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1) Základné údaje o organizácii  

 

Názov: RAFAEL dom 

Právna forma: Nezisková organizácia 

IČO: 45 74  60 79 

DIČ: 212 0049 767 

Adresa sídla: Kĺzavá 31/B, 831 01, Bratislava 

Registrácia: Okresný úrad Bratislava - Odbor 
vnútornej správy, dňa 20.3.2015, 
OVVS- 31730/459/2015-NO 

Predseda správnej rady: MUDr. Allan Bohm 

Riaditeľ: Ing. Stanislav Hodek 
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2.) Zhodnotenie činnosti organizácie 
 

Úvod 
Nezisková organizácia RAFAEL dom n. o. zahájila v auguste 2016 prevádzku zdravotnícko-
sociálneho zariadenia Dom RAFAEL na Kutlíkovej ulici 15 v Bratislave Petržalke. Od augusta 
2016 sme postupne otvárali jednotlivé služby starostlivosti, podľa potrieb a záujmu klientov. 

V Dome RAFAEL sa poskytujú dva druhy sociálnej služby a dva druhy zdravotnej 
starostlivosti. 

Sociálne jednotky starostlivosti: 

Domov sociálnych služieb, ktorý je určený pre mladých dospelých ľudí so špecifickými 
potrebami - ambulantná forma, maximálny počet 20 miest. 

Špecializované  zariadenie pre ľudí s neurodegeneratívnymi zmenami s vyšším stupňom 
odkázanosti na pomoc druhých -  pobytová forma, maximálny počet 24 miest. 

Zdravotné jednotky starostlivosti: 

Dom ošetrovateľskej starostlivosti sa zameriava na liečbu chronických rán, následnú 
starostlivosť po hospitalizáciách, rehabilitáciu pre ľudí po výmene kĺbov. 

Hospic je určený pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, poskytujeme komplexnú 
zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. 

Presadzujeme starostlivosť založenú na rešpektovaní klienta, jeho hodnôt a individuálnych 
potrieb. Sprevádzame ho na jeho ceste zachovania si čo najväčšej možnej miery 
samostatnosti. Obidve jednotky starostlivosti vytvárajú menšie spoločenstvo navzájom 
blízkych ľudí. Malá komunita ponúka lepšie podmienky pre aktívnu prácu s klientom, 
umožňuje individuálny prístup, vytvorenie podnetného, a zároveň bezpečného prostredia.  
Snažíme sa o zapojenie rodiny a priateľov do starostlivosti o blízkeho, ponúkame informácie 
a základné sociálne poradenstvo.     

 

Sociálna oblasť 
V rámci pracovnej terapie, ktorá vychádza z aktuálnych schopností našich klientov, sme sa 
zapojili do vonkajších úprav  bezprostredného okolia Domu RAFAEL. Vysádzanie kvetinových 
záhonov a kríkov bola obľúbená aktivita našich starkých, mladí ľudia so špecifickými 
potrebami mali  zase radosť z čistenia okolitých parkových chodníkov, ktoré sme potom 
využívali na prechádzky.  

V lete sme veľa času trávili vonku a presúvali sme aj aktivity sociálnej rehabilitácie čo najviac 
do exteriéru. Hrali sme spoločenské hry, počúvali hudbu, užili si canisterapiu, a to všetko 
v prírodnom prostredí, obklopení zeleňou petržalského lesoparku. Raz za týždeň sme chodili 
na dlhší výlet k Malému Draždiaku, kde sme si opekali, spievali, hrali loptové hry a pozorovali 
labute v okolí jazera. 



RAFAEL dom n.o.    
Kĺzavá 31B   IČO: 45746079 
83101 Bratislava   email: info@domrafael.sk 
Slovenská republika   http: www.domrafael.sk 

strana 5 
 

V chladnejších mesiacoch sme presunuli terapeutické aktivity do priestorov nášho 
zariadenia. Individuálne a skupinové terapie s využitím prvkov arteterapie  prebiehali 
v keramickej, ale aj v textilnej dielni. Pravidelná relaxácia pri počúvaní hudby a spievanie  
v rámci muzikoterapie napomáhalo k navodeniu pozitívnej nálady u našich klientov.  

