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I.

POPIS ORGANIZÁCIE

1.

HISTÓRIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia Alžbetka 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 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. Nezisková organizácia Alžbetka postupne zriaďovala
nasledovné zariadenia:
a. Krízové stredisko (KS) – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny udelilo neziskovej
organizácii Alžbetka 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, kedy bola udelená tiež akreditácia podľa § 11, § 12
a §17.
b. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb (ZpS) začali svoju činnosť
1.12.2008 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.
c. 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.
d. Domov na pol ceste (DpC) 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.

VÍZIA, POSLANIE, KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ CIELE
ORGANIZÁCIE
Cieľom odborných pracovníkov, pedagógov a vychovávateľov jednotlivých zložiek je:



Poskytovať pomoc jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v nevýhodnej sociálnej situácii;



Vytvárať vhodné priestorové podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v
zariadení, ktoré bude v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v
prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzenom spoločenstve čo najviac
podobnom bežnej rodine.



Zabezpečovať prirodzený vzrast a rozvoj jednotlivcov prostredníctvom individuálnych
plánov rozvoja osobnosti;



Prostredníctvom rozvoja skupiny prispieť k rozvoju individuálnych potenciálov jej
jednotlivých členov a k obohateniu ich života;



Zabraňovať sociálnej dysfunkčnosti členov rodiny užšou spoluprácou s rodinou;



Vytvárať priestor pre spoluprácu s biologickou 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;



Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie prispievajúce k zvládnutiu povinnej
školskej dochádzky;



Zaviesť prvky inkluzívneho vzdelávania v materskej škole, čím dôjde k integrácii detí
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Základné sociálne poradenstvo poskytované v KS, v ZpS i DpC sa prelína všetkými

etapami a ako také je v širšom pohľade chápané ako metóda vzdelávania a výchovy, metóda
redukovania emocionálneho napätia, 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 PSS 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
v zásadách konať dobro, ktorého kritériom je o. i. spravodlivosť voči PSS;



Rozhodovať v duchu mravného kategorického imperatívu, ktorého kritériom je ľudská
ohľaduplnosť ako všeobecne platná zásada;



Pristupovať ku PSS s úctou 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 zamestnanca je byť človekom zodpovedným vo všetkých

rovinách – k sebe samému, k okolitému svetu a k tým, ktorí potrebujú našu pomoc – ku PSS.
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 KU
v Ružomberku.

4.
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5.

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 jej mzdu.
Riaditeľka je štatutárnym orgánom, 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 2014 sa stretli na dvoch zasadnutiach členovia správnej
a dozornej rady s riaditeľkou n. o.
Zamestnanci neziskovej organizácie sú riadení riaditeľkou, ktorá riadi ich pracovnú
činnosť. Riaditeľka má právo a povinnosť samostatne rozhodovať v rámci platných právnych
predpisov.
a) Riaditeľka pomáha pracovníkom pri plnení uložených úloh 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. Pracovníci jednotlivých organizačných zložiek sú podriadení
vedúcim pracovníkom daných 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 sociálnoprávnej 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) V zmysle opatrenia štátnej školskej inšpekcie z júna 2013, v januári a februári 2014 sa
uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Súkromnej materskej školy
Alžbetka, na základe ktorého bola k 20.2.2014 vymenovaná riaditeľka SMŠ na 4-ročné
funkčné obdobie.

6.

PARTNERSKÉ A SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia Alžbetka, n. o. úzko spolupracuje:



V rámci špeciálno-pedagogickej a psychologickej pomoci deťom a mladým ľuďom
s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole, ul. Fabiniho
v Spišskej Novej Vsi, Špeciálno-pedagogickou poradňou pri Základnej škole internátnej
pre sluchovo postihnutých v Levoči. Psychologické vyšetrenia a terapie s deťmi KS

a DpC zabezpečujú odborníci - psychológovia týchto poradní, ako aj PhDr. Karin
Štiffelová v Spišskej Novej Vsi.


s pracovníkmi sociálneho odboru VÚC v Košiciach a VÚC v Prešove.



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.



s KU v Ružomberku, Univerzitou Konštantína filozofa v Nitre, Trnavskou univerzitou,
Vyššou odbornou školou pedagogickou a sociálnou v Prahe – uzatvorená zmluva
o odbornej praxi ich poslucháčov v KS a MŠ n. o. Alžbetka.



so školami, ktoré navštevujú deti KS, so špeciálnymi pedagógmi, materskými školami
v meste Spišská Nová Ves, s detskými domovmi, do ktorých deti odišli, mestskou
políciou mesta Spišská Nová Ves, PZ SR.



od septembra 2013 s Cirkevným gymnáziom Š. Mišíka v Spišskej Novej Vsi, tiež
s Gymnáziom na ulici Javorovej pri aktivitách niektorých projektov. Je zameraná aj
na dobrovoľnícku pomoc študentov. Na dobrej úrovni je aj spolupráca so študentmi
ďalších stredných škôl, ktorí každoročne pred Vianocami pomôžu deťom KS
materiálne.



s organizáciou Úsmev ako dar každoročne zapája do akcie, ktorú organizuje Úsmev ako
dar – Najmilší koncert roka. V roku 2014 sme sa tiež zapojili do „Domováckych“
kilometrov v Herľanoch.

