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 „Vylúčení už nie sú len spodinou, bezprávnymi osobami alebo ľuďmi na okraji spo-
ločnosti, vylúčení jedinci už ani nie sú jej súčasťou, sú z nej vyradení, vylúčení zo 
spoločnosti. Nie sú vykorisťovaní, sú vyhnancami - odpadom, zvyškami, ktorých je 
prebytok. Nikto však nie je nadbytočný. Nikto nie je vylúčený z Božej lásky a nesmie 
byť vylúčený z našej starostlivosti.

Pomáhate ostatným zmeniť ich vlastné životy, pretože práve vy ste soľou, kvasom a  
majákom nádeje pre tých, ktorí sú v núdzi.

Vy ste rukami Ježiša Krista vo svete. Vaše svedectvo pomáha zmeniť životy mnohých 
ľudí, rodín, komunít. Vaše svedectvo pomáha meniť aj vaše vlastné srdce.“

Nech aj tieto slová sú pre nás motiváciou, nech nás posúvajú ďalej na iný „level“ 
služby.

Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste prispeli k napĺňaniu poslania charity a  svojou pod-
porou, modlitbami a vlastným zapojením nám pomáhate žiť evanjelium službou! 

Mgr. Peter Birčák 
riaditeľ Diecéznej charity Žilina

Vo výročnej správe sú opísané činnos-
ti, projekty, služby, do ktorých sme počas 
uplynulého roka vkladali naše úsilie. 

Čo sa však nedá zahrnúť do textov a štatis-
tík, je milosrdenstvo a láska, ktorú pracov-
níci a dobrovoľníci dávali do služby „po-
trebným“. Použil som tento termín, lebo pre 
mňa najviac vystihuje tých, ktorí trpia, žijú 
v chudobe. Potrebujú nás, našu pomoc. Ale 
možno ešte viac potrebujeme my ich. Potre-
bujeme meniť myslenie, postoje.

Momentom, ktorý sa ma uplynulý rok veľ-
mi dotkol, bol príhovor Sv. Otca Františka 
pracovníkom charity. Jeho slová sú pre nás 
povzbudením, ale aj výzvou:
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 O nás
Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou 
subjektivitou. Diecézna charita Žilina bola zriadená žilinským diecéznym biskupom 
Mons. Tomášom Galisom podľa Kódexu kánonického práva a v súlade so zákonom
č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spo-
ločností v znení neskorších predpisov dňom 20. októbra 2008. Ministerstvo kultúry 
SR dňom 12. 11. 2008 zapísalo Diecéznu charitu Žilina do evidencie právnických osôb.

Diecézna charita Žilina je zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb 
Žilinského samosprávneho kraja pod č. 2/2008/OSV v súlade so zákonom 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Diecézna charita Žilina je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej cha-
rite a spolupracuje s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku.

Naše poslanie
Poskytujeme charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie 
služby, vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, sociálne poraden-
stvo, vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kura-
tely a poskytujeme humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, 

národnosť, pohlavie, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Naše hodnoty
Ľudská dôstojnosť v Božom slove. Prijatie človeka takého, aký je, pretože 
každý človek je stvorený na Boží obraz.
Život v nádeji. Rešpektovanie a napĺňanie potrieb života človeka vo všetkých 
rozmeroch (v duchovnom, duševnom a telesnom). Ochrana života od 
počatia po prirodzenú smrť.
Podpora a ochrana rodiny. Rodina ako prirodzené spoločenstvo a základ 
spoločnosti. Podpora zdravého vývoja rodiny ako muža a ženy a ich detí.
Láska a spravodlivosť. Uskutočňovanie milosrdenstva a odpustenia v spojení 
s vierou a pravdou. 
Sloboda a zodpovednosť. Prejavovanie slobody v jednote s Božou vôľou a 
zodpovednosti v rozhodovaní. 

 Naša história 

 20. 10. 2008 zriadenie Diecéznej charity Žilina Mons. Tomášom Galisom 
  
 01. 01. 2009 oficiálne zahájenie činnosti Diecéznej charity Žilina so zariadenia-
mi: Charitatívno-sociálne centrum Žilina (Dom charity sv. Vincenta, Žilina a Cha-
ritatívna služba v rodinách, Žilina), Dom charity sv. Kamila v Žiline, Dom charity 
sv. Gianny v Čadci, Detský charitný dom Považská Bystrica, Agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava (ADOS Charita Ilava)

 14. 12. 2009 zriadenie Domu charity sv. Krištofa v Martine 

 01. 01. 2010 začiatok prevádzky Domu charity sv. Krištofa v Martine

 od roku 2012 registrácia jednotlivých farských charít ako organizačných zložiek
   Diecéznej charity Žilina

  30. 04. 2015  zrušenie činnosti ADOS Charita Ilava

  K 31. decembru 2015 Diecézna charita Žilina registruje 15 farských charít.
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Diecézna charita Žilina poskytuje nasledovné sociálne služby podľa zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II 
podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. 
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 
č. 448/2008 Z. z.

