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Príhovor  

 

Rok 2020 bol pre nás všetkých osobne, ako aj pre celú spoločnosť, mimoriadne 

náročný. Bol poznačený bojom s pandémiou COVID - 19, ktorá sa dotkla každého jedného 

z nás rôznym spôsobom: od zmeny zaužívaných spôsobov práce, cez obmedzenie kontaktov 

s blízkymi, zmeny v poskytovaní sociálnych služieb, ktoré súviseli s obmedzeniami 

spôsobených pandémiou a pre niektorých až stratou práce, rozpadom rodiny, stratou 

niekoho veľmi blízkeho. 

Pre Diecéznu charitu Rožňava predstavoval rok 2020 obdobie dokončenia finančnej stability 

organizácie, ktorá umožnila pokračovanie v jej činnosti. Umožnila nasmerovať Diecéznu 

charitu k ďalšiemu rozvoju – reflektovať na potreby obyvateľov v diecéze s ohľadom na 

riešenie problémov, s ktorými sa denne stretávajú.  Podarilo sa taktiež zmobilizovať 

miestnych dobrovoľníkov v niektorých farnostiach, ktorí začali budovať miestne farské 

charity – napr. v Revúcej, Tornali a pod.  

Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli Diecéznej charite Rožňava postaviť sa opäť 

na nohy: v prvom rade otcovi biskupovi Stanislavovi Stolárikovi, bývalému riaditeľovi 

Diecéznej charity Rožňava PhDr. Pavlovi Vilčekovi, ako aj všetkým zamestnancom diecéznej 

charity. Poďakovanie patrí samozrejme aj všetkým inštitúciám, ktoré sa podieľali na 

spolufinancovaní jednotlivých aktivít – služieb - Diecéznej charity Rožňava, podľa svojich 

kompetencií a úloh vyplývajúcich z platnej legistlatívy, Potravinovej banke Slovensko 

a ostatným darcom a sponzorom.  

Dosiahnuté mi dáva nádej, že Diecézna charita Rožňava má svoje miesto a úlohu 

v spoločnosti, že dokáže byť organizáciou, ktorá vníma problémy ľudí a dokáže nachádzať 

cesty, ako byť „bližšie k človeku“. 

 

 

 

 

 

 

 

      _______________________________________ 

       Mgr. Emília Revajová Bujňáková 

                           riaditeľka 
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Identifikačné údaje 

 

Diecézna charita Rožňava 

Kósu – Schoppera 141/22 

048 01 Rožňava 

Riaditeľka: Mgr. Emília Revajová Bujňáková 

t.č.:  +421 58 443 16 63 

mobil: +421 905 535 465 

e-mail: emilia.revajova@caritas.sk 

www: www.charitaroznava.sk 

 

IČO: 35515325 

DIČ: 2020937985 

 

Bankové spojenie: 

Všeobecná úverová banka, a.s. Rožňava 

Číslo účtu: SK92 0200 0000 0000 1813 7582 
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Poslanie a charakteristika Diecéznej charity Rožňava 

  

Diecézna charita Rožňava je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou 

subjektivitou  zriadenou  diecéznym biskupom Rožňavskej diecézy dňa 27.12.1995.  Pôsobí 

na území Rožňavskej diecézy, z hľadiska územného členenia v dvoch samosprávnych krajoch: 

Košickom a Banskobystrickom.  

Poslaním Diecéznej charity Rožňava vymedzeným v Stanovách diecéznej charity,  je 

„napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pomocou ľuďom v hmotnej, 

sociálnej, duševnej a duchovnej núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie, 

politické zmýšľanie či iné postavenie. Cieľom činnosti diecéznej charity je preukazovať 

činorodú lásku, aby každý človek, bez výnimky, mohol dôstojne žiť, poznať svoju hodnotu, 

poslanie a tak sa na základe slobodnej voľby mohol prejavovať a realizovať“.  

