strážky a Baziliku
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minor v Ľutine - pozorovanie tvorby mozaiky. Účasť na poznávacom zájazde v Bardejovských
kúpeľoch, folklórnych slávnostia v Raslaviciach. Zapojili sa do realizácie projektu z EÚ - maľovanie
obrázkov na tričká, zúčastnenie sa Farfestu v Smižanoch - kultúrny program, pohostenie, guláš,
športové hry, maľovanie na tvár.
Veľký zážitok mali klienti z účasti na Národnom pochode za život v Košiciach, tiež z návštev
v Zariadení núdzového bývania v Ľubici – Dom Božieho milosrdenstva, Inštitútu Krista Veľkňaza
v Žakovciach, kláštora sestier redemptoristiek v Kežmarku, Domov sociálnych služieb sv. Jozefa
v Raslaviciach, kláštor v Levoči, Špeciálnej základnej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho a Domu
Charitas sv. Jozefa. Obohatením bolo svedectvo Gorana z Medžugoria v Levoči, exkurzia v Chráme
sv. Jakuba v Levoči, návšteva a výstup na vežu v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej
hore. Vianočným programom, ktorý si za pomoci vychovávateľov klienti KS a v spolupráci s klientmi
DPC pripravili, urobili radosť nielen sebe, ale všetkým, ktorý sa tohto vystúpenia zúčastnili. Účasť na
vianočnom koncerte v Redute Tichá noc 2013.
Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca so Zariadením pre seniorov Katarína, kde mohli
klienti z Krízového strediska a žiaci zo Súkromnej materskej školy Alžbetka spríjemniť popoludnie pri
príležitosti Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším.
PRÁCA V KÚTIKOCH
KÚTIK PRE PRAKTICKÝ ŽIVOT
Cieľom práce v tomto kútiku bol rozvoj zručností a tvorivosti prostredníctvom maľovania,
kreslenia, modelovania z plastelíny, moduritu, hliny a rôzne ďalšie práce s voskom, drevom a
s prírodným materiálom, ktoré rozvíjajú zručnosť, tvorivosť, podporujú rozvoj zmyslov a pozitívny
vzťah k práci, napr. výroba ovečiek na výzdobu, ruženec zo šnúrok, valentínske srdiečka, žirafa
z kávových zŕn, využitie techniky qulling, kašírovanie, práca s drevom, výroba kuše, pílenie,
pribíjanie klincov, vyrezávanie, pletenie korbáčov z prútia a zdobenie mašľami, príprava veľkonočnej
a jarnej dekorácie, vrátane veľkonočných pozdravov. Náučné bolo maľovanie štátneho znaku a vlajky,
maľovanie na tričká – dresy, výroba platidla, „zelovocné“ dekorácie na okná, stojan na ceruzky a perá
- stojan využili ako pomôcku na písací stôl, zhotovili si podložku pod šálku, záložky do knihy
s kvietkom, šilt proti slnku, pomocou vyrobených hodín sa učili určovať čas. Zaujímavým bola
skúsenosť s ručnými prácami, ako je pletenie – základné očká, šitie tupou ihlou, zašívanie a prišívanie
gombíkov.
Letné prázdniny boli spestrené inšpiratívnym stretnutím s pani z HOBBY centra. Klientov
zaujala výrobou náramkov, náušníc, servítkovou technikou. Zimné chvíle využili na tvorbu
vianočných pohľadníc, vianočných stromčekov z papiera. Zaujímavou skúsenosťou bolo využitie
techniky falošný pachtwork na polystyrénovej guli, tiež vianočná guľa zdobená cestovinou a
vlepovaním koráliek. Svoju vďačnosť vyjadrili výrobou kreatívnych vianočných pozdravov pre
zamestnancov, dobrovoľníkov, učiteľov. Zapojili sa do vianočnej a zimnej výzdoby a stavania
vianočného stromčeka.
Obohatením a veľkým prínosom pre klientov bola práca v kuchyni – umývanie riadov,
udržiavanie čistoty v kuchyni a v jedálni, ale najmä pečenie jednoduchých koláčov až po zložitejšie
zákusky, napr. Čučoriedkový a čerešňový koláč s kokosom, Jablkový koláč, Medový krémeš,
Valentínske srdiečka z lineckého cesta, Pudingové rezy, Veľhory, pečenie veľkonočného baránka,
torty, veterníky, maffiny, šišky, bábovky, langoše, palacinky, piškótové jednohubky s banánom
a čokoládou. Klienti mali skúsenosť s nákupom potrebných surovín, s vážením a prípravou sladkých
dobrôt. V rámci kútika pre praktický život sa klienti učili zdravotnú výchovu a správne dodržiavať
základnú osobnú hygienu. Navštívili cukráreň, pizzeriu, spoločenské a slušné správanie a stolovanie si
mohli osvojiť návštevou reštaurácie Rudolf.
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Medzi prácu v kútiku pre praktický život boli zaradené bežné práce prirodzeného prostredia
ako sú používanie umývačky riadu, obsluha práčky, žehlenie, vysávanie, triedenie a ukladanie hračiek,
čistenie obuvi, upratovanie izby, prezliekanie posteľnej bielizne, skladanie a uloženie odevu,
prestieranie a aranžovanie stolov, podávanie jedla, odnášanie použitých riadov, služby v kuchyni a v
jedálni, príprava jednoduchých jedál napr. chlebíčky, klobásové jednohubky, toasty, grilované rožky,
praženica, jednoduché pohostenie, opekačky. Naučili sa ako správne zaobchádzať s otvoreným
ohňom, zanechať poriadok a uhasiť ohnisko, ako sa správať v lese. Skúsenosť mali so zaváraním
kompótov a varením džemov a s tým spojenou prácou - chystanie a umývanie fliaš na zaváranie,
čistenie a odkôstkovanie ovocia. Jesenné práce - pomoc pri hrabaní a úprave stromčekov na dvore,
zametanie dlažby, hrabanie lístia - klienti mali dobrý pocit z vykonanej práce a čistého prostredia, v
ktorom žijú. Upratovanie záhrady a dvora vo všetkých ročných obdobiach.
Za veľmi dôležité v rámci tohto kútika bola považovaná gramotnosť v oblasti hospodárenia
s vreckovým. Klienti mali možnosť každý týždeň chodiť na nákup a vybrať to, čo bolo pre nich
potrebné.
MONTESSORI KÚTIK
Pôsobenie na klienta bolo zamerané na jeho citový, rozumový a mravný vývoj. Pedagógovia
sa usilovali o to, aby sa klientom vštepovali základné hodnoty, na ktorých stojí spoločnosť, ako sú
láska, priateľstvo, pravdovravnosť a čestnosť, skromnosť, solidarita, obetavosť, tolerancia, úcta ku
každej ľudskej bytosti, sebadisciplína a pod.
V rámci kútika Montessori boli najviac využívané aktivity z prirodzeného prostredia oblasť
suché aktivity a s deťmi v predškolskom veku išlo hlavne o nácvik ľavo-pravej orientácie, nácvik
pojmov hore – dole, väčší – menší, rovnaký, práca s hnedými hranolmi a geometrickou komodou, t.j.
rozvoj geometrických predstáv, rozvíjanie jemnej motoriky – uchopenie a prenášanie predmetov,
práca s valcami – využitie šatky – vnímanie hmatom.
MULTIMEDIÁLNY KÚTIK
Cieľom práce v tomto kútiku bol nácvik základných úkonov a zvýšenie počítačovej
gramotnosti v oblasti vyhľadávanie cez niektorý internetový prehliadač, práca v programe Word,
PowerPoint, kopírovanie, práce s obrázkom, tlač dokumentov, sledovanie videoklipov a počúvanie
hudby na Youtube, prezeranie fotiek a videozáznamov z akcií, podujatí a vystúpení klientov krízového
strediska, zo zimných, jarných a letných prázdnin a účasti na jednotlivých projektoch, práca
v Detských kútikoch, kreslenie v skicári, pexeso, omaľovánky, používanie dataprojektoru a pozeranie
filmov a prezentácii na plátne, sledovanie rozprávok na internete, práca a využívanie notebooku.
BIBLIOTERAPEUTICKÝ KÚTIK
Aktivity tohto kútika prispievali k rozvoju ducha. Ich cieľom bolo oboznámiť a pestovať živú
vieru a vzťah k Bohu prostredníctvom základných kresťanských modlitieb, piesní, účasťou na
bohoslužbách, návštevou sakrálnych objektov, konaním skutkov telesného milosrdenstva, sledovanie
životopisov svätých (Mária Goretti, Páter Pio, Matka Tereza) a biblických príbeh cez DVD, obrazov.
Nechýbali pracovné listy, katechézy a aktivity spojené s prípravou na Veľkú noc, sviatky Panny
Márie, vyvrcholenie Roku viery (koniec liturgického roka) nedeľa Krista Kráľa, advent a sviatky
Narodenia Pána. Pre tieto aktivity sa využívali priestory kaplnky zasvätenej Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie.
K ďalšiemu rozvoju ducha pre klientov boli obohatením – návšteva kláštora sestier v Spišskej
Novej Vsi, chrámu Premenenia Pána, kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nepoškvrneného Počatia
Panny Márie v SNV, kostol Božieho Milosrdenstva na Západe a v Smižanoch.. Zaujímavé bolo,
s akou túžbou a radosťou sa klienti v pôstnom období modlili krížovú cestu a tiež boli vedení
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k modlitbe sv. ruženca. Vyrobili si knihu s krížovou cestou (vyfarbovanie obrázkov, vystrihovanie,
laminovanie, zviazanie do hrebeňovej väzby) a pracovný zošit s názvom Sedem darov Ducha Svätého.
Počas dušičkového obdobia navštevovali cintorín, kde sa spoločne modlili za zomrelých
a nenarodené deti. Svoj voľný čas obohatili modlitbou sv. ruženca, litániami, návštevou kaplnky v
Schulerohu. Vyrobili si knižky o svätcoch a ich čnostiach, dostali kartičky s čnosťou, ktorú sa snažili
rozvíjať. Ďalšími zaujímavými aktivitami tohto kútika bolo sledovanie DVD "Eucharistické zázraky",
modlitba za otcov pri príležitosti Dňa otcov, adventná aktivita - Symboly Jesseho ako príprava na
Vianoce sviatky Narodenia Pána. Tvorivými činnosťami bolo napr. modelovanie z hliny - kríž, výroba
misijného ruženca. Klienti sa zúčastnili „polnočnej“ sv. omše pre deti. Štedrý večer prežili v kruhu
rehoľných sestier v SNV. Veľkým duchovným zážitkom pre klientov bolo stretnutie s otcom
Mariánom Kuffom zo Žakoviec na „silvestrovskej“ polnočnej sv. omši na Mariánskej Hore.
MUZIKOTERAPEUTICKÝ KÚTIK
V rámci tohto kútika boli aktivity zamerané na dychové cvičenia, na oboznámenie sa
s perkusiami a doprevádzanie piesní s hrou na hudobných nástrojoch - gitara, keyboard, flauta, rumba
gule, paličky, triangel, ústna harmonika, bubon, na rozvoj cítenia tempa a na rytmus; počúvanie
kresťanskej a modernej hudby, detských piesní, hudobno-pohybové riekanky, ukazovačky. Prejavili
záujem a učili sa hrať na gitare. Nácvik piesní a programov, ktoré vyvrcholili na vystúpeniach
v Nižnom Klatove, na Plese Alžbeťákov, na diskotéke v prírode či v priestoroch KS, maškarnom
plese. Veľký úspech u klientov mali eRko tance, HIP-HOP a rómske tance, nácvik gospelových
a rómskych piesní, diskotéky, rôzne súťaže Alžbetka hľadá talenty, silvestrovská zábava. So záujmom
si pozreli hudobno-náučné DVD Spievankovo 1, 2, 3, Bambuľku, Fidlibum.
LITERÁRNY KÚTIK
Cieľom aktivít v literárnom kútiku išlo o zdokonaľovanie rozumových, komunikačných
schopností klienta a pôsobením na klienta pomocou detskej, náboženskej i umeleckej literatúry,
organizovanie čítania vybraných textov alebo individuálneho čítania prostredníctvom dostupnej
literatúry. K tomu bol využitý Deň rozprávok, počúvanie čítanej rozprávky, riekanky, čítanie
obrázkových kníh pre klientov predškolského veku, čítanie kníh školopovinných klientov.
V aktivitách toho kútika nechýbala práca s knihou – vypisovanie slov a textu z knihy, nácvik a prednes
básní, riekaniek, zhotovenie vlastnej knihy a výroba darčekovej knihy.
Pre rozvíjanie vzťahu klientov ku knihe a k čítaniu literatúry vôbec bola využitá knižnica
krízového strediska a návšteva Spišskej knižnice, ktorá bola spojená s divadelným predstavením.
HOBBY KLUB A INÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY
V priebehu roku 2013 sa pedagógovia snažili motivovať klientov k pohybu, k rôznym
športovým aktivitám a zároveň ich cieľom bolo u klientov prebudiť záujem o prírodu a pestovať
u nich správny vzťah k prírode. Svoj talent a nadanie mohli objaviť v rôznych športových oblastiach
a to najmä športovými a pohybovými súťažami. Dosahovali to vychádzkami, rôznymi druhmi turistiky
– pešou do blízkeho okolia (sídliská v SNV Mier a Tarča, Smižany, Ferčekovce, Schuleroh, Blaumont,
Tisícročná kaplnka, Dvojkríž pod Rittenbergom, Pieskovec, vrch Matka Božia), turistikou do
Slovenského raja Tomášovský výhľad, Poráčska dolina, Podlesok, vysokohorskou turistikou vo
Vysokých Tatrách (Hrebienok, Rainerova chata, Popradské pleso - Symbolický cintorín, Štrbské
pleso) lyžiarskou turistikou v Poráčskej doline Brodok, korčuľovaním sa v skateparku a na
syntetickom ľade, ktorý bol vo fašiangovom období spestrený karnevalom na ľade, kde naši klienti
získali prvé miesta za masky, cykloturistikou v okolí SNV (Smižany, Lieskovany, cyklistický chodník
pri rieke Hornád, Spišské Tomášovce, Košiarny briežok, Slovenský raj), vodnou turistikou v mestskej
plavárni, bazén na dvore. Svoje sily i odvahu mali možnosť vyskúšať na novej atrakcii mesta
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MONKEYLAND – lanový park. Počas letných prázdnin často využívali ponuku detského dopravného
ihriska, radosť mali z jazdy na štvorkolkách. Jeden klient sa zapojil do futbalových tréningov, ktoré
vyvrcholili miništrantským futbalovým zápasom v Smižanoch. Zaujímavosťou bola šarkania show na
Košiarnom briežku a púšťanie padákov, šarkanov v jesennom období.
Klienti svoj si záujem o prírodu, ale aj vedomosti rozšírili návštevou Oblastnej výstavy
exotického vtáctva, navštívil nás zoológ SNP Slov. raj so živými ježkami - oboznámenie sa so
životom ježkov v prírode, kŕmenie malých ježkov, pozorovanie ďatľa, slimákov, čmeliakov,
žubrienok, rozprávanie o bocianovi a priblíženie si jeho života, pozorovanie a kŕmenie kačiek v rieke
Hornád, stretnutie s Almou - so Sovou dlhochvostou, hľadanie stôp zvierat a zakrmovanie, stopy
zajaca, líšky, srnky v piesku, (objavenie jednej končatiny srnky a lepku diviaka), sledovanie lesných
zvierat (srnky), pozorovanie domácich zvierat (kozy, kravy, kone, žriebätká, malé prasiatka, psov);
zber čučoriedok, jahôd, lesných čerešní, lúčnych kvetov. Zúčastnili sa psích záprahov na letisku SNV.
Jednou z veľkých radostí bola aj jazda na koni v Lieskovanoch – hipoterapia.
ODDYCHOVÝ A HRACÍ KÚTIK
Cieľom aktivít v tomto kútiku bol rozvoj detskej kreativity a fantázie, podpora spolupráce
medzi klientmi, akceptácia seba a iných, zvýšenie sebavedomia klientov.
K tomu boli využívané nasledovné aktivity: spoločenské hry a kolektívne hry, hry v
spoločných priestoroch KS, na dvore a v prírode - kreslenie kriedou na chodník na tému Toto
robím/mám rád, skákanie na trampolíne, hojdačky, preliezky, šmýkačka, bicyklovanie, lanový systém,
loptové hry, hry s lietajúcim tanierom, preteky v behu a zábavno-súťažné hry. Nechýbali ani hry
zamerané na enviromentálnu výchovu - hra v pieskovisku, zbieranie kamienkov, odpadkov na dvore a
v prírode, na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, napr. hra Na rodinu, v Reštaurácii, s detskou
kuchynkou a bábikami, telefonovanie.
V oddychovom kútiku dôležitú úlohu zohrávali telovýchovné chvíľky a rozcvičky, zamerané
na precvičovanie pohybového ústrojenstva horných a dolných končatín, rozcvičky
s ukazovačkami, riekankami a piesňami, cvičenia na fit lopte, žinenke.
Pre klientov predškolského veku boli dôležité hry zamerané na rozvoj motoriky – skladanie
farebnej mozaiky, navliekanie veľkých a malých korálok, gombíkov, manipulácia s drevenými
a plastovými kockami, skladanie obrázkov z drevených kociek, hry s legom, stavba domov
a zariadenia zo stavebnice SEVA, montážne hry, spájanie „céčok“ do náramku a náhrdelníka,
skladanie puzzle, hry s penovými puzzle, s autami a autodráhou.
MOTIVAČNÉ AKTIVITY
REALIZÁCIA PROJEKTU DAJ SA MI NAPIŤ Z PRAMEŇA KRÁS
Projekt „DAJ SA MI NAPIŤ Z PRAMEŇA KRÁS“ bol podporený Nadáciou pre deti
Slovenska v rámci Hodiny deťom. Trval od augusta 2012 do júla 2013. Bol určený klientom KS
a Domova na pol ceste Alžbetka. Jeho cieľom bolo poskytnúť klientom pochádzajúcim zo sociálne
znevýhodneného prostredia vedomosti o vode, jej vlastnostiach, význame pre život človeka, hrozbe
nedostatku pitnej vody. S vodou boli spojené jednotlivé aktivity ako sú turistické vychádzky k
prameňom potokov, k termálnym prameňom, riekam, exkurzie do závodu na výrobu nealkoholických
nápojov, pobyty pri vode. Počas týchto aktivít si deti mohli zaznamenávať získané informácie, mnohé
zábery fotografovať a kamerovať. Výsledkom tohto projektu je prezentácia. V budúcnosti plánujeme
z týchto záberov zostaviť kalendár s tématikou vody.
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AKTIVITY DOTOVANÉHO PROJEKTU ZREALIZOVANÉ V ROKU 2012 A 2013




