Opatrovateľskou službou sa vykonávajú úkony:
 a) sebaobslužné úkony – týkajúce sa osobnej hygieny, pomoci pri podávaní jedla a 
pri pití, pri obliekaní a vyzliekaní, pri použití WC, pri presune na vozík a na lôžko, 
v oblasti mobility a motoriky
 b) úkony starostlivosti o svoju domácnosť – zahŕňajúce nákup, bežné upratovanie 
v domácnosti, starostlivosť o bielizeň a lôžko a ďalšie jednoduché úkony spojené 
s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
 c) základné sociálne aktivity – zahŕňajúce sprievod na lekárske vyšetrenie, na vy-
bavenie úradných záležitostí, predčítanie a tlmočenie pre nepočujúce fyzické osoby
 d) dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a 
pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

Ďalšie služby podľa potrieb konkrétneho klienta:                   
 a) návštevná - je určená klientom, ktorí žijú osamelo, vo svojom okolí izolovane a 
má pomáhať postupnému nadviazaniu kontaktu klienta s okolím
- v prípade hospitalizácie našich stálych klientov v nemocnici alebo ich umiestne-
ním v zariadení sociálnych služieb zabezpečujeme pravidelnú návštevnú službu
 b) duchovná - spočíva v sprevádzaní klienta na životnej ceste s prihliadnutím 
na duchovné potreby. Podľa potreby a záujmu klienta sprostredkujeme aj službu 
kňaza k sviatosti zmierenia a k sviatosti pomazania chorých.

Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdra-

votným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkáza-
ným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať na dohodnutý čas, najdlhšie do za-
bezpečenia pomôcky alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

Prepravná služba
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravot-
ným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozid-
lom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schop-
nosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Nocľaháreň
Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v nocľahárni fyzickej osobe v nepriaznivej so-
ciálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspoko-
jovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo 
nemôže doterajšie bývanie užívať, 
 a) poskytuje
    1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, 
    2. sociálne poradenstvo, 
    3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
 b) utvárajú podmienky na
    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
    2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Nevyhnutné ošatenie a obuv sa poskytuje fyzickej osobe v rozsahu potrebnom na 
zachovanie ľudskej dôstojnosti. Rozumieme ním aj použité ošatenie a obuv. Zahŕňa 
aj prijímanie hračiek, kníh a nábytku.  

Nízkoprahové denné centrum
Podľa § 24b zákona č. 448/2008 Z. z. sa v nízkoprahovom dennom centre poskytuje 
sociálna služba počas dňa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.
V nízkoprahovom dennom centre sa
 a) poskytuje
    1. sociálne poradenstvo, 
    2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
 b) utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

 Poskytované služBY 
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Práčovňa
Podľa § 59 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v práčovni utvárajú podmienky na pranie, 
žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
 a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných život-
ných potrieb, 
 b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 c) dovŕšila dôchodkový vek.

Stredisko osobnej hygieny
Podľa § 60 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v stredisku osobnej hygieny utvárajú podmi-
enky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá
 a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných život-
ných potrieb, 
 b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 c) dovŕšila dôchodkový vek.

Sociálne poradenstvo
Podľa § 19 zákona č. 448/2008 Z. z. sociálne poradenstvo je odborná činnosť zame-
raná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo 
sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného soci-
álneho poradenstva.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodi-
ny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia pro-
blému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 
Je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu 
problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej od-
bornej pomoci.

Sociálne poradenstvo nadväzuje na prvú sociálnu pomoc a je určené tým ľuďom, 
ktorí sú ochotní po zmiernení hmotnej núdze riešiť svoju situáciu. V spolupráci 
s klientmi hľadáme príčiny a možné spôsoby riešenia tohto stavu. Sociálne pora-
denstvo je poskytované po príchode z výkonu trestu, v prípadoch dlhodobej neza-

mestnanosti, pri vybavovaní sociálnych dávok, osobných dokladov, prihlasovaní na 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.
Forma poskytovania sociálneho poradenstva: 
 a) ambulantná – poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo 
je dopravovaná do zariadenia
 b) terénna – poskytuje sa fyzickej osobe v jej prirodzenom fyzickom prostredí

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
Podľa § 20 zákona č. 448/2008 Z. z. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chráne-
ných záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej 
osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, 
pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných po-
daní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní 
iných vecí v záujme fyzickej osoby.

Pomoc bola poskytovaná v nasledovných oblastiach:
 a) Zákon č. 448/2008 Z. z. a s ním súvisiace právne predpisy 
Pomoc pri vybavovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia. Občan je poučený o možnostiach poskytnutia peňažných príspevkov. 
Pomoc pri písaní odvolaní voči rozhodnutiam orgánov štátnej správy, informácie o 
výhodách vyplývajúcich z preukazu občana so zdravotným postihnutím, pomoc pri 
ich vybavení a pod.
 b) Jednorazové finančné výpomoci zo samosprávnych orgánov na preklenutie ne-
priaznivého obdobia
 c) Výkon práce a pomoc pri hľadaní zamestnania
 d) Styk rodiča s maloletým dieťaťom 
 e) Rodinné problémy
 f) Korešpondencia s rôznymi inštitúciami
 g) Pomoc pri vybavovaní úplného invalidného dôchodku
 h) Pomoc pri spisovaní žiadostí do domova sociálnych služieb a rôznych iných 
návrhov
 i) Náhradné výživné 
 j) Štipendiá
 k) Bývanie a problémy súvisiace s bývaním
 l) Vybavovanie osobných dokladov
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Domov sociálnych služieb 
Podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v domove sociálnych služieb poskytuje so-
ciálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo 
fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti 
je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
V domove sociálnych služieb sa
 a) poskytuje
    1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
    2. sociálne poradenstvo, 
    3. sociálna rehabilitácia, 
    4. ošetrovateľská starostlivosť, 
    5. ubytovanie, 
    6. stravovanie, 
    7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
    8. osobné vybavenie, 
 b) zabezpečuje                                                c) utvárajú podmienky na
    1. pracovná terapia,                                        1. vzdelávanie,
    2. záujmová činnosť,                                      2. úschovu cenných vecí.
 