Svoje poslanie a úlohy napĺňa diecézna charita prostredníctvom poskytovania 

sociálnych služieb vo svojich strediskách v diecéze, v ktorých prevádzkuje: jeden domov 

sociálnych služieb v Kokave nad Rimavicou, dve nízkoprahové denné centrá v Rožňave 

a Brezne, dva denné stacionáre v Divíne a Gelnici, nocľaháreň a útulok v Rožňave. Zároveň 

poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach v meste Rožňava a Gelnica.  Uvedené 

sociálne služby poskytuje v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, predovšetkým 

Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  
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Zoznam poskytovaných sociálnych služieb - adresár 

 

1. Nízkoprahové denné centrum 

Miesto poskytovania služby: Kósu-Schoppera 141/22 

Telefón: +421 58 443 16 63 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Michaela Čergeťová 

Mailová adresa:  michaela.cergetova@caritas.sk 

 

2. Nocľaháreň 

Miesto poskytovania služby: Kósu-Schoppera 141/22 

Telefón: +421 910 852 210 

Zodpovedný vedúci: Bc.  Antónia Mitašová 

Mailová adresa: antonia.mitasova@caritas.sk 

 

3. Útulok 

Miesto poskytovania služby: Kósu-Schoppera 141/22 

Telefón:  +421 910 852 210 

Zodpovedný vedúci:  Bc. Antónia Mitašová 

Mailová adresa:  antonia.mitasova@caritas.sk 

 

4. Opatrovateľská služba 

Miesto poskytovania služby: Mesto Rožňava 

Telefón: +421 910 852 210 

Zodpovedný vedúci:  Bc.  Antónia Mitašová 

Mailová adresa:  antonia.mitasova@caritas.sk 

 

5. Dom charity sv. Vincenta de Paul 

Druh poskytovanej sociálnej služby: Domov sociálnych služieb  

Miesto poskytovania služby: Dobšinského 20, 985 05 Kokava nad Rimavicou 

Telefón: +421 47 42 93 909 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Andrea Kasárová 

Mailová adresa: andrea.kasarova@caritas.sk 

 

6. Dom charity Gelnica 

Druh poskytovanej sociálnej služby: opatrovateľská služba, denný stacionár, príprava 

a výdaj stravy 

Miesto poskytovania služby: Slovenská 66, 056 01 Gelnica 

Telefón: +421 53 48 21 408 

Zodpovedný vedúci: Ing. Mária Hajdučková 

Mailová adresa: maria.hajduckova@caritas.sk 

 

 

 

 

mailto:antonia.mitasova@caritas.sk
mailto:antonia.mitasova@caritas.sk
mailto:antonia.mitasova@caritas.sk
mailto:andrea.kasarova@caritas.sk
mailto:maria.hajduckova@caritas.sk
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7. Dom charity sv. Anny Divín 

Druh poskytovanej sociálnej služby: denný stacionár  

Miesto poskytovania služby: Námestie Mieru 2, 985 52 Divín 

Telefón: +421 47 433 41 36 

Zodpovedný vedúci: Bc. Ivana Kováčiková 

Mailová adresa: ivana.kovacikova@caritas.sk 

 

8. Charitatívno-sociálne centrum Najsvätejšej trojice Brezno 

Druh poskytovanej sociálnej služby: nízkoprahové denné centrum  

Miesto poskytovania služby: M.R.Štefánika 32, 977 01 Brezno 

Telefón: +421 907 292 407 

Zodpovedný vedúci: Mgr. Zuzana Tadlová 

Mailová adresa: zuzana.tadlova@caritas.sk 
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  Správa o činnosti 

 

 Charitatívno-sociálne centrum Najsvätejšej trojice Brezno  

V meste Brezno bolo zriadené nízkoprahové denné centrum od 16.09.2020 zapojením 

sa do II. fázy Národného projektu - Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít. Do uvedeného obdobia bola predovšetkým 

materiálna pomoc vo forme šatstva a výdaja potravín pre obyvateľov Brezna realizovaná 

prostredníctvom dobrovoľníkov. Dobrovoľníci poskytli šatstvo  270 a  potravinovú pomoc 

230 obyvateľom.   