II. 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 SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
Pri pobytovej forme poskytujeme nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie,

bývanie a zaopatrenie. Pre rok 2014 bolo finančne zazmluvnených 18 detí. Od začiatku roku
2014 bola obsadenosť lôžok v jednotlivých mesiacoch nasledovná:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

7,55 13,25 16,29 16,43 13,00 13,50 13,35 11,23 7,73 8,13 11,27 15,52

Priemer
12,27

Celkový priemer obsadenosti lôžok od začiatku roku 2014 bol 12,27 detí.
Za dôležité pre detí sme považovali vypracovanie plánu na zvládnutie krízy.
V pláne sa zvážili reálne možnosti dieťaťa a jeho ambície i možnosti KS. Plán
na zvládnutie krízy sociálny pracovník konzultoval aj s ďalšími odborníkmi, určil základné
ciele a úlohy pre seba i pre dieťa a stanovil najvhodnejšiu formu sociálnej terapie.
ZHODNOTENIE ČINNOSTI ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA
V roku 2014 pedagogická pracovníčka zároveň ako vedúca úseku výchovy priebežne
uplatňovala špeciálnopedagogické postupy a usmerňovala pedagógov ako postupovať
vo výchove postihnutých a ťažkovychovateľných detí. Pomoc deťom poskytovala na základe
individuálneho plánu, ktorý mesačne vyhodnocovala. V čase prípravy na školské vyučovanie
sa venovala deťom s poruchami učenia a správania.

ZHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA PRE PRÁCU S DEŤMI
NÁUČNÁ ČASŤ – príprava na školské vyučovanie a samoobslužné činnosti
S deťmi sme si spolu pripomenuli sviatky ich menín a narodenín, ale aj sviatky
a slávnosti v rámci liturgického roka. Rôzne pamätné dni na Slovensku a medzinárodné dni
sme realizovali zaujímavými aktivitami a programami – napr. MDŽ, Svetový deň vody,
Medzinárodný deň vtáctva, Deň Zeme, Deň Matiek a Deň Otcov, Medzinárodný deň rodiny,
Medzinárodný deň múzeí a noci múzeí, Deň detí, Medzinárodný deň mlieka, Medzinárodný
deň mieru, Svetový deň srdca, Svetový deň cestovín, Deň sv. Alžbety Uhorskej - patrónky
chudobných a ďalšie.
Vedomostné znalosti boli obohatené pomôckami a pracovnými listami z rôznych oblastí
v rámci ročného a liturgického obdobia, tiež vzdelávacie karty na precvičovanie pamäte,
hlavolamy pre starších, vedomostné kvízy "pre bystré hlavičky", matematické súťaže, tvorivé
úlohy zamerané na bystrosť a pozornosť, orientácia v čase a nechýbala pravidelná príprava
na vyučovanie a efektívne využitý čas počas prázdnin.
KULTÚRA
Cieľom tejto oblasti bolo priblíženie a vzbudenie záujmu detí o bohatstvo našej kultúry.
Ponuka jednotlivých aktivít: účasť na bohoslužbách, návšteva kultúrnych pamiatok na Spiši,
divadelných a filmových predstavení, koncertov, podujatí, expedícií, výstav, Multifunkčného
centa, tvorivých dielní, Slovenského technického múzea, Spišskej knižnice, návšteva
Zariadenia pre seniorov KATARÍNA pri príležitosti Dňa matiek a otcov, úcty k starším;
návšteva ZOO a Belianskej jaskyne na Deň Zeme, VI. reprezentačný ples Alžbeťákov, a "Deň
hviezd" – stretnutie s hokejovými hviezdami SR.
V rámci Európskeho roka rodiny sme zrealizovali niekoľko aktivít - navštívili sme
viacgeneračné rodiny, viacpočetné, mladé rodiny; rodiny, kde sa rozpráva viacjazyčne, rodiny
bývajúce na dedine, v rodinnom dome, v bytovke. Deti mali možnosť pozorovať a vnímať
„ducha rodiny“, v ktorej sa žije duch vzájomnej lásky, úcty a tolerancie, ale aj bežné
fungovanie a starostlivosť o domácnosť, ktoré oni doma nemali možnosť zažiť.
Ďalšie podujatia boli: zážitkový a náučný týždňový pobyt v Štúrove (termálne kúpalisko
Vadaš, návšteva maďarského mesta Ostrihom a Detského Domova v Štúrove), výstup na vežu
kostola, oslava 10. výročia založenia Alžbetky, n. o., návšteva sv. Mikuláša, zábavný
predvianočný program študentov Obchodnej akadémie. Vianočný čas nám spríjemnili
študenti Obchodnej akadémie, benefičný koncert v evanjelickom kostole

PRÁCA V KÚTIKOCH
KÚTIK PRE PRAKTICKÝ ŽIVOT
Rozvíja zručnosť a tvorivosť detí. Mali možnosť osvojiť si nové techniky pri tvorbe ako
napr. tajné obrázky, maľovanie tričiek s farbami na textil, jarná a veľkonočná tvorba
výrobkov, obrázkov a dekorácií, výroba darčekových škatúľ ku dňu matiek, modelovanie
z plastelíny, výroba vlastnej mince tzv. solidus, práca s ihlou, niťou a vyšívanie krížikovým
vzorom, zbieranie prírodnín, gaštanov a zhotovenie sv. ruženca, tvorba vianočných ozdôb
a pozdravov a ďalšie....
Tvorivá činnosť bola spestrená tvorbou plagátu s tematikou rodina, workshopom práca s hlinou a vyhotovovanie Solivarskej čipky v Raslaviciach.
Deti sa zapájali do bežných denných činností: upratovanie, starostlivosť o svoje
oblečenie a obuv, úprava dvora, zbieranie odpadkov a čistenie trávnika, správne
zaobchádzanie s otvoreným ohňom, práce v „domácnosti“, nakupovanie surovín, pečenie,
zdobenie koláčikov, príprava pohostenia, hospodárenie s vreckovým. Prínosom bolo
nadobudnutie skúseností úprava vlasov, účesy, meranie výšky a váhy, oprava a umývanie
bicyklov, áut, čistenie bazéna a pod.
MONTESSORI KÚTIK
Deťom sa vštepujú základné ľudské hodnoty, ako sú láska, priateľstvo, pravdovravnosť,
úcta ku každej ľudskej bytosti a pod. Najviac boli využívané aktivity z prirodzeného
prostredia oblasť suché a mokré aktivity. S deťmi v predškolskom veku rozvíjanie
geometrických predstáv a jemnej motoriky cez vnímanie štvorca hmatom pomocou pomôcok
M. Montessori z geometrickej komody, uchopenie a prenášanie predmetov.
MULTIMEDIÁLNY KÚTIK
Cieľom práce v tomto kútiku bolo získanie základných úkonov a osvojenie si
počítačovej gramotnosti v oblasti programu Word, tlač dokumentov, práca s obrázkom,
vyhľadávanie cez internetový prehliadač, sledovanie videoklipov a počúvanie hudby na
Youtube, pozeranie fotiek a videozáznamov z akcií, projektov, podujatí deti KS, kreslenie
v skicári, sledovanie rozprávok na internete, práca a využívanie notebooku.

