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Základné informácie o neziskovej organizácii HOMO HOMINI, n.o., 

slovenský názov Človek človeku, n.o., skrátený názov H.H., n.o. 

 

Forma organizácie: 

Nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná rozhodnutím Krajského 

úradu, Odboru všeobecnej vnútornej správy v Bratislave pod číslom OVVS 922/184/2006 –

 N.O. dňa 21.04.2006. 

 

 

Kontaktné adresy a spojenie : 

 

Sídlo organizácie: Karadžičova 37,  811 07, BRATISLAVA , Slovenská republika 

Regionálne pracovisko: Homo Homini, n.o., Kpt. Nálepku 1/U, 040 01 Košice 

Telefón: 055/ 6225062 

Fax:  055/ 6225062 

IČO :  37 924 435 

web: www.homohomini.sk 

email: beneficium@homohomini.sk 

 

 

Riaditeľka HOMO HOMINI, n.o.  Mgr. Božena Michaela Marienková 

 tel : 0903 439 968 

  

 

Bankové spojenie:      Tatrabanka 2624835013/1100 

                2620735525/1100 

 

Stredisko HOMO HOMINI 

Košický kraj 

 

Košice, Kpt. Nálepku 1/U 

040 01 Košice tel., fax: 055/6225062 

 

 

 

 

 

http://www.homohomini.sk/
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Poslanie: Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú pomoc. Nezisková 

organizácia pomáha všade tam, kde štát z najrôznejších dôvodov nemôže 

pôsobiť.  

 

ČINNOSŤ: 

 

Nezisková organizácia Homo Homini poskytuje a zabezpečuje činnosť v nasledovných 

oblastiach: 

 

A/ ambulantné sociálne služby v zákona NR SR č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách: 

 

1/ Opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc 

inej osoby pri zabezpečovaní 

                      

- nevyhnutných životných úkonov 

- nevyhnutných prác v domácnosti 

- kontaktu so spoločenským prostredím najmä sprevádzaním klientov 

na nákup, cirkevné obrady, vychádzky 

- kontakt s ošetrujúcimi lekármi , orgánmi štátnej správy a miestnej 

samosprávy činnými v oblasti sociálneho zabezpečenia 

- rozvoz a donášku stravy do bytu v rámci pomoci organizovať spoločné 

stravovanie osobám, ktoré sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo 

vysoký vek odkázané na spoločné stravovanie priamo vo svojej domácnosti 

 

2/ Prepravnú službu občanom s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu 

prepravu 

 

B/ Doplnkové služby – zapožičiavanie kompenzačných a rehabilitačných pomôcok, najmä 

pohybovo postihnutým osobám, rehabilitačné a sociálno-právne poradenstvo; 

 

C/ Práca s mládežou – zapájanie mladých ľudí do činnosti organizácie na báze dobrovoľnosti, 

predovšetkým v terénnych sociálnych službách a organizovaní detských táborov zo sociálne 

odkázaných rodín. 

 

D/ Spolupráca s lekármi a inými organizáciami a zariadeniami zaoberajúcimi sa sociálnou, 

humanitnou a charitatívnou činnosťou. 

  

E/ Humanitná pomoc – sústreďovanie, triedenie, preprava a doručovanie zbierok šatstva, 

nevyhnutného vybavenia domácností a potravín z darov pre odkázané osoby. 

 

F/ Spolupráca s domovmi dôchodcov pri preprave seniorov, s psychiatrickou liečebňou 

Samuela Bluma v Plešivci  a Domovom dôchodcov v Poproči, Medzeve pri preprave pacientov, 

spolupráca s neziskovou organizáciou Maják nádeje Bratislava pri preprave klientov, 

s farskými úradmi pri zabezpečovaní prepravy detí do letných a jesenných táborov. 
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Súhrnná informácia o základných smeroch vývoja sociálnych služieb 

HOMO HOMINI, n.o. 

