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Drahí podporovatelia, priatelia,

ďakujeme, že ste nám pomohli v roku 2018 pomáhať iným. Chceme Vám aspoň stručne priblížiť, čo sa nám vďaka Vašej podpore 

podarilo dosiahnuť v minulom roku a komu sme mohli pomôcť. Paliatívna starostlivosť o onkologicky chorých pacientov v terminálnom štádiu 

a zomierajúcich nie je stále legislatívne vyriešená. Financovanie zdravotnými poisťovňami je na úrovni 30-40 % nákladov. Pre naše 

fungovanie je preto Vaša pomoc veľmi dôležitá. Stále sa snažíme o to, aby pomoc zomierajúcim bola plne podporovaná štátom, a tým aj 

dostupnejšia na celom Slovensku. 

V roku 2018 sme s naším mobilným hospicom poskytli paliatívnu starostlivosť spolu 112 pacientom v Prievidzskom okrese. Týchto 

pacientov sme navštívili viac ako 1 600 krát. Začiatkom roka sa nám podarilo otvoriť nové priestory Centra paliatívnej starostlivosti na ulici M. 

Gorkého 1 v Prievidzi. Rekonštrukcia a zariadenie priestorov stálo viac ako 12 000 EUR a bolo hradené z Vašich darov. Každým rokom 

máme viac pacientov, preto sme na jar prijali druhú zdravotnú sestru, ktorá postupne prešla na plný pracovný úväzok. Pre potreby mobilného 

hospicu sme následne zakúpili aj nové vozidlo za 11 000 EUR z darov a príspevkov. Zároveň sme na čiastočný úväzok zamestnali sociálnu 

pracovníčku, ktorá pomáha pacientom a ich rodinám zabezpečiť dostupnú pomoc od štátu, a nadviazali sme spoluprácu s ďalším lekárom.

Personálne náklady sú hlavnou zložkou nákladov a zároveň aj najdôležitejším aspektom kvalitnej paliatívnej starostlivosti o pacientov. 

Platby zdravotných poisťovní nestačia ani na tieto náklady, bez ohľadu na všetky ostatné náklady na prepravu či materiál. Vaša pomoc nám 

pomohla zrekonštruovať priestory pre Centrum či zakúpiť auto, ale hlavne nám pomohla zabezpečiť chod nášho hospicu, platiť mzdy 

a pomáhať každodenne našim pacientom. Viac detailov o našej činnosti nájdete  na našej webovej stránke www.svlujza.sk.

Naše služby v Centre paliatívnej starostlivosti, ako aj návštevy pacientov doma s mobilným hospicom poskytujeme bezplatne, a aj 

naďalej budeme. V roku 2019 by sme chceli pokračovať v našej práci. Zároveň veríme, že sa podarí prijať legislatívu o zabezpečení
paliatívnej starostlivosti, zlepšiť jej financovanie, kvalitu a dostupnosť na Slovensku. 

Drahí priatelia, máme plány aj víziu ďalej pomáhať. Ak nám budete chcieť v tomto našom diele naďalej pomáhať, budeme Vám 

úprimne vďační. Radi Vás privítame v našom Centre v Prievidzi, ako aj radi prijmeme každé pozvanie na spoločné stretnutie, kde Vám  

osobne poďakujeme a detailnejšie vysvetlíme naše fungovanie a plány. 

S úctou,

Augustín Vlček

riaditeľ 
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Poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných

závažných symptómov ochorenia2

Zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho

zdravotný stav
3

Zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti1

Neurýchľovať ani neodďaľovať smrť4

Zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a 

starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov

s odbornou spôsobilosťou
5

Integrovať psychologické a spirituálne aspekty

starostlivosti o pacienta
6

Poskytovať podporný systém, aby pacient mohol

žiť čo najaktívnejšie až do smrti
7

Poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám

pacienta na zvládnutie problémov počas jeho

choroby a aj po jeho smrti v čase smútenia

8

Úlohy paliatívnej starostlivosti (1)

(1) Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 

medicína vrátane hospic. starostlivosti, Vestník MZ SR 2006

Charakteristika starostlivosti(1)

Paliatívna starostlivosť resp. medicína sa poskytuje formou ambulantnej a 

ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore 

paliatívna medicína v podobe domácej starostlivosti (návštevná služba 

vykonávaná tzv. mobilným hospicom) je ideálnou formou starostlivosti o 

nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov za podmienok, že ich 

zdravotný stav je stabilizovaný, symptómy ochorenia pod kontrolou, pacient má 

rodinné zázemie a domáca starostlivosť je dostupná.

Ambulantnú zdravotnú starostlivosť vykonávajú (1) :
• mobilné hospice ako návštevnú službu lekára, sestry a podľa potreby ďalších 

zdravotníckych pracovníkov zdravotníckeho zariadenia hospicu v domácom 

prostredí pacienta.