Zariadenie pre seniorov 
Podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna 
služba
 a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzic-
kej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 
č. 448/2008 Z. z., alebo
 b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa
 a) poskytuje
     1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
     2. sociálne poradenstvo,    
     3. sociálna rehabilitácia, 
     4. ošetrovateľská starostlivosť, 
     5. ubytovanie, 
     6. stravovanie, 

     7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
     8. osobné vybavenie, 
 b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
 c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Denný stacionár
Podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služ-
ba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 
č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len 
na určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa
 a) poskytuje
     1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
     2. sociálne poradenstvo, 
     3. sociálna rehabilitácia, 
     4. stravovanie, 
 b) zabezpečuje
    1. pracovná terapia, 
    2. záujmová činnosť.

Útulok 
Podľa § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v útulku fyzickej osobe v nepriaznivej soci-
álnej situácii, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže 
doterajšie bývanie užívať,
 a) poskytuje
    1. ubytovanie na určitý čas, 
    2. sociálne poradenstvo, 
    3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
    4. pracovná terapia,
    5. nevyhnutné ošatenie a obuv, 
b) utvárajú podmienky na
    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
    2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
    3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
    4. záujmovú činnosť.
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 charitatívna služba v rodinách

Počet klientov poskytovaných sociálnych služieb
	•	opatrovateľská	služba	33
	•	požičiavanie	zdravotníckych	pomôcok	31
	•	prepravná	služba	3
	•	základné	sociálne	poradenstvo	77

Opatrovateľskú službu poskytujeme v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.30 hod. 
a nepretržitú opatrovateľskú službu sme poskytovali podľa potreby a priania klien-
tov (vo večerných hodinách a počas víkendov a sviatkov). Túto službu využilo počas 
1. štvrťroka 8 klientov. K 31.03.2015 sme službu v nepretržitej prevádzke museli 
zrušiť.

Z celkového počtu klientov sme 7 doopatrovali a jeden bol umiestnený v domove 
sociálnych služieb. 

V roku 2015 požiadalo o našu službu 44 žiadateľov, mohla byť však poskytnutá len 
14 z nich. Na konci roka 2015 sme mali 7 opatrovateliek zamestnaných na trvalý 
pracovný pomer a 3 opatrovateľky na dohodu o vykonaní práce. Pri výkone opatro-

Máme k dispozícii nemocničnú posteľ, polohovacie postele, invalidný vozík, an-
tidekubitné matrace, antidekubitné podložky, WC stoličku, chodítka, stoličky do 
vane, bioptron. Tieto pomôcky požičiavame na určitý čas, pokiaľ si klient nevybaví 
svoju vlastnú pomôcku. Počas tohto roka využilo túto službu 31 klientov.

Čo sa nám podarilo:
Nadácia SOCIA - Fond Lienky pomoci - projekt „Odstránenie bariér pre domácu sta-
rostlivosť o seniorov“ - zakúpenie polohovacích postelí a antidekubitných matracov, 
ktoré pomáhajú seniorom a ich blízkym vytvoriť podmienky, aby mohli čo najdlhšie 
zostať vo svojom prirodzenom domácom prostredí. Taktiež pomáhajú a uľahčujú 
opatrovateľkám starostlivosť o imobilných seniorov.

Sv. omša za zomrelých klientov a stretnutie s pozostalými - už po štvrtýkrát sme sa 
stretli v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši, ktorá bola obetovaná 
za duše našich zomrelých klientov. Pozvaní boli pozostalí, s ktorými sme sa stretli 
vo Farskom centre N3 pri občerstvení a pospomínali na našich drahých zosnulých.

Tréningy pamäte - opatrovateľky, ktoré sú vyškolené v tejto oblasti, sa stretávajú spo-
ločne s klientmi v Dome charity sv. Kamila alebo priamo v teréne a popri opatrova-
teľskej činnosti si nájdu čas aj na zlepšovanie pamäťových a fyzických schopností. 
Klienti sa na tieto stretnutia veľmi tešia.

vateľskej služby dbajú opatrovateľky na individuálny prístup ku každému klientovi, 
rešpektujú jeho slobodnú vôľu, zachovávajú jeho dôstojnosť, povzbudzujú ho k se-
bestačnosti a sebarealizácii.

Kontakt:
Mgr. Zuzana Žídeková

Predmestská 12, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 724 65 47

E-mail: chsr.za@gmail.com
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Dom charity sv. Vincenta poskytuje komplex služieb zameraných na pomoc 
ľuďom, ktorí sú z dôvodu sociálnej neprispôsobivosti bez prístrešia. Snaží sa 
o celkové riešenie problematiky ľudí, ktorí sú v hmotnej a sociálnej núdzi z 
rôznych dôvodov. 

Počet klientov poskytovaných sociálnych služieb 
	•	nocľaháreň	s	kapacitou	25	miest	158	klientov	(14	961	nocľahov)
	•	nízkoprahové	denné	centrum	362
	•	výdaj	stravy	229	(2890	polievok,	47	310	ks	pečiva)
	•	stredisko	osobnej	hygieny	216
	•	práčovňa	33
	•	výdaj	šatstva	a	obuvi	212
	•	základné	sociálne	poradenstvo	362
	•	špecializované	sociálne	poradenstvo	213

Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka sme kontaktovali a oslovili 63 
klientov. Bolo im poskytnuté základné sociálne poradenstvo a následne využili služ-
by v rámci nášho zariadenia. Naša vyhľadávacia činnosť – streetwork nám pomáha 
v lepšej komunikácii s klientmi, keďže sú oslovení v ich prirodzenom prostredí. 

Sociálna prevencia predstavuje spoluprácu klientov, ktorí sú aktívni v zmene spôso-
be svojho života. Počas roka týmto klientom umožňujeme zasielanie pošty na adre-

su Domu charity sv. Vincenta, v roku 2015 túto možnosť využilo 145 klientov. Tiež 
majú možnosť uloženia svojich finančných prostriedkov, pričom túto službu využilo 
93 klientov.

