


Personálne obsadenie v roku 2021:

riaditeľ –  Marek Ilenin

administra�vny pracovník –  Andrea Jakubčinová 

účtovník –  Slavomíra Alexovičová, Vladimír Kováč

grafik – Alena Uličná

PRÁCA S OHROZENOU MLÁDEŽOU

sociálni pracovníci – Mar�na Spišáková, Júlia Kožlejová

pomocný sociálny pracovník – Monika Maníková

poskytovateľ psychoterapeu�ckého poradenstva – Mar�na 

Spišáková

vedúca Domova na polceste Hniezdo – Mar�na Spišáková

školiteľ – Marek Ilenin

koordinátor Dielne pre život – Alena Uličná

ergoterapeut – Monika Maníková, Marek Poloha, Alena Uličná

údržbár – Marek Zozom, Marek Poloha

upratovačka – Mária Danková

PRÁCA V KLUBOVNI PUZZLE A KAVIARNI CAFÉ RELEVANT

dobrovoľníčka cez Európsku dobrovoľnícku službu – Shayen 

Kampik

prevádzkový manažér kaviarne – Slavomír Verčimák 

PRÁCA V RÁMCI OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

koordinátor opatrovateľskej služby – Mária Macejová

administra�vny pracovník – Jana Šolcová

opatrovateľky – Iveta Dercová, Ľubica Kačmárová, Jana 

Lechvárová, Jaroslava Pulíková, Jana Svobodová, Terézia 

Tkačiková, Viera Vernarecová 

zastupujúca opatrovateľka (na dohodu) – Monika Šlosárová

garant opatrovateľskej služby – Mar�na Spišáková

SPRÁVNA RADA: Lenka Bačová, Ján Čerenský, Miroslav 

Čurlík, Mar�n Chalupka, Peter Gál, Vladimír Gál, Daniel 

Harčár, Peter Urbanec, Slavomír Verčimák. 

Predsedom správnej rady je Daniel Joščák.

Revízor: Daniel Hanko.

Za rok 2021: 

Priemerný počet zamestnancov (na plný či skrátený úväzok): 

13

Celkový počet osôb pracujúcich na dohodu: 14

...a mnoho dobrovoľníkov bez nároku na odmenu.



 

  Žijeme rýchlo, aj keď si uvedomujeme, že treba spomaliť. 

Snažíme sa o to, ale obávam sa hodnotenia, ako sa nám to darí. Alebo 

je to proste tak, že žijeme v rýchlej dobe, kde sa všetko mení oveľa 

rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a my sa s tým jednoducho musíme naučiť žiť? Spomínam to 

preto, lebo je len pár mesiacov po konci roka 2021 a ja si pri písaní tohto úvodu uvedomujem, že 

už som niekde úplne inde. Akokoľvek to je, teším sa, že čítate túto správu a našli ste si na to čas. 

Ďakujem. Želám vám, aby toto krátke zastavenie pomohlo porozumieť tomu, čo sa snažíme robiť, 

alebo zmeniť už 15 rokov.
 Ubehlo to rýchlo a aj preto je dôležité zastaviť sa a opýtať sa samých seba: Prečo to robíme? 

Aký to má zmysel? A taký bol aj rok 2021. Rýchly a zároveň nás učil, že je dôležité zastaviť sa, 

prehodnocovať naše prečo a vnímať zmysel toho, čomu venujeme čas – pretože je vzácny.

Príjemné čítanie a ešte raz ĎAKUJEM
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Vízia 
Byť relevantnou pomocou a podporou pre mladých a núdznych ľudí v meste Prešov 

pri napĺňaní ich potrieb.

Cieľ
Vytvárať bezpečné a kvalitné prostredie na rozvoj a rast mladých a 

núdznych ľudí s dôrazom na medziľudské vzťahy založené na 
kresťanských hodnotách. 

Pomáhame ľuďom v zložitých situáciách

 rast mladých ľudí cez dobrovoľníctvoPodporujeme
 ľudí z rôznych generácií a komunítSpájame

 Príbeh Relevantu začal oficiálne 15. 12. 2006 ako podpora neformálnej dobrovoľníckej 

práce s deťmi v detských domovoch a s mládežou v meste Prešov. Neoficiálne už o desať rokov 

skôr, keďže práca skupinky nadšencov na ktorej základe bol Relevant založený, sa realizovala 

omnoho dlhšie. 
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1. Práca s deťmi a mládežou – priestor na aktivity v klubovni Puzzle, 
podpora realizácie tábora KECY pre 
s t r e d o š k o l á k o v ,  r o z v o j   
d o b r o v o ľ n í c t v a  a  z í s k a v a n i e 
životných zručností v rámci pomoci 
v klubovni Puzzle, kaviarni Café 
Relevant, počas letných aktivít a 
táborov

2. Práca s marginalizovanou 
mládežou  –  pomoc mladým 
dospelým ľuďom po skončení 
ústavnej starostlivosti v rámci 
d o m o v a  n a  p o l c e s t e , 
p r o s t r e d n í c t v o m  š k o l e n í  a 
zážitkových táborov, podporou 
rozvoja pracovných zručností v záhrade, kaviarni Café Relevant, Dielni pre 
život... 

