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Identifikácia organizácie 
 

IČO:   00587150 

Názov:  Congregatio Jesu, Slovenská provincia 

Sídlo:   Bratislava – Ružinov, Liptovská 1244/35 

Právna forma: Cirkevná organizácia 

Štatutárny orgán: Mgr. Adriana Jenčíková – sr. Agnesa, CJ 

Zdroj registra: Register právnických osôb, ktoré odvodzujú právnu subjektivitu od 

právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností 

Registrový úrad: Ministerstvo kultúry SR 

Registračné číslo: MK-227/1995-320 

Predmet činnosti: 94910 – Činnosť cirkevných organizácií 

• Činnosti súvisiace so sociálnou službou zabezpečuje 

samostatné zariadenie:  

    Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa,  

Kmeťovo stromoradie č. 6, 080 01 Prešov 

• Činnosti súvisiace s pečením hostií zabezpečuje samostatná 

prevádzkareň: 

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Výrobňa hostií, 

Kmeťovo stromoradie č. 4, 080 01 Prešov 

• Činnosti súvisiace s prenájmom majetku 
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1. Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa 
 

Zriaďovateľ:     Congregatio Jesu, Slovenská provincia, Liptovská 35, Bratislava  

Miesto poskytovania sociálnej služby: 

    Kmeťovo stromoradie 6, 080 01 Prešov 

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Vargová – sr. Zuzana, CJ 

   Ing. Mgr. Miroslava Jurčová – sr. Ľubomíra CJ 

Právna forma: cirkevná inštitúcia   

Dátum vzniku: Pôvodne zriadený rehoľou - Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie   

ako Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov sestier Inštitútu 

Preblahoslavenej Panny, Kmeťovo stromoradie 6, Prešov 

Registrovaný v registri poskytovateľov:  

Prešovský samosprávny kraj zapísal 15.11.2014 pod č. 48/2004  do 

Registra subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc   

Začiatok poskytovania sociálnych služieb 01.01.2005   

Kapacita  33 / DSS – 28, DD - 5 

Zmeny v registri poskytovateľov ku dňu:   

➢ 1.1.2007 zmena štatutárneho zástupcu ( Mgr. Magdaléna Milčová) 

➢ 1.10.2008 oprava názvu a zmena orientačného čísla (Kmeťovo stromoradie 6) 

➢ 1.1.2010 zmena názvu zriaďovateľa a názvu miesta poskytovania sociálnej služby 

(Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Kmeťovo stromoradie 6, 

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov) 

➢ 6.8.2010 oprava obchodného mena a miesta poskytovania sociálnej služby 

➢ 8.2.2012 zmena kapacity DSS- 22, ZpS – 7 

➢ 1.12.2012 zmena štatutárneho zástupcu (Mgr. Helena Bugošová),  doplnenie textu: 

cieľová skupina ZPS (novelizácia zákona o sociálnych službách) 

➢ 15.7.2013 doplnenie akademického titulu u štatutárneho zástupcu a u osoby 

zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby (Bc. Mária Pipková) 

➢ 27.6.2014 zmena osoby zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby – Mgr. Jana 

Vargová 

➢ 4.8.2015 zmena počtu miest v zariadení pre seniorov (10) 
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➢ 1.1.2017 zmena počtu miest v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov 

(20/15) 

➢ 1.1.2018  zmena počtu miest v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov 

(15/20) 

➢ 18.12.2018 zmena štatutárneho zástupcu (Mgr. Adriana Jenčíková) 

➢ 1.1.2020 zmena v registri – špecializované zariadene  

➢ 1.1.2020 Zmena počtu miest v registri DSS – 5, ŠZ – 10, ZpS – 20 

➢ 01.11.2021 zmena osoby zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby – Ing.,Mgr. 