Nízkoprahové denné centrum poskytuje ľuďom v krízovej sociálnej situácii základné a 

špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov, utvára podmienky na výdaj potravín, poskytuje šatstvo a obuv, umožňuje klientom 

vykonanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Služba sa poskytuje terénnou a ambulantnou 

formou. Okrem týchto služieb ponúka výdaj šatstva, polievok, možnosť prania, potravinovú 

pomoc získanú z Potravinovej banky Slovensko.... Pre prijímateľov tejto služby organizuje 

aktivity na rozvoj pracovných zručností, aktivity na zvýšenie vnútornej motivácie, nácvik 

finančnej gramotnosti, poskytuje poradenstvo v oblasti služieb zamestnanosti, kariérneho 

poradenstva a finančného poradenstva, mapuje potreby cieľovej skupiny. Zamestnanci 

poskytujú prijímateľom pomoc a sprevádzanie pri komunikácii s úradmi, pri vybavovaní 

peňažných dávok, riešení exekúcií či splátkových kalendárov, riešení osobného bankrotu, 

zdravotného stavu, hľadaní práce, písaní životopisu, vybavovaní osobných dokladov a pod. 

Z poskytnutých finančných darov farnosti boli zakúpené školské pomôcky pre deti, lieky, 

vybavený občiansky preukaz a zakúpené ďalšie potrebné veci pre ľudí bez domova.  

Pre ľudí bez domova a bez rodinného zázemia bola v priestoroch nízkoprahového 

denného centra zriadená denná miestnosť, v ktorej sa môžu zdržiavať počas celého dňa 

s možnosťou poskytnutia teplej polievky, osprchovania sa, prania oblečenia, poskytnutia 

sociálneho poradenstva a pod. Činnosť centra zabezpečujú 3 zamestnanci.  

Prehľad poskytnutej pomoci v nízkoprahovom dennom centre (za obdobie IX – XII/2020):  

Aktivita 
Počet 

prijímateľov 
počet 

Základné sociálne poradenstvo 229 531 x 

Špecializované sociálne poradenstvo  102 133 x 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov 

85 86 x 

Poskytnutie potravín - individuálne 242 200 x 

Poskytnutie šatstva 119 54 x 

Výdaj polievok 62  

Vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 9  
Pranie osobného prádla 10  

Spolu   

Činnosť nízkoprahového denného centra je spolufinancovaná z prostriedkov Úradu Vlády SR.  
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Domov sv. Anny Divín 

V Dome charity sv. Anny v Divíne je prevádzkovaný denný stacionár pre seniorov a 
zdravotne postihnutých, ktorý poskytuje sociálne služby podľa § 40 zákona 448/2008 o 
sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Sociálna služba sa poskytuje fyzickým 
osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 
najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách.  Služby denného 
stacionára využívajú najmä seniori a zdravotne postihnutí občania obce Divín, ako aj 
obyvatelia blízkeho okolia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s ekonomicky aktívnymi 
príslušníkmi rodiny, alebo ide o osamelo žijúcich občanov.   

Denný stacionár vznikol v roku 2016. Sociálna služba v dennom stacionára sa poskytuje 
ambulantnou formou každý pracovný deň v čase od 7:30 do 15:30. Kapacita zariadenia je 14 
klientov. Počas roka 2020 bola služba poskytovaná celkovo 16 prijímateľom.  
Denný stacionár poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie, zabezpečuje rozvoj pracovných zručností 
a  záujmovú činnosť. Sociálne poradenstvo sa poskytuje aj rodinným príslušníkom za účelom 
spolupráce pri sociálnej rehabilitácii prijímateľa služby. V prípade potreby zabezpečuje aj 
dopravu prijímateľa do a zo zariadenia.  
Cieľom sociálnej rehabilitácie a činností vykonávaných zamestnancami denného stacionára 
je podpora a aktivizácia schopností prijímateľom, uspokojovanie sociálnych, psychologických, 
biologických potrieb, ako aj zachovanie a prípadný rozvoj ich zručností (motorické, 
kognitívne, komunikačné), pričom sa vždy prihliada na aktuálny psychický a fyzický stav 
prijímateľa. Každý prijímateľ má vypracovaný individuálny plán. Všetky aktivity a práce s 
prijímateľmi sú zaznamenávané v dokumentačnom systéme.  
V rámci záujmovej činnosti boli prijímatelia zapájaní do výroby dekoračných predmetov na 
výzdobu zariadenia pri rôznych príležitostiach, dekorácie na spestrenie priestorov zariadenia 
počas jednotlivých ročných období a tiež rôzne darčekové predmety (háčkované anjeliky, 
kabelky, pletené rohožky zo starých handier, levanduľové vrecúška, voňavé vankúšiky, ...), 
šitie rúšok. K ďalším aktivitám patrí pestovania zeleniny a kvetov v skleníku, ktorý sa 
nachádza v areáli zariadenia.  
Prevádzka denného stacionára je spolufinancovaná z prostriedkov MPSVaR SR.   
 

