
 

 

ÚVOD 
 
 
 
Vážené dámy a  páni, vážení priatelia. 
 
V našej výročnej správe Vás chceme  informovať o našom úsilí a snahe, ktorú sme 

vynaložili v Dome svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n. o. 

počas roku 2011 pre dobro iných.  

Dovoľte aby som sa na úvod  poďakovala všetkým, ktorí nám pomáhajú a podporujú nás 

v našej snahe, pomáhať všetkým tým, ktorí túto pomoc potrebujú. 

Výročná správa dokumentuje našu činnosť v uplynulom roku.  Našim cieľom je efektívne 

pomáhať klientom pri mobilizácii vlastných síl .V januári 2011  nám Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny predĺžilo akreditáciu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately do roku 2014. 

Na tomto mieste chcem verejne vyjadriť vďaku všetkým, ktorí nás podporujú. 

Zriaďovateľovi Diecéznej charite, Mestu Banská Bystrica, Úradu Banskobystrického 

samosprávneho kraja, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, ako aj 

ďalším organizáciám, inštitúciám, sponzorom, darcom a dobrovoľníkom, ktorí nám či už 

finančnou alebo materiálnou pomocou pomáhajú vytvárať podmienky pre našu náročnú 

a významnú prácu. 

Ďakujem touto cestou aj svojim spolupracovníkom, ktorí sa podieľajú na neľahkej  práci 

s klientmi a želám nám všetkým, veľa síl a nadšenia pri realizácii plánov, aby krízové 

stredisko Dom svätej Alžbety bolo útočiskom pre všetkých, ktorí potrebujú našu pomoc. 

 

 

 

 

 

 

                            Ing. Mgr. Ľubica Michalíková 

                              riaditeľka DSA, n. o. 

 

 

 



 

 

Identifikačné údaje 

 

Názov organizácie : Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých 

rodičov 

 

Sídlo : Ul. 9. mája 74, Banská Bystrica 

 

Zakladateľ : Diecézna charita Banská Bystrica 

 

Dátum registrácie: 9.11.2005 

 

IČO : 42000084 

 

Právna forma : nezisková organizácia 

 

Najvyšší orgán : Správna rada, 5 členov 

 

Dozorná rada : Dozorná rada, 3 členovia 

 

Štatutárny orgán : riaditeľ neziskovej organizácie 

 
Zamestnanci na  
plný úväzok : 9 
 
Zamestnanci na 
skrátený úväzok : 2 
 
 

telefonický kontakt : 048/415 24 25 

 0918 458 646 

e-mail : michalikovalubica@dsaksbb.sk 

web stránka :  www.dsaksbb.sk 

 

 

 

mailto:michalikovalubica@dsaksbb.sk
http://www.dsaksbb.sk/


Kvalifikačná skladba zamestnancov 

 

Riaditeľka, odborný garant : Ing. Mgr. Ľubica Michalíková 

 

Ekonómka :    Ing. Eva Dianová 

 

Sociálna pracovníčka :  Mgr. Eva Romanová 

     Bc. Katarína Brašeňová 

 

Psychologička :   PhDr. Eva Kuzbelová 

 

Ďalší zamestnanci :   Mgr. Anna Kubíková 

     Mgr. Dagmar Paulenková 

     Elena Čentešová 

     Anna Hudecová 

     Miriam Sečkárová 

     Irina Tešlárová 

 

Gazdinka :    Anna Uhríková 

 

 

Správna rada  

 

Predseda :    Jiří Pěč 

Podpredsedkyňa :   Ing. Eva Dianová 

Členovia :    Mgr. Anna Kubíková 

     Ing. Drahoš Konder 

     Arpád Šarkozi 

 

Dozorná rada 

 

Predseda :     Ing. Mária Kováčiková 

Členovia:    Mgr. Iveta Jurgová 

     Renáta Halachová 



PREDMET ČINNOSTI 

 

 

- sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby, vyžadujúca osobitnú starostlivosť, a to formou odbornej, 

psychologickej, lekárske, právnej, sociálnej i osvetovej činnosti 

 

- poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci 

 

- výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení 

krízového strediska, podľa § 62 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele. Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) 

prvého až šiesteho bodu, písm. b) prvého až tretieho bodu, písm. c) tretieho až 

piateho bodu, písm. d) prvého až tretieho bodu a ods. písm. c) zákona 

o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele 

 

 

 

CIEĽ  A POSLANIE 

 

 

Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, nezisková 

organizácia, vznikla za účelom poskytovania sociálnych služieb, sociálneho poradenstva 

osamelým rodičom s deťmi a deťom, v krízových životných situáciách. 