• ambulancie paliatívnej medicíny na Slovensku nefungujú, pretože im nie je 

umožnené pracovať z dôvodu chýbajúceho zmluvného vzťahu s poisťovňami. 

Ústavná zdravotná starostlivosť
je vykonávaná hospicmi a paliatívnymi oddeleniami v nemocniciach. 

Všetky formy paliatívnej starostlivosti sú nedostatočne financované zo strany 

zdravotných poisťovní. 

Paliatívna starostlivosť
je prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín zoči-voči život 

ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje a neodkladne diagnostikuje a 

lieči bolesť a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy a tým 

predchádza a zmierňuje utrpenie. 

Paliatívna starostlivosť zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom 

(diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, 

psychologickú starostlivosť, liečebno – pedagogickú starostlivosť – u detí, 

duchovnú starostlivosť a sociálne poradenstvo.

Zdroj: WHO 2012

PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ  
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V koncepcii zdravotnej starostlivosti pre paliatívnu starostlivosť z roku 2006 boli zadefinované viaceré trendy a 

popísané potrebné kroky pre nasledujúce obdobie 5-10 rokov. Aktuálne je to už 12 rokov, odkedy bola koncepcia 

schválená. Nižšie sú zadefinované 3 dôležité ciele s popisom aktuálneho stavu.

AKTUÁLNY STAV STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU

Sustainable
Security
Behaviours

Spolupráca a

dostupnosť

Vzdelávanie

CIEĽ
Vzdelávanie v kategóriu lekár v špecializačnom

študijnom programe pre špecializačný odbor paliatívna

medicína a odporučiť do právnych noriem vzdelávanie pre 

kategóriu sestra ako „ošetrovateľská paliatívna

starostlivosť“.

Sustainable
Security
Behaviours

Platby 
zariadeniam

Aktuálna situácia na Slovensku nie je ideálna a nezohľadňuje víziu spred 12 rokov. Paliatívna starostlivosť nie je 

dostupná na väčšine Slovenska (chýbajú kapacity na oddeleniach v nemocniciach, hospicoch, mobilné hospice 

fungujú iba v niekoľkých okresoch). Aktuálne len 3 mobilné hospice majú lekára s atestáciou z paliatívnej 

starostlivosti, chýbajú lekári s atestáciou a vzdelaním pre túto oblasť. Financovanie hospicov, či už kamenných alebo 

mobilných je výrazne nedostatočné a všetky fungujúce zariadenia na Slovensku sú buď financované z darov od 

sponzorov alebo sú pacienti nútení platiť si túto starostlivosť z vlastného podľa cenníkov jednotlivých zariadení.

AKTUÁLNA SITUÁCIA
Na Slovensku je aktuálne iba približne 12 lekárov s atestáciou z 

paliatívnej medicíny, z toho len 3 hospice majú takéhoto lekára. 

Nedostatočná motivácia a nastavenie podmienok sú vážnymi 

problémami pre rozvoj starostlivosti na Slovensku. Vzdelávanie pre 

sestry v odbore ošetrovateľská paliatívna starostlivosť nie je.. 

CIEĽ
Spresňovať medziodborovú spoluprácu tak, aby dostali

paliatívnu starostlivosť všetci pacienti, ktorí ju potrebujú,

Zabezpečiť dostupnosť paliatívnej starostlivosti resp. 

medicíny na celom území Slovenska tak, aby

bolo 3-5 postelí paliatívnej starostlivosti na 1000 obyvateľov.

AKTUÁLNA SITUÁCIA
Dostupnosť na Slovensku, povedomie o možnostiach 

paliatívnej liečby ako aj aktuálne kapacity sú nízke. Je dôležité 

začať verejne diskutovať o týchto problémoch a túto tému 

spraviť jednou z priorít v zdravotníctve.

CIEĽ
Zvýšiť platby od zdrav. poisťovní za výkony poskytované

lekárom, sestrou a iným členom paliatívneho (hospicového) 

tímu a najmä platby tímu detského mobilného hospicu, ktorý

poskytuje paliatívnu starostlivosť resp. medicínu prevažne len

v domácom prostredí zomierajúcich detí, 

AKTUÁLNA SITUÁCIA
Nízke platby za výkony spôsobujú veľmi ťažkú situáciu pre 

zariadenia ako aj pre vznik nových zariadení, pretože 

nevyhnutnou podmienkou je výrazné dofinancovanie cez 

sponzorov a partnerov, čo najmä zo začiatku je veľmi náročná 

úloha.
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MOBILNÝ HOSPIC: K PACIENTOM 

CHODÍME DOMOV

Starostlivosť o pacienta je zabezpečená 

priamo u nich doma. Lekár  a dve  

zdravotné sestry s odbornou skúsenosťou 

navštevujú podľa potreby pacientov doma 

od 3 krát do týždňa až po niekoľko krát 

denne. 

Máme k dispozícii aktuálne 3 autá, takže 

vždy flexibilne reagujeme na potreby našich 

pacientov. Každá sestra najazdí ročne 

približne 15 000 km.

