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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STREDISKA Evanjelickej DIAKONIE 

 

1.1 Názov organizácie: Stredisko evanjelickej Diakonie – „útulok – Dom na polceste“  

1.2 Sídlo organizácie: Tatranská 71, 059 91, Veľký Slavkov  

1.3 Telefón organizácie: 0903 630 953, 0911 630 953 

1.4 Fax organizácie:  

1.5 E-mail organizácie: info@domnapolceste.sk 

1.6 Webové sídlo organizácie: www.domnapolceste.sk 

1.7 Zriaďovateľ Strediska Evanjelickej DIAKONIE: Evanjelická Diakonia na 

Slovensku 

1.8 Meno, priezvisko a titul členov Správne rady s uvedením predsedu: 

Mgr. Vladimír Maťaš – predseda 

     Rastislav Madáč 

Mgr. Jana Pindrochová 

     Roman Pindroch 

Ing.   Ján Malovec 

 

1.9 Meno, priezvisko a titul Správcu strediska:   Mgr. Stanislav Gurka 

      1.10 Meno, priezvisko a titul Riaditeľa organizácie: Mgr. Stanislav Gurka 
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2. SOCIÁLNE SLUŽBY 

 

2.1 Prehľad o poskytovanej sociálnej službe a o inom predmete činnosti alebo 

podnikania vykonávanom v kalendárnom roku 

 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na základe zákona č. 448/2008 

o sociálnych službách, hlavne mladým dospelým mužom, ktorí sú v rôznej sociálnej 

kríze (bez domova, závislých na rôznych závislostiach, po liečení na tieto závislosti 

a prevažne tých, ktorí sú odchovancami detských domovov. Pretože títo ľudia 

nevyrastali v prirodzenom rodinnom prostredí, po dovŕšení 18. veku života často nie 

sú psychicky a sociálne pripravení viesť normálny a plnohodnotný život. Ich 

samostatný život, ktorý sa po odchode z Detského domova ani poriadne nezačal, 

potom končí na periférii spoločnosti alebo v azylovom dome. Z toho dôvodu Dom na 

polceste takýmto ľuďom poskytuje priestor a čas (najviac 4 roky), kde sa môžu naučiť 

samostatne žiť. 

V odbornej terminológie poskytujeme soc. službu útulku a domu na polceste. 

Ciele, ktoré chceme s našimi klientmi dosiahnuť sú nasledovné: 

 príprava klientov pre život, aby v dnešnom svete dokázali samostatne 

a plnohodnotne žiť (silným momentom našej práce je tréning pracovných 

zručností klientov). 

 formou voľno časových aktivít a cieleného vzdelávania pomáhať mladým ľuďom 

rozšíriť ich životný obzor a nájsť svoje miesto v tomto svete. 

 evanjelizačným spôsobom prebudiť duchovný život mladých ľudí a pomáhať im 

v tomto živote aj duchovne rásť a napredovať. 
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2.1.1 Počet prijímateľov sociálnej služby spolu a v členení podľa druhu a formy 

sociálnej služby.   

 

Rok 2019 sme v našom stredisku začínali s počtom klientov 36. Počas roka sme 

postupne poskytli sociálnu službu útulku 40 klientom a službu domu na polceste 8 

chalanom. Rok 2019 sme celkovo končili s 34 klientmi spolu. 

Priamo v budove vo Veľkom Slavkove 23 klientov a v bytoch pre samostatný život 11 

klientov. 

 

2.1.2 Stav zamestnancov v roku 2019 

 

Stav zamestnancov k 31.3.2019 – 7 zamestanncov, 30.6.2019- 7 zamestnancov, 

30.9.2019 – 7 zamestanancov a k 31.12.2019 – 7 zamestnancov,  

 

2.1.3 Popis spôsobu, akým zariadenie poskytuje sociálnu starostlivosť.  

 

Prehľad činností za rok 2019 

 

 Stavebná činnosť SED 

 

Stavebné práce na priemyselnej hale „ Sýpka“ – Veľký Slavkov –náš vlastný projekt 

od nadácie Velux – Dánsko. 

Rekonštrukčné práce na kostole ECAV v Levoči, v budove múzea Levoča. 

Rekonštrukčné, opravné práce, dlažby vonkajšie a vnútorné, spevnené plochy 

a parkoviská a zatepľovanie na rodinných domov :Poprad, penzión Stará Lesná, 

Poprad – Spišská Sobota. 

Rekonštrukcie rodinných domov a modernizácie bytov 4x – Poprad a okolie. 
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Učebne a  chodby– gymnázium Poprad. 

Murárske, obkladačské a sadrokartónové práce – mládež. Centrum Ychtys Veľký 

Slavkov. 