Realizujeme aj rôzne resocializačné aktivity, napr. brigády v zariadení alebo distri-
búcia pouličných časopisov Nota Bene a Cesta. 

Počas roka 2015 predávalo časopis Nota Bene 37 aktívnych predajcov, spolu predali 
24 277 ks. Časopis Cesta distribuovalo 9 predajcov, spolu predali 1 159 kusov. 

V priebehu roka 2015 mali možnosť odpracovať trest povinnej práce 3 odsúdení. 
Ďalej sme umožnili 7 občanom v hmotnej núdzi evidovaným na Úrade práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Žiline odpracovať 32 hodín mesačne dobrovoľníckej činnosti.

Čo sa nám podarilo
Duchovno-vzdelávacie aktivity - štvrtkové kvízy, sväté omše, krížová cesta
Štedrá večera pre 50 ľudí bez domova - 23. december 2015
Slávnosť sv. Vincenta de Paul (patrón zariadenia) - 27. september 2015

 Dom charity sv. Vincenta
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Prax študentov - počas celého roka poskytuje Dom charity sv. Vincenta odbornú 
prax študentom vysokých škôl, počas ktorej si môžu priamo v praxi vyskúšať prácu 
s cieľovou skupinou – ľuďmi bez domova.

Dobrovoľníci - počas roka nám pravidelne pomáhala 1 dobrovoľníčka, ktorá je pro-
fesionálna kaderníčka a dobrovoľnícky strihala ľudí bez domova v nízkoprahovom 
dennom centre. 
Dňa 25. augusta skupina 23 mladých v spolupráci s rehoľou Menších bratov kapucí-
nov vymaľovala priestory nízkoprahového denného centra, upratali šatník a okolie 
zariadenia.

Spolupráca – spolupracovali sme s Broumovskou diakoniou (sociálne družstvo), 
ktorá spočíva v distribúcii nepoužiteľného šatstva a obuvi pre ďalšie využitie. Toto 
občianske združenie podporuje pracovnú a sociálnu integráciu znevýhodnených 
osôb do spoločnosti vytváraním pracovných príležitostí. Dom charity sv. Vincenta 
úzko spolupracuje s rehoľou Sestry Panny Márie Útechy v Žiline, ktorá prevádzkuje 
nocľaháreň pre ženy. Ďalej spolupracujeme s Misionárkami Lásky – Sestry Matky 
Terezy v Žiline, ktoré sa tiež starajú o ľudí bez domova a s Útulkom Dobrého Pasti-
era v Kláštore pod Znievom pod vedením o. Vladimíra Masláka. 

"Naším poslaním je byť vtelenou Božou dobrotou pre chudobných a chorých. 

Maj súcit s chudobnými.“ sv. Vincent de Paul

Nechýbali sme
Rodinný deň v Kia Motors Slovakia - 6. jún 2015
Noc literatúry 2015 - verejné čítanie kníh v rámci podujatia organizovaného kultúr-
nym centrom Stanica-Záriečie, naše priestory navštívilo 350 ľudí
Tradičné ľudové remeslá - 21.-22. august sme na Mariánskom námestí predviedli 
výrobky z dreva 
Medzi	nami	(Inter	nos) - 3. septembra podujatie, ktoré búralo bariéry medzi telesne 
postihnutými a mladými ľuďmi. V charitnom stánku si návštevníci mohli vyskúšať 
prácu na výrobkoch s ľuďmi bez domova.
Myslíme na marginalizovaných - 30. september v rámci Týždňa kresťanskej kultúry 
sme ponúkali šišky na Hlinkovom námestí za symbolickú cenu na podporu služieb 
pre ľudí bez domova. 
Vianočné trhy - spolu s ďalšími charitnými zariadeniami sme sa zúčastnili vianoč-
ných trhov v Žiline v 8.-11. decembra, v rámci ktorých sme informovali o našich 
aktivitách a záujemcovia mohli podporiť našu činnosť.

Kontakt:
Mgr. Rastislav Kolman

Predmestská 12, 010 01 Žilina
Tel./fax: +421 41 724 47 95

E-mail: dchvincent.za@gmail.com
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Počet klientov poskytovaných sociálnych služieb v 2015
nízkoprahové denné centrum 191
nocľaháreň 80 ľudí 4773 nocľahov
útulok pre ženy 23 3504 nocľahov 
špecializované sociálne poradenstvo 146

V útulku bývajú ženy v dvoj- a trojposteľových izbách. K dispozícii je spoločenská 
miestnosť, kde prebiehajú resocializačné aktivity, ktoré pozostávajú z ručných prác.  
Klientky majú rozdelené služby pri zabezpečovaní prevádzky zariadenia: uprato-
vanie a príprava jedla, zapájajú sa do denných prác. Vedieme ich, aby si svoj čas 
dokázali naplánovať a dobre využiť. Pomáhame im pri hľadaní práce a vhodného 
bývania, prípadne pri umiestnení do iného zariadenia v závislosti od ich zdravotné-
ho stavu. Klientky sú motivované k obnoveniu a udržiavaniu pracovných návykov, 
učíme ich zodpovednosti, základným hygienickým návykom, stolovaniu. Vzájomne 

sa učíme tolerancii a vzájomnej úcte.

V rámci resocializácie predávajú klienti pouličný časopis Nota Bene a časopis Cesta 
za účelom zlepšenia finančnej situácie. Taktiež prebiehajú ručné práce - výroba dre-
vených ružencov, krížikov, vianočných a veľkonočných pohľadníc a ozdôb.

