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Vo Veľkom Slavkove, dňa 04. 04. 2019 

 

Vypracoval:  Mgr. Stanislav Gurka   Podpis: 

Schválil:  Mgr. Stanislav Gurka   Podpis: 



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 IČO: 379 451 22 

1.4 DIČ: 2022161196 

1.5 Telefón organizácie: 0903 630 953, 0911 630 953 

1.6 Fax organizácie:  

1.7 E-mail organizácie: info@domnapolceste.sk 

1.8 Webové sídlo organizácie: www.domnapolceste.sk 

1.9 Zriaďovateľ Strediska Evanjelickej DIAKONIE: Evanjelická Diakonia na 

Slovensku 

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

Mgr. Vladimír Maťaš – predseda 

     Rastislav Madáč 

Mgr. Jana Pindrochová 

     Roman Pindroch 

Ing.   Ján Malovec 

 

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

      1.12     Meno, priezvisko a titul Riaditeľa organizácie:    Mgr. Stanislav Gurka 

 

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. 

 

2.1.1 Počet prijímateľov sociálnej služby spolu a v členení podľa druhu a formy 

sociálnej služby.   

Rok 2018 sme v našom stredisku začínali s počtom klientov 33. Počas roka 

sme postupne poskytli sociálnu službu útulku 42 klientom a službu domu na polceste 8 

chalanom. Rok 2018 sme celkovo končili s 36 klientmi spolu. 

Priamo v budove vo Veľkom Slavkove 24 klientov a v bytoch pre samostatný život 12 

klientov. 

 

2.1.2 Stav zamestnancov v roku 2018 

Stav zamestnancov k 31.3.2018 – 7 zamestanncov, 30.6.2018- 7 zamestnancov, 

30.9.2018 – 7 zamestanancov a k 31.12.2018 – 7 zamestnancov,  

 

2.1.3 Popis spôsobu, akým zariadenie poskytuje sociálnu starostlivosť.  

Prehľad činností za rok 2018 

 

 Stavebná činnosť SED 

 

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, Veľká Lomnica – vila 

Snow, penzión Stará Lesná, Poprad – Spišská Sobota, ubytovacie zariadenie Košickej 

univerzity v Danišovciach. 



Rekonštrukcie a modernizácie bytov 3x – Poprad a okolie 

Učebne, chodby, sprchy a záchody – gymnázium Poprad. 

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

Slavkov. 

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

od nadácie Velux – Dánsko 

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

 

Vytvorenie dlhodobej spolupráce s firmou IKF Service s.r.o. v ktorej v roku 

2018 pracovalo na tréningu prac. zručnosti 5-9 chlapcov. 

 

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 s palivovým drevom 

 

V roku 2018  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 

 

 Farma SED 

 

Za rok sa tam vystriedalo spolu 6 chalanov, predovšetkým pri rastlinnej 

výrobe, pri pestovaní pšenice, zemiakov a výrobe sena. Mali sme 1,5 ha vlastnej pôdy 

na pestovanie poľnohospodárskych plodín a asi 3 ha pasienkov, z ktorých sme 

vyrábali seno. 

 

 Byty v Poprade a samostatne žijúci klienti 

 

Toto je oblasť našej služby, ktorá mnohých z nás v pracovnom tíme veľmi 

motivuje pokračovať v našej práci ďalej. 



Jedenásti naši chalani žijú samostatne v troch prenajatých  bytoch na sídlisku v 

Poprade a pracujú na trvalý pracovný pomer doteraz s vynikajúcimi pracovnými 

úspechmi. Medzi mladými dospelými mužmi už žije v byte aj rodinka jedného z nich, 

ktorá sa zatiaľ nevie úplne osamostatniť. Ku koncu kalendárneho roka 2018 

pomáhame už 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 2018 sme 

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

V roku 2018 sa vymenili na bytoch znovu 2 klienti. Teda 2 odišli a osamostatnili sa 

a iní 2 sa prisťahovali do našich bytov.  

 

 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 2018 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 50% chlapcov život viery. Tiež sa zúčastňujeme na 

rôznych kresťanských konferenciách, mládežníckych programov v rámci ECAV.  