3. Práca so seniormi – poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre 
seniorov v meste Prešov, podpora formálneho aj neformálneho 
opatrovateľstva

Naše hlavné oblasti pôsobenia: 



 Sme radi,  že za 15 rokov nášho 
pôsobenia sme sa mohli tešiť z viacerých 
dôležitých míľnikov našej práce.

1. Domov na polceste Hniezdo  
  pomohli sme 54 mladým ženám na ceste 
k osamostatneniu
  zrealizovali 8 zážitkových táborov a cez 
50 rôznych školení
  vytvorili DVD sprievodcu A čo ďalej a 
mobilnú aplikáciu Návod na život
  otvorili sme Dielňu pre život na nácvik 
pracovných zručností aj kaviareň Café 
Relevant, kde môžu rozvíjať svoje zručnosti aj 
mladí ľudia a študenti

2. Opatrovateľská služba 
    sprevádzali sme 70 seniorov v meste Prešov
    poskytli 33 751 hodín opatrovania
    zamestnali 19 opatrovateliek

3. Práca s mládežou a klubovňa 
Puzzle
  podporili sme realizáciu 15 táborov KECY
   v roku 2013 sme otvorili klubovňu Puzzle
  zrealizovali sme v nej vyše 150 rôznych 
podujatí

 Spolupracovali sme s viac ako 100 

dobrovoľníkmi a zamestnali 82 ľudí. 

Umožnili sme mnohým nadobudnúť ich 

prvé pracovné skúsenosti, rozvíjať svoje 

zručnosti aj nachádzať smerovanie, kam sa 

chcú v živote uberať. Všetkých týchto ľudí 

vzájomne prepájame aj v spolupráci 

s cirkevným zborom ECAV Prešov.

íľniky našej práce:M
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15 rokov Relevantu





zážitkové tábory





klubovňa a kecy





Rok 2021 bol v domácej opatrovateľskej službe 

(DOS) rokom zmien a z dlhodobého hľadiska to bol 

veľmi náročný rok.

Zamestnávali sme:
  5 opatrovateliek, z toho 3 opatrovateľky na   

    plný 8-hodinový úväzok, 1 na 6-hodinový úväzok 
    a 1 na 4-hodinový úväzok
  ďalšie 2 opatrovateľky na dohodu na

   zastupovanie ostatných počas čerpania dovoleniek

Opatrovateľskú službu sme poskytovali: 
  striedavo 21 prijímateľom
  poskytli sme 6793,5 hodín opatrovania
  s 2 prijímateľmi sme ukončili zmluvu –

    starostlivosť prevzali rodinní príslušníci
  2 prijímateľky boli umiestnené do pobytového

    zariadenia sociálnych služieb, pretože si to 

    vyžadoval ich zdravotný stav 



  4 prijímatelia počas roka zomreli v požehnanom 

   veku. Sme radi, že sme mohli byť týmto seniorom

     pomocou v posledných dňoch a týždňoch ich života. 

Financovanie opatrovateľskej služby:
   január a február 2021 - projekt Implementačnej  
    agentúry MPSVaR S
  december 2021 -  projekt z MPSVaR SR s trvaním  

    dva roky
  ostatné mesiace sme financovali z iných zdrojov.  

 Pomohla nám pri tom ,   pomoc CZ Prešov

 p r í s p e v o k  ,  fi n a n c i e  z  mesta  Prešov od 

  dobrovoľných prispievateľov a sociálna tombo- 

 la Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Zároveň

  bolo 95 % mzdy jednej z opatrovateliek do septembra

  2021 hradených vďaka ,príspevku z Úradu práce

 sociálnych vecí a rodiny. Chýbajúcu časť výdavkov

  sme uhradili z prostriedkov poukázaných Relevantu

    cez 2 % dane.
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       Vďaka týmto prostriedkom sme 

m o h l i  u d r ž a ť  v š e t k ý c h  p ä ť 

opatrovateliek, pretože sú zodpovedné, 

spoľahlivé a vedia si nájsť cestu a spôsob 

komunikácie aj s ľuďmi so zložitejšou 

povahou, čo chce veľkú dávku ľudskosti a 

profesionality. 