BIBLIOTERAPEUTICKÝ KÚTIK
Aktivity tohto kútika prispeli k rozvoju ducha. Ich cieľom bolo oboznámiť a pestovať
živú vieru a vzťah k Bohu prostredníctvom základných kresťanských modlitieb, návštevou
bohoslužieb v nedeľu a vo sviatky, pôstnymi či adventnými aktivitami, katechézami, kvízmi
a pracovnými listami na príslušnú nedeľu a sviatok, sledovaním biblických príbehov
zo Starého i Nového zákona, filmy o živote svätých, spevom a počúvaním náboženskej
hudby.
MUZIKOTERAPEUTICKÝ KÚTIK
V rámci tohto kútika boli činnosti zamerané na hudobné vnímanie a to na oboznámenie
sa s perkusiami a voľná hra na nich a doprevádzanie piesní s hrou na hudobných nástrojoch,
nácvik piesní, ukazovačiek. Terapia hudbou - počúvanie piesní a tanečné pohyby spojené
s poddupmi, rytmické vytlieskavanie rukami podľa hudby. Stvárňovanie hudby tancom
so šatkou. Počúvanie rôznych žánrov hudby, napr. moderné, rómske, gospel. Pre väčších
nechýbala diskotéka.
LITERÁRNY KÚTIK
Cieľom literárneho kútika je osvojenie si základných zručností čítania, zdokonaľovanie
komunikačných, rozumových schopností dieťaťa a pôsobením na dieťa pomocou detskej,
náboženskej a odbornej literatúry. Niektoré konkrétne aktivity v knižnici KS - výber kníh,
orientácia v knižnici, čítanie časopisov. Čítanie a dramatizácia rozprávok, marec - mesiac
kníh, návšteva mestskej knižnice, pravidelné čítanie knihy, pracovná činnosť v knižnici KS
a starostlivosť o knihy
HOBBY KLUB A INÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Úlohou pedagógov a vychovávateľov bolo motivovať a objaviť u detí ich talent
a nadanie v rôznych športových oblastiach a aktivitách, zároveň prebudiť záujem o prírodu
a pestovať u nich správny vzťah k prírode. Do športových aktivít bola zaradené pešia
turistika, vysokohorská turistika do Vysokých Tatier, cykloturistika, novinkou bola jazda
na kolobežkách. Vodná turistika bola zameraná na zručnosť a techniku plávania na krytej
plavárni, návšteva sauny. Ďalšie stanovačka na Pieskovci, jazda na koni, tenis na kurtovom
ihrisku, návšteva detského dopravného ihriska, pohybové hry v skateparku, návšteva
hospodárskeho dvora – pozorovanie zvierat, kontakt so psami vykonávajúcimi canisterapiu,
psie záprahy na letisku v SNV a zimné športy.

Značnú časť pohybových aktivít tvorili vychádzky do mesta a okolia, napr. vychádzka
do skateparku, okolie rieky Hornád, vychádzka k ŽSR - pozorovanie života na ŽSR
a cestovanie s osobným vlakom, vychádzka k detskému hradu na Telepe, pobyt v Madaras
parku, hry v prírode. Výlet do Baldoviec bol spojený s čerpaním vody z prírodného prameňa,
na Sivej brade pozorovali vyvierajúci - vystrekujúci prameň zo zeme.
ODDYCHOVÝ A HRACÍ KÚTIK
Išlo o rozvoj detskej hry a fantázie, spoluprácu detí a iných, zvýšenie zdravého
sebavedomia, význam hry v živote a osvojenie si základných pravidiel hry.
K tomu boli využívané nasledovné aktivity: spoločenské hry a hry v spoločných
priestoroch KS, na dvore a v prírode, v letných dňoch kúpanie sa v bazéne na dvore,
trampolína, kruhy, tenis, golf, futbal, hokej, basketbal a iné loptové hry, reťazová naháňačka,
korčuľovanie na kolieskových korčuliach, kreslenie s kriedou na chodník, prechádzky, piknik
v prírode spojený s poznávaním prírody, cvičenia na fit lopte, rozcvičky, relaxačné cvičeniam
a iné.
Nechýbali ani hry zamerané na environmentálnu výchovu, na výchovu k manželstvu
a rodičovstvu. Zaujímavosťou bola rolová hra, hra na obchod, kde si mohli vyskúšať úlohy:
majiteľ butiku, predavačky, kupujúci s obmenou postáv. Cieľom bol rozvoj rečových
schopností.
Aktivity dotovaných projektov v roku 2014
Účasť v projektoch s CZŠ
Zapojili sme sa do dvoch projektov IUVENTA KomPrax, ktorý pre nás pripravila
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda SNV. Prvý projekt sa realizoval v OC Madaras
SNV pod názvom „Deti deťom“ a druhý „Športom k zdraviu“, ktorý bol realizovaný
na školskom dvore CZŠ. Projekt bol zameraný na zblíženie sa a vytvorenie kamarátskych
vzťahov medzi žiakmi CZŠ a deťmi z KS Alžbetka. Žiaci si pripravili pestrý program
s prekvapením – torta s logom Alžbetky a ohňostrojom.
Projekt Zelená oáza
Bol podporený Nadáciou Orange prostredníctvom grantového programu Zelená
pre seniorov vo výške 1 500 EUR. Projektový zámer Zelená oáza bol zameraný na rozvoj
sociálnych kontaktov medzi seniormi ZpS a DSS a odborníkmi, ktorí sa im počas jeho
realizácie venovali. Nadviazali sa aj nové väzby medzi seniormi a deťmi z KS Alžbetka