K psychickej pohode prispievala aj reminiscenčná terapia, počas ktorej mali klienti priestor 
na sebavyjadrovanie, uvedomenie si vlastnej identity, pričom si precvičovali pamäť.   

V rámci terapií sme sa úspešne pokúsili aktívne zapojiť klientov do biblioterapie, čítanie 
slovenských klasických autorov a rozbor básní vťahujú našich klientov do deja a dôb 
minulých.   

Pri problémoch s komunikáciou využívame rôzne formy augmentatívnej alternatívnej  
komunikácie, ktorá nám pomáha spájať klientov a personál, viesť k lepšej a zrozumiteľnej  
komunikácii pri denných úkonoch a sociálnej rehabilitácii.  

Predvianočný čas bol plný spevu a radostného očakávania. Deti navštívili našich klientov na 
oddelení, zahrali a zaspievali si spolu s nimi tradičné slovenské koledy. Naši klienti sa ako 
verní diváci zúčastnili aj kultúrneho programu, ktorí si pripravili mladí ľudia s postihnutím zo 
združenia Votum. K podstate adventu sme sa priblížili prostredníctvom svätej omše za účasti 
bratislavského pomocného biskupa, ktorú hudobne sprevádzala skupina mladých ľudí. 

V rámci psychologickej práce s klientmi sme sa zameriavali na aktuálne prežívanie „tu 
a teraz“, ako aj na mapovanie potrieb klientov. Stretnutia prebiehali prevažne formou 
individuálnych podporných rozhovorov s klientmi - či už na izbách v lôžkovej časti alebo 
v príjemnom prostredí spoločenských miestností Domu RAFAEL. Emocionálna 
a inštrumentálna sociálna opora bola podľa potreby poskytovaná nielen klientom nášho 
zariadenia, ale aj ich príbuzným. 

Sociálna práca 

Každý klient je jedinečný. Ich možnosti a obmedzenia sú rôzne, preto je dôležitý individuálny 
prístup ku každému z nich. Snažíme sa ich dôsledne spoznať, aby sme im vedeli konkrétne 
a cielene pomôcť. 

Pri prijímaní klienta do nášho zariadenia spisujeme prijímaciu ošetrovateľskú správu - 
nevyhnutné je poznať zdravotnú diagnózu a problémy s ňou súvisiace. Zároveň robíme 
sociálnu diagnostiku na základe sociálnej anamnézy klienta. Táto diagnostika má svoj význam 
pri ďalšej práci s klientom. Vyplýva z nej, napríklad, druh a frekvencia poskytovaných terapií.  

Keďže sú v našom zariadení klienti s vyšším stupňom odkázanosti, sociálnu anamnézu 
robíme vždy za prítomnosti rodinného príslušníka klienta, v niektorých prípadoch je to 
možné len s rodinným príslušníkom. 

Pomoc klientom a starostlivosť o nich smerujeme tiež k rodinám klientov. Počas práce 
s klientom ich prítomnosť nevylučujeme, naopak, je žiaduca. Uľahčuje adaptáciu klienta na 
zariadenie počas prvých dní a týždňov pobytu. Klient si osvojí nové prostredie, čo je 
nevyhnutné hlavne pre dlhodobé a trvalé pobyty v zariadení.  
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Zdravotná oblasť 
Dom ošetrovateľskej starostlivosti a hospic 

Zdravie sa už nechápe len ako neprítomnosť choroby. Je to celková, teda telesná, psychická, 
sociálna a duchovná pohoda, ale zároveň je aj súčasťou zdravia užšej a širšej komunity a 
prírody. Zdravá atmosféra je vytváraná zdravou komunitou. Telesné zdravie je teda pohodou 
tela, bezproblémový chod funkcií. Duševné zdravie je pohodou nášho myslenia, prežívania. 
Sociálne zdravie je pohoda vo vzťahoch, ktoré sú pre človeka významné. Duchovná dimenzia 
zdravia naznačuje vzťah k hodnotám - to, do akej miery dokáže človek dať do súladu svoje 
presvedčenie, svoj život s hodnotami. V Dome RAFAEL sa chceme citlivo zaoberať všetkými 
štyrmi zložkami zdravia rovnako, resp. s prihliadnutím na aktuálnu situáciu klienta – 
pacienta, chceme asistovať človeku v jeho raste vzhľadom na dôstojnosť každej ľudskej 
bytosti od počatia po prirodzenú smrť. 