 

 

1/Vývoj hlavných ekonomických ukazovateľov za rok 2014 

údaje sú v €  

 

 

rok 

2014 

Náklady 

spolu 

€ 

Vlastné 

príjmy 

z OS 

Vlastné 

príjmy 

z PS 

Dotácia 

Mesta 

Košice 

OS 

Dotácia 

Mesta 

Košice 

PS 

2% z daní % krytia 

nákladov 

z prostriedkov 

mesta 

Stredisko 

Košice 
248673,70 52650,29       3373,92        170156,00 7700,00 1021,31,18 71,52 

 

 

V roku 2014 sa na financovaní činnosti HOMO HOMINI, n.o. podieľalo  Mesto 

Košice 71,52% z celkových nákladov potrebných na poskytovanie sociálnych 

služieb.  
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A.  SOCIÁLNE SLUŽBY 

 

Sociálne služby boli poskytované na základe zákona NR SR č. 448/2008 Zb. o sociálnych 

službách a s príspevkom mesta Košice. 

Opatrovateľská služba bola poskytnutá na základe zmluvy s cca 60 klientmi, v úzkej 

spolupráci s referátom sociálnych vecí Magistrátu mesta Košice a rodinnými príslušníkmi 

klientov. 

Stredisko Košice registruje cca 154 klientov prepravnej služby. Počet odkázaných na 

poskytnutie prepravnej služby sa neustále zvyšuje vplyvom demografického vývoja a starnutia 

obyvateľstva v regióne Košice a okolie. Prehľad počtu prejazdených km, počet klientov 

prepravnej i opatrovateľskej  služby je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 

A 1.  OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

 

Opatrovateľskú službu poskytujeme v súlade s § 41 zákona NR SR č. 448/2008 Zb. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Činnosť bola zameraná na poskytovanie ambulantnej opatrovateľskej služby 

v domácnostiach starých a zdravotne postihnutých občanov na základe  žiadosti samotného 

klienta, jeho príbuzných, odporúčania  zdravotníckeho zariadenia a rozhodnutia vydaného 

Mestom Košice. 

 

A 1.1.  Opatrovanie v domácnostiach klientov 

 

Poskytovanie opatrovateľskej služby sa týka hlavne úkonov zabezpečujúcich nevyhnutné 

životne úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečovanie kontaktu so spoločenským 

prostredím. 

Opatrovanie v domácnostiach klientov bolo priebežne zabezpečované podľa požiadaviek 

klientov. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené počty odpracovaných hodín opatrovateľskej 

služby u jednotlivých klientov podľa mesiacov roku 2014. 
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 2014

Mesiac Počet opatrovateliek Počet klientov Počet odprac.hodín

Január 31 44 3284

Február 30 45 3489

Marec 30 46 3648

Apríl 32 50 3579,5

Máj 31 49 3433

Jún 32 48 3596

Júl 34 51 3774,5

August 35 52 3184,5

September 36 54 3373,5

Október 37 57 4519

November 37 63 3834

December 36 60 3650,5

SPOLU 43365,5  

 

Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby sa stanovovala podľa preukázaného 

mesačného dôchodku /celkového príjmu, vrátane sociálnych príspevkov / príjemcu služieb /pri 

viacerých príjemcoch služby v domácnosti sa vypočítaval priemer na príjemcu služby. 

 

Uplatňované cenové relácie za poskytované služby zohľadňovali minimálne dôchodky, 

zvýšenia dôchodkov i možnosti solventnejších klientov a sú v súlade s uzneseniami správnej rady 

neziskovej organizácie Homo Homini, n.o. Klienti môžu byť oslobodení od úhrady za poskytnutú 

službu a základe vážnych sociálnych a finančných dôvodov. 