Činnosť Domu svätej Alžbety, n. o. je v súlade s účelom založenia neziskovej 

organizácie. 

Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, pozostáva z troch 

častí : 

 Zariadenie núdzového bývania 

 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 

 Krízové stredisko 

 

 

 



ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA 

 

Kapacita zariadenia 23 klientov, podľa § 29 zákona 448/2008 o sociálnych službách 

 

 V Zariadení núdzového bývania poskytujeme sociálnu službu rodičom s deťmi, 

osamelej tehotnej žene, ktoré nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie. Poskytujeme 

im ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov. Našou snahou je  hľadať spôsoby riešenia ich nepriaznivej 

situácie. Vytvorení postupných plánov sa snažíme naplňovať a realizovať stanovené 

ciele .  

Rodiny sú zapájané do : 

- pracovnej terapie 

- projektov zameraných na učenie šetriť  

- pravidelných skupinových stretnutí 

 

V roku 2011 sme poskytli sociálne služby 48 klientom. 

 

Miesto trvalého bydliska Počet klientov 

Banská Bystrica 29 

Motyčky 5 

Brezno 2 

Kežmarok 3 

Sebechleby 4 

Zvolen 3 

Revúca 2 

 

 

Zariadenie sociálnych služieb krízovej intervencie neslúži primárne k zabezpečovaniu 

dlhodobého ubytovania nahrádzajúceho bývanie. Ich prioritou je poskytovanie sociálnych 

služieb v širokom spektre a ubytovanie je jednou zo základných potrieb klientely 

odkázanej na sociálnu službu. V našom zariadení je sociálna práca zameraná na 

dosiahnutie potrieb a podmienok spojených s užívaním bývania.  

 

 



ZARIADENIE DOČASNEJ STAROSTLIVOSTI O DETI 

 

Kapacita zariadenia 6 detských klientov, podľa § 32 zákona 448/2008 o sociálnych 

službách 

 V Zariadení dočasnej starostlivosti o deti, poskytujeme sociálnu službu 

maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá ma dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú 

starostlivosť. Zariadenie je určené pre maloletých klientov vo veku od 3 rokov do 18. 

Deťom sa poskytuje sociálne poradenstvo, ubytovanie na určitý čas, stravovanie, pranie, 

žehlenie, zabezpečuje sa záujmová činnosť, pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

a sprevádzanie. 

 

V roku 2011 sme poskytli sociálne služby  7 detským klientom 

 

 

Miesto trvalého bydliska Počet klientov 

Banská Bystrica 4 

Zvolen 3 

 

 

 

 

SPOLUPRACUJEME S : 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „ Úsmev ako dar „  Banská Bystrica 

Návrat – občianske združenie, Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRÍZOVÉ STREDISKO 

 

Kapacita zariadenia 6 klientov 

Akreditácia č. : 1896/2011 – I/25AK 

 

 Poslaním Krízového strediska je zabezpečenie výkonu rozhodnutia súdu pre deti 

nachádzajúce sa v krízových životných situáciách.  Aj po odňatí dieťaťa zo starostlivosti 

jeho rodičov, musia byť využité všetky možnosti smerujúce k obnoveniu rodinného 

prostredia dieťaťa, aby sa do tohto prostredia mohlo vrátiť. Odňatím dieťaťa nestrácajú 

jeho rodičia automaticky svoje rodičovské práva a povinnosti. 

 

V roku 2011 sme zabezpečovali výkon rozhodnutia súdu pre 21 detí 

 

 

Miesto trvalého bydliska Počet klientov 

Banská Bystrica 7 

Brezno 8 

Zvolen 1 

Rimavská Sobota 5 

 

 

Pobyt dieťaťa v krízovom stredisku zahŕňa krízovú intervenciu v adaptačnej fáze, 

zameranú na bezpečné spracovanie krízy, diagnostické hodnotenie – diagnostiku 

zdravotného stavu, psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa a príprava na 

odchod z krízového strediska. Jednotlivé kroky a ich dĺžka  závisia od zdravotného stavu, 

školskej dochádzky, potrieb diagnostiky a vývinových potrieb dieťaťa. 