Dom  charity sv. Vincenta de Paul Kokava nad Rimavicou 

Dom charity sv. Vincenta bol zrekonštruovaný z rodinných domov za účelom 
vytvorenia domova sociálnych služieb v roku 2007. Sociálne služby sú poskytované občanom 
odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby s určeným stupňom odkázanosti V – VI. Cieľovou 
skupinou sú osoby prevažne s psychiatrickými ochoreniami. Prevádzku zariadenia 
zabezpečuje spolu 5 zamestnancov. Ide o zariadenie rodinného typu s kapacitou 6 
prijímateľov sociálnych služieb, čomu zodpovedá aj charakter poskytovaných služieb: 
umožňuje individuálny prístup ku každému jednému prijímateľovi, intenzívne zapájanie 
prijímateľov do rôznych, ich zdravotnému stavu zodpovedajúcich aktivít, ako aj činností 
spojených s prevádzkou zariadenia.  Domov sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou 
poskytuje prijímateľom pomoc pri sebaobslužných úkonoch, sociálnu rehabilitáciu, 
stravovanie (kombinácia:  obed -  dodávateľsky a príprava v stravy v zaradení – raňajky, 
desiata, olovrant a večer), poskytovanie sociálneho poradenstva, záujmovú činnosť, vytvára 
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priestor na zabezpečenie kontaktu s ostatnými obyvateľmi obce a ostatné činnosti 
vymedzené v zákone.  

Z dôvodu udržateľnosti prevádzky tohto zariadenia aj v ďalšom období, bol v roku 2020 
spracovaný projekt výstavby nového zariadenia v areáli súčasného domova sociálnych 
služieb, v rámci ktorého sa zvýši kapacita na 12, resp. 18 miest. Objekt, v ktorom je služba 
poskytovaná v súčasnosti, by bol naďalej využívaný ako administratívna budova, súčasťou 
ktorej budú ambulantné služby poskytované obyvateľom obce a blízkeho okolia.  
Prevádzka zariadenia je spolufinancovaná z prostriedkov MPSVaR SR a Banskobystrického 
samosprávneho kraja.   

 

Dom charity Gelnica 

Dom charity Gelnica bol zriadený 26. júna 1992. V Gelnici poskytuje Diecézna charita 

Rožňava sociálne služby predovšetkým pre ľudí odkázaných na pomoc inej osoby z dôvodu 

veku a nepriaznivého zdravotného stavu, predovšetkým v meste Gelnica, ale aj jeho blízkom 

okolí. Sociálne služby poskytuje v prípade potreby aj ľuďom bez domova. V uvedenom 

zariadení sa poskytujú tieto služby:  