Prijatým pacientom  poskytujeme pomoc i 

cez víkendy a sviatky.

CENTRUM PALIATÍVNEJ 

STAROSTLIVOSTI V PRIEVIDZI

V Prievidzi sme zriadili Centrum paliatívnej 

starostlivosti, kde majú pacienti, ich rodiny 

ako aj verejnosť možnosť sa s nami 

stretnúť, porozprávať prípadne skonzultovať 

zdravotný stav a možnosť zaradenia do 

starostlivosti nášho mobilného hospicu. 

Náš mobilný hospic pokrýva okres 

Prievidza, máme pacientov od Handlovej až 

po okrajové obce okresu. V centre máme 

pripravené aj priestory, kde sa môžeme 

stretávať aj s rodinami a pozostalými a 

poskytnúť im pomoc a poradenstvo. 
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CENTRUM PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI SÍDLI V PRIEVIDZI, AMBULANCIA V HANDLOVEJ

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA 

V HANDLOVEJ

V ambulancii všeobecného lekára pracuje 

lekár a ďalšia zdravotná sestra. V aktuálnej 

situácii je ambulancia jednou časťou 

neziskovej organizácie, ktorá si na svoju 

prevádzku dokáže plnohodnotne zarobiť z 

platieb zdravotných poisťovní.

Ambulancia má zmluvu so všetkými 

zdravotnými poisťovňami a nachádza sa na 

ulici SNP 2 v Handlovej. 

Ku koncu roka 2018 mala ambulancia vo 

svojom obvode 1529 pacientov. 



POŽIČOVŇA ZDRAVOTNÝCH 

POMÔCOK

V centre paliatívnej starostlivosti v 

Prievidzi prevádzkujeme aj požičovňu 

zdravotných pomôcok pre pacientov. Tieto 

pomôcky sú často nevyhnutnou súčasťou 

kvalitnej zdravotnej starostlivosti o 

pacienta v doma. 

Zoznam pomôcok je na internete na našej 

stránke, pacientom požičiavame napr. 

polohovateľné postele, Grasebyho pumpy 

pre kontinuálne dávkovanie  liekov do tela 

pacienta a ostatné pomôcky. Všetky 

pomôcky dokážu zlepšiť kvalitu života 

pacientov. Väčšinu pomôcok sme mohli 

zakúpiť len vďaka darom od sponzorov.

SOCIÁLNE PORADENSTVO

V roku 2018 sme prijali do centra v Prievidzi 

aj sociálnu pracovníčku na čiastočný 

úväzok. Poskytujeme poradenstvo v oblasti 

dostupnej finančnej a inej podpory zo strany 

štátu, aby rodiny lepšie zvládali náročnú 

starostlivosť o pacienta v terminálnom 

štádiu.

Sociálna pracovníčka je dostupná buď 

priamo v centre paliatívnej starostlivosti v 

Prievidzi alebo tiež v prípade potreby 

navštevuje rodiny priamo u nich doma spolu 

so zdravotnou sestrou z mobilného hospicu.
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CENTRUM PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI SÍDLI V PRIEVIDZI, AMBULANCIA V HANDLOVEJ

DOMÁCE PROSTREDIE A BLÍZKOSŤ 

RODINY

Pacienti v terminálnom štádiu choroby 

vedia, že medicínske možnosti liečby sú už 

minimálne. Práve preto je pre nich možnosť 

stráviť poslednú časť života doma najlepšou 

možnosťou ( ak vie rodina starostlivosť 

zabezpečiť)

Kvalita života posledných dní je dôležitá. Ak 

pacient má kvalitnú liečbu bolesti, 

zabezpečenú všetku ostatnú starostlivosť a 

atmosféru domova dokáže mať často 

pacient aj rodina radosť z týchto dní. 

Čas strávený spolu im dáva pocit vďačnosti, 

vyrovnanosti a hlavne nezanecháva výčitky, 

že posledné dni nestrávili spolu.
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NAŠI PACIENTI SÚ DOMA, S RODINOU. V ROKU 2018 SME MALI 112 PACIENTOV

1 767
Počet pacientov, ktorých  sme 

mali v starostlivosti v roku 

2018. Z celkové počtu 

pacientov bolo 55 mužov a 57 

žien.  

112
Celkový počet návštev 

pacientov v roku 2018. Z toho 

zdravotné sestry navštívili 

pacientov 1 536 krát a lekár 

231 krát. 

31
Rokov mala naša najmladšia 

pacientka, o ktorú sme sa 

starali v roku 2018.

97
Najstaršia pacientka mala 97 

rokov. 

60
Našich pacientov v roku 2018 

zomrelo doma. Ostatní 

pacienti buď zomreli v 

nemocnici alebo bola 

starostlivosť o nich prerušená.

17
Priemerný počet dní  

starostlivosti o 1 pacienta v 

roku 2018. 

