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Vážení priatelia,  

    Naša nezisková organizácia bola založená v októbri 2008. 31.10. 2008 bola 
zaregistrovaná v Registri neziskových organizácií vedenom  Obvodným úradom 
v Bratislave, odborom všeobecnej vnútornej správy. Nezisková organizácia bola 
založená preto, aby sme mohli pokračovať v činnosti, ktorú naše stredisko rozvíjalo 
v rámci Bratislavsko- trnavskej arcidiecéznej charity.  
Naša činnosť: 

 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Modra zabezpečuje 
poskytovanie  odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v domácnosti klienta 
podľa zákona č 576/2004 Z.z.    o zdravotnej  starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti    v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch  zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve znení neskorších predpisov. Ošetrovateľskú starostlivosť 
poskytujú kvalifikované zdravotné sestry 
Poskytujeme odbornú ošetrovateľskú starostlivosť: 



 Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o ležiacich pacientov 

 Ošetrovanie rán 

 Prevencia a ošetrovanie dekubitov 

 Ošetrovateľská rehabilitácia a mobilizácia pacientov 

 Podávanie injekcií a infúzií 

 Odber krvi v domácnosti 

 Starostlivosť o stómie 

 Meranie fyziologických funkcií 

 Strarostlivosť o klientov terminálnom štádiu 
                Starostlivosť poskytovaná prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti je hradená zo zdravotného poistenia na základe schválenia revíznym 
lekárom. 

  Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý   
zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní 

                     1. nevyhnutných životných úkonov, 
                     2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
                     3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom 

 Prepravnú  službu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorý podľa posudku príslušného orgánu je odkázaný na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 

        Postupne vzniklo stredisko, ktoré malo k 31.12.2009 1 vrchnú sestru, ktorá sa 
venuje organizácii a riadeniu strediska, 3 zdravotné sestry poskytujúce domácu 
ošetrovateľskú starostlivosť, 5 opatrovateľky poskytujúce opatrovateľskú starostlivosť 
v rámci celého okresu Pezinok, 13 opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľskú 
starostlivosť v obci Šenkvice,  3 opatrovateľky v obci Častá  a 3 opatrovateľky v obci 
Dubová.Do nášho tímu patrí aj šofér, ktorý vozí podľa potreby sestry a opatrovateľky 
a počas obeda vozí v Modre obedy. Vedeniu a organizácii opatrovateľskej služby sa 
venuje kolegyňa, naša administratívna pracovníčka, ktorá v r.2009 ukončila štúdium 
sociálnej práce na Vysokej škole svätej Alžbety v Bratislave.  
            V júni 2009 sa nám podarilo založiť chránenú dielňu, kde  sme prijali  5 
zamestnancov  ktorí pre naše stredisko zabezpečujú pomocné kancelárske práce 
a pomocné prípravné práce pre sestry a opatrovateľky v teréne.  
V priemere ošetríme mesačne asi 100 klientov, u ktorých sme vykonali spolu 15 877 
návštev a celkovo 44 160 výkonov. V opatrovateľskej službe  opatríme 21 klientov  
mimo zmluvných obecných opatrovateľských služieb, v obci Šenkvice sme mali 
k 31.12.2009 13 klientov, v Dubovej  3  klientov a v Častej 6 klientov. V Modre vozíme 
denne okolo 70 obedov.  
 
      Počas  existencie nášho strediska sa nám podarilo získať pomôcky, ktoré skvalitňujú 
poskytovanú starostlivosť - v súčasnosti vlastníme 3 elektrické polohovacie postele, 3 
mechanické polohovacie postele, 1 nemocničnú posteľ, kyslíkový koncentrátor, viacero 
vozíkov, WC stoličiek, chodítok a antidekubitných matracov. Niektoré pomôcky sme 
získali zo Slovenskej humanitárnej nadácie 

Vďaka podpore Ligy proti rakovine sa nám za posledné roky podarilo skvalitniť 
poskytovanie domácej starostlivosti. Za ich podpory sme v posledných rokoch zakúpili 

nasledujúce pomôcky: 



 3 elektrické polohovacie postele 
 Antidekubitný matrac 
 Kyslíkový koncentrátor 
 Autokláv typu ,,B“ 

 
 
Ekonomické ukazovatele: 

 

 Všetky tieto aktivity chceme zachovať a naďalej poskytovať kvalitnú domácu 
starostlivosť. Dúfame, že naša činnosť sa bude naďalej rozvíjať a bude prospešná pre 
obyvateľov okresu Pezinok. 
 
Šenkvice, 13. 5. 2010 
Vypracovala  PhDr. Zuzana Bilková, riaditeľka neziskovej organizácie Charita Modra  
 

   

           PhDr. Zuzana Bilková 
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