a DpC. V rámci projektu boli seniorom ponúkané vzdelávacie aktivity z oblasti racionálnej
výživy, používania zdravotníckych pomôcok, súčasných trendov tvorivej sebarealizácie, práce
s hlinou, bezpečnosti seniorov, starostlivosti o seba. Aktivity tvorivej činnosti boli zamerané
na ručné práce a práce s hlinou. Pohybové aktivity boli zamerané na skrášľovanie areálu a
aktivity zamerané na pestovanie drobnej koreňovej zeleniny a ovocia. Niektoré aktivity či už
z oblasti vzdelávacej alebo aj z oblasti tvorivej činnosti a pohybové aktivity seniori
vykonávali v spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi z KS a DpC Alžbetka zo Spišskej Novej
Vsi, so seniormi z obce Raslavice, s deťmi z obce Raslavice a učiteľmi ZŠ Raslavice. Projekt
bol ukončený záverečným workshopom, na ktorom seniori prezentovali svoje výrobky,
dopestované ovocie a zeleninu. Deti z obce si pre ne pripravili program v rámci mesiaca úcty
k starším.
Projekt Operácia vianočné dieťa
Nezisková organizácia Alžbetka v spolupráci s Apoštolskou Cirkvou na Slovensku sa
zapojila do projektu Operácia vianočné dieťa, aby demonštrovala Božiu lásku a hlásala dobrú
správu núdznym deťom na Slovensku prostredníctvom darčekových škatúľ a materiálov.
V roku 2014 bolo rozdaných 160 krabíc pre deti z týchto miest SNV, Letanovce, Spišský
Štvrtok, Hrabušice, Spišské Tomášovce, Raslavice. Bol pripravený evanjelizačný program
na dvoch miestach, v SNV v spolupráci so študentami z Gymnázia na ul. Javorovej pre deti
z Krízového strediska a v Raslaviciach.
Projekt Plná nádrž
Projekt bol podporený Nadáciou Orange v rámci grantového programu Darujte Vianoce
vo výške 350 EUR. Projektový zámer s názvom Plná nádrž bol určený pre súčasných
i bývalých klientov KS Alžbetka, ktorí v priebehu roku 2014 našli tu svoj prechodný domov.
Spolu to bolo 36 klientov. Aj napriek písomným pozvánkam, žiaden z rodičov neprejavil
záujem o toto stretnutie, pre deti pripravili program študenti Gymnázia s profesorkou,
vychovávatelia a odborní pracovníci KS, odborný garant, riaditeľka n.o. a predseda správnej
rady. Spolu prežilo popoludnie s deťmi cca 30 osôb. Vyvrcholením popoludňajšieho
programu bolo rozprávanie o dvoch nádržiach a tvorba plagátu „Plná nádrž“. Do nakreslenej
nádrže deti vlepili svoju postavičku, stali sa tak súčasťou nádrže, ktorá slúži všetkým.

B.

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA
V školskom roku 2013/2014 sme vychádzali zo Štátneho vzdelávacieho programu a

Školského vzdelávacieho programu Alžbetka. Pri určovaní cieľov sme vytvárali predpoklady

pre zdravý, fyzický, psychický, sociálny a emocionálny rozvoj detí. Uplatňovali sme také
formy práce, aby sa u detí rozvíjali komunikatívne schopnosti a sebaobslužné zručnosti.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme rešpektovali odborné, personálne a technické
podmienky SMŠ Alžbetka. Hlavným cieľom bol všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
s rešpektovaním individuálnych potrieb a záujmov v súčinnosti s obsahom a cieľmi Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0. Filozofiou SMŠ je, aby dieťa v MŠ bolo šťastné
a pripravené na život v spoločnosti. Využívali sme formy, metódy a prostriedky stimulujúce
spontánnu aktivitu detí, kladný vzťah k prírode, zdravý životný štýl, ochranu životného
prostredia a environmentálne vedomie, so zámerom pre dosiahnutie optimálnej perceptuálnomotorickej,

kognitívnej,

sociálno-emocionálnej

úrovne.

Systematickou

výchovnou

a vzdelávacou činnosťou učiteľov MŠ bola príprava dieťaťa pre úspešný vstup na vzdelávanie
v ZŠ, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Vo výchovno-vzdelávacom
procese sme využili výhody IKT a vhodných poučných hier, publikácie ponúkajúce
motivujúce námety od „Raabe, Dieťa a jeho svet“ Pri plánovaní obsahových štandardov si
učiteľka stanovila rámcový obsah zo štyroch tematických okruhov: Ja som, Ľudia, Príroda,
Kultúra; výkonové štandardy, ako konkrétne cielené požiadavky, volila z troch vzdelávacích
oblastí rozvoja osobnosti: perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej.
Počet detí v SMŠ
V šk. roku 2013/2014 k 01. 01.2014 školu 20 detí, v šk. roku 2014/2015 k 31.12.2014
tiež 20 detí.