V Dome charity sv. Gianny poskytujeme službu šatníka, ktorú využívajú hlavne 
viacpočetné rodiny. Túto službu zabezpečujú naši dobrovoľníci, ktorých pomoc je 
nenahraditeľná.

Čo sa nám podarilo:    
Pravidelné duchovné obnovy s o. Michalom Melišíkom, modlitby sv. ruženca
Zapojenie do aktivít dobrovoľníka Mayron z Brazílie z organizácie Keric
Púť na horu Živčáková spojenú s opekačkou Dom charity sv. Gianny

Počet klientov poskytovaných sociálnych služieb 
	•	nocľaháreň	80	(4	773	nocľahov)
	•	nízkoprahové	denné	centrum	192
	•	útulok	pre	ženy	23	
	•	stredisko	osobnej	hygieny	1	608
	•	práčovňa	470
	•	výdaj	šatstva	a	obuvi	589
	•	základné	sociálne	poradenstvo	192
	•	špecializované	sociálne	poradenstvo	146

Kontakt:
Bc. Eva Ondrušková

Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca
Tel./fax: +421 41 432 40 88

E-mail: dchgianna.ca@gmail.com
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Účelom zariadenia je posilniť vnútornú motiváciu klientov k riešeniu svojej so-
ciálnej situácie a aktivizovať svoje schopnosti na získanie novej šance pre dôstoj-
ný život.

Cieľová skupina sú ľudia bez domova, po prepustení z výkonu trestu, závislí na 
alkohole a psychotropných látkach.

Trest povinnej práce vykonalo v našom zariadení 13 odsúdených a spolu odpra-
covali 2 300 hodín.

Počet klientov poskytovaných sociálnych služieb v 2015
nízkoprahové denné centrum 360

Na základe zmluvy medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine a 
Diecéznou charitou Žilina si dobrovoľnícku činnosť v rozsahu 32 hodín mesačne 
odpracovalo 16 ľudí. 

Prostredníctvom resocializačného programu predaja časopisu Cesta sme pomohli 
2 klientom zlepšiť ich sociálnu situáciu. V rámci sociálnej prevencie pre našich kli-
entov organizujeme aj ďalšie aktivity, ako sú možnosti zasielania pošty na adresu 
Domu charity sv. Krištofa, možnosť uloženia finančných prostriedkov, vykonáva-
nie nenáročnej práce pre naše zariadenie, napr. dovoz, pílenie a rúbanie palivového 
dreva, vykonávanie poriadku v objekte zariadenia a v jeho okolí. V ďalšom stupni 
resocializačného programu zabezpečujeme našim klientom brigády aj s ubytova-
ním, hlavne v poľnohospodárskej výrobe.

V roku 2015 sa pokračovalo v sprístupnení zariadenia v zimnom období klientom 
aj v sobotu, nedeľu a vo sviatok formou spolupráce s dobrovoľníkmi farskej charity 
Martin-mesto. V spolupráci s dobrovoľníkmi farskej charity prebiehalo vyhľadáva-
nie a potravinová pomoc chudobným a viacdetným rodinám.

Čo sa nám podarilo: 
Počas roka bola v zariadení umiestnená zázračná medaila Panny Márie od sestier 
vincentiek. 

Štedrá večera pre ľudí v núdzi - pomohli nám tiež dobrovoľníci miestnej farskej cha-
rity a občianske združenie Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom. V posledný deň 
roku sme vďaka podpore mesta uvarili chutnú kapustnicu. 

 Dom charity sv. Krištofa

Počet klientov poskytovaných sociálnych služieb 
	•	nízkoprahové	denné	centrum	360
	•	stredisko	osobnej	hygieny	250
	•	práčovňa	150
	•	výdaj	šatstva	a	obuvi	120
	•	základné	sociálne	poradenstvo	360

Kontakt:
Ing. František Kočalka

Kollárova 24, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 427 06 51

E-mail: dchkristof.mt@gmail.com
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Starostlivosť v našom zariadení poskytujeme na základe právoplatného rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu a posudku o odkázanosti na sociálnu službu. 

Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je spolupráca s dobrovoľníkmi. Dobro-
voľníci nám pomáhajú pri rôznych spoločenských udalostiach organizovaných pre 
obyvateľov zariadenia, najčastejšie pri ich sprevádzaní  na vychádzky do mesta a i. 

Duchovnú správu v zariadení zabezpečuje Rehoľa bratov dominikánov. Klienti majú 
možnosť navštevovať kaplnku priamo v Dome charity sv. Kamila, kde sa pravidelne 
slúžia sv. omše.

V súlade s § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo Domu charity sv. 
Kamila v Žiline priznané postavenie chráneného pracoviska za účelom vytvorenia 
pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím. Pracovné miesta na 
chránenom pracovisku sú zamerané na vykonávanie pomocných prác súvisiacich 
so starostlivosťou o klientov. Ide najmä o tieto pomocné práce: opatrovateľská čin-
nosť, žehlenie, pranie, umývanie riadov, pomocné práce pri upratovaní (vysávanie, 
prezliekanie posteľnej bielizne). Pracovné miesta svojou povahou zodpovedajú ná-
ročnosti práce vhodnej pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí tak získavajú 
uplatnenie na trhu práce. Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím 
je 2.

Čo sa nám podarilo: 

Opekačka so seniormi v lesoparku Chrasť  v Žiline v rámci podujatia Nadácie Pontis 
NAŠE MESTO 2015. 

Vydanie zbierky básni nášho seniora - Anatola Ladeckého s podporou programu 
Opora Nadácie SPP.

S podporou Nadácie Orange sme zakúpili zdravotnícke pomôcky a vitamíny pre 
niekoľkých seniorov. 