 

 Projekt Priemyselná hala a vzdelávacie aktivity Velux 

 

Ešte v  septembri 2016 sme začali veľmi perspektívny projekt cez nadáciu 

Velux (Dánska nadácia rovnomennej úspešnej Dánskej firmy). Partnerom tohto nášho 

projektu je nezisková organizácia Relevant z Prešova, ktorá sa venuje vzdelávaniu 

ľudí v núdzi a reálne sa stará o dievčatá po odchode z detského domova. Cieľom 

projektu je vytvoriť malý priemyselný areál pre našu organizáciu vo Veľkom 

Slavkove a v ňom taktiež poskytnúť našim klientom, aj ľuďom z okolia 10-15 

pracovných pozícií pre tréning pracovných návykov okrajových skupín spoločnosti 

v rôznych priemyselných odvetviach (napr. stolárska výroba, montáž plastových 

elementov pre rôzne výrobné odvetvia a pod.). Aj v roku 2018 teda naplno prebiehali 



všetky potrebné aktivity tohto projektu. Stavebne je priemyselná hala pripravená na 

95%, plán dokončenia a spustenia haly je jún 2019. V roku 2018 sme tiež 

s manažérom pracovných činnosti v tejto hale riešili možnosti reálnych výrobných 

prevádzok pre našich klientov a skončilo to úspešnými prísľubmi viacerých 

podnikateľov pre budúce zákazky... 

 

2.1.4 Dobrovoľníctvo  

Dušan Maršala, Monika Maťašová, Vladimít Maťaš, Juraj Zámečník , Dávid 

Gurka, Nikola Gurková, Eduard Gurka, Monika Gurková, Miroslav Gurka, Martin 

Peta, Mário Poliak, Ján Smolár, Vladimír Rezničák a mnohí iní... 

 

3.EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

Výsledky hospodárenia  

Náklady: 

Text Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 

Spotreba materiálu 119 352,58 € 62 154,97 € 103 286,77 € 

Spotreba energie 6 098,15 € 4 910,13 € 5 495,89 € 

Opravy a udržiavanie 668,42 € 598,47 € 798,59 € 

Cestovné 2 358,35 € 13 889,00 € 13 011,78 € 

Ostatné služby 83 423,90 € 37 156,58 € 51 957,06 € 

Mzdové náklady 68 040,75 € 45 297,30 € 41 745,00 € 

Zákonné sociálne a zdravotné 

poistenie 

22 502,36 € 15 122,35 € 13 580,44 € 

Zákonné sociálne náklady 2 782,56 € 0,00 € 417,15 € 

Daň z motorových vozidiel 586,66 € 0,00 € 0,00 € 

Ostatné dane a poplatky 600,00 € 123,50 € 752,68 € 

Odpísané pohľadávky 0,00 € 540,00 € 0,00 € 

Úroky 0,02 € 0,02 € 0,01 € 

Dary 1 530,84 € 6 260,16 € 7 417,40 € 

Iné ostatné náklady 536,00 € 401,95 € 349,55 € 

Odpisy DHM  27 444,84 € 27 444,84 € 25 904,84 € 

Výdaje spolu: 335 925,43 € 213 899,27 264 717,16 € 



Výnosy: 

Text Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 

Tržby z predaja služieb 232 711,73 € 65 326,33 € 123 178,67 € 

Úroky 0,00 € 0,25 € 0,51 € 

Iné ostatné výnosy 855,25 € 3 628,95 € 2 029,56 € 

Prijaté príspevky od iných organizácií 32 699,21 € 62 973,17 € 66 818,33 € 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 32 451,50 € 27 563,96 € 29 843,96 € 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej 

dane 

4 225,88 € 4 804,59 € 13 809,81 € 

Dotácie 73 222,92 € 58 322,39 € 53 305,38 € 

Príjmy spolu: 376 166,49 € 222 619,64 € 288 986,22 € 

 

 

 

 

Vo Veľkom Slavkove 4.4.2019  Mgr. Stanislav Gurka, riaditeľ 

 