- Denný stacionár s kapacitou 12 miest   
- Opatrovateľská služba 
- Príprava, výdaj a rozvoz stravy do domácnosti 
- Pranie prádla 
- Možnosť hygienickej očisty pre ľudí bez domova 
- Preprava obyvateľov so zníženou schopnosťou pohybu v rámci mesta, príp. podľa 

potreby 
Denný stacionár: poskytuje sociálne služby podľa § 40 zákona 448/2008 o sociálnych 
službách v znení neskorších predpisov. Sociálna služba sa poskytuje fyzickým osobám, ktoré 
sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa 
prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách. Kapacita zariadenia je 12 prijímateľov. 
Prevádzka stacionára je spolufinancovaná z  príspevku MPSVaR SR.  
Opatrovateľská služba: poskytuje sa pre 5 obyvateľov v meste Gelnica. V roku 2020 bolo 
celkovo poskytnutých 766 hodín opatrovateľskej služby.  Od septembra 2019 je 
poskytovanie opatrovateľskej služby spolufinancované z národného projektu  IA MPSVR SR - 
POS III.  
Príprava a rozvoj stravy:  Charakteristikou služby je príprava stravy a donáška obedov do 
domácnosti počas týždňa vrátane sobôt a sviatkov. Je určená predovšetkým starým 
a zdravotne postihnutým občanov. Služba je financovaná z vlastných zdrojov Diecéznej 
charity Rožňava.  V roku 2020 bola strava pripravovaná spolu pre 98 stravníkov, z tohto 83 
poberateľom dôchodku, počet vydaných obedov 13 411.  
V roku 2020 zabezpečil Dom charity prepravu obyvateľov 257 krát, čo predstavuje 775 km, 
vytvoril podmienky a umožnil vykonanie hygienickej očisty pre 9 obyvateľov bez domova, pre 
12 obyvateľov zabezpečil pranie prádla.  
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Útulok Rožňava 

Útulok pre ľudí  bez domova, mužov a ženy, je prevádzkovaný od 1. 04. 2012 

s kapacitou  12 miest. V roku 2020 sme poskytli sociálnu službu v útulku spolu pre 16 

prijímateľov. V útulku sa prijímateľom poskytuje ubytovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, 

sociálne poradenstvo, vytvárajú sa podmienky na rozvoj pracovných zručností zapájaním do 

rôznych pomocných prác v areáli zariadenia,  vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy, 

vykonávanie nevyhnutej osobnej hygieny (vrátane prania bielizne), záujmovej činnosti, 

vydávajú sa potraviny. Počas obdobia I. vlny pandémie sa prijímateľky  z útulku zapojili do 

šitia rúšok pre Diecéznu charitu ako i pre starších občanov z mesta Rožňava. Na prevádzku 

útulku poskytuje finančný príspevok Košický samosprávny kraj.  

 

Nocľaháreň Rožňava 

Túto sociálnu službu krízovej intervencie poskytuje Diecézna charita Rožňava od 
augusta 2016. Kapacita nocľahárne je v súčasnosti 37 miest. Vznikla ako odpoveď na záujem 
o túto službu na území mesta.  V roku 2020 bola v nocľahárni poskytnutá služba spolu 59 
občanom. V čase pandémie  bola nocľaháreň prijímateľov k dispozícii počas celého dňa. 
Nocľaháreň poskytuje prijímateľom ubytovanie (na účely prenocovania), sociálne 
poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, utvára podmienky na výdaj a prípravu stravy, ako 
aj výdaj potravín. Taktiež vytvára podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny, 
vrátane možnosti prania bielizne. Nocľaháreň je otvorená každému občanovi nad 18 rokov, 
ktorý nemá zabezpečené bývanie. Podmienky sú utvorené tak, aby bola dostupná každému, 
kto jej služby potrebuje (nízkoprahovosť).  

Prevádzka nocľahárne je spolufinancovaná z príspevku MPSVaR SR a finančnej podpory 
Mesta Rožňava.  