  Ďakujeme za Vašu podporu.

výroba Vianočných balíčkov pre seniorov
v spolupráci so žiakmi Evanjelického gymnázia



V Domove na polceste Hniezdo sme rok 2021 prežili 

znova veľmi rôznorodo a aktívne. 

V roku 2021 v Hniezde bývalo: 
   spolu 13 dievčat
  v priebehu roka sa s nami z viacerých dôvodov 

     rozlúčilo 7
   3 dievčatá odišli viesť rodinný život s partnermi, 1 z  

     nich ešte študovala
   ďalšie 2 odišli za rodinou a zároveň za prácou. Sme 

    radi, že sa im, napriek zmenám pracovných pozícií, 

     v osamostatňovaní darí. 
  1 prijímateľka sociálnej služby u nás zotrvala len 

   krátko, pretože potrebovala vhodnú psychiatrickú 

     liečbu a adekvátnejšie služby.

Domov na polceste Hniezdo





  v tomto roku sme prežili všetci aj veľkú stratu,

  pretože nás jedno z našich dievčat  16. 6. 2021

   opustilo. Od narodenia trpela vrodenou chorobou,

   ktorá ju vyčerpávala nielen fyzicky, ale aj psychicky.

    Keďže ju bolesť sprevádzala čoraz častejšie, postupne

    to začala vzdávať. Túžila ostať v Hniezde, tam, kde to

  pozná a kde má ľudí, ktorí ju majú radi. Posledné

   chvíle trávila viackrát v nemocnici, ale v jej posledný

  deň v nemocnici sme sa s ňou stihli rozlúčiť.

    Spomíname na ňu s láskou. 
  z dievčat, ktoré v Hniezde zotrvali, 2 ukončili

   štúdium 5 z nich si našlo na odborných školách, 

    prácu a 1 ďalej študuje.
 

V Hniezde máme od septembra novú kolegyňu, ktorá s 

nami začínala ako dobrovoľník ešte pri rozbiehaní 

Hniezda a zároveň sa vrátila jedna pracovníčka po 

materskej dovolenke.



Nácvik pracovných zručností a 
                                               Dielňa pre život

  prebiehal v kaviarni, v záhradách, pri pomoci 

seniorom napr. pri umývaní okien alebo zabezpečovaní 

fyzicky náročnejších domácich prác, 

ale tiež pri varení, pečení, 

upratovaní a sanitácii 
  dievčatá sa počas roka 

zapájali aj do rôznych tvori-

vých činností, vyrábali 

náušnice, vyrábali mydlá, 

taštičky, rôzne darčekové 

predmety. 
  v decembri  dievčatá pomá-

hali pri tradičných predvianoč-

ných činnostiach, ako je pečenie medovníčkov a 

vianočného pečiva a tiež pokračovali aj v sušení jabĺk.  



   ak by ste chceli  a zvýšiť tak aj ich motiváciu, podporiť a povzbudiť prácu dievčat

môžete si ich pozrieť a vybrať v kaviarni Café Relevant. 
   nácvik pracovných zručností sme mohli realizovať aj vďaka podpore z Prešovského 

samosprávneho kraja. 

V roku 2021 sme v rámci projektu " “ pomáhali Pomáhame, podporujeme a spájame

rozbehnúť nový domov na polceste Rabaka v Kalinove a pripravovali podklady na novú 

službu Podpora samostatného bývania. „Projekt ‛Pomáhame, podporujeme, spájame’ je 

podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu 

EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou 

otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.       

Nové služby



Vzdelávanie
Vzdelávanie mladých dospelých po 

skončení ústavnej starostlivosti  

Vďaka finančnej podpore Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky cez program Podpora regionálneho 

rozvoja a dotácii z  MsÚ Prešov sme mohli 

zrealizovať viaceré vzdelávacie a  zážitkové 

aktivity s cieľom podporiť ich osamostat-

ňovanie. 
    Témy vzdelávacích aktivít: 