85%
Percento pacientov so 

starostlivosťou do 90 dní. 

9.
V deviatom mesiaci (v 

septembri) sme mali najviac 

pacientov za mesiac z celého 

roku 2018 .
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AKO FUNGUJEME? VĎAKA VÁM

30%

70%

Platby z poisťovní Príspevky sponzorov

Je to jednoduché. Fungujeme hlavne vďaka Vašej podpore a 

vďaka lekárom a sestrám, ktorí pracujú často zadarmo, cez 

víkendy alebo neskoro večer, aby pomohli pacientom a ich 

rodinám. 

Približne 30-40% nákladov pokryjú platby zdravotných poisťovní, 

ostatné náklady sú hradené z darov od sponzorov, partnerov, 2% 

z daní od Vás, od rodín, ktorým sme pomohli, od všetkých 

ostatných ľudí, ktorí sa rozhodli pomôcť našej snahe pomáhať.

Našimi aktivitami sa snažíme aj cez legislatívu zlepšiť 

financovanie, nech je podobnej starostlivosti dostupnej na celom 

Slovensku viac.



3 HISTÓRIA
VZNIKU
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Myšlienky vzniku mobilného hospicu 

MUDr. Vlčková

Pracovala som ako detská lekárka 

v nemocnici.  Raz ma oslovil syn pacientky, 

aby som jeho matke podala cez víkend 

injekciu. Súhlasila som. Pacientka mala 

pokročilé štádium onkologického 

ochorenia, opakovane som ju navštívila. 

V nedeľu popoludní sa jej priťažilo, volali 

ma. Podala som liečbu a ostala som na 

svätej omši, ktorú slúžil pri matkinom lôžku 

jej syn - kňaz. Počas slúženia svätej omše  

jeho matka ticho dodýchala. Bola som  

prítomná pri krásnej, pokojnej smrti matky 

v kruhu rodiny.

Pochopila som, že týmto pacientom sa 

mám venovať.   Vzala som  si dovolenku a 

navštívila som v tom čase jediný hospic na 

Slovensku  v Bardejovskej Novej Vsi.  

Chcela som spoznať  prácu v hospici. 

Práca v hospici vyžaduje aj vzdelanie. 

Zamestnávateľ mi to neumožnil, preto som 

dala výpoveď. Bol to  zvláštny čas pokory.  

Musela som sa evidovať na úrade práce,  

a pravidelne sa tam hlásiť. Pritom som 

bezplatne  pracovala v bojnickej  

nemocnici, aby som splnila atestačné 

požiadavky  praxe na predpísaných 

oddeleniach.

Ako samoplatca som si spravila  

postupovú skúšku z internej medicíny a  

atestáciu zo všeobecného lekárstva. 

Potom som  sa prihlásila   do atestačnej 

prípravy z paliatívnej medicíny.

Zvažovala som založiť mobilný hospic. 

Hľadala som, s kým  začať  dielo. Na 

duchovných cvičeniach Spolkov  

kresťanskej lásky  som stretla Ing. Annu 

Kováčovú. Tá hneď súhlasila. Povedala 

mi, že založíme neziskovú organizáciu  

ako vincentínske dielo. Po ročnej príprave  

boli 4 členky z Handlovej  prijaté  do

Národného Združenia Spolkov  

kresťanskej lásky.
.

Rok 2009 a vznik neziskovej organizácie

Vo februári 2009  sme sa s manželom 

zúčastnili  v Medžugorí na Seminári 

modlitby a pôstu. Modlila a odovzdávala 

som Bohu toto dielo. Na seminári 

opakovane zaznievali slová  „ darovať 

Bohu všetko“ .  V štatúte neziskovej 

organizácie, ktorý som v tom čase písala,  

som preto  spojila  ambulanciu 

všeobecného lekára  a mobilný hospic.  

Manžel súhlasil. Myslím že to 

bolo životaschopné rozhodnutie.
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V roku 2009 sme získali licenciu 

na  prevádzkovanie ambulancie 

všeobecného lekára a v roku 2010 

licenciu na prevádzkovanie 

mobilného hospicu. Ambulancia 

všeobecného lekára začala 

pracovať od 1.1.2010, 

Prvú pacientku do starostlivosti v 

mobilnom hospici sme prijali v 

apríli 2011.   Čiastočne nám prácu  

sestry mobilného hospicu  začala 

VšZP uhrádzať  v roku  2014, 

výkony lekára od augusta  2017. 

Zdravotná poisťovňa Union prácu 

lekára  neuhrádza a poisťovňa 

Dvôvera len sumou  3,19 € . Nie je 

uhrádzaná  doprava k pacientovi 

žiadnou poisťovňou.

Spolupráca so sestrami 

Vincentkami

Na základe žiadosti riaditeľa 

neziskovej organizácie nám 

vizitátorka Dcér kresťanskej lásky 

sestra Damiána Pagáčová  poskytla  

spoluprácu formou zdravotnej sestry. 