Na individuálnych plánoch na zvládnutie krízy našich detí intenzívne spolupracujeme 

s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, školami a ďalšími odborníkmi. Táto spolupráca 

sa týka najmä stanovenia cieľa sociálnej práce s rodinou dieťaťa, priebežného 

sledovanie postupu pri sanácii rodinného prostredia, poskytovania špecializovaného 

sociálneho a psychologického poradenstva deťom a ich príbuzným. 

 

 

 



AKTIVITY  V ROKU 2011 

 

 

- privítanie Nového roka, Traja králi -posvätenie zariadenia 

- Fašiangy –karneval 

- Medzinárodný deň žien, výroba darčekov pre mamičky a ženy – zamestnankyne  

zariadenia 

- Veľká noc 

- Návšteva predstavení v Bábkovom divadle – Na Rázcestí 

- tvorivé dielne  - Bábkové divadlo 

- návšteva Domu techniky spojená s tvorivými dielňami 

- návšteva Prírodovedeckého múzea  

- Najmilší koncert roka – Úsmev ako dar 

- Medzinárodný deň detí – športovo – zábavné popoludnie 

- letné tábory – Hrabovo, Ružomberok, Tajov 

- návšteva galérie, múzea 

- rozlúčka s prázdninami – zábavné popoludnie 

- Radvanský  jarmok 

- Slávnostná svätá omša pri príležitosti patrónky zariadenia svätej Alžbety 

Uhorskej-Durínskej 

- Mikulášsky večierok 

- výlet do Aquapark Aquacity  Poprad  

- Vianočné trhy – predaj vlastných  výrobkov 

- Vianočný kamión Coca Cola 

- Návšteva detí zo ZŠ Bakoššova – program žiakov pre naše deti, podarovanie 

darčekov pre deti v zariadení 

- posedenie pri stromčeku – odovzdávanie vianočných darčekov 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPONZORI ZARIADENIA 

 

Mliekareň Selce 

Mimovládna organizácia Aliancia nezávislých, o. z., Banská Bystrica 

Ortotech, spol. s. r. o., Banská Bystrica 

N – POWER, s. r. o., Banská Bystrica 

PRODENT , s. r. o., Banská Bystrica 

SG Security, s. r. o., Banská Bystrica 

SLOV – MATIC, spol. s. r. o., Banská Bystrica 

GP partners, spol. s. r. o., Banská Bystrica 

 

 

 

PROJEKTY :  

 

Škola rodinných financií – v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, pre klientov 

Krízového strediska 

 

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - Rekonštrukcia hygienických zariadení 

Krízového strediska, finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 

 

Spoločnosť SIEMENS s. r. o. – zamestnanecký projekt – p. Martin Chamko – materiálno 

technické vybavenie pre zariadenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 34, ods. 2 písm.  d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 

 

Príjmy a výdavky za rok 2011 
 

 

Príjmy v roku 2011v €                            
BBSK ZNB 34 091,58 

BBSK ZDSoD  18 991,00 

BBSK KS 18 394,36 

ÚPSVaR 20 800,66 

Projekty 1 206,00 

Dary 22 077,48 

2% z daní 1 790,78 

Vlastné príjmy ZNB, ZDSoD, KS 10  660,45 

Refundácie AC 97,84 

Úroky 5,76 

Celkom spolu 128 116,01 

 

Výdavky k 31.12.2011 v € 
Telefón, internet poštovné, st. služby 10 791,63 

Kanc. potreby, drogéria, uč.pomocky, ost.sl 8552,56 

Strava deti KS, ZDSoD 7 912,07 

spotreba energie 10 176,00 

Oprava a údržba 737,42 

Vreckové KS 327,96 

Mzdové náklady 57886,68 

Zákon. Soc náklady 19576,06 

Cestovné 182,74 

Zákonné soc. náklady 519,62 

Notárske poplatky, bankové, ost. poplatky 1301,43 

Náklady na reprez. 21,53 

Výdavky celkom 117 985,70 

 

 

 

Ročná účtovná uzávierka za rok 2011 bola overená audítorom: 

Ecopora, s.r.o. Kukučínova, Zvolen dňa 30.04.2011  