Mnohé, iné stavbárske práce v regióne Poprad a Vysoké Tatry. 

 

Cez praktickú činnosť a prácu v stavebnej činnosti klienti Domu na polceste 

najlepšie porozumejú dôležitosti práce v živote človeka. Okrem toho majú tiež 

možnosť v rámci reálnej práce získavať praktické zručnosti, ktoré v ďalšom živote 

určite využijú. 

 

 Práca v priemyselnej hale Sýpka 

 

V roku 2019 sme úplne dokončili stavebné práce (teda, okrem fasády, tá bola 

dokončená na 70%) priemyselnú halu sýpka pre tréning pracovných zručností našich 

klientov. 

Zároveň naozaj od júna 2019 začali prebiehať spomínané tréningy pracovných 

zručností. 

Začala činnosť stolárskej dielne – 1 majster a 2-3 klienti, začala elektro-

montážna dielňa 1 majster a 3-4 klienti. Koncom roka to vďaka dostatku práce 

s nabíjacími stanicami pre elektromobily stúplo na 2 majstri a 7 klientov.( prácu 

v elektromontážnej dielni prevádzkujeme v spolupráci s nitrianskou inžinierskou 

spoločnosťou UDENCO. Tato spolupráca je aj kvôli silnému sociálnemu cíteniu 

manažérov spomínanej spoločnosti výborná.  

V roku 2019  sme zase pokračovali aj  v príprave palivového dreva so 4 

klientmi pod vedením skúseného pílčika pre vlastnú spotrebu, ale aj na objednávku 

v regióne Veľký Slavkov, Poprad. Aj výroba palivového dreva prebieha v areáli „ 

Sýpky“ 
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 Projekt Velux 

 

Od roku 2016 po rok 2019 do života nášho strediska veľmi pozitívne vstúpil 

projekt, ktorý nám schválila dánska nadácia Velux. Cieľom bolo 3 x ročne realizovať 

veľmi intenzívne psycho- sociálne tréningy pre našich klientov pre rast ich osobnosti  

v trvaní minimálne 5 dní a pomimo to individuálne poskytovať podobnú starostlivosť 

klientom nášho strediska. Koncom roka 2019 projekt skončil a výsledky boli výborné. 

Rovnako súčasťou projektu bola rekonštrukcia schátralej hospodárskej 

budovy(bývala sýpka na obilie) vo výške 180 000 eur a jej zariadenie na dielne pre 

nácvik pracovných zručností pre našich klientov. I to sme dokončili, vďaka Božej 

milosti ku koncu roka 2019 a začala sa v nich práca pre našich klientov. Ku koncu 

roka 2019 tam prebiehal tréning pracovných zručností pre 14 našich klientov(vrátane 

majstrov). 

 

 Byty v Poprade a samostatne žijúci klienti 

 

Jedenásti, až dvanásti naši chalani žijú už niekoľko rokov, obmieňajúc sa 

samostatne v troch prenajatých  bytoch na sídlisku v Poprade a pracujú na trvalý 

pracovný pomer doteraz s vynikajúcimi pracovnými úspechmi. Medzi mladými 

dospelými mužmi žije v byte rodinka jedného z nich, ktorá sa zatiaľ nevie úplne 

osamostatniť. Ku koncu kalendárneho roka 2019 pomáhame celkovo dvom mladým 

rodinám v ktorých je zatiaľ po jednom dieťati.  

Títo mladí samostatní muži „ z bytov“ takto veľmi úspešne žijú život na ktorý 

s obľubou hľadíme ako na ovocie milosti Božej voči našej  práci. Aj v roku 2019 sme 

sa však neraz presvedčili o potrebe jemne monitorovať a smerovať ich životy naďalej.     

V roku 2019 sa vymenili na bytoch 2 klienti. Teda 2 odišli a osamostatnili sa 

a iní 2 sa prisťahovali do našich bytov.  
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 Duchovná starostlivosť 

 

Keďže sme kresťania a celá práca povstala z Božej vôle a Jeho poverenia, je 

pre nás prirodzenou prioritou a poslaním starať sa o duchovný život našich klientov. 

V roku 2019 sme sa snažili mať skupinky s chalanmi 1 x týždenne, čo sa nám nie vždy 

darilo. Bolo to však veľmi náročné kvôli množstvu bežnej ľudskej práce, ktorú 

konáme. Bol to pre nás duchovný boj, aby sme zintenzívnili duchovnú starostlivosť 

a dali jej to miesto, aké má mať v našom zariadení. Vďaka Bohu. 