Veková kategória
2 – ročné
3 – ročné
4 – ročné
5 – ročné
6 – ročné
7 – ročné

Počet detí
k 01.01.2014
k 31.12.2014
0
1
2
5
8
7
4
3
5
4
1
0

Do 1. ročníka základnej školy odišli 3 deti, z toho 1 chlapec a 2 dievčatá. Jedno dievča
nastúpilo do základnej školy po druhom odklade povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení

školskej zrelosti sme spolupracovali so školskou psychologičkou. Súčasťou jej práce boli aj
konzultácie s rodičmi, poradenstvo pre rodičov.
Trom deťom bola odložená povinná školská dochádzka na žiadosť zákonných
zástupcov a na odporúčanie Centra pedagogicko-psychologických služieb a prevencie ku dňu
30.06.2014.
Počet zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci: 3 pedagogickí zamestnanci s 2. stupňom vysokoškolského
pedagogického vzdelania, z toho 1 v študijnom odbore predškolská a elementárna
pedagogika. Riaditeľka SMŠ začala absolvovať v januári 2014 funkčné vzdelávanie, ktoré by
mala ukončiť v januári 2015. Učiteľka SMŠ ako začínajúci pedagogický zamestnanec
absolvuje adaptačné vzdelávanie.
Nepedagogickí zamestnanci: 2 zamestnanci – upravovačka (0,50 úv.), vedúca
Výdajnej školskej jedálne (0,50 úv.)
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Všetky učiteľky sa podľa ponúk zúčastňujú školení a seminárov, a sú prihlásené
do kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.
V roku 2014 sa zúčastňovali týchto foriem vzdelávania:


Etická výchova v materskej škole alebo Poďme sa priateliť, odborný seminár (Poprad)



Zákon č.312/2013 Z. z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, aktuálne zmeny v praxi – Informačnokonzultačný seminár, (Prešov)



Montessori kurz (6. stupeň) - Geografia, Botanika, Zoológia (Košice),



Zákon č.204/2014 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiaca
legislatíva v podmienkach materských škôl, seminár – (Košice),



„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, odborné školenie,
(národný projekt), (Košice)



Školská zrelosť dieťaťa a jeho pripravenosť do 1. ročníka základnej školy, odborný
seminár – (SNV)



Aktualizačné vzdelávanie s názvom Učiť moderne, inovatívne, kreatívne,



Funkčné vzdelávanie „Riadenie školy a školského zariadenia“, Metodicko-pedagogické
centrum v Prešove (ešte trvá).

Poplatky rodičov
Poplatky v SMŠ Alžbetka sú určené v zmysle VZN č.2/2012 vydané mestom Spišská
Nová Ves o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach:


Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 2 do 3 rokov v MŠ je 20,00€



Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 3 do 5 rokov v MŠ je 12,00€
Oslobodené od poplatkov je dieťa MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky



Príspevok rodičov za stravu v školskej jedálni pri MŠ ul. Gorazdova je 1,10 €/deň



Rodičovské spoločenstvo – 10 €/šk. rok



Príspevok na pomôcky v MŠ za I. polrok je 10,- € (zakúpené sú tvorivé doplnky,
výkresy, farbičky, farby, farebné papiere, nožnice).



Príspevok na tekuté mydlo a toaletný papier na I. polrok je 1,50 €.
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
V priebehu školského roka sme sa s deťmi zúčastňovali kultúrno-spoločenských akcií

organizovaných mestom SNV, jednotlivými organizáciami v meste. SMŠ Alžbetka
organizovala akcie podľa Plánu aktivít v jednotlivých mesiacoch v školskom roku 2013/2014
a 2014/2015.
Zapojili sme sa do výtvarných súťaží s časopisom Zvonček, kde sme v rámci
edukačného procesu zhotovili v pracovnej a výtvarnej výchove darček pre mamičku v podobe
kvietka a poslali so súťažným kupónom do redakcie Zvonček. Najkrajšiu výtvarnú prácu
ohodnotili diplomom a získali sme pre materskú školu knihy s podpisom spisovateľa
a ilustrátora kníh Vtáčí orchester.
Prehľad mimoriadnych akcií v SMŠ


Kultúrny program z príležitosti Mesiaca úcty k starším v mesiaci Október pre starých
rodičov detí



Divadelné predstavenie s vianočnou tematikou: Narodil sa nám Spasiteľ, pre rodičov,
zamestnancov a deti z Krízového strediska Alžbetka v priestoroch materskej školy



Kultúrne pásmo detí pri príležitosti sviatku Dňa matiek venovaný mamičkám, rodičom
našich detí



Detský majáles v materskej škole so svetelnou minidiskotékou – pyžamová párty

Iné aktivity SMŠ


Krúžky: Zahrajme sa po anglicky, Elementárne základy práce s počítačom, Náboženská
výchova a Detský aerobic v spolupráci so športovým centrom YADA v Spišskej Novej
Vsi



Spolupráca Súkromnej materskej školy s logopédom, Centrom pedagogického
poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie,
dentálnou hygieničkou, Mestskou políciou, Hasičským a záchranným zborom
v Spišskej Novej Vsi



Spolupráca s Cirkevnou ZŠ, knižnicou, miestnym múzeom, Galériou umelcov Spiša,
Energo-baníckym centrom Barbora



Vlastné webové sídlo Súkromnej materskej školy Alžbetka s aktuálnymi informáciami,
dokumentmi a fotogalériou, kontaktmi za účelom komunikácie



Prezentovanie činnosti Súkromnej materskej školy prostredníctvom webového sídla
Projekty, do ktorých je SMŠ zapojená
V školskom roku 2013/2014, sme sa zapojili do projektov, ktoré pokračujú

i v nasledujúcom školskom roku 2014/2015:
Názov projektu

Opis projektu

Knihuľka víta škôlkarov

Organizuje Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, ktorý je zameraný
na Informatickú výchovu detí spojenú s návštevou knižnice. Aj tento
školský rok nadväzujeme spoluprácu s názvom cyklu: Vitajte, škôlkari,
ktorý sa začal realizovať v mesiaci október.

Školské ovocie

V rámci desiaty a olovrantu je deťom odovzdané ovocie, prípadne
ovocná šťava. Projekt je realizovaný cez Európsku úniu a pokračuje
i naďalej s rozšírením vedomostí, zručností a návykov u detí v rámci
edukácie spôsobu zdravého životného štýlu a správneho stravovania.