Zdravotná sestra Gorazda 

vincentínsku charizmu  uskutočňuje  

práve prácou pre mobilný hospic. 
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Mesto Prievidza poskytlo našej neziskovej organizácii priestory pre Centrum 

paliatívnej medicíny za symbolickú cenu. Pani primátorka nás po otvorení priestorov 

sama prišla do centra navštíviť.

Posviacka nových priestorov Centra paliatívnej starostlivosti v Prievidzi 

Január 2018

Február 2018
Priestory centra navštívila primátorka mesta Prievidza p. Katarína 

Macháčková

Nové centrum v priestoroch, ktoré sa nám podarilo prerobiť, obsahuje spoločenskú 

miestnosť na stretávanie s pacientmi a ich rodinami, ambulancie ako aj priestor pre 

požičovňu. Celá rekonštrukcia a zariadenie stálo viac ako 12 000 eur.

Apríl 2018

Prednášali sme na konferenciách v Prievidzi, Bojniciach

Mgr. Janka Kobelová sa zúčastnila 6 apríla na odbornej konferencii v Ždiari, kde 

mala príspevok na tému: Paliatívna starostlivosť v okrese Prievidza. Príspevok na 

túto tému mala aj na 1.ošetrovateľskom kongrese v Bojniciach, ktorého sme sa tiež 

zúčastnili.

Návšteva generálnych a provinciálnych predstavených Spoločnosti 

Dcér kresťanskej lásky v našich priestoroch

Zdravotná sestra Gorazda, ktorá je aj rehoľnou sestrou práve z tejto rehole má 

svoju misiu práve prácu pre mobilný hospic. Sestry predstavené sa prišli pozrieť 

osobne na dielo, ktoré tu sestra Gorazda pomohla vybudovať.



November 2018
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Svätá Lujza n.o. získala ocenenie Prievidzský anjel 

Máj 2018

Uskutočnili sme kurz Ako sa postarať o bezvládneho doma 

Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj

mesta Prievidza a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a 

propagácii,  obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, dosiahli

významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo

vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Svätá Lujza n.o. – za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti 

a starostlivosti o chorých v domácom prostredí.

Mobilný hospic Sv. Lujza, n. o. uskutočnil v novembri sériu prednášok a 

praktických cvičení na tému starostlivosti o bezvládneho človeka v domácom 

prostredí. Kurz sa konal v Centre paliatívnej starostlivosti na Gorkého ul. 1 v 

Prievidzi a bol financovaný z Participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. Pár 

desiatok účastníkov kurzu z Prievidze a okolia získalo bezplatne množstvo 

informácií a rád o tom, na ktoré inštitúcie sa môžu obrátiť s konkrétnymi 

problémami, akú pomoc môžu získať od štátu, ako prispôsobiť životný priestor pre 

pacienta, komunikovať s pacientom, udržať ho v čo najlepšom psychickom aj 

fyzickom stave, ale tiež prijať realitu konca života a porozumieť nielen telesným, 

ale aj duševným i duchovným potrebám pacienta

6.mája 2018 o 15:30 bola na rádiu Lumen odvysielaná relácia: Svetlo 

nádeje s názvom Dôstojne odísť

V relácii  MUDr. Emília Vlčková a PhDr. Mária Znášiková predstavili vznik 

organizácie sv. Lujza jej činnosť a plány do budúcnosti. 



5 FINANČNÉ 
VÝSLEDKY 2018
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FINANČNÉ VÝSLEDKY

• Sv. Lujza, n.o. dosiahla za rok 2018 zisk vo výške 3 143 €. Celkový obrat 

predstavoval sumu 128 749 €, čo je nárast oproti roku 2017 o 20 957 €.  

• Celkové tržby neziskovej organizácie medziročne vzrástli o viac ako 19%, 

rovnako ale vzrástli aj náklady preto je výsledok hospodárenia porovnateľný s 

minulým rokom. Podarilo sa nám pomôcť viac pacientom a celkovo ich navštíviť 

až 1 767 krát, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 50% (1 169 návštev v 

r.2017).

• Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pri takomto náraste počtu návštev v porovnaní s 

nárastom nákladov je stále veľká časť nákladov skrytá v prístupe dobrovoľníctva a 

práce zamestnancov neziskovej organizácie, ktorí ju robia ako svoje poslanie. 

PRÍJMY

• Tržby ambulancie všeobecného lekára dosiahli výšku 69 363 €,  čo predstavuje  

53,9% z celkových tržieb neziskovej organizácie. Najväčší podiel na týchto 

tržbách majú výkony pre zdravotné poisťovne s celkovým objemom 63 082  € a 

výkony pre podniky a poisťovacie spoločnosti v objeme 3 550 €. Ostatné tržby v 

ambulancii boli 2 731 €. 