Miroslava Jurčová 

 

Predmet činnosti: 

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa, Prešov poskytuje sociálne služby 

v súlade s §35 a §38 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

V zmysle §35 citovaného zákona v zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba: 

➢ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych 

službách alebo  

➢ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Podľa §38 sa v domove sociálnych služieb (DSS) poskytuje sociálna služba pobytovou 

sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku ak je táto osoba 

➢ odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa 

prílohy č.3 alebo 

➢ nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa 

prílohy č.3 
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Podľa §39 sa v špecializovanom zariadení (ŠZ) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, 

➢ ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. 

podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 

Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, 

demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm 

ťažkého stupňa 

V zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa služby 

poskytujú pobytovou formou celoročne. 

 

Vízia: Byť domovom, ktorý poskytuje kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované v prvom 

rade na človeka v súlade so zákonom o sociálnych službách. Službou – prácou a odbornosťou 

všetkých zamestnancov zariadenia podporovať čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie 

prijímateľa sociálnej služby. 
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1.1. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby   

 

Zariadenie Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa  sa nachádza v blízkosti 

centra mesta Prešov, na ulici Kmeťovo stromoradie 6.   

Priestorové podmienky zodpovedajú počtu prijímateľov (35) sociálnej služby, druhu 

poskytovanej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb. 

Okolie ubytovacieho zariadenia: vybavený dvoma parkoviskami – parkovacie miesta + prístup 

pre zásobovanie, záhrada (park) – prístrešok na sedenie, záhradný dom pre náradie, skleník 

na kvety alebo zeleninu. 

Dispozičné riešenie: 

PP/suterén/ - kotolňa, skladovacie priestory, archív, ekomat, WC s umyvárkou, miestnosť pre 

príjem špinavého prádla, výdajňa čistého prádla, práčovňa, sušiareň, žehliareň, šijovňa, 

kúpeľňa, šatňa pre personál so sociálnym zariadením (WC, sprcha), rehabilitačná miestnosť, 

výťahová šachta 

NP/prízemie/ - vestibul, vrátnica, kaplnka, jedáleň, kuchyňa, príručné sklady, WC, ubytovacie 

priestory (7 buniek, z toho 6 izieb jednoposteľových a 1 dvojposteľová), 2 hosťovské izby, 

ošetrovňa a príručný sklad, 2 návštevné miestnosti, ekomat, WC ženy, WC muži, výťahová 

šachta 

1.NP – vestibul, balkón, 19 ubytovacích buniek, kancelária, 2 spoločenské miestnosti z toho 

jedna s balkónom, skladovacie a hygienické priestory, chór kaplnky, výťahová šachta 

2.NP – vestibul (knižnica), 19 ubytovacích buniek, kancelária, prednášková miestnosť, 

spoločenská miestnosť s balkónom, skladovacie a hygienické priestory, výťahová šachta 

povala/podkrovie 

Základné vybavenie izieb:  

skriňa, knihovníčka, komóda, stôl, stolička, posteľ- drevená alebo polohovacia, nočný stolík 

drevený alebo jedálenský, vešiaková stena, zrkadlo a botník + sociálne zariadenie WC, 

sprchový kút, madlá na steny, sklápacie sprchovacie stoličky alebo vanička, signalizačné 

zariadenie, rozhlas, nádoba na odpad (kôš) 

Zariadenia na osobnú hygienu: 

samostatné pre každú izbu, vybavenie sprchový kút alebo vaňa + 1 a 2 NP kúpeľňa s vaňou 

a WC, suterén hydraulická a masážna vaňa 
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Zásobovanie vodou, odkanalizovanie: 

prevádzka je napojená na verejné inžinierske siete – vodovod a kanalizácia 

Príprava teplej úžitkovej vody, vykurovanie: 

vlastná plynová kotolňa, solárne kolektory 

 

Činnosť prevádzkového úseku spočívala v prevádzkovaní práčovne, upratovaní domu, 

vykonávaní údržby, opráv a odstraňovaní porúch. Chod zabezpečujú zamestnanci: 1 

upratovačka, 1 zamestnanec v práčovni a údržbár/ technik. 