Zbierame baterky

Deti zbierajú prenosné batérie, akumulátory do pripraveného
recykloboxu. Pomáhajú tým chrániť životné prostredie.

Zber plastových
vrchnáčikov z PET fliaš

Zameraný je na podporu recyklácie, a tým aj ochranu životného
prostredia. Tiež tým pomôžeme dievčatku Simonke k získaniu nového
invalidného vozíka.

Zdravé zúbky
projekt podporovaný
DM drogériou

Uskutočnila sa beseda s dentálnou hygieničkou. Deti majú v umyvárni
inštruktážnu obrázkovú knihu, prostredníctvom ktorej sú motivované
k precíznemu a správnemu čisteniu zubov.

Digipedia – Elektronizácia
vzdelávacieho systému
regionálneho školstva

V projekte sme získali interaktívnu tabuľu, notebook, a farebnú
tlačiareň, zapojili sme sa i do programu podpory digitalizácie MŠ
(Hurá do škôlky, Hravé slovíčka, Krok za krokom, Výlety šaša
Tomáša) cez Planétu vedomostí. Výsledkom projektu sú
i fotodokumentačné výstupy s deťmi.

Zbieranie vrchnákov
obrázka Macka Delíčka
z rastlinného masla Vetíčko

V mesiaci jún sa skončila súťaž s Mackom Delíčkom, kde sa posielali 2
hracie kupóny s 10 viečkami od obalu Delíčko, Vyhrali sme divadelné
predstavenie Macka Delíčka na okružnej ceste rozprávkami, ktoré nám
prišli odohrať do SMŠ Alžbetka.

Školsky mliečny program

Školský mliečny program je vládnym programom určený pre žiakov
MŠ vo vzdelávacích inštitúciách. Ide o podporu spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach z
finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

Kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom V Spišskej Novej
Vsi
17.03.2014 vykonaná kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Spišskej Novej Vsi s nasledujúcim záverom: „V školskom roku 2013/2014 je v prevádzke
SMŠ Alžbetka zapísaných celkom 20 detí, rozdelených do jednej skupiny. Pre deti
je k dispozícií samostatná spálňa a herňa s náležitým vybavením. Pitný režim je realizovaný
vhodným spôsobom, príprava vo Výdajnej školskej jedálni. Zdravotný stav detí je doposiaľ
dobrý, všetky skutočnosti týkajúce sa zdravotného stavu detí počas pobytu v materskej škole
sú zaznamenané v Rannom filtri.“
Spolupráca materskej školy s verejnosťou
Súkromná materská škola spolupracuje s nasledujúcimi inštitúciami:


Mesto Spišská Nová Ves,



Školský úrad Spišská Nová Ves,



Školský úrad Spišská Kapitula – Spišské Podhradie,



Metodicko-pedagogické centrum Prešov,



Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi,



Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,



Základná škola Levočská ulica v Spišskej Novej Vsi,



Mestská knižnica v Spišskej Novej Vsi,



Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi,



Rada rodičov pri Súkromnej materskej škole Alžbetka,



Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka,



Lesná správa Spišská Nová Ves,



Vlastivedné múzeum Spišská Nová Ves,



Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves,



Multifunkčné banícko-energetické centrum BARBORA Spišská Nová Ves,



Horská záchranná služba v Slovenskom raji,



Logopedická ambulancia,



Úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi,



Osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi,



Poľnohospodárske družstvo Teplička nad Hornádom.

C.

DOMOV NA POLCESTE
V DpC sa poskytovala sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemala

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá
tiež nemala 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.
Rok 2014 – obsadenosť DPC
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Priemer

3,00

3,00

3,00

2,370

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,95

V DpC boli utvorené podmienky na:
1

prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín - deti 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
DpC poskytoval PSS priestor a čas na to, aby sa učili samostatne žiť, vytvárať vzťahy

založené na úcte vzájomnej spolupráci, rešpekte a tolerancii. Za pomoci zamestnancov DPC
boli vedení k zodpovednosti za seba a rovnako i za predmety a zariadenie, ktoré používajú.

Pre ich postupné osamostatnenie sa bolo nevyhnutné nájsť si zamestnanie a zabezpečiť
pravidelný príjem, preto prvoradou povinnosťou PSS bolo uplatnenie sa na trhu práce.
Nezamestnaní PSS sa zúčastňovali pracovnej terapie, ktorá im pomáhala vytvárať si
pracovné návyky a osvojovať si manuálnu zručnosť pri bežných prácach. V rámci pracovnej
terapie boli povinní aspoň 1x týždenne aktívne sa podieľať na hľadaní zamestnania.
Vo voľnom čase PSS mali možnosť napĺňať svoje individuálne potreby a rozvíjať svoje
talenty.
V priebehu roka 2014 boli PSS poskytované:


Spoločné a individuálne rozhovory



základné sociálne poradenstvo



Proces socializácie



Starostlivosť o zdravie



Poradenstvo pri hľadaní zamestnania



Pracovná terapia



Kurzy, školenia, vzdelávanie



Voľný čas – účasť na kultúrnych podujatiach a projektoch organizovaných KS



Duchovná podpora

D.

ZARIADENIE

PRE

SENIOROV

A DOMOV

SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB
K 31. 12. 2014 je v starostlivosti zaradených celkom 14 prijímateľov sociálnych služieb
(PSS), ktoré tu prežívajú roky staroby po odchode z aktívnej činnosti. 10 PSS je v ZpS a 4
PSS sú v DSS.
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:


pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – z celkového počtu 14 PSS je 6
s najvyšším, 6. stupňom odkázanosti, 4 PSS 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;


základné sociálne poradenstvo – účasť pri riešení problémov PSS, príp. hľadanie
a sprostredkovanie ďalšej pomoci (pomoc pri riešení rôznych situácií v styku s úradmi
príp. inými subjektmi) – podľa potreby a požiadaviek PSS;



sociálna rehabilitácia – podpora a povzbudzovanie k samostatnosti a sebestačnosti PSS,
aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe – v dennom kontakte;



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 PSS sprevádzame.



ubytovanie – v 1- a 2-lôžkových izbách



stravovanie – príprava a podávanie celodennej stravy (5 jedál denne). Výber jedál je
s PSS konzultovaný a prispôsobuje sa ich prianiam. upratovanie, žehlenie, údržba
bielizne a šatstva – sa poskytuje priebežne denne všetkým PSS podľa potreby



záujmová činnosť, pracovná terapia, duchovné a náboženské aktivity – rôzne aktivity
za účelom udržania, príp. obnovy fyzických a mentálnych schopností a pracovných
zručností PSS. 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, Rím/
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,

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 PSS tak, aby sa im zabezpečila čo
najvyššia kvalita života..