• Tržby mobilného hospicu vo výške 59 386 €  predstavujú výkony s cenou ADOS 

pre zdravotné poisťovne vo výške 26 256 €, príspevok zo zaplatenej dane od 

fyzických a právnických osôb v objeme 12 811 €, nájom zdravotníckych pomôcok 

v objeme 4 926 €, finančné dary od právnických osôb v objeme 6 100 € (LPR 

3 000 €, Mesto Prievidza 3 100 €,) a finančné dary od fyzických osôb 9 293 €.

NÁKLADY

• Z týchto prostriedkov bol zakúpený kyslíkový koncentrátor, elektrická 

polohovateľná posteľ s matracom a stojanom, dva lineárne dávkovače, invalidný 

a toaletný vozík, počítačová zostava s dvoma tlačiarňami do CPS v celkovej 

hodnote 3 900 €. Z týchto zdrojov bol tiež pre mobilný hospic zakúpený osobný 

automobil Toyota Yaris v hodnote 11 880 €.

• Osobné náklady dosiahli 94 234 €, zdravotnícky materiál predstavoval 1 793 € a 

náklady na pohonné hmoty 4 457 €. Zo služieb najvyššie náklady boli vynaložené 

na nájomné a služby vo výške 3 297 €, opravy a údržbu vo výške 2 371, telefón 

vo výške 1 438 €, licenčné poplatky za softvér 825 € a cestovné 391 €. Odpisy 

dlhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2018 boli vo výške 5 486 €. 
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FINANČNÉ VÝSLEDKY – prehľad 3 roky

Bilancia aktív a pasív (v €)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Aktíva

Dlhodobý hmotný majetok 2 244         12 023       18 417      

Krátkodobé pohľadávky 11 712       13 055       15 151      

Finančné účty 13 292       5 898         3 090         

Časové rozlíšenie 276            129            308            

Súčet aktív 27 524       31 105       36 966      

Pasíva

Vlastné zdroje krytia 17 458       20 058       23 201      

Cudzie zdroje krytia 10 066       11 047       13 765      

Súčet pasív 27 524       31 105       36 966      

Prehľad o výnosoch a nákladoch (v €)

2016 2017 2018

Výnosy celkom 95 580       107 792     128 749    

z toho: tržby z predaja služieb 81 691       81 104       100 545    

úroky -             1                 -             

prijaté dary 13 889       26 687       28 204      

Náklady celkom 86 592       105 192     125 606    

z toho: spotreba materiálu 10 658       18 297       16 156      

služby 6 010         10 620       9 620         

osobné náklady 68 198       72 621       93 234      

dane a poplatky 272            606            577            

ostatné prevádzkové náklady 326            360            533            

odpisy 1 128         2 688         5 486         

tvorba fondov -             -             -             

Hospodársky výsledok 8 988         2 600         3 143         



6 SPONZORI A 
PARTNERI
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HLAVNÍ SPONZORI A PARTNERI 2018

Pani Blanka Aldridge rod. Rathauská, ktorá pracuje v Anglicku ako terénna hospicová sestra, poprosila príbuzných aby miesto kvetov 

na pohreb jej mamičky venovali peniaze,  pre Centrum paliatívnej starostlivosti v Prievidzi.  Bola to suma 160 €. Všetkým patrí naša 

úprimná vďaka!!!

Pani Ing. Ľubka mohla vďaka pomoci nášho mobilného hospicu posledné dni svojho života stráviť v kruhu svojej rodiny. Rodina 

Krausková vyzvala tých, ktorí sa chcú prísť s pani Ľubkou rozlúčiť, aby miesto kvetinových darov a vencov venovali čo i len malú sumu 

na podporu našej hospicovej služby onkologicky chorým a zomierajúcim v domácom prostredí. Všetkým darcom i rodine za toto 

krásne gesto úprimne ďakujeme!

Bohuznámy darca, ktorý nechce byť menovaný, podporil našu domácu hospicovú službu poukážkou na výber zdravotného materiálu v 

lekárni za 80 eur. Ďakujeme mu a prajeme, aby pocítil vo svojom živote pomoc Božiu i ľudskú vždy, keď to bude potrebovať.

Pri poslednej rozlúčke s pani Luckou Rybárovou jej rodina a známi darovali pre našu službu 1001,40€. Ďakujeme!

ŠPECIÁLNE DARY
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DARCOVIA 2018 - ĎAKUJEME