V systéme starostlivosti o klientov poskytujeme nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť 
klientom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje. 

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sme zaznamenali dobré výsledky v starostlivosti 
o chronické rany, navrátenie stratenej hybnosti a samostatnosti pacientom po úrazoch, 
náhlych cievnych mozgových príhodách, operáciách. Individuálnym prístupom sme zmiernili 
úzkosť či nepokoj pacientom v pokročilých štádiách demencie. V prípade potreby sme 
správne intervenovali a vyriešili akútne stavy. Poskytujeme aj pravidelnú lekársku 
starostlivosť, zabezpečujeme lekárske kontroly, odborné vyšetrenia, lekárske predpisy liekov 
a zdravotníckych pomôcok, ponúkli sme možnosť príbuzným klientov zmeniť praktického 
lekára a zabezpečovali sme celý manažment liekov a pomôcok.  

Zabezpečujeme chod oddelení, nákup spotrebného zdravotníckeho materiálu. Poskytli sme 
príbuzným možnosť tráviť s našimi klientami čas 24 hodín denne, čím sme budovali pro-
rodinne orientovanú starostlivosť. Inovovali sme spôsob vedenia zdravotnej dokumentácie, 
v rámci prevádzky a chodu oddelenia sme zostavili fungujúcu organizačnú štruktúru. V rámci 
posudzovania miery možnosti poskytnúť kvalitnú ošetrovateľskú a medicínsku starostlivosť 
sme zriadili špeciálnu akceptačnú komisiu, ktorej členovia (lekár, vrchná sestra, sociálna 
pracovníčka, riaditeľ) spoločne rozhodujú o prijatí pacienta a opatreniach, ktoré je nutné 
vykonať pred jeho samotným nástupom.  

V rámci rozširovania Domu RAFAEL sme spustili do prevádzky v auguste najprv jedno 
oddelenie, ktoré sme postupne obsadzovali pribúdajúcimi klientami. Neskôr v decembri sa 
nám podarilo dozariaďovať ďalšie oddelenie, ktoré sme vybavili potrebným počtom 
personálu a začali prijímať väčšie množstvo klientov. V súčasnosti prebiehajú materiálovo - 
technologické prípravy na spustenie ďalšieho oddelenia.  

Fyzioterapeutická práca prebiehala najmä individuálnou formou, vychádzala z primárne 
stanovenej diagnózy a z momentálneho zdravotného a psychického nastavenia konkrétneho 
klienta. Je vykonávaná fyzioterapeutom, ak je potrebné, prizýva sa na  konzultáciu odborný 
lekár - špecialista. 
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Klienti sa zúčastňujú aj skupinového liečebného cvičenia. Rehabilitácie sú zamerané najmä 
na pohybový aparát, na uvoľnenie svalového tonusu, pričom sa používajú rôzne 
rehabilitačné pomôcky. Na cvičenia si naši klienti postupne zvykali, boli stimulovaní malými 
úspechmi a radosťou z pohybu. 

Postupne sme rozširovali rehabilitačné techniky, začali sme základnou liečebnou telesnou 
výchovou, pokračovali sme technikami Bobathovej metódy, SM systémom,  mäkkými 
technikami, orofaciálnou stimuláciou a masážami. Podľa individuálnych potrieb klientov  
zahŕňame do poskytovaných rehabilitácií aj termoterapiu – parafín a hydroterapiu – vírivku 
nôh. 

Duchovná služba 

V Dome RAFAEL sme ponúkli našich klientom možnosť duchovnej služby podľa ich vlastnej 
príslušnosti ku konkrétnemu vyznaniu.  