    – šlo o  témy týkajúce psychický život

sa smrti a  vyrovnania sa so stratou a   

tiež prevencia obchodovania s  ľuďmi
     – v  súvislosti s  telom sme sa telo

snažili dievčatá usmerniť k  tomu, 

aby sa o  seba starali v  oblasti 

spánku, stravy, oddychu, pohybu a  

v  spôsoboch ako ventilovať stres



zážitkové vzdelávanie
 vo Veľkom Slávkove



   –  ďalšou  časťou spoločenský život

vzdelávania boli vzťahy a  komunita a  

pozitívne i  negatívne prvky medziľudských 

vzťahov
  – školenia boli orientované aj práca a  realita 

na pracovné pohovory, prípravu životopisov, 

motivačných listov a  súčasťou bol aj reálny 

pracovný pohovor,  ktorý  sa  podari lo 

absolvovať všetkým zúčastneným dievčatám

         Zážitkový tábor „NOVÝ ŽIVOT“
     mládežnícke centrum MEMC miesto:

ICHTHYS vo Veľkom Slavkove
    pomocou názorného učenia priblížiť cieľ:

význam niektorých duchovných princípov  a  

ich dopad na náš život (ako napríklad 

odpustenie  a   jeho význam). 

Duchovný a  osobný rozvoj je pri 

práci s  traumami mladých 

dôležitá súčasť našej práce a  

vidíme v  tom veľký význam aj 

pre ich vnútorné uzdravenie 

a  napredovanie. 



      Súčasťou tábora bola aj zážitková aktivita v  Tatralandii, túra a  rôzne fyzické a  

športové aktivity. 
   dievčatá z  Hniezda a  chlapci z  Domova na pol ceste Veľký zúčastnení:

Slavkov. Spolu to bolo asi 25 mladých plus pracovníci oboch organizácií a  

dobrovoľníci z  Prešova, ktorí boli naozaj veľkou pomocou a  pripravili 

skutočne obohacujúci program. 



výstup na chatu Plesnivec



Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie o  vzťahových väzbách

      školiteľ: Alena Molčanová z  Návratu. Posunulo nás to hlavne pri práci s  dievčatami 
v  Domove na polceste Hniezdo, kde v  závislosti od určitej väzby, ktorú si ako dieťa 
vytvorili, je určujúci prístup pri riešení rozmanitých situácií a  konfliktov. 

Teambuilding vo Veľkom Slavkove
   okrem krátkej túry a  spoločného času ako tímu sme absolvovali aj vzdelávanie 

XPAND Dobrý líder, ktorým nás sprevádzal Ondrej Kolárovský z  Evanjelizačného 
strediska.  Bolo to výborné zastavenie, kedy sme sa mohli zamyslieť nad tým, v  čom 
by sme sa mali pri vedení iných ľudí posunúť a  v  čom sa chceme viac rozvíjať.

Medzinárodný projekt Make Change Yourselves: Turning Challenges to Your 
Advantage!  (Zmeňte sa sami: Obráťte výzvy vo svoj prospech!)

 v  rámci tohto projektu sa podieľame na príprave vzdelávacieho programu pre 
mladých, ktorí by sa chceli venovať diakonickej práci so znevýhodnenou mládežou.

Synapsia
 sme súčasťou neformálneho združenia organizácií a  jednotlivcov, ktorých činnosť je 

zameraná na rôzne formy sociálnej pomoci a prácu s rodinami, deťmi a  mládežou 
v  ohrození.  Je výborným priestorom na výmenu skúseností a  informácií.



Druhý rok fungovania kaviarne sa 

naďalej niesol s  tieňom pandémie Covid-19. Avšak 

oproti prvému roku, kedy bol ten rozbeh pomalší, 

sme už tento rok v  máji otvorili a  pekné slnečné 

počasie prialo posedeniu na obľúbenej terase. Tú 

sme obohatili o  nový domček pre deti, kde radi 

trávia čas, kým rodičia oddychujú pri káve. 