Priestory a zariadenie priestorov, v ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú 

prijímateľovi sociálnej služby uplatňovať si právo na súkromie. Vzhľad priestorov pripomína 

vybavenie bežnej domácnosti a podlieha účelnosti, útulnosti a disponibilite. Prijímateľ 

sociálnej služby má možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením. 

Prevádzkové podmienky sa flexibilne prispôsobujú potrebám prijímateľov sociálnych 

služieb,  ako aj zamestnancov  zariadenia a vytvárajú vhodné podmienky na naplnenie cieľov 

sociálnych služieb. 

Aj v roku 2021 sme mali prevádzkové podmienky prispôsobené aktuálnej pandemickej 

situácii podobne ako v roku 2020. 

Všetky tieto prevádzkové zmeny sme realizovali po vydaní nariadení a usmernení 

hlavného alebo okresného hygienika, odporúčaní Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, 

PSK a iných kompetentných ľudí.    
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1.2. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb 
 

CongregatioJesu, Slovenská provincia - Domu sv. Jozefa poskytuje celoročnú pobytovú 

sociálnu službu pre 35 prijímateľov sociálnej služby. 

➢ Domov sociálnych služieb  5 prijímateľov 

➢ Špecializované zariadenie  10 prijímateľov 

➢ Zariadenie pre seniorov 20 prijímateľov 
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1.3.Poskytovanie sociálnych služieb 
 

Aj v roku 2021 pandemická situácia ovplyvnila do istej miery činnosti v našom 

zariadení  - Dome sv. Jozefa. 

Pri poskytovaní a zabezpečovaní všetkých odborných činností sme sa snažili dodržiavať 

protiepidemiologické opatrenia, aby sme tak chránili našich prijímateľov, nás, ale aj naše 

rodiny.  

Zamestnanci sociálneho úseku pri svojej práci využívali vo väčšej miere metódy, 

techniky a postupy sociálnej práce a sociálnej rehabilitácie s ohľadom na individuálne potreby, 

záujmy, fyzické a duševné zdravie prijímateľov. 

Návrat k relatívne štandardnému životu nám umožnilo očkovanie (3 dávky) , ktoré 

absolvovali prijímatelia sociálnej služby a väčšina zamestnancov. Prvýkrát sme to pocítili pri 

slávení veľkonočných sviatkov, kde sme mohli využiť už aj priamu duchovnú službu. 

Naďalej sa využívala online komunikácia a spolupráca s rodinou formou skype, viber, 

video hovory. Boli však už umožnené návštevy najbližších príbuzných v obmedzenom režime. 

 Po celý rok sa zamestnanci sociálneho úseku snažili s prijímateľmi zvládať náročné 

situácie a napätia v dôsledku izolácie súvisiacej s Covid-19, plánovať a podporovať efektívne 

trávenie voľného času.  

V čase uvoľnenia opatrení zamestnanci pripravili pre klientov viaceré príležitostné 

aktivity. Počas letných mesiacov trávili čas využívaním  záhrady, prechádzkami, ale aj 

výpomocou pri jej úprave. Spestrili si ich aj návštevou zmrzliny v meste. 

Mesiac august bol výnimočný tým, že zamestnanci sociálneho úseku pripravili v rámci 

Jubilejného roka sv. Ignáca návštevu Exercičného domu v Prešove, absolvovali 

tam prechádzku po areáli, spojené so súkromnými modlitbami v kaplnke a požehnaním od 

predstaveného jezuitov. Tu mali možnosť precvičiť si sociálnu komunikáciu a spoločenské 

pravidlá. 