III. FINANČNA SITUÁCIA
V priebehu roku 2014 Alžbetka, n. o. bola financovaná z týchto finančných príspevkov
z verejných zdrojov:
1. 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 60 750,00 €. Finančný príspevok bol
poskytovaný mesačne. V dôsledku neobsadenia zazmluvnených miest došlo k vráteniu
finančných prostriedkov vo výške 3 088,12 €. Do 31.12. 2014 bol finančný príspevok vo
výške 57 661,88 € vyčerpaný.
2. 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 3 804,76 €. V dôsledku
neobsadenia zazmluvnených miest došlo ku kráteniu finančných prostriedkov vo výške 1
334,86 €. Do 31.12.2014 finančný príspevok bol vyčerpaný vo výške 2 469,90 €.
3. Finančný príspevok poskytovaný Ústredím práce sociálnych veci a rodiny (ÚPSVaR)
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 103 500,00 €.
Finančný príspevok bol poskytovaný štvrťročne. V dôsledku neobsadenia objednaných
miest došlo k vráteniu finančných prostriedkov vo výške 8 159,90 €. Do 31.12.2014
finančný príspevok bol vyčerpaný vo výške 95 340,10 €.
4. 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 25 046,40 €. Finančný príspevok
bol poskytovaný v mesiacoch január až december Doplatok FP pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy za rok 2013 vo výške 1 600,08 €. Do
31.12.2014 boli finančné príspevky v plnej výške vyčerpané.
5. Jednorazový finančný príspevok poskytnutý MPSVaR Bratislava na spolufinancovanie
sociálnej služby v DSS Raslavice vo výške 6 720,00 €. Do 31.12.2014 bol finančný
príspevok vyčerpaný.
6. Finančný príspevok poskytnutý MPSVaR Bratislava na financovanie nákladov
na poskytované sociálne služby podľa §78a zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.

z. v znení neskorších predpisov v ZpS Raslavice vo výške 38 400,00 €. Finančný
príspevok bol poskytovaný štvrťročne. Do 31.12.2014 bol finančný príspevok vyčerpaný.
7. Finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu poskytnutý Okresným
úradom v Košiciach vo výške 1 139,00 €. Do 31.12.2014 bol vyčerpaný na poskytnutý
účel.
8. Finančný príspevok na mzdy a prevádzku školského zariadenia (MŠ) poskytnutý mestom
Spišská Nová Ves vo výške 33 400,00 €. Do 31.12.2014 bol finančný príspevok
vyčerpaný na poskytnutý účel.
9. Finančný príspevok na realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v KS poskytnutý mestom SNV vo výške 1 000,00 €. Do 31.12.2014 bol
vyčerpaný na poskytnutý účel.
Finančné prostriedky
Finančné prostriedky bežných účtov v priebehu roku 2014 slúžili na financovanie
prevádzkových výdavkov neziskovej organizácie Alžbetka. Na financovanie jednotlivých
činností má organizácia zriadené a vedené účty v peňažnom ústave TATRAbanka pre dotácie
podľa zdroja.

Rozbor položiek výkazu ZISKOV A STRÁT (na dve desatinné miesta) za Alžbetka, n. o.
Náklady celkom

367 800,00 €

Z toho:
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Odpisy
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (vreckové)
Daň z príjmov (úroky na bankovom účte)

57 981,04 €
23 866,37 €
15 758,75 €
278,17 €
17 444,24 €
159 634,25 €
55 495,42 €
6 385,02 €
386,30 €
1 909,17 €
27 678,00 €
983,30 €
0,02 €

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.


V položke opravy a udržiavania sú zahrnuté náklady na opravu zámkovej dlažby a sokla
fasády budovy n. o., bežné opravy podláh, kúpeľne a elektrických rozvodov v dome
sv. Jozefa v Raslaviciach.



V položke cestovné sú náklady na služobné cesty.



Ostatné služby – stravné klientov KS, réžia stravy detí MŠ, telefón, internet, poštovné,
kultúrne podujatia, školenia, servis a údržba programov, náklady na letný tábor
a ostatné služby.

Výnosy celkom

367 800,05 €

Z toho:
Tržby za služby klientom
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Úroky
Prijaté dary
Zákonné poplatky
Iné ostatné výnosy
Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prevádzkové dotácie
Investičné dotácie
Príspevky z podielu zaplatenej 2% dane

36 343,90 €
1 894,91 €
0,49 €
303,55 €
332,82 €
2 958,67 €
21 125,42 €
23 135,88 €
5 042,09 €
262 960,48 €
7 595,66 €
6 106,18 €

Špecifikácia výnosov
Prevádzkové dotácie
Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku KS
Dotácia poskytnutá VÚC Košice na prevádzku DpC
Dotácia poskytnutá ÚPSVaR Bratislava na prevádzku KS
Dotácia poskytnutá VÚC Prešov na prevádzku DSS
Jednorazový FP MPSVaR na spolufinancovanie soc. služieb DSS
Dotácia poskytnutá MPSVaR Bratislava na prevádzku ZpS
Dotácia Mesto SNV vykonávanie SPODaSK
Dotácia na výchovu a vzdelávanie poskytnutá OÚ Košice
Dotácia na prevádzku MŠ poskytnutá Mestom SNV
Dotácia na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR SNV