JANUÁR

• Koščelniaková Terézia

• Galusková – Mihalíková

• Ing. Majeríková

• Szekereš, Gatialová

• Piaristiská spojená škola Prievidza

• Baláž Jozef, Silvia

FEBRUÁR

• Ing. Majeríková

• Baláž Jozef, Silvia

• Dobešová- Koščelniaková

• Ťažiar Marián

• Boháčová Daniela, Uhnáková Elena

• Šesták Martin

• Oravcová Mária

• Muchová Mária

• Katarína Linhartová

• farnosť Lehota pod Vtáčnikom

• Zsembera

• Ondríseková

• Šesták

MAREC

• Ing. Majeríková

• Pračko Branislav

• Dobešová – Koščelniaková

• Ľahká Erika

• Sabolová Gabriela

APRÍL

• rod. Bačová

• rod. Ilečková

• rod. Važanová

• rod. Opavská

• Baláž Jozef, Silvia

• Ľahká Erika

• Dobešová – Koščelniaková

• ing. Majeríková

MÁJ

• rod. Frolová

• Koreňová

• Ing. Majeríková

• Dian Mario, Eva

• Baláž Jozef, Sylvia

• Dobešová- Koščelniaková

JÚN

• Liga proti rakovine

• Ing. Majeríková

• Ľahká Erika

• Dobešová – Koščelniaková

JÚL

• p. Duchoňová Viera

• p. Žamboky

• rod. Škopcová

• p. Ľahká Erika

• p. Dobešová- Koščelniaková

JÚL

• Ing. Majeríková

• Ing. Michalovič Ján

• mesto Prievidza

AUGUST

• Dobešová (Koščelniaková)

• Lunberg Emília

• Škopec Jozef

• Ing. Majeríková Eva

• Ľahká Erika

• Motús Dušan

• Šimová Jana

• Valášková Vladimíra

SEPTEMBER

• Škopec Jozef

• Dobešová (Koščelniaková)

• Ing. Majeríková Eva

• Ľahká Erika

• Ruckschlossová Jarmila

OKTÓBER

• Škopec Jozef

• Dobešová (Koščelniaková)

• Ing. Majeríková

• Mgr. Hladká

• rod. Fabianová

• Ľahká Erika

• Lundberg Emília

• Nejedlá Danica

NOVEMBER

• Mgr. Hladká

• Oršuľová Miroslava

• Laušová Darina

• Škopec Jozef

• Dobešová (Koščelniaková)

• Ing. Majeríková Eva

• Ľahká Erika

• Mikušová Mária

• Ďuriš Dan

• Smatanová Iveta

DECEMBER

• P. Mgr. Gerhard Glazer Opitz

• Ďuriš Dan

• Škopec Jozef

• Dobešová (Koščelniaková)

• Smatanová Iveta

• Ing. Majeríková Eva

• Ľahká Erika

• Szekereš Dušan

• Lundberg Emília

• Michalková Magdaléna

• Paulovič Ivana

• JUDr. Katarína Macháčková

HMOTNÉ DARY

• rod. p. Kohútovej

• rod. p. Beniačovej

• rod. Bačová

• rod. Lengyelová

• rod. Ulbrik

• rod. Ruckschloss
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Známi DARCOVIA 2% z dane za rok 2018* - ĎAKUJEME

• Miroslav Chvostík

• Martin Belák

• Stanislav Kerata

• Jaroslav Farda

• Eva Hubáková

• Lucciano Caoduro

• MUDr. Martin Štefek

• Pavel Marko

• Martin Žilka

• Libor Soldát

• Viera Briatková

• Adriana Plachá

• Darina Vajglová

• Róbert Doležal

• Jozef Šimora

• Peter Štajnoch

• Rastislav Schnircz

• PaedDr. Viera Dobiasová

• Juraj Mihálik

• Peter Kaniansky

• Ľubomír Gregor

• Peter Smolárik

• Ivan Plachý

• Ing. Patrik Farkaš

• Bc. Martina Gajdošová

• Ernest Halmo

• Štefan Sojka

• Denis Stano

• Ing. Miroslava Škodová

• Pavel Kucman

• Miroslav Mikula

• Lukáš Chvostík

• Ján Máček

• Ing. Viera Farkašová

• Ján Radovský

• Mgr. Martina Miškovičová

• Marcel Korecz

• Miroslav Šimorka

• Ing. Rudolf Hronec

• Milan Flímel

• Peter Kobela

• Matej Franko

• Igor Barčák

• MUDr. Kazimír Kukla

• Mgr. Jana Pangrácová

• Ing. Marián Schreiner

• Mária Gažiová

• Peter Haurík

• Dušan Galusek

• Milan Cvikel

• Róbert Getta

• Mgr. Tatiana László

• Erika Varholáková

• Ivana Stanková

• Ing. Mária Karpišová

• Ing. Libor Gonda

• Iveta Francová

• Michal Lukačka

• Anna Herková

• Miroslav Gilan

• Milan Vodrážka

• Mária Farkašová

• Anna Nireďhazska

• Ing. Boris Hudák

• Jana Šimonová

• Milan Franc

• Lucia Vlčková

• Juraj Korec

• Jozef Blahovič

• Matej Poliak

• Martina Kucmanová

• Erika Urbanová

• Stela Michaleová

• Jozej Blaho

• Daniela Boháčová

• Mária Puterová

• Veronika Flimelová

• Silvia Lissová

• Marián Dolinaj

• Gabriela Pecháčová

• Róbert Obžera

• Tatiana Blahová

• Vladimír Jonás

• František Hradňanský

• Andrea Ficelová

• Richard Šovčík

• Adrian Marko

• Jakub Róža

• Ing. Stanislav Kobela

• Martin Rump

• Elena Wollnerová

• Justín Sečianský

• Ľubomír Štupák
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Známi DARCOVIA 2% z dane za rok 2018* - ĎAKUJEME

• Peter Tonhajzer

• Adriána Uríková

• Mgr. Anna Duchoňová

• QMAX, s.r.o.