Ako každoročne záver roka bol naplnený vianočnými aktivitami. V tejto atmosfére sme 

privítali Mikuláša, ktorý ich potešil bohatými mikulášskymi balíčkami. Zariadenie sa zapojilo 

aj do projektu „Vianočná pošta“,  v ktorom sa jednotlivci a školy podelili, pozdravili, popriali 

požehnané prežitie Vianočných sviatkov prostredníctvom ručne vyrobených listov. Ďalej začali 

prichádzať do zariadenia darčeky v rámci ďalšieho projektu „Vianočný zázrak „ zameraný na 

osamelých seniorov. Vyvrcholeným vianočnej atmosféry bol Štedrý deň v ktorom prijímateľky 
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boli obdarované v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ 

Aj keď koronavírus ovplyvňoval všetko, napriek  tomu s hrdosťou konštatujeme, že sme rok 

2021 šťastne prežili a z nášho domu, koronavírusu nikto nepodľahol. 

Pravidelné testovanie Ag-testami, ktoré nám poskytoval Prešovský samosprávny kraj, 

alebo aj PCR testovanie pri opakovaných podozreniach. 

 Cieľom poskytovanej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti bolo udržiavať a 

podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb, zmierňovať 

utrpenie a zabezpečiť im dôstojný život. 

Do zariadenia podľa potreby prichádzal ošetrujúci lekár. Odborné vyšetrenia sa 

realizovali za zvýšených opatrení a podľa usmernení RÚVZ.  

Nariadenia a usmernenia RÚVZ sme museli dodržiavať aj v stravovacej prevádzke, 

preto sme prijímateľov rozdelili do 2 skupín. Strava bola podávaná v jedálni, ale aj na izbách 

prijímateľov. 

Prijímateľom sociálnych služieb, ktorí majú zníženú schopnosť sebaobsluhy pri 

stravovaní, poskytoval pomoc odborní personál.  
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Stravovanie z hľadiska ich schopnosti prijímať jedlo – počet osôb: 

➢ samostatne v jedálni - 23 

➢ s obsluhou - 8 

➢ dokrmovanie – 1  

➢ kŕmenie - 3 

➢ pomocou sondy - 0 

V roku 2021 bolo v našom zariadení vydaných 77 866 porcií jedál. 

Prijímatelia Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 
Druhá 
večera 

Spolu 

Racionálna 2072 2072 2072 2072 2072 
 

10360 

DIA – 2 x večera 581 581 581 581 581 486 3391 

DIA 886 886 886 886 886 
 

4430 

Šetriaca 6949 6949 6949 6949 6949 
 

34745 

Šetriaca - mix 1224 1224 1224 1224 1224 
 

6120 

Antihistaminová 335 335 335 335 335 1 1676 

Bezlaktozová 338 338 338 338 338 1 1691 

Spolu 12385 12385 12385 12385 12385 488 62413         

        

Zamestnanci Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 
Druhá 
večera 

Spolu 

Racionálna 
  

3927 
   

3927 

Antihistaminova 
  

42 
   

42 

Spolu 
  

3969 
   

3969         

        

Zamestnanci CD Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 
Druhá 
večera 

Spolu 

Racionálna 1653 1653 624 1653 1653 
 

7236 

Antihistaminova 59 59 17 59 59 
 

253 

Spolu 1712 1712 641 1712 1712 
 

7489         

        

Hostia CD Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera 
Druhá 
večera 

Spolu 

Racionálna 579 579 579 579 579 
 

2895 

Antihistaminova 220 220 220 220 220 
 

1100 

Spolu 799 799 799 799 799 
 

3995         

        

Spolu za zariadenie 14896 14896 17794 14896 14896 488 77866 

 



CONGREGATIO JESU, SLOVENSKÁ PROVINCIA  

Výročná správa 2021 13 

Časový harmonogram výdaja stravy: 

➢ raňajky  od   7 30 do   9 00 hod.  
➢ obed   od 12 00 do 1330 hod.  
➢ večera   od 17 00 do 18 00 hod.  