Formovanie tímu odborníkov, pracovníkov a dobroľníkov.
Víkendový pobyt na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove. Prvý deň pobytu účastníci
projektu strávili na termálnom kúpalisku Vadaš a využili možnosti jednotlivých bazénov s ich
atrakciami, ako aj ihriská a športoviská. Pobyt v Štúrove využili aj na návštevu Ostrihomu.
Tvorivé dielne účastníkov projektu. Práca na PC – spracovávanie získaných poznatkov a
fotografií za pomoci odborníkov.
Víkendový pobyt v kúpeľnom meste Rajecké Teplice. Účastníci projektu boli oboznámení s
históriou kúpeľného mesta Rajecké Teplice, s liečebnými účinkami prameňov. Po oboznámení
sa so samotným kúpeľným mestečkom účastníci projektu rozvíjali svoju plaveckú gramotnosť
v dostupných plavárňach a rôzne iné pohybové aktivity - pešiu turistiku do okolia. Do
programu víkendového pobytu bola zaradená aj návšteva Rajeckej Lesnej so známym
Slovenským Betlehemom, Bojníc spojená s prehliadkou Bojnického zámku a Čičmian.
Pramene a gejzír pod Sivou bradou. Pri plánovanej náučno-turistickej vychádzke spoznávali
účastníci projektu pramene a gejzír pod Sivou bradou neďaleko Spišského Podhradia, čím
mali možnosť vidieť prírodné bohatstvo, ktoré je na Spiši. Odtiaľ klienti prešli po zaujímavom
turistickom chodníku, ktorý začínal na Spišskom salaši, cez Sivú bradu, Pažicu, Spišskú
Kapitulu, Spišské Podhradie, Spišský hrad, cez travertínové kopy Sobotisko a Dreveník
pokračovali do Spišských Vlách.
Chceme byť plavci. Cieľom tejto aktivity bolo odstránenie plaveckej negramotnosti, naučiť
účastníkov projektu bezpečne a účelne sa pohybovať vo vode, aby sa tak predišlo rôznych
zraneniam a úmrtiam. Do 31.12.2012 u všetkých účastníkov projektu bola odstránená
plavecká negramotnosť.
Beseda s medikom na tému Hygiena rúk a zdravá výživa sa uskutočnila v mesiaci februári.
Účastníci projektu sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie v závode Baldovce. Téma
exkurzie bola Pijeme zdravú vodu.
V mesiaci máji mali možnosť absolvovať účastníci projektu turisticko-náučná vychádzku do
Slovenského raja spojenú s čistením studničiek.
Týždňový pobyt v Bešeňovej využili účastníci projektu na pookriatie na tele i na duchu.
K tomu prispeli rôzne atrakcie Thermal parku Bešeňová. Mohli obdivovať krásu vodopádu
v Lúčkach, prírodného „wellness“ v Kalamenoch pod Liptovským hradom, využitie vody na
poháňanie vodného kolesa v mlyne v Kvačianskej doline. Konečnou zastávkou pobytu bola
Važecká jaskyňa, kde mohli účastníci projektu obdivovať čaro vody, ktorá prechádza cez
horninu a v jaskyni vytvára nádhernú výzdobu a jazierka.
Bardejovské Kúpele navštívili účastníci projektu takmer v závere realizácie celého projektu.
Mali tak možnosť oboznámiť sa a ochutnať minerálnu vodu z prameňov “Hlavný”, a
“Lekársky” Mohli sa tiež dozvedieť, že vysokomineralizované pramene s obsahom kysličníka
uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a inhalačnú liečbu.
Záverečným workshopom mohli sa účastníci projektu prostredníctvom prezentácii vrátiť
k jednotlivým aktivitám, nasledovala diskotéka a občerstvenie.
Wellness centrum a bazén Poráč bol bonus za celoročnú vytrvalosť pri realizácii projektu.