• Ing. Eva Bačová

• Emil Lacko

• Tomáš Rábek

• Mária Dutková

• Mgr. Michaela Vodrážková

• Ján Struhár

• Jozef Patay

• MarekTurčan

• Ing. Dušan Gonda

• Lukáš Koščelniak

• Dávid Domanica

• Dalibor Marko

• Martina Zdeneková

• Rastislava Cibuľková

• Ľudovít Lindvai

• Bc. Eva Hakáčová

Ďakujeme aj všetkým ostatným 

darcom, ktorí pri poukázaní dane 

neuverejnili svoje meno. 

*Poznámka: Rok 2018 je rokom prijatia 

2% príp. 3% z dane, pričom tieto dane sú 

za rok 2017.

• Mgr. Martin Gergely

• Bc. Barbara Nepšinská

• Zuzana Tonhajzerová

• Filip Kotras

• Miroslava Dobiasová

• Ing. Sylvia Gažiová

• Miroslav Arendáš

• Roman Pittner

• Mgr. Jozej Petrek

• Dalibor Marko

• Ing. Jana Kubáleková

• Vladimír Farkaš

• Róbert Ziaťko

• Miroslav Kaplán

• Ľubomír Gregor

• Miroslava Oršulová

• Lýdia Mikulová

• Ing. Dagmar Galusková

• Robert Poliak

• Ing. Dana Motúsová

• Helena Beňová

• Mgr. Elena Korcová 

• Eva Gondová

• Simona Tonhajzerová

• Tatiana Juhanová

• MATYO, s.r.o.

• Xella Slovensko, spol. s r.o

• MUDr. Michaela Revesová

• Mgr. Iveta Herelová

• Patrik Tonhajzer

• OQEMA, s.r.o.

• Renáta Dierová

• Mgr. Zuzana Benková

• Mária Serišová

• MED-GP, s.r.o.

• Ing. Štefan Mravec

• Jana Kobelová

• Nestlé Slovensko s.r.o.

• BOZPO, s.r.o.

• Ing. Pavel Kisantal

• MATTEO TRANS s.r.o.

• Mgr. Mária Geschwandtnerová

• Ing. Barbora Voštiarová

• Anna Marková

• Emília Titková

• Zuzana Sopková

• Ing. Tadeáš Wala

• GeWiS Slovakia s.r.o.

• Ing. Ján Donič

• Branislav Benko

• Martina Píšová

• Ing. Ivan Bíreš

• Eleonóra Špačková

• Ľubomír Daubner

• Ing. Jozef Kobela

• Bc. Vanda Pittnerová

• MVDr. Zuzana Schreinerová

• LGR electronic, spol. s r.o.

• Ing. Bronislava Pravdová

• JAMATRANS, s.r.o.

• Martin Tedla

• Štefania Dorníková
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TÍM A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Správna rada

Mgr. Veronika Weissová -

predseda

Ing. Anna Kováčová -

podpredseda

MUDr. Emília Vlčková - člen

Alžbeta Nováková - člen

Dozorná rada

MUDr. Magdaléna 

Zeleníková - predseda

Mgr. Ondrej Skočík - člen

Ing. Mária Vylámová – člen

Riaditeľ

Ing. Mgr. Augustín Vlček

Základné údaje o neziskovej organizácii:

Názov organizácie: Sv. Lujza, n.o.

Sídlo: M. R. Štefánika 29, 972 51 Handlová

Zastúpená: Ing. Mgr. Augustín Vlček, 

riaditeľ

Kontakt: tel.: ++421 46 286 11 04

Číslo a dátum zápisu: Obvodný úrad Trenčín pod č. OVVS/NO/158-13/2009 

dňa 16. 11. 2009

Zakladateľ neziskovej organizácie:

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na

Slovensku so sídlom: Oravská 10, 949 01 Nitra, IČO: 34011692

Náš tím v Centre 

paliatívnej starostlivosti

MUDr. Emília Vlčková –

lekár

MUDr. Miroslav Ferenčík –

lekár

Bc. Mária Gažiová (s. 

Gorazda) - zdravotná sestra

Mgr. Jana Kobelová -

zdravotná sestra

PhDr. Mária Znášiková´-

Sociálny pracovník

Náš tím v Ambulancii 

všeobecného lekára

MUDr. Emília Vlčková –

lekár

Bc. Anna Marková –

zdravotná sestra



Ďakujeme za podporu v 
roku 2018.

Sv. Lujza, n.o.