K dispozícii pacientom a ich príbuzným i personálu je nepretržite naša Kaplnka sv. archanjela 
Rafaela. Poskytujeme možnosť pravidelných svätých omší v stredy a soboty, návštevu kňaza 
pri lôžku pacienta, podľa žiadosti pacienta alebo príbuzných vieme zabezpečiť vysluhovanie 
sviatostí. V podobnom duchu úcty k ľudskej dôstojnosti pristupujeme k ťažko chorým 
pacientom v terminálnom štádiu, ale i k pacientom, ktorí stoja pred výzvou vyrovnať sa so 
zmenenou životnou situáciou, ktorú spôsobila náhla choroba. Duchovné sprevádzanie je  
neodmysliteľnou súčasťou prechodu rôznymi fázami ochorenia.  

Snažili sme sa po celý rok 2016 pozitívne ovplyvniť kvalitu života každého jedného človeka, 
ktorý nám bol zverený do opatery. 
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3.) Finančné ukazovatele 

Účtovným obdobím Organizácie je kalendárny rok.  

 

SÚVAHA 

Vybrané ukazovatele o majetku a záväzkoch 

 

STRANA AKTÍV SÚVAHY 

(netto aktíva v celých eurách) 

ROK 2016 ROK 2015 

MAJETOK SPOLU 85547 7097 

A. Neobežný majetok 12629 0 

A.1 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

A.2 Dlhodobý hmotný majetok 12629 0 

A.3 Dlhodobý finančný majetok 0 0 

B. Obežný majetok 72462 7075 

B.1 Zásoby 0 0 

B.2 Dlhodobé pohľadávky 0 0 

B.3 Krátkodobé pohľadávky 433 0 

B.4 Finančné účty 72029 7075 

C. Časové rozlíšenie 456 22 
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STRANA PASÍV SÚVAHY 

(údaje v celých eurách) 

ROK 2016 ROK 2015 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU 85547 7097 

A. Vlastné imanie -74516 -8916 

A.1 Imanie a peňažné fondy   

A.2 Fondy tvorené zo zisku   

A.3 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8916  

A.4 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -65600 -8916 

B. Cudzie zdroje spolu 157966 10013 

B.1 Krátkodobé rezervy 2986  

B.2 Dlhodobé záväzky 10546 10000 

B.3 Krátkodobé záväzky 74433 13 

B.4 Bankové výpomoci a pôžičky 70000 0 

C. Časové rozlíšenie 2098 6000 

 

Komentár k súvahe - aktíva: 

Obežný majetok predstavuje finančné prostriedky Organizácie na bankovom účte a v 
pokladni. 

 

Komentár k súvahe - pasíva: 

Vlastné imanie tvorí výsledok hospodárenia minulých rokov (strata súvisí s vyššími 
prevádzkovými nákladmi) Krátkodobé rezervy tvoria predpokladané náklady na vedenie 
účtovníctva a overenie účtovnej závierky. 

Časové rozlíšenie pasív predstavujú výnosy budúcich období, a to nepoužitý dar Hollen, ktorý 
sa použije v roku 2017. 
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia 

 

(údaje v celých eurách) ROK 2016 ROK 2015 

VÝNOSY 216906 7139 

Tržby   

Úroky   

Príspevky, dary, dotácie  216906 7139 

NÁKLADY 282506 16055 

Spotreba materiálu, energie 59001 1501 

Služby 71726 8669 

Mzdy a odvody a soc.náklady 147654  

Dane a poplatky 1755 84 

Odpisy  majetku 2370 5758 

Ostatné náklady  43 

Výsledok hospodárenia -65600 -8916 

Daň z príjmov   

CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO 
ZDANENÍ 

-65600 -8916 
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Komentár k výkazu ziskov a strát: 

Nárast výnosov súvisí so začatím prevádzky od augusta 2016.  Príspevky a dary boli použité 
na prevádzku všetkých stredísk. Príspevok z BSK bol použitý na prevádzku strediska DSS 
a Špz. 

 

4) Prílohy 

1. Účtovná závierka za rok 2016 

2. Výrok auditora za rok 2016 

 

Výročná správa a účtovná závierka za rok 2016 bola schválená Správnou radou RAFAEL dom 
n. o. dňa 23.3.2017. 

 

v Bratislave 23.3.2017 

 

 

                                                                                                             Ing.  Stanislav Hodek 

                                                                                                                   riaditeľ 

 