REALIZÁCIA PROJEKTU VIANOČNÉ STRETNUTIE
Projektový zámer VIANOČNÉ STRETNUTIE podporený NADÁCIOU ORANGE bol určený
nielen aktuálnym klientom Krízového strediska Alžbetka, n.o. a Domova na pol ceste Alžbetka, n.o.,
ale aj tým, ktorí našli pomoc v našom zariadení počas celého roku 2013. V rámci projektu bol
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pripravený zaujímavý program, ktorého cieľom bolo zažiť príjemnú atmosféru Vianoc, radosť zo
spoločného stretnutia, ale tiež umožniť zažiť neopakovateľnú atmosféru aj rodičom klientov, ktorí
pozvanie prijali. Pre deti v spoluprácu s Apoštolskou Cirkvou na Slovensku boli sponzorsky
zabezpečené vianočné balíčky v rámci projektu Operácia Vianočné dieťa.
Spoločné stretnutie predchádzali aktivity spojené s nákupom materiálu potrebného pre
vianočný program, príprava vianočného programu, do ktorého boli zapojení klienti KS a DpC. Títo
boli zapojení aj do nákupu materiálu potrebného na pečenie vianočného pečiva, ktoré pripravovali za
pomoci dobrovoľníkov a vychovávateľov. Podobne sa zapojili aj do prípravy pohostenia na vianočné
stretnutie. Bývalí klienti prišli so svojimi vychovávateľmi, rodičmi, či profesionálnymi rodičmi. Po
vianočnom programe nasledovala prezentácia a filmové spracovanie aktivít konaných v Krízovom
stredisku a Domove na pol ceste Alžbetka, n.o. v priebehu roku 2013. Dospelí mali možnosť a priestor
na zdieľanie sa so svojimi problémami či skúsenosťami z práce s deťmi. Nasledovalo pohostenie,
vianočná veselica a rozdávanie darčekov. Spolu sa na aktivitách podieľalo cca 55 ľudí.
Do projektu bolo zapojených cca 40 klientov a ich rodičov.Okrem toho boli do neho zapojení
dobrovoľníci a pracovníci neziskovej organizácie Alžbetka.
B. SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA ALŽBETKA
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej materskej školy Alžbetka, sa uplatňujú princípy
pedagogiky M. Montessori. Pôsobenie je zamerané na citový, rozumový a mravný vývoj dieťaťa.
Prostredníctvom výchovno-vzdelávacej činnosti sa usilujeme o to, aby sa deťom vštepovali základné
hodnoty, ako sú láska, priateľstvo, skromnosť solidarita, obetavosť, čestnosť, tolerancia, úcta ku
každej ľudskej bytosti, sebadisciplína.
Pedagógovia sa usilujú pre deti pripraviť prostredie a poznať funkciu tohto prostredia, aby
mohli pozorovať ich činnosť a spätne získavať informácie pre ich potreby, čo vedie ku stálemu
utváraniu výchovných postojov a tvorivých pracovných ponúk. V jednotlivých miestnostiach je
zariadenie prispôsobené potrebám detí. V Súkromnej materskej škole Alžbetka pôsobí pedagóg ako
pomocník, radca a priateľ, pričom vo vzťahu pedagóg – dieťa, ako i vzťahy medzi deťmi fungujú na
základe vypracovaných pravidiel. Aj napriek tomu, že pedagógovia vo svojej činnosti uplatňujú prvky
Montessori, postupujú podľa Školského vzdelávacieho programu Alžbetka.
Aktuálny počet detí ku 31.12.2013 je 20 (7 dievčat a 13 chlapcov).
Vekové zloženie detí