 Dom charity sv. Kamila

Počet klientov poskytovaných sociálnych služieb 
	•	celková	kapacita	26	miest
	•	domov	sociálnych	služieb	12
	•	zariadenie	pre	seniorov	14
	•	denný	stacionár	6
	•	v	roku	2015	sme	mali	39	prijímateľov	sociálnych	služieb

Kontakt:
Mgr. Katarína Bobuľová

Framborská 6, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 562 64 76

E-mail: dchkamil.za@gmail.com
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Detský charitný dom Považská Bystrica je účelové zariadenie Diecéznej charity Ži-
lina s celoročnou prevádzkou, v ktorom sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v troch samostatných skupinách pre dieťa, ktoré:
- bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na úpravu pome-
rov dieťaťa,
- vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvo-
du porúch správania,
- je mladý dospelý
v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Roz-
hodnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola Detskému charitné-
mu domu Považská Bystrica udelená akreditácia na vykonávanie týchto opatrení.

Starostlivosť sa organizuje v troch samostatných skupinách (v 2 samostatných sku-

pinách a 1 skupine mladých dospelých). Cieľom je pripraviť deti do života tak, aby 
sa po praktickej i finančnej stránke vedeli sami o seba postarať po dovŕšení plnole-
tosti a odchode z Detského charitného domu. Veľmi dôležitá je fyzická i psychická 
vyrovnanosť, osobnostný rast, emocionálna stabilita, praktická zručnosť, zmysel pre 
plnenie povinností, zodpovednosť. Týmto úlohám je prispôsobený výchovný proces 
v zariadení. 

Umiestnené deti a mladí dospelí pochádzajú z rodín, kde zlyhala výchova rodičov 
vplyvom alkoholu, psychickej poruchy, stratou bývania alebo sa rodičia  o dieťa ne-
vedia, nemôžu alebo nechcú postarať. 

Pre prácu s biologickou rodinou je vyčlenený sociálny pracovník priamo v prirodze-
nom prostredí rodín. Snažíme sa mobilizovať rodičov k vytvoreniu podmienok, aby 
sa deti mohli čím skôr vrátiť do rodinného prostredia. Do tejto pomoci zapájame aj 
širší okruh rodinných príslušníkov. Pokiaľ je zrejmé, že príčiny, pre ktoré bolo dieťa 
vyňaté z rodiny pretrvávajú a k ich zmene nedôjde v určitom čase, vedieme rodičov 
k prijatiu myšlienky, že ich dieťa môže vyrastať v náhradnej rodine. Za úspech po-
kladáme aj zintenzívnenie návštev rodičov v zariadení a pravidelnejšie víkendové 
pobyty detí v biologickej rodine. 

Duchovná služba o. Františka Galvánka, s ktorým spolupracujeme od roku 2009, 
má pozitívny prínos pre deti i zamestnancov.

 Detský charitný dom Považská Bystrica

Počet klientov poskytovaných sociálnych služieb 
		•	celková	kapacita	30	miest
		•	k	31.	12.2015	bolo	17	detí	a	mladých	dospelých
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Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava (ďalej „ADOS Charita 
Ilava“) je zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poskytuje 
zdravotnú (ošetrovateľskú) starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v rám-
ci rozsahu ošetrovateľskej praxe v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravot-
nej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a so zákonom č. 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracov-
níkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

Je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti a patrí do siete zdravotníckych za-
riadení. Poskytuje komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, 
rodinám alebo skupinám v prirodzenom domácom prostredí alebo v inom prirod-
zenom prostredí osoby, ktorej sa poskytuje. Je jednou z najstarších foriem komplex-
nej starostlivosti o klienta, v súčasnosti sa však poskytuje na profesionálnej úrovni. 
Preto túto starostlivosť realizujú profesionálni zdravotnícki pracovníci.

Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja bola dočasne pozasta-
vená činnosť ADOS Charita Ilava v období od 1. novembra 2014 do 30. apríla 2015. 
Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 9. apríla 2015 
bolo povolenie na prevádzkovanie ADOS Charita Ilava zrušené ku dňu 30. apríla 
2015.

ADOS Charita Ilava poskytovala zdravotnícke služby od 1. septembra 1999 ako vte-
dajšie zariadenie Diecéznej charity Nitra v rámci Charitatívno-sociálneho centra 
Ilava. Svoju činnosť tak ukončila po viac ako 15 rokoch. 

Čo sa nám podarilo:
Jarná lyžovačka v Habovke s kúpaním v Oraviciach
Hodová slávnosť a oslava sv. Dismasa 25. marec 2015
Sederova večera a slávenie Veľkej noci
Hrad Beckov
Záhradná cukráreň 28. jún 2015 s dobrotami 

Rozprávkový les pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovalo hnutie 
eRko spolu s Mestom Považská Bystrica, farským úradom a Detským charitným 
domom. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne – maľovanie na tvár, stánok s výrob-
kami detí.

Letný výlet do Bratislavy, Olomouca a Medjugorja spojený s kúpaním v Jadranskom 
mori.

Kontakt:
Mgr. Helena Stašáková

Nám. SNP 1451/61
017 01 Považská Bystrica 

Tel./fax: +421 42 436 11 53
E-mail: dchd.pb@gmail.com

 ADOS Charita Ilava
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 DoBrovoĽníctvo  Farské charity

Diecézna charita Žilina považuje dobrovoľníkov za dôležitú súčasť pri vykonávaní 
svojej činnosti ako aj hodnotnú podporu jej fungovania v Žilinskej diecéze. Získa-
vaniu dobrovoľníkov sa venujeme dlhší čas.