Ubytovanie bolo zabezpečené v jednolôžkových izbách (31) a dvojlôžkových (2), ktorých 

súčasťou je WC, umývadlo a sprchový kút. 

Pandemická situácia nám ukázala, že jednolôžkové izby boli pre nás bonusom 

z pohľadu starostlivosti a prevencie šírenia nákazy. Vo veľkej miere k tomu prispelo aj 

dodržiavanie plánu zvýšenej dezinfekcie priestorov zariadenia. Pravidelne sa zapínali 

germicídne žiariče.  

Vďaka mnohým nadáciám, spoločnostiam a ochotným ľuďom sme my mohli 

poskytovať sociálne služby a naši prijímatelia toto náročné obdobie prežiť bezpečne. 
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1.4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra   
  

V zariadení pracovalo 25 zamestnancov. Z tohto počtu v priamom kontakte 

s prijímateľom sociálnej služby je 15 zamestnancov, ostatní (10) zamestnanci zabezpečujú 

bezproblémový chod zariadenia ( stravovacia prevádzka, ekonomicko – adminitratívny úsek, 

údržba – technický úsek). 

 

V roku 2021 sme prijali do pracovného pomeru 4 nových zamestnancov a ukončili 

pracovný pomer s 3 zamestnancami.  

Zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zamestnanci na jednotlivých úsekoch 

absolvujú školenia v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien.  

V roku 2021 sme kládli dôraz na neustále dopĺňanie a zvyšovanie odborných vedomosti 

a zručnosti zamestnancov zabezpečovaním odbornej literatúry a časopisov, účasťou na 

školeniach a seminároch formou on-line, odovzdávaním skúsenosti na úsekových poradách a 

pod.  

Osoba poverená 
vedením  1

Sociálny pracovník 1

Inštruktor sociálnej 
rehabilitácie 2

Vedúca sestra 1

Opatrovateľky 10
Účtovníčka 1

Hospodárka 1

Kuchárka 4

Pracovníčka 
v práčovni 

a žehliarni 1

Vrátnik informátor 1 Upratovačka 2

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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1.5. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú 

sociálnu službu 
 

 Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom, ktorým je aj Congregatio 

Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa boli financované z rozpočtu Ministerstva práce 

sociálnych vecí a rodiny, z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, na prevádzku DSS a ŠZ, 

z rozpočtu Mesta Prešov na prevádzku pre 15 prijímateľov ZpS, ako aj z úhrad prijímateľov, 

darov a z vlastných zdrojov zriaďovateľa.   

Dňa 05.02.2021 bola medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky ako poskytovateľom finančného príspevku a Congregatio Jesu, Slovenská provincia 

ako neverejným poskytovateľom uzatvorená Zmluva Reg. Číslo: 1710/2021 – M_ODFSS.  

Na základe zmluvy bol poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 203 580,00 € z toho: 

➢ 100 920,00 €-  pre 20 prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov 

➢   32 364,00 € -  pre   5 prijímateľov sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb 

➢  70 296,00 € -  pre  10 prijímateľov sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení  

Dňa 23.02.2021 nadobudla účinnosť Zmluva číslo z registra zmlúv Ú PSK: 298/2021/OS 

o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb 

Congregatio Jesu, Slovenská provincia ako finančný príspevok na prevádzku v celkovej výške 

60 114,40 € z toho: 

➢ 16 311,30 € - pre   5 prijímateľov sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb 

➢ 43 803,10 € - pre 10 prijímateľov sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení  

 Dňa 01.04.2021 nadobudla účinnosť Zmluva číslo 202100256 a následných dodatkov, 

s poskytovateľom finančného príspevku Mesto Prešov a Congregatio Jesu, Slovenská provincia 

ako neverejným poskytovateľom na čiastočná pokrytie nákladov v Zariadení pre seniorov,  

15 miest/rok sumu v celkovej čiastke 19 242,75 €.  