Všetko je dobrovoľné, nič z duchovných hodnôt nie je v našom zariadení 

povinné. Aktívne žije v našom dome asi polovica chlapcov život viery. Tiež sa 

zúčastňujeme na rôznych kresťanských konferenciách, mládežníckych programov 

v rámci ECAV aj iných kresťanských denominácii. 

 

2.1.4 Dobrovoľníctvo  

 

Juraj Čičák, Dušan Maršala, Mgr. Monika Maťašová, Mgr. Vladimít Maťaš, 

Juraj Zámečník, MGa. Nikola Gurková, Bc. Eduard Gurka, Mgr. Monika Gurková, 

Miroslav Gurka, Martin Peta, Mário Polyak, Ján Smolár, Vladimír Rezničák, Rastislav 

Gildein a mnohí iní... 
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3. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

3.1 Výsledky hospodárenia za rok 2019 

Výdavky: 

 

 Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredné 

predchádzujúce 

účtovné obdobie 

Materiál a pomôcky  Zdaňovaná činnosť 5 760,92 € 13 079,49 € 

Nezdaňovaná činnosť 74 360,51 €  59 490,16 € 

Pohonné hmoty Zdaňovaná činnosť 0,00 € 720,80 € 

Nezdaňovaná činnosť 15 414,02 € 17 192,89 € 

Potraviny 21 537,10 € 21 394,00 € 

Kancelárske potreby 1 923,99 € 456,81 € 

Hygienické potreby a drogéria 372,03 € 624,04 € 

Odev a obuv Zdaňovaná činnosť 0,00 € 421,51 € 

Nezdaňovaná činnosť  511,59 € 1 471,82 

Audio, video, knihy a foto 0,00 € 178,51 € 

Živočíchy a krmivo 265,27 € 363,51 € 

Lieky 1 104,24 € 1 371,44 € 

Drobný majetok 878,04 € 2 587,60 € 

Elektrická energia 3 637,95 € 3 451,48 € 

Vodné a stočné 2 093,32 € 1 660,97 € 

Plyn 1 089,14 € 985,70 € 

Opravy a údržby 1 613,38 € 668,42 € 

Cestovné náklady 6 788,56 € 2 358,35 € 
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Nájom 7 642,00 € 9 840,00 € 

Kopírovanie 35,99 € 8,00 € 

Poštovné 535,08 € 528,10 € 

Telekomunikačné služby a internet 1 527,21 € 1 464,93 € 

Ostatné služby Zdaňovaná činnosť 20 757,84 € 2 507,83 € 

Nezdaňovaná činnosť 109 678,08 € 67 517,96 € 

Poistné 1 708,99 € 1 557,08 € 

Mzdové náklady 75 360,98 € 68 040,75 € 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 25 861,06 € 22 502,36 € 

Zákonné sociálne náklady 1% 391,78 € 382,29 € 

Príspevok zamestnávateľa vo výške 55% 4 648,65 € 2 400,27 € 

Daň z motorových vozidiel 254,40 € 586,66 € 

Ostatné dane a poplatky 0,00 € 600,00 € 

Úroky  0,01 € 0,02 € 

Dary 276,32 € 1 530,84 € 

Bankový poplatok 524,20 € 536,00 € 

Odpisy DHM 27 373,34 € 27 444,84 € 

Odpis ZC DHM 4 746,50 € 0,00 € 

Výdaje spolu:  420 672,49 € 335 925,43 € 
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Príjmy: 

 Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredné 

predchádzujúce 

účtovné obdobie 

Tržby z predaja 

služieb 

Zdaňovaná činnosť 26 773,16 € 17 316,29 € 

Nezdaňovaná činnosť 149 089,99 € 215 395,44 € 

Iné ostatné výnosy 500,13 € 855,25 € 

Tržby z predaja DHM 9 500,00 € 0,00 € 

Prijaté príspevky od SK a Zahr. organizácií 

a ECAV 

111 679,29 € 32 699,21 € 

Prijaté príspevky od súkromných osôb 12 265,24 € 17 036,50 € 

Dotácie Zo štátneho 

rozpočtu 

VÚC Prešov 66 383,84 € 52 592,40 € 

UPSVaR §60 3 276,02 € 3 093,48 € 

VBO 17 537,04 € 17 537,04 € 

Prijaté príspevky od klientov 9 915,00 € 15 415,00 € 

Príspevky z 2 % dani z príjmov 5 841,25 € 4 225,88 € 

Príjmy spolu: 412 760,96 € 376 166,49 € 
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3.2 Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby za rok               

2019. 

Útulok 6 346,76 € 

Domov na polceste 5 968,32 € 

 

 

 

 

 

 

Veľký Slavkov, 30. 06. 2020      Stanislav Gurka, riaditeľ 
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