Prepojenie kaviarne s  klubovňou je výborné kvôli 

viacerým stretnutiam a  skupinkám, ktoré sa 

konajú vo večerných hodinách. Aj vďaka tomu, bol 

tento rok menej v  strate ako minulý. Zamestnávali 

sme štyroch brigádnikov a  jedna zo zamestnankýň 

tam pracovala na časť jej úväzku, pričom 

koordinovala aj dievčatá z  Hniezda, ktoré jej v  

rámci nácviku pracovných zručností pomáhali, 

hlavne s  upratovaním priestorov a  pri príprave 

väčších akcií. V  októbri sme kvôli zhoršujúcej 

Kaviareň Café Relevant

domček pre deti 
pri terase



natáčanie relácie Orientácie v priestoroch klubovne



pandemickej situácii kaviareň zatvorili, ale 

bola a  stále je možnosť v  zimných mesiacoch 

objednať si ju v  prípade realizovania 

akcie.  Zimné mesiace využívame na 

rekonštrukciu zadných priestorov, kde 

chceme zriadiť kuchyňu. Tá by mala slúžiť 

p r e d o v š e t k ý m  n a  v a r e n i e  j e d á l  p r e 

zamestnancov, ale s  výhľadom pripravovať 

malé denné menu aj pre verejnosť. V  roku 

2022 pred nami stojí výzva, ako zlepšiť 

fungovanie kaviarne, prepojiť ju s  kuchyňou a  

nájsť človeka, ktorý by vedel viesť jej 

prevádzku s  pomocou študentov, ktorí sú 

naďalej  ochotní  v  práci  v   kaviarni 

pokračovať. 

akcia Ľudia s veľkým
srdcom



Klubovňa Puzzle bola podobne ako kaviareň 

v  zimných mesiacoch zavretá. Pandemická situácia 

neumožňovala realizovanie hromadných podujatí, 

preto sa v  týchto  mesiacoch využívala iba na 

pracovné stretnutia. V  máji sa postupne opatrenia 

uvoľňovali a  tak sa v  stredy mohli znovu začať 

stretávať mládežníci a  vo štvrtky skupinka mužov. 

K  mužom sa postupne pridali v  utorky aj stretnutia 

žien a  v  ostatných dňoch aj rôzne stretnutia ľudí 

z iných organizácií. V  nedeľu popoludní sa 

pravidelne stretávali aj skupinky Anonymných 

spoluzávislých. 

Teší nás, že v  tomto priestore môžeme 

umožniť stretnutia rozmanitých skupín ľudí 

z  rôznych komunít a  generácií, ktoré 

veríme, že slúžia na budovanie všetkých 

zúčastnených. 

Klubovňa PUZZLE



  sa tábor uskutočnil 4.7.2021 – 10.7.2021 v spolupráci medzi V roku 2021
Prešovom a Košicami v zariadení Borda v Košickom Klečenove. 

 rámci daného týždňa campu študentov čakal bohatý program, ktorý 
sa začínal rannou angličtinou s našimi americkými lektormi, po 

angličtine sa študenti zabavili pri športových aktivitách 
a iniciatívach (teambuildingová aktivita) vo vytvorených 
skupinkách. 
 Poobedný program vyzeral podobne, avšak študenti si v tejto 

časti mali príležitosť vyskúšať niektoré americké športy 
alebo si s „craftovým“ tímom vyrobiť niečo špeciálne. Večer 
študentov na campe čakal icebreaker (aktivita na „lámanie 

ľaďov“), ďalej téma (isté zamyslenie) a následne E-NIGHT 
(environment night - priestor, kde sa ľudia majú možnosť 
rozprávať, hrať hry, tancovať... a to všetko v špeciálnom 

tematickom prostredí). Dôležitým aspektom campov je, že na 
campe pracuje tím dobrovoľníkov (19), ktorí investujú svoj čas a 

prostriedky na to, aby sme vytvorili cenovo dostupný a obohacujúci 
program počas letných prázdnin pre stredoškolákov z Prešova. Aj preto sa 

campom aktivity nekončia. 
  Po campe realizujeme počas celého leta tzv. „ “, kde sa všetci účastníci môžu follow-upy
opäť stretnúť pri nami organizovanej aktivite. Jednotlivých follow-upov bolo počas leta 6. 

Konverzačný tábor KECY



Forma bola za každým iná, mali sme dvakrát „summer 
party“ s občerstvením, hrou a zamyslením, ďalej piknik, 
spoločnú večeru či výlet do Bardejova, aj tzv. „KECY 
KLUBY“, ktoré by sa mali čo najviac podobať na samotný 
večerný program na Campe. 
Špeciálnym faktorom minulého roka bolo, že sa campu zúčastnili aj 3 dievčatá z 
„Domova na polceste – Hniezdo“, ktoré na campe pomáhali s upratovacími 
službami.    
Tým vznikol priestor prepájať ich s bežnou mládežou a lepšie sa začleniť do spoločnosti.
 Konverzačný tábor KECY ako aj ďalšie aktivity spojené s dobrovoľníkmi boli 
podporené aj z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.



 Súčasťou Relevantu sú stále ľudia, ktorí bezodplatne 

pomáhajú  Snažíme sa  pri všetkých našich činnostiach.  

podporovať rast mladých ľudí a  ponúkať im priestor, techniku a  

prostriedky na ich aktivity. Dobrovoľníci sa zapájali do rôznych aktivít. 