 V mzde za september 2021 sme vyplatili  mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom, 

500 eur (v hrubom), pri nižšom, resp. polovičnom pracovnom úväzku je výška odmeny 250 eur 

(v hrubom). Odmena bola zamestnancom vyplatená v celkovej výške 10 000,00 € a celkový 

príspevok z UPSVaR na mzdy a odvody bol 13 520,00 €. 
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V mzde za december 2021 sme vyplatili  mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom, 

350 eur (v hrubom), pri nižšom, resp. polovičnom pracovnom úväzku je výška odmeny 175 eur 

(v hrubom). Odmena bola zamestnancom vyplatená v celkovej výške 7 350,00 € a celkový 

príspevok z UPSVaR na mzdy a odvody bol 9 937,20 €. 

 Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 4 NV SR č. 103/2020 Z.z. v znení NV 

SR č. 411/2021 Z. z. (dotácia na „výživové doplnky“) v čase mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, nám bola schválená dotácia na nákup 

výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb       

v celkovej výške 1 180,00 €. 

 

Hospodársky výsledok, strata  vo výške  -18 595,00 € bude zaúčtovaná na účet základného imania. 

 

Náklady a výnosy na 1 prijímateľ sociálnych služieb za rok 2021 

 DSS ŠZ ZpS Celkom 

Prepočítaný počet prijímateľov sociálnych 

služieb za rok 2021 
5 10 20 35 

Priemerná výška úhrad na 1 prijímateľa 

sociálnych služieb   za rok 2021 
3 531,53 3 801,68 3 386,69 3 525,95 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 mesiac 

a 1 prijímateľa sociálnych služieb za rok 2021 
1 131,91 1 384,51 800,41 1 014,66 

 

 

 

 

  



CONGREGATIO JESU, SLOVENSKÁ PROVINCIA  

Výročná správa 2021 17 

2. Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Výrobňa hostií 
 

Zriaďovateľ:  Congregatio Jesu, Slovenská provincia, Liptovská 35, Bratislava  

Miesto prevádzky: Kmeťovo stromoradie 4, 080 01 Prešov 

Zodpovedná osoba: Jana Baníková – sr. Klarissa, CJ, vedúca Výrobne hostií 

Právna forma: cirkevná inštitúcia   

Dátum vzniku: Rozhodnutím Konferencie biskupov Slovenska dňa 16.3.1999 bola 

Výrobňa  hostií vrátená sestrám Congregatio Jesu, Slovenská provincia, 

ktorá sa pečením hostií zaoberá už od roku 1925.  

Predmet činnosti: Pečenie hostií pre rímskokatolícke farnosti na Slovensku 

v zmysle Kódexu kánonického práva (CIC)  

CIC, Kán. 924  

§ 1. Najsvätejšia eucharistická obeta sa musí prinášať z chleba a vína, do 

ktorého treba primiešať trocha vody. 

§ 2. Chlieb musí byť čisto pšeničný a nedávno upečený, tak aby nebolo 

nijaké nebezpečenstvo pokazenia. 
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2.1.  Personálne obsadenie 

 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12. 2021  = 12,7.  

Fyzický počet zamestnancov  k 31. 12. 2021 = 13 + 1 DoVP. 

Zamestnanci sú v pracovnom pomere na základe pracovných zmlúv. 

 

  

Funkcia Úväzky Počet 

Riadiaci úsek Vedúca výrobne 40 hod./týždeň 1 

Ekonomický úsek Účtovníčka, personalistka 40 hod./týždeň 1 

Expedícia Expedientka 40 hod./týždeň 1 

Pekáreň 

Osievanie múky Dohoda o vykonaní práce 1 

Cestárky 32 hod./týždeň 2 

Pekárky 32 hod./týždeň 5 

Baliareň 
Pracovník  vlhčiarne 40 hod./týždeň 1 

Krájanie, balenie 20 hod./týždeň 1 

Údržba Upratovačka 20 hod./týždeň 1 
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2.2. Hospodárenie  
 
 

                              Cena za hostie                                              Počet fakturovaných hostií  za rok 2021 

 
 

 

Účtovná závierka za rok 2021 
 

Hospodársky výsledok (strata) vo výške -12 571,95 € bude zaúčtovaný na účet základného imania. 