 

Vo výkone opatrovateľskej služby sledujeme nárast počtu žiadostí o uzatvorenie zmluvy 

o poskytovaní opatrovateľskej služby, a tým aj nárast počtu odpracovaných hodín u klientov. 
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A 2  PREPRAVNÁ SLUŽBA 

 

Prepravnú službu poskytujeme v súlade s § 42 zákona NR SR č. 448/2008 Zb. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Prehľad výkonov vozidla v stredisku Košice 

najazdené km za rok 2014 

 

Prejazdené kilometre
Mesiac Posúdení Neposúdení+príspevok Réžia Spolu

Január 1192 28 1220

Február 1149 113 1262

Marec 1458 83 1541

Apríl 1265 40 100 1405

Máj 1594 133 1727

Jún 1198 49 1247

Júl 1424 14 1438

August 1106 38 1144

September 1615 91 1706

Október 1437 145 1582

November 1134 108 1242

December 1070 6 1076

Spolu 15642 848 100 16590  
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B/ prehľad o počte prejazdených km v prepravnej službe za rok 2014 

 

Rozpis km-posúdené osoby Rozpis -diaľková preprava

Pristavenie Jazda Dojazd Pristavenie Jazda Dojazd Počet jázd Spolu km

Mesiac
Január 375 451 366 1192

Február 367 412 370 1149

Marec 453 552 453 1458

Apríl 342 408 372 3 70 70 1 1266

Máj 317 350 315 156 300 156 2 1596

Jún 391 420 387 1198

Júl 444 533 447 1424

August 285 307 281 3 114 116 1106

September 415 527 438 115 115 5 1 1616

Október 436 511 490 1437

November 367 369 398 1134

December 327 370 373 1070

0

Spolu 4519 5210 4690 277 599 347 4 15646  

 

 

 

 

 



 

9 

 

D/ Spolupráca s orgánmi a organizáciami 

 

 

- Slovenská humanitná rada – zdravotnícke pomôcky /vozíky, chodítka, barle / 

 

- Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48A, Košice 

 

- Miestne úrady v Košiciach  – prepravná služba, 

 

- Farský úrad sv. Gorazda a spoločníkov, Košice, 

 

- Evanjelický farský úrad, Mlynská 23, Košice, 

 

- Maják nádeje, n.o., Karpatská 24, Bratislava, 

 

- Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, 

 

- Domov dôchodcov, Poproč 

 

- Domov dôchodcov, Garbiarska ul., Košice 

 

- ZOS Mestskej časti Košice Sever, Ťahanovské riadky, Košice,  

 

- ZOS Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov, Košice 

 

- ZOS Jesienka, Turgenevova ulica, Košice 
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E/ Projekty 

 

1. V roku 2014 sme požiadali ÚPSVaR o  poskytnutie finančného príspevku na 

aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. V spolupráci s Policajným Zborom Slovenskej Republiky sme sa zapojili do 

projektu Bezpečná jeseň života, cieľom ktorého je preventívne pôsobiť na bezpečnosť seniorov 

v našom meste. 

 

 
 

 

 

 



 

11 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ČINNOSTI 

 

Dotácia Mesta Košice predstavovala 81,456% celkových nákladov neziskovej 

organizácie Homo Homini, n.o. v Košiciach, čo v značnej miere stabilizovalo činnosť strediska 

a jeho schopnosť reagovať v primeranej lehote na požiadavky záujemcov o sociálne služby. 

 

Z celkových príjmov v € boli finančné zdroje zabezpečené nasledovne : 

 

 Finančný zdroj     celkový objem   podiel  

€    % 

 Príjmy z opatrovateľskej služby   52 650,29--   21,17 

 Príjmy z prepravnej služby    3 373,92 --   1,357 

 Dotácia Mesta Košice (OS)    170 156,00--   68,43 

 Dotácia Mesta Košice (PS)    7 700,00   3,096 

 2% z podielu zaplatenej dane    1 021,31   0,41 

 

Celkové náklady      248 673,70-    100,0 

 

Podrobný prehľad o čerpaní a krytí nákladov je uvedený v prílohe, ktorá je 

súčasťou tejto výročnej správy . 

 

 

 
 
 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Mária Gamcová, PhD. 
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