57 661,88 €
2 469,90 €
95 340,10 €
26 646,48 €
6 720,00 €
38 400,00 €
1 000,00 €
1 139,00 €
33 400,00 €
166,52 €

Granty a projekty
Projekt Orange "Zelená oáza"
Projekt Orange "Plná nádrž"
Príspevky od organizácií
Príspevky od Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

1 500,00 €
350,00 €
1 285,88 €
20 000,00 €

Uplatnené Výnosy budúcich období – investície nakúpené z dotácií
Dotácia FSR (Tepelné čerpadlo)
Dotácia Renovabis (auto Fiat SCUDO)
Dotácia Keramická pec
Dotácia na ihrisko
Dotácia MPSVaR SR (auto OCTAVIA)

Hospodársky výsledok za rok 2014

1 983,67 €
2 913,89 €
202,75 €
995,35 €
1 500,00 €

0,00 €

Rozbor položiek výkazu SÚVAHA (na dve desatinné miesta)
Aktíva celkom
Z toho:
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Oprávky k stavbám
Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam
Oprávky k dopravným prostriedkom
Materiál na sklade
Krátkodobé pohľadávky
Pokladnica – € bežná
Ceniny
Bankové služby
Náklady budúcich období

494 288,77 €

542 680,93 €
38 367,50 €
46 794,27 €
49 273,25 €
3 883,69 €
-154 143,97 €
-29 805,23 €
-31 405,70 €
2 204,38 €
7,12 €
1 501,80 €
220,80 €
22 590,47 €
2 119,46 €

Špecifikácia aktív


Najvyššou položkou aktív sú stavby.



Pozemok na Školskej 4 bol ocenený na základe znaleckého posudku pri kúpe objektu
od mesta SNV. Za pozemok organizácia neplatila, je vlastníctvom organizácie a je
zúčtovaný v ostatných fondoch.



Výšku aktív v položke strojov, prístrojov a zariadenia predstavuje tepelné čerpadlo
TC MACH a keramická vypaľovacia pec.

Pasíva celkom

494 288,77 €

Z toho:
Základné imanie
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia 2014
Krátkodobé rezervy
Sociálny fond
Záväzky z obchodného styku
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Ostatné záväzky
Záväzky voči štátnemu rozpočtu
Výnosy budúcich období

497,91 €
418 737,95 €
13 404,10 €
0,00 €
10 544,65 €
557,74 €
- 1 511,39 €
10 988,21 €
6 657,02 €
781,74 €
102,31 €
211,41 €
33 317,12 €

Špecifikácia pasív
V rámci pasív figurujú ako najvyššia položka Ostatné fondy ako vlastné zdroje na
obstaranie dlhodobého majetku a zabezpečenie prevádzky:
Renovabis
Papstliches Missionswerk der Kinder in Deutschland
Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa
Ocenenie pozemku

78 768,68 €
53 273,78 €
237 422,24 €
49 273,25 €

Príspevok Renovabis vo výške 18 154,25 € bol použitý na pokrytie časti odpisov
hmotného majetku a príspevok Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa vo výške
2 971,17 € bol použitý na pokrytie prevádzkových nákladov.
Druhou najvyššou položkou aktív sú výnosy budúcich období, ktorú predstavuje
dotácia
Tepelné čerpadlo TC MACH
Keramická pec
Auto Fiat SCUDO
Detské integrované ihrisko
Auto OCTAVIA
Položku pasív zvyšuje nerozdelený zisk z minulých rokov 13 404,10 €.

7 600,07 €
962,08 €
5 351,62 €
13 778,35 €
5 625,00 €

IV. RIZIKÁ A PRÍLEŽITOSTI
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
Príležitosti
 Zlé sociálne zázemie veľkého počtu odkázaných (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 občanov
 Možnosti využívať fondy z EÚ na skvalitnenie činnosti jednotlivých zložiek n. o.
 Rozšírenie ponuky služieb

V. RÔZNE
ÚČASŤ NA SEMINÁROCH, ŠKOLENIACH


PODLIMITNÉ ZÁKAZKY OD 1.7.2013 v zmysle novely Zákona o verejnom
obstarávaní“



Asociácia poskytovateľov soc. služieb – Individuálny prístup ku klientovi
prostredníctvom metodickej práce s IRP



Kľúčový pracovník v sociálnych službách, Košice, (3 pracovníčky)



Starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou (2 pracovníčky)



XI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v ZSS s medzinárodnou účasťou.



Čerpanie verejných zdrojov v MNO (2 pracovníčky)



Cesta k humanizácii sociálnych služieb – konferencia VUC Košice (2 pracovníčky)



Správa registratúry a predarchívna činnosť, SNV, odb. seminár, (2 pracovníčky)



„Dieťa je dar“ – Bratislava, medzinárodná konferencia



Individuálne plány – Prešov, odborný kurz, (2 pracovníčky)



"Pilotné overovanie návrhu modelu akreditácie MNO" Košice, workshop



XII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A PREVENCIA ZDRAVOTNÉHO ZLYHANIA z pohľadu pomáhajúcich profesií –
SNV



Okrúhly stôl pre vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít v Košickom
kraji/Košice



Otváracia konferencia – poradenské centrum HANA v SNV – program „Domáce
a rodovo podmienené násilie“, DOMOV MUSÍ BYŤ BEZPEČNÉ MIESTO PRE
VŠETKÝCH, (2 pracovníčky)
Dve pedagogické pracovníčky si dopĺňajú pedagogickú spôsobilosť formou

doplnkového pedagogického štúdia a jedna a štúdiom sociálnej pedagogiky.
V Spišskej Novej Vsi, 20. 3. 2015

Mgr. Anna Štutiková
riaditeľka n. o.

Prílohy:
 Správa audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014 n. o.
 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky za rok 2014