2-ročné

3-ročné

4-ročné

5, 6-ročné

Deti s odloženou
povinnou
školskou
dochádzkou

2

5

6

7

1

Deti so
špeciálnymi
vých.-vzdel.
potrebami

Deti
predškolského
veku vrátane
odloženia
začiatku plnenia
povinnej šk.
dochádzky

2

7

12

V školskom roku 2013/2014 sa v čase popoludnia realizujú tieto krúžky:
Názov krúžku

Vedúci krúžku

Elementárne základy práce s počítačom

Ing. ThLic. Helena Sedláková – sr. Alojzína

Náboženská výchova

Ing. ThLic. Helena Sedláková – sr. Alojzína

Zahrajme sa po anglicky

Mgr. Iveta Gvozdiaková

Ing. Daniela Šimková, Ing. Jana Buntová
zo športového centra YADA
Krúžky sa realizujú v priestoroch Súkromnej materskej školy Alžbetka v stanovenom čase.
Detský aerobic

PROJEKTY – V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
Zapojili sme sa do projektov:
Názov projektu
Opis projektu
Organizuje Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, ktorý je zameraný
Knihuľka víta škôlkarov
na Informatickú výchovu detí spojenú s návštevou knižnice.
Začal sa realizovať v septembri v spolupráci so Školskou jedálňou pri
materskej škole na Gorazdovej ulici v Spišskej Novej Vsi. V rámci
Školské ovocie
desiaty a olovrantu je deťom odovzdané ovocie, prípadne je dostupná
ovocná šťava.
Začal sa realizovať v novembri. Deti zbierajú prenosné batérie,
Zbierame baterky
akumulátory do pripraveného recykloboxu. Pomáhajú tým chrániť
životné prostredie.
Začal sa realizovať v mesiaci november. Zameraný je na podporu
Zber plastových vrchnáčikov recyklácie, a tým aj ochranu životného prostredia. Vrchnáčiky sa
z PET fliaš
zbierajú aj za účelom pomoci dievčatku Simonke, ktorej týmto
spôsobom pomôžeme k získaniu nového invalidného vozíka.
Zdravé zúbky
Uskutočnila sa beseda s dentálnou hygieničkou. Deti majú
projekt podporovaný
v umyvárni inštruktážnu obrázkovú knihu, prostredníctvom ktorej sú
DM drogériou
motivované k precíznemu a správnemu čisteniu zubov.
Dňa 23.10.2013 bola vykonaná následná školská inšpekcia, ktorá bola zameraná na dodržanie
opatrenia týkajúceho sa zvýšeného počtu integrovaných detí v minulom školskom roku. Počet
integrovaných detí bol 3. Toto opatrenie bolo dodržané a v tomto školskom roku máme 2 deti
s individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výsledkom následnej inšpekcie je Správa
o vykonaní opatrení z následnej školskej inšpekcie.
V rámci edukácie sa pracuje podľa vypracovaných týždenných tém, ktoré zahrňujú
i doplňujúce aktivity, činnosti z Plánu aktivít na I. polrok. V jednotlivých mesiacoch sa vypracúva
hodnotenie edukácie, výchovno-vzdelávacieho procesu a zhodnotenie Plánu aktivít, ktorý je
zverejnený na nástenke kvôli spätnej väzbe pre rodičov.
ZHODNOTENIE PLÁNU AKTIVÍT – MATERSKÁ ŠKOLA
JANUÁR: „Zimné radovánky“
 Zimná turistická vychádzka do blízkeho prírodného blízkeho okolia materskej školy spojená
s kŕmením vtákov
 Výstava tvorivých prác detí na tému – „Zimné oblečenie“
 „Nebojte sa zvieratká“ – starostlivosť o zvieratká a zhotovenie krmiva pre vtáčiky
 Snehové kráľovstvo – hry na snehu a so snehom v areáli materskej školy
 Zimné radovánky – sánkovačka s deťmi
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 Fašiangové prípravy – zhotovenie karnevalových masiek a škrabošiek
FEBRUÁR: „Fašiangové veselenie“
 Fašiangy, Turíce - tvorivé dielne zamerané na výzdobu triedy
 Fašiangový karneval v materskej škole – fašiangové zábavné a súťažné hry s prezentáciou masiek
 Návšteva Galérie Umelcov Spiša
MAREC: „Keď jar rúčky roztvorí“
 Rozprávkari – týždeň detskej knihy a obrázkového čítania
 Medzinárodný deň knižníc - návšteva knižnice v Spišskej Novej Vsi s vypožičaním detskej
literatúry
 Zber papiera v materskej škole
 Svetový deň divadla pre deti- účasť na divadelnom predstavení v Spišskom divadle
 Malý básnik – recitácia básní a riekaniek deťmi materskej školy
 Návšteva žiakov 1. ročníka ZŠ
 Blíži sa Veľká noc – maľujeme a zdobíme veľkonočnú kraslicu, pečenie a ozdobovanie
Veľkonočného baránka
APRÍL: „Zem je len jedna“
 Návšteva hospodárskeho dvora a farmy
 Voda najcennejší dar –vychádzka k vodnému toku Hornádu spojená s pozorovaním živej i neživej
prírody
 Deň Zeme – beseda o našej Zemi spojená so starostlivosťou o areál materskej školy
 Ako klíči semienko – sadenie semien, starostlivosť o ne a pozorovanie klíčenia semien
 Spoznávame vesmír- exkurzia do Hvezdárne a Planetária v Košiciach
MÁJ: „Srdce dokorán“
 Výstava detských prác na tému Moja mama
 Srdce dokorán – besiedka a poďakovanie mamičkám z úst ich ratolestí
 Deň otvorených dverí Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi
 Kto nás chráni – stretnutie so záchranárom
 Poznávam svoje mesto a významné budovy v Spišskej Novej Vsi – prechádzka mestom
 Otvorenie letnej turistickej sezóny – účasť na divadelnom predstavení
 Oslava Dňa detí - týždeň detskej radosti spojený s účasťou na akcií Mesto plné detí
JÚN: „Hurá leto“
 Celodenný výlet do Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi
 Svetový deň vody – vychádzka okolo rieky Hornád
 Škola v prírode – vychádzka na lúku, zber lúčnych kvetov
 Slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie,
Slávnostná akadémia detí a rozlúčka s predškolákmi
SEPTEMBER: „Hurá školička“
 Slávnostná sv. omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie v SNV – otvorenie šk. roka 2013/2014.
 Deň mlieka - príprava jogurtu s deťmi.
 Becepáčik upozorňuje – návšteva dopravného ihriska
 Šarkaniáda v prírodnom prostredí spojená s jesennými hrami v prírode.
OKTÓBER: „Jeseň, pani bohatá“
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Mesiac Panny Márie – účasť na svätej omši v kaplnke Nep. počatia Panny Márie,
v rámci celého mesiaca sme sa na začiatku dňa modlili spoločne modlitbu Zdravas Mária.
Padá lístok zo stromu – zber jesenných listov a gaštanov, jesenná vychádzka do prírody
Stredoeurópsky deň stromov – spoznávanie ihličnatých a listnatých stromov
Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach – netradičné plody Zeme
Svetový deň zvierat – návšteva Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi
Babka, dedko ľúbime vás – kultúrne vystúpenie detí v MŠ škole pri príl. mesiaca Úcty k starším.
Návšteva knižnice v rámci cyklu – Knihuľka víta škôlkarov
Pozorovanie zberu úrody v ovocných sadoch a záhradách