 
Nízkoprahové denné centrum Rožňava 

Nízkoprahové denné centrum vzniklo 1.12.2017. Cieľovou skupinou centra sú prijímatelia 
sociálnej služby v nocľahárni, ako aj ostatní obyvatelia Mesta Rožňava a širokého okolia. 
V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní 
práv a právom chránených záujmov, poskytuje sa nevyhnutné ošatenie, obuv, výdaj 
potravín. V priebehu roka 2020 poskytlo centrum:  

- základné poradenstvo pre 186 prijímateľov 
- špecializované sociálne poradenstvo pre 48 prijímateľov  
- šatstvo zo sociálneho šatníka pre cca 160 rodín  
- potravinovú pomoc pre 95 rodín (potravinová pomoc poskytovaná rodine raz 

týždenne)   
- 5858 porcií polievok  
- vykonanie osobnej hygieny 326 x  

Počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 bolo prijímateľom nocľahárne 

zabezpečované: sprevádzanie na lekárske vyšetrenia, na poštu, nákup potravín, vybavovanie 

ostatných úradných záležitosti. Prevádzka nízkoprahového denné centra je spolufinancovaná 

z prostriedkov MPSVaR SR – Implementačná agentúra na základe zmluvy o spolupráci 

k národnému projektu BOKKÚ.  
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Opatrovateľská služba Rožňava 

Opatrovateľská služba v Rožňave bola v priebehu roka 2020 poskytovaná spolu pre 12 

prijímateľov sociálnych služieb. Ide o poskytovanie seniorom odkázaným na pomoc inej 

osoby v ich prirodzenom domácom prostredí. Z hľadiska charakteru služby ide 

o najprirodzenejšiu podporu a pomoc človeka z dôvodu, že pomoc prichádza k nemu domov. 

V rámci opatrovateľskej služby pomáha opatrovateľka prijímateľovi pri sebaobslužných 

úkonoch (podávanie stravy, starostlivosť o osobnú hygienu, pomoc pri obliekaní, 

vyzliekaní,...) úkonoch starostlivosti o domácnosť, doprovod na lekárske vyšetrenia, 

vybavenie úradných záležitosti a pod.  Na spolufinancovaní opatrovateľskej služby  sa 

podieľala Implementačná agentúra MPSVaR  SR v rámci národného projektu IA MPSVR SR - 

POS III a Mesto Rožňava.    

 

Ostatné aktivity Diecéznej charity Rožňava 

V závere roka 2020 sa Diecézna charita Rožňava, tak ako ostatné charity na 

Slovensku, zapojila do potravinovej zbierky v jednotlivých prevádzkach spoločnosti Tesco. 

 Išlo o potravinovú zbierku konanú v Rožňave, Gelnici, Hnúšti, Poltári, Tornali. Potravinovú 

zbierku zabezpečovali zamestnanci a dobrovoľníci Diecéznej charity Rožňava. Vyzbieralo sa 

spolu 6456,50 kg potravín v celkovej hodnote 8 132,16 €. Vyzbierané potraviny boli 

prerozdelené rodinám, jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.  

Diecézna charita Rožňava je taktiež prijímateľom potravinovej pomoci prevažne 

z obchodného reťazca Tesco a to na základe podpísanej zmluvy so spoločnosťou Potravinová 

banka Slovensko. Potravinová pomoc je odoberaná v Rožňave, Tornali, Gelnici, Poltári 

a Hnúšti a následne prerozdeľovaná medzi rodiny a jednotlivcov v núdzi. Pomoc je 

poskytovaná spravidla 2x v týždni. Za rok 2020 bola poskytnutá potravinová pomoc v objeme 

72 tis €. Pre stredisko Rožňava a Brezno poskytuje potravinovú pomoc aj Kaufland Slovensko, 

potravinová pomoc v roku 2020 bola poskytnutá v objeme 6 tis. €.  

V roku 2020 získala Diecézna charita finančné prostriedky z Programu EPH, ktoré boli 
určené na konkrétnu pomoc (materiálnu, potravinovú) pre konkrétnych obyvateľov – ktorí sa 
v dôsledku veku, zdravotného stavu, nepriaznivej sociálnej situácií (strata práce, úmrtie 
jedného z partnerov, rodičov,...) dostali do zložitej životnej situácie a potrebovali pomoc. 
Výška finančnej podpory predstavovala čiastku 11 tis. €, finančné prostriedky boli použité na 
pomoc pre 30 rodín/jednotlivcov. Niektorým rodinám sa zabezpečila oprava strechy, oprava 
bytu po požiari, výmena okien v havarijnom stave, ... Vďaka podpore nadácie sa rodinám 
dostalo pomoci, bez ktorej im hrozila strata bývania, vyňatie detí z rodín kvôli nevhodným 
podmienkam.  