 Do činností kaviarne sa dobrovoľníci zapájali v  roku 2021 od 

jeho začiatku. Postupne v  nej začali pracovať popri svojom štúdiu a  

zaúčali nových dobrovoľníkov, ktorí vypomáhali počas letnej sezóny.  

Skupina piatich dobrovoľníkov nám veľmi pomohla aj pri realizovaní 

zážitkového tábora Dobrý život. Kde pripravili program pre duchovný 

rast chlapcov aj dievčat z  domova na polceste Hniezdo a  SED Veľký 

Slavkov. 
 Obzvlášť sme vďační za dobrovoľníčku, ktorá začala tento rok 

pravidelne chodiť do domova na polceste Hniezdo a  tráviť s  dievčatami 

voľný čas. V  tejto oblasti plánujeme dobrovoľníctvo ďalej rozvíjať a  

hľadať   pre dievčatá dobrovoľníkov „sprievodcov“. Veríme, že 

napriek obmedzeniam, ktoré táto doba prináša, budeme môcť viacej 

času venovať spoločným aktivitám s  dobrovoľníkmi a  budovať ich tím. 

Aj preto sa venujeme aj vzdelávaniu a  príprave kvalitného prostredia 

pre dobrovoľníkov. 

Dobrovoľníci



Hosťovanie dobrovoľníkov zo 
zahraničia 

Vďaka dobrovoľníckemu programu 
Európskej únie   „Európsky zbor solidarity“   
je súčasťou nášho tímu Shayen z  Nemecka. 
Ako dobrovoľníčka nám od začiatku 
pomáhala v  kaviarni, kde s  prichádzajúcim 
školským rokom ubudlo pracovných síl. 
Zapája sa aj v  domove na pol ceste Hniezdo, 
kde s  dievčatami napr. pred sviatkami 
piekla koláčiky. V  klubovni realizuje 
súkromné hodiny nemčiny a  svoju 
komunikatívnu povahu využíva aj pri vedení 
hodín nemeckej konverzácie na 
Evanjelickom gymnáziu v  Prešove. V  rámci 
tohto programu majú mladí ľudia možnosť 
rozvíjať samých seba v celkom cudzej 
krajine. Preto sme vďační za mladých ľudí z  
mládeže, kaviarenského tímu a pani Eriku, 
ktorí sa Shayen ujali a  pri spoločných 
aktivitách, skupinkách a  výletoch budujú 
priateľstvá.   



Finančná správaÚčet Názov Suma nákladov Suma výnosov

501 Spotreba materiálu

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť

502 Spotreba energií

504 Predaný tovar

Hlavná činnosť  -   € 

Zdanená činnosť

511 Opravy a udržiavanie majetku (DP)

512 Cestovné  412,90 € 

513 Náklady na reprezentáciu  311,49 € 

518 Ostatné služby

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť  459,81 € 

521 Mzdové náklady

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť

524 Zákonne sociálne a zdravotné poistenie

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť  699,53 € 

527 Zákonne sociálne náklady

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť

532 Daň z nehnuteľnos�  21,67 € 

538 Ostatné dane a poplatky  58,00 € 

542 Ostatné pokuty a penále  10,00 € 

549 Iné ostatné náklady

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť  51,37 € 

551

Spolu náklady

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť

602 Tržby z predaja služieb

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť

647 osobitné výnosy- príjemm z penájmu

Hlavná činnosť  -   € 

Zdanená činnosť

649 Iné ostatné výnosy  694,72 € 

662 Prijaté príspevky od iných organizácii

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane

691 Dotácie

Spolu výnosy

Hlavná činnosť

Zdanená činnosť

Výsledok hospodárenia pred zdanením  -   € 

591 Daň z príjmov PO  -   € 

10 482,12 € 

6 912,55 € 

3 569,57 € 

6 128,03 € 

1 412,10 € 

1 412,10 € 

1 563,48 € 

27 544,89 € 

27 085,08 € 

110 366,63 € 

106 922,79 € 

3 443,84 € 

37 357,98 € 

36 658,45 € 

5 612,40 € 

2 502,26 € 

3 110,14 € 

1 557,11 € 

1 505,74 € 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 2 482,80 € 

205 321,60 € 

192 575,24 € 

12 746,36 € 

40 150,61 € 

29 324,25 € 

10 826,36 € 

1 920,00 € 

1 920,00 € 

8 572,15 € 

10 162,50 € 

11 855,73 € 

131 965,89 € 

205 321,60 € 

192 575,24 € 

12 746,36 € 

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021

Pasíva/zdroje kry�a majetku:

Účet Názov Suma

321 Záväzky voči dodávateľom

384 Výnosy budúcich období

428 Nerozdelený hospodársky výsledok minulých rokov

472 Záväzky zo sociálneho fondu

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie  -   € 

1 977,46 € 

171 444,54 € 

20 710,61 € 

1 054,23 € 

195 186,84 € 

Ak�va/majetok:

Účet Názov Suma

021 Stavby

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí

023 Dopravné prostriedky

081 Oprávky k stavbám

082 Oprávky k hnut.veciam a súborom hnut. Vecí

083 Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku (DP)

112 Zostatok PHL v nádržiach  108,01 € 

211 Pokladňa

221 Peniaze na bežných účtoch

315 Krátkodobé pohľadávky 

71 500,00 € 

2 781,00 € 

16 760,00 € 

-2 830,22 € 

-1 390,56 € 

-16 760,00 € 

3 178,18 € 

119 862,38 € 

1 978,05 € 

195 186,84 € 

Súvaha k 31.12.2021



                    

Prepočítaný počet prijímateľov soc.služieb za sledované obdobie: 7,00

 13,35 € 

Ekonomicky oprávnené náklady  ( v € ) na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac   400,56 € 

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

Ekonomicky oprávnené náklady  v Domove na polceste HNIEZDO za rok 2021                                                    
(podľa  § 72 ods. 5 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení)

33 647,30

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

4 806,76 € 

EON Hniezdo

EON opatrovateľská služba
Ekonomicky oprávnené náklady v rámci poskytovania domácej opatrovateľskej služby 

seniorom za rok 2021 (podľa  § 72 ods. 5 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v platnom znení) 52 774,45 €

Počet hodín poskytnutej soc. služby za sledované obdobie: 6 486 

Ekonomicky oprávnené náklady (v €) na 1 hod. poskytovanej služby 8,14 €





P r j m yí
Tržby z predaja služieb

KD - tlačiarenské služby - zdanené

Tržby za soc.služby - OS

Tržby za soc.služby - Hniezdo

Poplatok za účasť na tábore KECCY

Tržby za kaviareň - zdanené

Tržby za prenájom Puzzle zdanené  468,41 € 

Ostatné tržby z HČ (školenia, tábory, origo...) 

Príjem za poskytnu�e bývania - zdanené

Prijaté príspevky od iných organizácií

CZ ECAV PO

ERC -Ekumenická rada cirkvi

Od ostatných organizácií  301,82 € 

Prijaté príspevky od fyzických osôb

Príspevky z podielu zaplatenej

Dotácie

UPSVaR Prvá pomoc

UPSVaR Prešov - Pracuj a zmeň svoj život

MPSVaR - Odmeny za 2. vlnu

MPSVaR - Odmeny za 3. vlnu

MPSVaR SR Výživové doplnky  240,00 € 

IA MPSVaR pre opatrovateľskú službu

IA MPSVaR pre opatrovateľskú službu - vratka platby

Prešovský samosprávny kraj - poskyt.soc. Služieb

PSK - Cez viacero možnos� viacero zručnos�

Mesto Prešov - Dobrý a zdravý život v korone

Mesto Prešov - Na opatrovateľskú službu

Dotácia MIRRI

Dotácia VELUX - Kávovar, budova

IVUVENTA

Dotácia ACF 

Iné ostatné príjmy  694,72 € 

Preplatok Hniezdo 1,2  127,92 € 

Príjmy spolu

40 150,61 € 

1 126,25 € 

15 041,90 € 

3 502,00 € 

7 401,00 € 

9 231,60 € 

3 379,45 € 

1 920,00 € 

7 962,15 € 

6 000,00 € 

1 660,33 € 

10 162,50 € 

11 855,73 € 

131 965,89 € 

22 381,22 € 

28 097,94 € 

7 012,00 € 

6 151,60 € 

8 581,80 € 

-2 043,76 € 

21 308,98 € 

1 000,00 € 

1 050,00 € 

3 368,70 € 

19 701,00 € 

2 482,80 € 

9 091,00 € 

3 542,61 € 

204 839,52 €

Tržby zo zdaňovanej činnosti

organizácií



VýdavkySpotreba materiálu

Bežný materiál, kancelárske potreby a čis�ace prostriedky

Potraviny z projektov a na nácvik pracovných zručnos�

Lieky a vitamíny  226,85 € 

Nákup PHL  918,97 € 

Nácvik pracovných zručnos�  895,66 € 

Materiál do kaviarne - zdanené  331,49 € 

Potraviny do kaviarne - zdanené

Materiál pre krea�vnu dieľňu - zdanené  47,88 € 

Spotreba energie

Kancelária

Byt M.Čulena - pre klientky na osamostatnenie  986,52 € 

Predaný tovar - zdanené

Opravy a udržba (autá, Puzzle, Hniezdo)