NOVEMBER „Bol raz jeden život“
 V zdravom tele, zdravý duch – ozdravný beh v areáli materskej školy
 pamiatka zosnulých – návšteva cintorína, modlitba a zapálenie sviece za zosnulých
 Návšteva Multifunkčného energo-baníckeho centra Barbora pri príležitosti výstavy skladacích
modelov dopravných prostriedkov „Veľké v malom“, história baníctva
 Deň zdravej výživy – „Zelený deň“, výroba šalátu. Beseda o zdravej výžive
 Účasť detí na veselej činohre „Zlaté kuriatka“ v kine Mier v spolupráci s Prešovským DJZ.
 Vitamínko a Vitálka – zhotovenie ovocných a zeleninových panáčikov
 Tekvicová slávnosť – príprava svetlonosov z tekvíc a prírodnín, výstava tekvíc
 Exkurzia, Návšteva polikliniky a lekárne v Spišskej Novej Vsi
 Beseda s dentálnou hygieničkou o správnom čistení zúbkov
DECEMBER: „Vianoce sú za dverami“
 Pečieme vianočné medovníčky – príprava vianočného pečiva na sviatky
 „Privítajme Mikuláša“ v našej materskej škole.
 Zima okolo a teplo v nás – výroba darčekov pre blízkych
 Prechádzka Vianočnými trhmi s kúpou vianočných medovníkov,
 zimná vychádzka do mesta, kde si v obchode Terno kúpili vianočné
 Vianočná besiedka – divadelné predstavenie detí „Narodil sa nám Spasiteľ“ pre rodičov
a pozvaných hostí spojené s rozdávaním vianočných darčekov.
 Príprava na advent – zamyslenie, modlitba a úmysel dobrého skutku na každý deň. Touto
adventnou aktivitou nás sprevádzali Katolícke noviny a ich kamaráti Dobromilka a Svetlúšik.

C. DOMOV NA POL CESTE
Bol zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle §12 Zákona č. 448/2008
na Košickom samosprávnom kraji dňa 22.11.2011. Jeho kapacita je 6 miest pre mladých dospelých po
skončení ústavnej starostlivosti vo veku od 18 – 25 rokov. Činnosť Domova na pol ceste začala
v prijatím prvých klientov dňa 10. apríla 2012.
V DpC sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené
ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení, alebo po skončení pobytu v
zariadení podľa osobitného predpisu alebo po skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby.
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V Domove na pol ceste sa utvárajú podmienky na:
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín - klienti sa stravujú individuálne, pričom majú k
dispozícii zariadenú kuchynku;
2. vykonávanie základnej osobnej hygieny – sociálne zariadenie (WC, umývadlo a sprchovací kút)
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva – v rámci spoločnej práčovne;
4. záujmovú činnosť – v rámci kútikov zriadených v KS:
 multimediálny s prístupom na internet,
 literárny,
 hobby klub s možnosťou stolnotenisových turnajov,
 kútik pre praktický život – práca s hlinou, keramickou vypaľovacou pecou, práca v kuchyni
pri príprave jedál
 kútik bibliografický
 šport a turistika
Obsadenosť za rok 2013
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Spolu

3,0

3,0

2,81

0,96

0,55

1,47

2,06

3,00

2,13

2,48

3,9

3

2,36

Domov na polceste klientom poskytuje priestor a čas, kde sa môžu učiť samostatne žiť,
vytvárať vzťahy založené na úcte vzájomnej spolupráci, rešpekte a tolerancii. S pomocou
zamestnancov DPC si v tomto priestore zvykajú brať zodpovednosť za seba a rovnako i za predmety
a zariadenie, ktoré používajú.
Pre ich postupné osamostatnenie sa je nevyhnutné nájsť si zamestnanie a zabezpečiť
pravidelný príjem, preto prvoradou povinnosťou klientov je uplatnenie sa na trhu práce. Ich minimálne
vzdelanie, rómsky pôvod a neraz aj vzťah a prístup k práci im túto situáciu sťažujú.
Nezamestnaní klienti sa zúčastňujú pracovnej terapie, ktorá im má pomôcť vytvárať si
pracovné návyky, osvojiť si manuálnu zručnosť aspoň pri bežných prácach. V rámci pracovnej terapie
sú povinní aspoň 1x za týždeň aktívne sa podieľať na hľadaní zamestnania. Vo voľnom čase majú
klienti možnosť napĺňať svoje individuálne potreby a rozvíjať svoje talenty.
V priebehu roka 2013 boli klientom poskytované:
Spoločné a individuálne rozhovory
- motivačné, riadiace, hodnotiace
- pohovory s odborným garantom DPC
- porady
Poskytovanie sociálneho poradenstva
- individuálne a skupinovo
Proces socializácie
- osvojovanie si zásad slušného správania a správnej komunikácie
- vytváranie vzťahov, rešpektovanie autority
- dodržiavanie podmienok dohodnutých pri uzatváraní zmluvy
- prihlásenie sa na trvalý, prechodný pobyt
- manipulácia s eklektickými spotrebičmi, hlavne s kuchynskými spotrebičmi
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-

dôraz na dodržiavanie osobnej hygieny a čistoty v osobných veciach i v spoločných
priestoroch, dôslednosť pri práci, zodpovedné vykonávanie zverených úloh
učenie sa hospodáriť s peniazmi
učenie sa prevzatiu zodpovednosti za majetok daný do užívania – náhrady vzniknutej
škody