Ako organizácia zriadená diecéznym biskupom nezabúdame ani na duchovný rozmer 

pomoci: v jednotlivých strediskách boli vytvárané podmienky na stretnutia s miestnymi 

kňazmi, v prípade záujmu prijímateľov sa v zariadeniach konali sväté omše, príp. modlitbové 

stretnutia zamestnancov a prijímateľov. Po uvoľnení pandemickej situácie v lete sa viacerí 

prijímatelia a zamestnanci zúčastnili púte na Úhornú.   

Pre prijímateľov služieb v jednotlivých strediskách boli počas roka, v súlade 

s protiepidemiologickými opatreniami,  organizované rôzne podujatia pri príležitosti oslavy 

narodením a menín prijímateľov,  pri oslave vianočných sviatkov, Dňa matiek, mesiaca úcty 

k starším a pod.  
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Ciele na rok 2021 
 
1. Pokračovať v budovaní kvality poskytovaných sociálnych služieb v jednotlivých 

strediskách, vrátane zlepšenia materiálno-technického stavu priestorov, v ktorých sa 

poskytujú sociálne služby s využitím prostriedkov z fondov EÚ 

 

2. Spracovať víziu ďalšieho rozvoja Diecéznej charity Rožňava  v nadväznosti na potreby 

obyvateľov diecézy  

 

3. Spracovať víziu dlhodobej finančnej stabilizácie Diecéznej charity Rožňava 
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Finančná správa 

 
Prehľad poskytnutých finančných príspevkov („FP“) na prevádzku jednotlivých služieb 
poskytovaných Diecéznou charitou Rožňava 
 

Služba  
Miesto poskytovania 
služby 

Výška FP v € Poskytovateľ FP 

Útulok Rožňava 43 005,60 
Košický 
samosprávny kraj 

Nocľaháreň Rožňava 

57 719,97 MPSVaR SR 

4 000,00 Mesto Rožňava 

Denný stacionár Divín 33 696,00 MPSVaR SR 

Denný stacionár Gelnica 17 892,00 MPSVaR SR 

Domov sociálnych 
služieb 

Kokava nad 
Rimavicou 

12 915,00 
Banskobystrický 
samosprávny kraj 

39 312,00 MPSVaR  SR 

Opatrovateľská 
služba 

Rožňava, Gelnica 148 200,00 MPSVaR SR – IA* 

Opatrovateľská 
služba 

Rožňava 29 193,15 Mesto Rožňava 

Nízkoprahové denné 
centrum  

Rožňava  

35 281,58 MPSVaR SR - IA 

4 728,00 Mesto Rožňava 

Nízkoprahové denné 
centrum 

Brezno 4 034,0 Úrad Vlády SR 

Príprava a výdaj 
stravy 

Gelnica 3 800,00 Mesto Gelnica 

 
*Pozn.:  Výška FP zo zmluvy  na roky 2019 – 2021 (pri obsadení 9 miest opatrovateliek) 
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Ekonomicky oprávnené náklady (ďalej iba „EON“) na jednotlivé druhy/formy 
poskytovaných sociálnych služieb v jednotlivých strediskách Diecéznej charity Rožňava 
(výška na jedného prijímateľa/rok) 
 
 
 

Druh služby  
Miesto 
poskytovania služby 

Výška EON v € 

Útulok Rožňava 4300,18 

Nocľaháreň Rožňava 1911,32 

Denný stacionár Divín 2548,64 

Denný stacionár Gelnica 2585,83 

Domov sociálnych 
služieb 

Kokava nad 
Rimavicou 

12834,74 

Opatrovateľská 
služba* 

Rožňava, Gelnica 5,74 

 
Pozn.:  výška EON pri opatrovateľskej službe uvedená na hodinu poskytovanej služby 