Cestovné  412,90 € 

Náklady na reprezentáciu  311,49 € 

Služby

Nájom kancelária

Nájom Hniezdo

Nájom byt doborovoľníci

Nájom Puzzle  600,00 € 
Telekomunikačné služby, Internet  978,64 € 

Ubytovacie a stravovacie služby - Keccy

Koordinácia OS

Poštovné  64,65 € 

Licencie účtovníctvo, mzdy, Zoom  503,09 € 

Vzdelávanie zamestnancov  754,00 € 

Pracovná terapia - klientky  137,80 € 

Školenia a tábory, hniezdo iné

Mzdové náklady za služby a ak�vity pre ohrozenú mládež a seniorov

Zákonné soc. poistenie a zdravotné poistenie

Zákonné soc. náklady (strav. lístky, tvorba SF, PN, finančný príspevok)

Dane a poplatky  79,67 € 

Pokuty a penále  10,00 € 

Poistenie majetku a osôb + bankové poplatky

Ostatné náklady (poplatky, kolky, poskytnuté dary,....)  308,35 € 

Výdavky spolu

10 482,12 € 

2 005,46 € 

1 070,92 € 

Drobný majetok (sušička na ovocie, vybavenie kuchyne NPZ, Videostrizna, 
kamera a switch, sta�v, monitor) 1 794,69 € 

3 190,20 € 

6 874,72 € 

Hniezdo 1,2 (Elektrina, kúrenie, vodné a stočné, plyn) 4 261,00 € 

1 627,20 € 

1 412,10 € 

1 563,48 € 

24 614,89 € 

1 404,00 € 

1 277,16 € 

3 600,00 € 

8 596,50 € 

4 165,00 € 

2 534,05 € 

110 366,63 € 

37 357,98 € 

5 612,40 € 

1 136,44 € 

200 543,17 € 
***Kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkyami vznikol z dôvodu prija�a zálohových 
pla�eb na rok 2022 t.j. finančné prostriedky na kry�e nákladov roku 2022 sme prijali 
vopred už koncom roka 2021.



Evanjelická spojená škola



Za finančnú podporu: 
Nadáciám, občianskym 
združeniam: 
Erste Foundation
Brot fur die Welt

Active Citizens Fund – 
Slovakia

Inštitúciám a  firmám:
Cirkevný zbor ECAV Prešov
Mesto Prešov
Prešovský samosprávny kraj
Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a  rodiny SR
Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a  rodiny SR
Ministerstvo informatizácií, 
regionálneho rozvoja a  
investícií SR

Úrad práce, sociálnych vecí a  
rodiny Prešov
Európsky zbor solidarity

Nadácia Pontis - obchodná 
spoločnosť CURADEN 
Slovakia s.r.o.

ROTA plus s.r.o. 

EUROVIA SK a. s. 

OZEX Control System s.r.o.

IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže

Za spoluprácu či inú pomoc 
(odbornú, praktickú, 
materiálnu): 
AGROTEAM, s.r.o.
Prameň na súši Centrum pre 
mladých a  rodiny
Fimes:art s. r. o. 
Návrat o. z. 
OZ Barlička
Slovenské evanjelizačné 
stredisko
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 Poďakovanie Stredisko Evanjelickej Diakonie – 
„útulok Dom na polceste“ Veľký 
Slavkov
Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Chmeľov
Synapsia – Prešovská sieť partnerov na 
pomoc rodine, deťom a  mládeži v  
ohrození
Tréningové centrum Kompas
Ekumenická rada cirkví
Interdiac n. o. 
Cirkevný zbor ECAV Bardejov
Pathfinder
Evanjelická spojená škola Prešov
Slovanet
Exohosting
... a  mnohým jednotlivcom, ktorí 
podporujú našu službu pravidelným 
ale aj jednorazovým príspevkom, 
venovaním 2 % z  dane, odbornou, 
praktickou aj  materiálnou 
pomocou.



Možnosti pomoci a podpory

odbornou pomocou 

svojimi zručnosťami mladým ženám 
v Domove na polceste Hniezdo

návštevou kaviarne
 Café Relevant 

prenajatím priestorov 
klubovne PUZZLE