Dobrovoľník je ten, kto má na prvom mieste dobrú vôľu a ochotné srdce pomáhať 
iným, a to aj bez nároku na odmenu. Odmenou mu však je dobrý pocit z vykonanej 
služby, úsmev človeka bez domova, dieťaťa či starého človeka, ako aj spoločenstvo 
ďalších charitných dobrovoľníkov či zamestnancov.

Pre dobrovoľníkov sme na jar pripravili dva  vzdelávacie semináre týkajúce sa medií 
a propagácie charitnej služby a tiež možnosti financovania jednotlivých aktivít. 
V októbri sme ich pozvali na celoslovenskú charitnú púť do Ľutiny a 4. decembra sa 
konalo tradičné stretnutie všetkých zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej cha-
rity Žilina s diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom.

 upratovací a maliarský maratón  vzdelávací seminár o médiách

Naša pomoc sa často dostáva iba k určitému počtu ľudí, o ktorých sa staráme v 6 za-
riadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Mnohí sa však nachádzajú 
aj v ďalších mestách a obciach. Preto rozvíjame myšlienku pomoci prostredníctvom 
farských charít. 

Naším cieľom je vytvoriť sieť konkrétnej pomoci ľuďom v spolupráci s dobrovoľník-
mi, ktorí sú združení vo farskej charite. Náš zámer sa nám darí realizovať. Našli sme 
ochotných ľudí už v pätnástich farnostiach, ktorí sú otvorení pre túto službu. 

Pole pôsobenia dobrovoľníkov je rôzne - venujú sa starým a chorým, organizujú pre 
nich spoločné stretnutia, pomáhajú s opatrovaním, sprevádzaním k lekárovi či do 
kostola. V niektorých farnostiach sa zameriavajú na pomoc rodinám a deťom.

Našou snahou je spájať aktívnych ľudí, lebo služba má rozmer svedectva aj navonok.
V súčasnosti je registrovaných 15 farských charít: FCH Žilina-Solinky, FCH Vrútky, 
FCH Martin, FCH Turany, FCH Lietava, FCH Bytčica, FCH Domaniža, FCH Ladce, 
FCH Nová Dubnica, FCH Kysucké Nové Mesto, FCH Čadca,  FCH Turzovka, FCH 
Považská Bystrica-Rozkvet, FCH Petrovice, FCH Kolárovice. 



30 Diecézna charita Žilina Výročná správa 31   

 Zbierky a materiálne dary

V polovici augusta sa skončil 6. ročník celoslovenskej zbierky školských pomôcok 
organizovaný Slovenskou katolíckou charitou. Od jej začiatku (1. jún 2015) sa nám 
podarilo vyzbierať dostatok školských potrieb, ktoré smerovali do rodín v rámci 
našej diecézy. Išlo prevažne o viacdetné rodiny a tiež rodiny, ktoré sa nachádzajú 
v nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii. Prostredníctvom štedrosti všetkých 
darcov sme pomohli približne 200 deťom zo Žiliny, Bytče, Martina, Čadce, Považ-
skej Bystrice, Lietavy, Kolárovíc, Petrovíc, Terchovej a ďalších obcí.

Zamestnanci a dobrovoľníci Diecéznej charity Žilina sa zapojili do celoslovenskej 
zbierky potravín počas jedného týždňa (16. - 21. november 2015) v 4 predajniach 
Tesco v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Podarilo sa nám vyzbierať viac 
ako 6 ton potravín, čistiacich a hygienických vecí pre ľudí v núdzi. Ich celková hod-
nota dosiahla 9 149 eur a prekonala tak minuloročnú zbierku.

Štedrosť darcov pocítili predovšetkým ľudia v núdzi, o ktorých sa staráme v charit-
ných domoch a tiež mnohé rodiny, ktorým sme prostredníctvom farských charít 
ponúkli takúto materiálnu pomoc. 

Ďakujeme mnohým darcom a sponzorom za ich finančnú a materiálnu pomoc, vá-
žime si tiež podporu rôznych nadácií a firiem, aj vďaka nim sme mohli zrealizovať 
veľa aktivít a pomôcť druhým.

zbierka školských pomôcok Potravinová zbierka
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 Supervízia

Diecézna charita Žilina zabezpečuje a realizuje na základe  komplexného plánu  su-
pervízie pre organizáciu, supervíziu pre svojich zamestnancov.  

V roku 2015 absolvovalo 45 zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientom 
- prijímateľom sociálnej služby, počas roka 36 hodín supervízie prostredníctvom 
individuálnej a skupinovej formy supervízie.

Cieľom  supervízie bolo:
- Overovanie si efektívnosti vlastných postupov supervidovaného pri svojej práci
- Rozširovanie možností práce s klientom
- Korigovanie stereotypov v práci - vlastné uvedomenie si stereotypov supervidova-
ného  a ich minimalizovanie
- Prevencia syndrómu vyhorenia u pracovníka
- Predchádzanie poškodeniu klienta 
- Zvyšovanie profesionality pracovníka - získanie nových informácií, skúseností, 
zručností 
- Kvalitnejšia spolupráca s ďalšími kolegami v práci - čím sa zvyšuje profesionálna 
odbornosť v tíme

 Správa nezávislého audítora
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 Prehľad finančných ukazovateľov

FINANČNÝ PREHĽAD HOSPODÁRENIA

Náklady podľa druhu K 31.12.2015 K 31.12.2014
EUR EUR

Spotreba 96 960 106 285
Energie 52 678 47 761
Opravy a udržiavanie 10 595 13 777
Cestovné 3 141 3 145
Služby 39 953 43 331
Mzdové náklady 468 158 449 411
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru 10 007 13 117
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 163 721 158 468
Ostatné sociálne náklady 28 932 28 097
Dane, poplatky a  pokuty 4 052 4 165
Kurzové straty 12 12
Dary 3 712 10 892
Ostatné náklady 3 399 3 137
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 834 21 840
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 5 610 5 703
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 10 232 13 709
Poskytnuté príspevky zo zbierky 1 700 3 516
Daň z príjmov – zrážková 6 9
SPOLU 921 702 926 375