Zdravie
- nájdenie si obvodného lekára
- nájdenie vhodného stomatológa, stomatologické vyšetrenia
- návšteva odborných lekárov - psychiatrická ambulancia, chirurgická ambulancia,
neurologická ambulancia
Práca
- vypracovanie životopisu
- vypracovanie žiadosti do zamestnania
- zaregistrovanie a pravidelné hlásenie na ÚPSVaR
- hľadanie pracovných ponúk na vývesnej tabuli na ÚPSVaR, na internete,
- pracovné pohovory
- práca na dohodu
Pracovná terapia
- pomoc pri maľovaní a upratovaní priestorov
- čistenie špár medzi dlaždicami
- výroba inkeban a darčekových predmetov
- umývanie okien
- varenie a pečenie
- upratovanie ubytovacích priestorov
- práca v záhrade, vytrhávanie buriny na skalkách, hrabanie lístia, úprava ihriska ...
- ohŕňanie snehu
predvianočné upratovanie
- pečenie vianočného pečiva
Voľný čas
- účasť na kultúrnych vystúpeniach detí MŠ, detí KS
- čítanie kníh, práca na PC
- zúčastňovanie sa na aktivitách s deťmi KS
- osobné aktivity
Duchovná podpora
- nedeľná sv. omša
- svätenie nedele a sviatkov
- sv. omša a prednášky počas porád pedagógov KS
- možnosť rozhovoru o náboženských veciach
- možnosť účasti na modlitbách
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D. ZARIADENIE PRE SENIOROV A DSS RASLAVICE
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb začal svoju činnosť 1.12. 2008.
Jeho
činnosť je v súčasnosti vymedzená Zákonom o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o
živnostenskom podnikaní č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 35Zariadenie pre seniorov
a § 38 Domov sociálnych služieb)
K 31. 12. 2013 je v starostlivosti zaradených 14 dôchodkýň, ktoré tu prežívajú roky staroby po
odchode z aktívnej činnosti. 10 dôchodkýň je zaradených v zariadení pre seniorov a na základe
Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, 4 klientky sú zaradené do domova
sociálnych služieb.
Dom sv. Jozefa začal svoju činnosť na základe registrácie Prešovského samosprávneho kraja,
ktorý ako príslušný orgán v zmysle § 71a zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci vyhovel
žiadosti neziskovej organizácie Alžbetka a zaradil Dom sv. Jozefa do registra subjektov, ktoré
poskytujú sociálne služby v zmysle citovaného zákona na území Prešovského samosprávneho kraja.
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 35 a § 38 uvedeného zákona sa v r. 2013
realizovalo v činnostiach:
o pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – z celkového počtu 14 klientok je 6
s najvyšším, 6. stupňom odkázanosti, 4 klientky sú s 5. st. odkázanosti, 3 so 4. st. odkázanosti
a 1 s 3. stupňom odkázanosti. Z toho vyplýva, že v prevažnej miere potrebujú pomoc inej
osoby pri základných životných úkonoch – v dennom kontakte;
o základné sociálne poradenstvo – účasť pri riešení problémov klientok, príp. hľadanie
a sprostredkovanie ďalšej pomoci (pomoc pri riešení rôznych situácií v styku s úradmi príp.
inými subjektmi) – podľa potreby a požiadaviek klientok;
o sociálna rehabilitácia – podpora a povzbudzovanie k samostatnosti a sebestačnosti klientok,
aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe – v dennom kontakte;
o ošetrovateľská starostlivosť – je poskytovaná podľa potreby v zariadení podľa ordinácií
lekárov (aplikácia liekov, masáže, polohovanie, príp. odbery biolog. materiálu...), zložitejšie
ošetrovateľské úkony sú sprostredkovane v zdravotníckych zariadeniach v Bardejove, príp.
Prešove, kde klientky sprevádzame.
o ubytovanie – v 1- a 2-lôžkových izbách
o stravovanie – príprava a podávanie celodennej stravy (5 jedál denne). Výber jedál je
s klientkami konzultovaný a prispôsobuje sa ich prianiam. upratovanie, žehlenie, údržba
bielizne a šatstva – sa poskytuje priebežne denne všetkým klientkam podľa potreby
o záujmová činnosť, pracovná terapia, duchovné a náboženské aktivity – rôzne aktivity za
účelom udržania, príp. obnovy fyzických a mentálnych schopností a pracovných zručností
klientok, ktoré sa vzájomne prelínajú.
Záujmová činnosť – denné aktivity: sledovanie správ a diania doma, vo svete, v Cirkvi
prostredníctvom TV a rádia Lumen, čítanie časopisov, kníh, neformálne diskusie o dianí
Denná účasť na bohoslužbách – v ZpS a DSS, príležitostné návštevy bohoslužieb v obci, účasť na
cirkevných slávnostiach aj v ďalšom okolí
Týždenné spoločné stretnutia – vzájomné konzultácie a informovanosť, prednášky, konzultácie
o textoch sv. Písma, spoločné čítanie aktuálnej literatúry a pod.
Príležitostné premietanie filmov s následnou diskusiou
Kultúrne programy a návštevy detí zo škôl, detských súborov,
Besedy s rôznymi zaujímavými ľuďmi z domova i zahraničia /sestry na Ukrajine, Rakúsko/
Účasť na slávnostiach v iných zariadeniach /CHD Vrícko/....
Príležitostné neformálne návštevy príbuzných a známych v obci i mimo obce, spoločné vychádzky
a výlety, účasť na slávnostiach a pohreboch v rámci rehole,
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Spoločné oslavy a posedenia pri káve – z príležitosti mením a narodenín, jubileí a slávností, podľa
možností s prizvaním príbuzných.
Pracovná terapia – sa realizuje v štyroch stupňoch, ktoré sa navzájom prelínajú. Na 1. stupni sa dáva
dôraz na zvládnutie sebaobslužných úkonov, na 2. stupni je vzájomná pomoc a podpora
spolubývajúcich, na 3. stupni sú pomocné práce pre vlastné zariadenie (pomoc pri umývaní riadov,
v práčovni, pri upratovaní a pri úprave okolia zariadenia, pestovanie kvetov a p.), na 4. stupni sú príp.
práce pre iné subjekty a výroba drobných dekoračných predmetov (v súčasnosti už v menšej miere).
Celá činnosť ZpS a DSS sv. Jozefa sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy s ohľadom na
zdravotný stav, schopnosti a priania klientok tak, aby sa im zabezpečila čo najvyššia kvalita života
a spokojnosť.






























Konkrétne aktivity
Slávnosti narodením a menín – priebežne počas celého roka
Prežívanie liturgického roka s Rádiom Lumen a TV Lux
Účasť na pohreboch sestier (Vrícko – sr. Tiburcia 26.1., Nesvady sr. Eugénia – 3. 2.) a príbuzných
(Torysa – sr. Eustella,
Traja Králi, Posviacka domu so spevom vianočných kolied
Návšteva sestier zo Sniny s podelením sa s prácou sestier v apoštoláte,
2. Február – Deň zasväteného života – slávnosť s dekanom z Bardejova
stretnutie s prov. predstavenou – Vizitácia, prezentácie, zamyslenia
Stretnutie s Duchovnou rodinou – slávnosť prijatia nových členiek
„Vrátili sa nám bociany“ – vzťah k prírode, ochrana stvorenstva
Účasť na obradoch Veľkého týždňa a Veľkej noci v kostole a večerná adorácia doma
stretnutie s Don Boscom v Bardejove /uctenie si relikvií v kostole SDB
Kultúrny dom Raslavice – Hudobno-slovné pásmo pri príležitosti 1150. Výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše územie a 150. Výročia vzniku Matice slovenskej
Gaboltov – účasť na celodiecéznej novéne k DS
„Púť k Lurdskej jaskyni“ – modlitba a posedenie v záhrade pre „menej pohyblivé“ sestry
Opekačka v parku so žiakmi 1. triedy CZŠ sv. Egídia v Bardejove
„Modlitby mladých za mladých“ – spoločná modlitba a posedenie s mládežou
Slávnosť jubileí 60 rokov profesie 4 sestier – s O. arcibiskupom B. Boberom
Stretnutie s pútnikmi p. Katarína a p. Andrej – z Kazimierza do Medžugoria
Rozlúčka so sr. Rajmundou, ktorá odchádza z nášho zariadenia do Nesvád
Duchovný týždeň, nový návod k duch. prežívaniu každého dňa, prehĺbenie úcty k P. Márii.
Beseda a prezentácia o pôsobení sestier na Ukrajine so sr. Monikou Brajerovou,
Životné jubileá sr. Benedikty a sr. Jolanty – spomienky, piesne, zdieľanie a stretnutie s príbuznými
a známymi
Účasť sestier na slávnostnom otvorení nového školského roka vo farskom kostole
199 rokov od narodenia zakladateľky kongregácie – slávnostný vstup do posledného roka prípravy
na veľké jubileum, ponuka nových kníh, návrhy na hlbšie duch. prežívanie tohto výročia, sv. omša
za účasti veriacich
do nášho zariadenia zavítali členky schonstatského hnutia, duchovná obnova, výmena duchovných
skúseností a zdieľanie o poslaní spoločenstiev.
účasť na slávnosti 1. Sľubov sestier vo Vrícku, následné podelenie sa so zážitkami...
slávnosť so sv. Teréziou z Avilly, patrónkou kongregácie, spoločná rekreácia
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Deň spoločenstva, stretnutie s prov. predstavenou sr. Dáriou a sestrami z iných komunít
o aktivitách slovenskej provincie v Roku viery.
návšteva prov. predstavenej Rakúskej provincie sr. Consoláty, výmena skúseností,
návšteva 40 deti 2. triedy ZŠ z Raslavíc detí spolu s učiteľkami, hudobno – kultúrne pásmo a malé
darčeky – vlastnoručne vyrobené sošky sv. Cyrila a Metoda s prosbou o modlitby za nich.
/október, ktorý je venovaný úcte k starším/.
Pamiatka zosnulých – každodenná návšteva cintorína, spojená s modlitbami za duše v očistci,
hlavne za naše zomrelé sestričky.
triduum oslavy sv. Ondreja, patróna našej diecézy, spojenie sa cez Radio Lumen, účasť na sv.
omši vo farnosti.
Príchod sv. Mikuláša – posedenie, kultúrny program, odovzdávanie darčekov, spevy a básne,
Intenzívne prežívanie Adventu a príprava na narodenie Pána, spoločné stretnutia pri „Hľadaní
prístrešia pre sv. rodinu“,
Účasť niektorých sestier na „polnočnej v kostole“, slávnosť narodenia Pána
Prežívanie Vianoc s veľkými aj malými koledníkmi, privítanie detí z „Dobrej noviny“.
Silvester, poďakovanie za rok 2013, spevy, spomienky