 

 

 

 

 

 

 

Druh hostie mj € 

     Malé 100 ks 0,60 

     Veľké - kňazské   10 ks 0,30 

     Primičné     1 ks 0,15 

Druh hostie Množstvo v ks 

     Malé 19 121 250 

     Veľké - kňazské   634 170 

     Primičné     4 750 

Náklady 2021 

Mzdové a personálne náklady 139 558,46 

Energie 5 873,43 

Opravy a udržiavanie 2 107,63 

Služby 10 296,84 

Dane a poplatky 3 234,93 

Bežné náklady 10 192,80 

Ostatné náklady 8 197,00 

CELKOM 179 461,09 

Výnosy 2021 

Hostie 94 571,08 

Úroky 5,24 

Dotácie - UPSVaR 45 240,40 

Príspevky zriaďovateľa 21 788,00 

Dary - PO 825,61 
 Dary – FO 

 
4 058,81 

 Dary – komunity CJ 400,00 

CELKOM 166 889,14 
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3.  Congregatio Jesu, Slovenská provincia -  prenájom majetku 
 

 

Zriaďovateľ: Congregatio Jesu, Slovenská provincia, Liptovská 35, Bratislava  

Zodpovedná osoba: Emília Hešková - sr. Marta CJ, provinciálna ekonómka 

Predmet činnosti: Prenájom  majetku  CJ 

 

 

 

 

 

3.1. Účtovná závierka  
 

 

Náklady celkom 72 290,76 

Výnosy celkom 54 503,35 

Výsledok hospodárenia             -17 787,41 

 

Hospodársky výsledok, vo výške -17 787,41  € bude zaúčtovaný na účet základného imania. 
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4.  Congregatio Jesu, Slovenská provincia -  Jarovnice 
 

 

Zriaďovateľ:  Congregatio Jesu, Slovenská provincia, Liptovská 35, Bratislava  

Zodpovedná osoba: Emília Hešková - sr. Marta CJ, provinciálna ekonómka 

Predmet činnosti: Výstavba a zriadenie Materskej škôlky, Márie Wardovej  v Jarovniciach 

 

 

 

 

 

4.1. Účtovná závierka  
 

 

Náklady celkom 144,57 

Výnosy celkom 0,00 

Výsledok hospodárenia -144,57 

 

Výsledok hospodárenia, strata,  vo výške -144,57  € bude zaúčtovaný na účet základného imania. 
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5.  Kontakty 
 

 

 

 

 

 

CongregatioJesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa 

Kmeťovo stromoradie 6, 080 01  Prešov 

www.congregatiojesu.com/dsj 

   Vrátnica (spojovateľka)      +421 51 74 62 911 

   Kancelária      +421 51 74 62 901 

   Mobil      +421 902 282 186 

   E-mail      domsvjozefa@gmail.com 

 

 

 

CongregatioJesu, Slovenská provincia – Výrobňa hostií 

Kmeťovo stromoradie 4, 080 01  Prešov 

www.vyrobnahostii.sk 

   Kancelária      +421 51 77 11 091 

   Mobil      +421 908 877 131 

   E-mail       vyrobnahostii@congregatiojesu.com 
 

 

 

 

 

CongregatioJesu, Slovenská provincia  

Liptovská 35, 821 09 Bratislava - Ružinov 

www.congregatiojesu.com 

   Kancelária      +421 2 53 41 36 90 

   E-mail      provincialatcj@gmail.com 

mailto:vyrobnahostii@