III. FINANČNÁ SITUÁCIA
V priebehu roku 2013 Alžbetka, n. o. bola financovaná z týchto finančných príspevkov:
1.

2.

3.

4.

5.

Finančný príspevok poskytovaný Košickým samosprávnym krajom (KSK) v Košiciach na
financovanie prevádzkových nákladov akreditovaného subjektu KS na vykonávajúceho opatrení
podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov vo výške 47.250,00 €. Finančný príspevok bol poskytovaný mesačne. V
dôsledku neobsadenia zazmluvnených miest došlo k vráteniu finančných prostriedkov vo výške
770,63 €. Do 31.12. 2013 bol finančný príspevok vo výške 46.479,37 € vyčerpaný.
Finančný príspevok poskytovaný KSK na financovanie prevádzkových nákladov poskytovanej
sociálnej služby v DpC podľa § 75 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov vo výške 9.000,00 €. V dôsledku neobsadenia zazmluvnených miest došlo
kráteniu finančných prostriedkov vo výške 2.132,50 € . Do 31.12.2013 finančný príspevok bol
vyčerpaný vo výške 6.867,50 €.
Finančný príspevok poskytovaný Ústredím práce sociálnych veci a rodiny (ÚÚPSVaR) v
Bratislave na financovanie prevádzkových nákladov akreditovaného subjektu KS
vykonávajúceho opatrenia podľa § 89 ods. 10 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov vo výške 88.800,00 €. Finančný
príspevok bol poskytovaný štvrťročne. V dôsledku neobsadenia objednaných miest došlo k
vráteniu finančných prostriedkov vo výške 3.892,73 € . Do 31.12.2013 finančný príspevok bol
vyčerpaný vo výške 84.907,27 €.
Finančný príspevok poskytovaný PSK na financovanie nákladov na poskytované sociálne služby
podľa §38 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov v DSS Raslavice vo výške 18.386,63 €. Finančný príspevok bol
poskytovaný v mesiacoch január až december. Do 31.12.2013 finančný príspevok bol v plnej
výške vyčerpaný.
Finančný príspevok poskytnutý MPSVaR cez obec Raslavice na financovanie nákladov na
poskytované sociálne služby podľa §78a zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení
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neskorších predpisov v ZpS Raslavice vo výške 38.400,00 €. Finančný príspevok bol poskytnutý
jednorázovo. Do 31.12.2013 bol finančný príspevok vyčerpaný.
6. Finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu poskytnutý Obvodným úradom
v Košiciach vo výške 1.232,00 €. Do 31.12.2013 bol vyčerpaný na poskytnutý účel.
7. Finančný príspevok na mzdy a prevádzku školského zariadenia (MŠ) poskytnutý mestom Spišská
Nová Ves vo výške 33.831,00 €. Do 31.12.2013 bol finančný príspevok vyčerpaný na poskytnutý
účel.
8. Finančný príspevok na 5 %zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva, na základe
uznesenia vlády, poskytnutý mestom Spišská Nová Ves vo výške 1.246,00 €. Finančný príspevok
bol poskytovaný štvrťročne. Do 31.12.2013 bol finančný príspevok vyčerpaný na poskytnutý
účel.
9. Finančný príspevok na realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v KS
poskytnutý mestom Spišská Nová Ves vo výške 1.000,00 €. Do 31.12.2013 bol vyčerpaný na
poskytnutý účel.
10. Financovanie projektu Hodina deťom "Daj sa mi napiť z prameňa krás" poskytnuté Nadáciou pre
deti Slovenska vo výške 2.971,40 €. Projekt prechádzal z roku 2012. Čerpanie finančných
prostriedkov z projektu bolo v roku 2013 vo výške 1.840,40 €. Na tento projekt boli použité aj
vlastné zdroje.
11. Financovanie projektu "Darujte Vianoce" poskytnuté nadáciou Orange vo výške 250,00 €. Do
31.12.2013 bol finančný príspevok vyčerpaný na poskytnutý účel.
FINANČNÉ PROSTRIEDKY
Finančné prostriedky bežných účtov v priebehu roku 2013 slúžili na financovanie
prevádzkových výdavkov neziskovej organizácie Alžbetka.
Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2013 ................................................................11 462,99 €
Z toho: pokladňa KS a MŠ ....................................................................................................... 302,83 €
Ceniny – Jedálenské kupóny KS a MŠ ..............................................................................140,80 €
pokladňa Raslavice .............................................................................................................224,61 €
bežný účet KS a MŠ .........................................................................................................4 448,44 €
bežný účet Raslavice ........................................................................................................ 6 343,14 €
Na financovanie jednotlivých činností má organizácia zriadené a vedené účty v peňažnom
ústave TATRA banka pre dotácie podľa zdroja.
Rozbor položiek výkazu ZISKOV A STRÁT (na dve desatinné miesta) za Alžbetka, n. o.
Náklady celkom ..................................................................................................................319 380,25 €
Z toho:
Spotreba materiálu ...............................................................................................................58 002,84 €
Spotreba energie ...................................................................................................................26 053,07 €
Opravy a udržiavanie .............................................................................................................3 564,18 €
Cestovné .....................................................................................................................................685,55 €
Ostatné služby .......................................................................................................................16 444,51 €
Mzdové náklady ..................................................................................................................131 958,95 €
Zákonné sociálne poistenie ..................................................................................................45 831,88 €
Zákonné sociálne náklady ......................................................................................................5 606,51 €
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Ostatné dane a poplatky ...........................................................................................................390,46 €
Iné ostatné náklady ................................................................................................................2 109,34 €
Odpisy ....................................................................................................................................27 678,00 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (vreckové) ............................................................1 053,84 €
Daň z príjmov (úroky na bankovom účte) ...................................................................................0,12 €

Špecifikácia nákladov
-

-

-

Najvyššou nákladovou položkou boli mzdové náklady, odpisy hmotného investičného majetku,
spotreba energie a spotreba materiálu. V položke spotreba materiálu je zahrnutý nákup
potravín, kancelárskych potrieb, CD, hračiek, liekov, oblečenia a obuvi, pohonných hmôt,
drobného materiálu a čistiacich prostriedkov, interiérového vybavenia a výpočtovej techniky.
V položke cestovné sú náklady na služobné cesty.
Ostatné služby – stravné klientov KS, telefón, internet, poštovné, kultúrne podujatia, školenia,
servis a údržba programov, náklady na letný tábor a ostatné služby.

Výnosy celkom .................................................................................................................. 319 380,25 €
Z toho:
Tržby za služby klientom .................................................................................................. 37 503,35 €
Aktivácia vnútroorganizačných služieb ............................................................................. 1 197,51 €
Úroky ............................................................................................................................................ 1,48 €
Prijaté dary .......................................................................................................................... 2 446,56 €
Iné ostatné výnosy ............................................................................................................... 2 837,30 €
Výnosy z použitia fondu .................................................................................................... 28 378,40 €
Prijaté príspevky od organizácií ......................................................................................... 2 387,32 €
Prijaté príspevky od fyzických osôb ................................................................................... 2 048,00 €
Prevádzkové dotácie ......................................................................................................... 232 349,77 €
Investičné dotácie ................................................................................................................. 7 595,66 €
Príspevky z podielu zaplatenej 2 % dane ........................................................................... 2 634,90 €
Špecifikácia výnosov
Prevádzkové dotácie
Z toho:








Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku KS ...................................................46 479,37 €
Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku DpC ....................................................6 867,50 €
Dotácia poskytnutá ÚPSVaR Košice na prevádzku KS ..............................................84 907,27 €
Dotácia poskytnutá VÚC Prešov na prevádzku DSS .........................................18 386,63 €
Dotácia poskytnutá MPSVaR cez obec Raslavice na prevádzku ZpS.................38 400,00 €
Dotácia Mesto SNV vykonávanie SPODaSK ...............................................................1 000,00 €
Dotácia na výchovu a vzdelávanie poskytnutá OÚ Košice ...........................................1 232,00 €
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Dotácia na prevádzku MŠ poskytnutá Mestom SNV ..................................................35 077,00 €

Granty a projekty




Projekt Hodina deťom ...................................................................................................1 840,40 €
Projekt Orange ..................................................................................................................250,00 €
Príspevky od organizácií...................................................................................................296,92 €

Uplatnené Výnosy budúcich období – investície nakúpené z dotácií






Dotácia FSR (Tepelné čerpadlo) ...................................................................................1 983,67 €
Dotácia Renovabis (auto Fiat SCUDO)) .......................................................................2 913,89 €
Dotácia Keramická pec .....................................................................................................202,75 €
Dotácia na ihrisko .............................................................................................................995,35 €
Dotácia MPSVaR SR (auto OCTAVIA) ...................................................................... 1 500,00 €

Hospodársky výsledok za rok 2013 ...............................................................................................0,00 €
Rozbor položiek výkazu SÚVAHA (na dve desatinné miesta)
Aktíva celkom .....................................................................................................................507 896,99 €
Z toho:
Stavby ...................................................................................................................................542 680,93 €
Stroje, prístroje a zariadenia ...............................................................................................38 367,50 €
Dopravné prostriedky ...........................................................................................................46 794,27 €
Pozemky ................................................................................................................................49 273,25 €
Umelecké diela a zbierky ........................................................................................................3 883,69 €
Oprávky k stavbám .......................................................................................................... -134 994,37 €
Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam ............................................................... -27 618,83 €
Oprávky k dopravným prostriedkom .............................................................................. - 25 063,70 €
Materiál na sklade .................................................................................................................. 1 259,89 €
Krátkodobé pohľadávky..............................................................................................................57,00 €
Pokladnica – € bežná ..................................................................................................................530,61 €
Ceniny ........... ..............................................................................................................................140,80 €
Bankové účty – bežný ............................................................................................................10 791,58 €
Náklady budúcich období ......................................................................................................1 848,27 €
Špecifikácia aktív
Najvyššou položkou aktív sú stavby.
Pozemok na Školskej 4 bol ocenený na základe znaleckého posudku pri kúpe objektu od
mesta Spišská Nová Ves. Za pozemok organizácia neplatila, je vlastníctvom organizácie a je
zúčtovaný v ostatných fondoch.
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Výšku aktív v položke strojov, prístrojov a zariadenia predstavuje tepelné čerpadlo TC
MACH, PC zostavy a kancelárska technika.
Pasíva celkom ......................................................................................................................507 896,99 €
Z toho:
Základné imanie .........................................................................................................................497,91 €
Ostatné fondy .......................................................................................................................439 863,37 €
Nerozdelený zisk minulých rokov ........................................................................................13 404,10 €
Výsledok hospodárenia 2013 .........................................................................................................0,00 €
Krátkodobé rezervy ................................................................................................................8 596,53 €
Sociálny fond ...............................................................................................................................816,53 €
Záväzky z obchodného styku.................................................................................................... 105,35 €
Ostatné záväzky ..........................................................................................................................106,86 €
Záväzky voči štátnemu rozpočtu...............................................................................................130,00 €
Výnosy budúcich období .......................................................................................................44 376,34 €
Špecifikácia pasív
V rámci pasív figurujú ako najvyššia položka Ostatné fondy ako vlastné zdroje na obstaranie
dlhodobého majetku a zabezpečenie prevádzky:
 Renovabis ................................................................................................................. 96 922,93 €
 Papstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland ..............................................53 273,78 €
 Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa .............................................................240 393,41 €
 Ocenenie pozemku ....................................................................................................49 273,25 €
Príspevok MPSVR SR na rekonštrukciu budovy vo výške 11 528,18 € bol použitý na pokrytie
časti odpisov budovy. Príspevok Renovabis vo výške 6 626,07 € bol použitý na pokrytie časti odpisov
hmotného majetku a príspevok Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo výške 10 224,15 € bol
použitý na pokrytie prevádzkových nákladov.
Druhou najvyššou položkou aktív sú výnosy budúcich období, ktorú predstavuje dotácia
 tepelné čerpadlo TC MACH ........................................................................................9 563,74 €
 keramická pec ...............................................................................................................1 164,83 €
 auto Fiat SCUDO .........................................................................................................8 265,51 €
 detské integrované ihrisko ..........................................................................................14 773,70 €
 auto OCTAVIA ............................................................................................................7 125,00 €
 2 % daň z príjmov ........................................................................................................3 463,56 €
Položku pasív zvyšuje nerozdelený zisk z minulých rokov 13 404,10 €.
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IV. RIZIKÁ A PRÍLEŽITOSTI
1. RIZIKÁ








Nedostatok finančných prostriedkov
Demografický vývoj spoločnosti
Konkurencia
Nárast cien a prevádzkových réžií
Migrácia mladých ľudí do zahraničia, resp. do ekonomicky vyspelejších regiónov Slovenska
Zaostávajúci región východu Slovenska
Profesionalita personálu

2. PRÍLEŽITOSTI









Zlé sociálne zázemie veľkého počtu klientov (zvýšený záujem)
Priaznivá sociálna politika štátu
Zvyšovanie záujmu o problematiku
Dostatočný záujem o poskytované služby zo strany sponzorov a donorov
Široká ponuka na zvyšovanie odbornosti pracovníkov
Záujem obcí, miest, zamestnávateľov a zástupcov komunít o svojich klientov
Možnosti využívať fondy z EÚ na skvalitnenie činnosti jednotlivých zložiek n.o.
Rozšírenie ponuky služieb

V. OSTATNÉ
ÚČASŤ NA SEMINÁROCH, ŠKOLENIACH















Poradenská práca s deťmi a adolescentmi /2 pracovníčky/
Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou
Skupinová dynamika /2 pracovníčky/
Zákon o ochrane osobných údajov
Porada riaditeľov cirkevných škôl
Aktuálne zmeny v predpisoch MŠ
Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy
Konferencia Mosty k rodine 2 pracovníčky/
Celoslovenské formačno-pracovné stretnutie riad. katolíckych škôl /2 pracovníčky/
Formačno-pracovné stretnutie k projektu „Operácia Vianočné dieťa – Slovensko“ /2 prac./
Integrácia Rómov do spoločnosti /2 pracovníčky/
Konferencia Sociálne služby
Košice – Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami /2 pracovníčky/
Výklad
zák. č. 312/2013 z.z. o pedagogických zamestnancoch /Novela/

Traja pracovníci si dopĺňajú pedagogickú spôsobilosť formou doplnkového pedagogického
vzdelania, štúdiom špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a štúdiom sociálnej
pedagogiky na Prešovskej univerzite. Riaditeľka MŠ si dopĺňa funkčné vzdelanie.
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V priebehu roka 2013 nastali zmeny v orgánoch správnej rady a tiež došlo k zmene riaditeľky
neziskovej organizácie.

Vypracovala:

Mgr. Anna Štutiková, riaditeľka n.o.
ThLic. Helena Sedláková, odborný garant KS

V Spišskej Novej Vsi, 20. 3. 2014
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