Výnosy podľa druhu a zdrojov K 31.12.2015 K 31.12.2014
EUR EUR

Tržby z predaja služieb 120 578 125 533
Úroky, kurzové zisky 37 59
Prijaté dary 12 134 15 818
Ostatné výnosy 3 982 2 361
Prijaté príspevky od iných organizácií 38 625 42 034
Prijaté príspevky od fyzických osôb 39 789 28 263
Príspevok z podielu zaplatenej dane 27 241 5 764
Prijaté príspevky z cirkevných a verejných zbierok 106 252 85 521
Finančné príspevky zo Žilinského samosprávneho kraja 84 681 110 245
Finančné príspevky zo samospráv 113 782 105 521
Finančné príspevky z MPSVR SR 104 160 120 795
Finančné príspevky z ÚPSVR 234 433 231 552
Iné ostatné výnosy 11 011 17 488
SPOLU 896 705 890 954

2015 2014
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK -24 997 -35 421

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA DRUHU SLUŽIEB

Náklady Náklady
Strediská K 31.12.2015 K 31.12.2014

Sociálne služby
Charitatívna služba v rodinách, Žilina 79 323 92 776
Dom charity sv. Vincenta, Žilina 109 291 101 662
Dom charity sv. Kamila, Žilina 261 448 263 440
Dom charity sv. Krištofa, Martin 36 415 36 845
Dom charity sv. Gianny, Čadca 107 181 101 111
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Detský charitný dom Považská Bystrica 294 077 279 058
Zdravotnícke služby
ADOS Charita Ilava 800 18 863
Iné služby
Centrum Diecéznej charity Žilina 33 167 32 620
SPOLU 921 702 926 375

Výnosy Výnosy
Strediská K 31.12.2015 K 31.12.2014

Sociálne služby
Charitatívna služba v rodinách, Žilina 77 120 87 108
Dom charity sv. Vincenta, Žilina 109 272 98 332
Dom charity sv. Kamila, Žilina 256 977 257 943
Dom charity sv. Krištofa, Martin 34 948 34 466
Dom charity sv. Gianny, Čadca 107 079 96 260
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Detský charitný dom Považská Bystrica 274 638 268 176
Zdravotnícke služby
ADOS Charita Ilava 800 18 817
Iné služby
Centrum Diecéznej charity Žilina 35 871 29 852
SPOLU 896 705 890 954

PERSONÁLNE ÚDAJE

Druh 2015 2014
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný 64 68
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12. 65 73
Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím 9 10
Počet zamestnancov pracujúcich na dohody 27 28
Priemerná mesačná mzda v EUR 609 552
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FINANČNÝ PREHĽAD O STAVE MAJETKU

AKTÍVA K 31.12.2015 K 31.12.2014
EUR EUR

A Neobežný majetok spolu 300 554 319 388
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok 300 554 319 388
3. Dlhodobý finančný majetok

B Obežný majetok spolu 159 152 168 862
1. Zásoby 1 367
2. Dlhodobé pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky 410 1 128
4. Finančné účty 158 742 166 367

C Časové rozlíšenie 5 748 7 964
1. Náklady budúcich období 3 694 4 806
2. Príjmy budúcich období 2 054 3 158

MAJETOK SPOLU 465 454 496 214

PASÍVA K 31.12.2015 K 31.12.2014
EUR EUR

A Vlastné zdroje krytia majetku 191 290 216 286
1. Imanie a peňažné fondy 246 736 246 736
2. Fondy tvorené zo zisku
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

min. období
-30 449 4 971

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -24 997 - 35 421
B Cudzie zdroje 143 388 123 317

1. Rezervy 30 058 24 539
2. Dlhodobé záväzky - záväzky zo sociálneho 

fondu
1 513 1 772

3. Krátkodobé záväzky 111 817 97 006
C Časové rozlíšenie 130 776 156 611

1. Výnosy budúcich období 130 776 156 611
VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU 465 454 496 214

FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane
Použitie 

z minulého 
obdobia

Použitie 
z bežného 
obdobia

Dofinancovanie sociálnej služby – útulok v Dome charity sv.Gianny 6 470,56 3 460,09
Dofinancovanie sociálnej služby – ZPS v Dome charity sv. Kamila 1 574,77 3 339,80
Dofinancovanie sociálnej služby – NDC v Dome charity sv. Gianny 1 777,00
Dofinancovanie sociálnej služby – DSS v Dome charity sv. Kamila 6 678,94
Dofinancovanie prevádzkových nákladov v Detskom charitnom dome 3 939,84
Spolu 8 045,33 19 195,67

ZPS – zariadenie pre seniorov
NDC – nízkoprahové denné centrum
DSS – domov sociálnych služieb

PREHĽAD EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA KLIENTA 
ZA ROK PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV SLUŽIEB V ROKU 2015

Sociálna služba 
v zariadeniach

Forma
služby

Priemerný
mesačný počet
klientov/miest 

v NDC/kapacita 
nocľahárni

Ekonomicky 
oprávnené 
náklady na 

klienta za rok                        
(v Eur)

Domov sociálnych služieb Pobytová 
celoročná

12 9 735,56

Zariadenie pre seniorov Pobytová 
celoročná

14 9 753,29

Denný stacionár Ambulantná 1,3 1 544,33

Útulok Pobytová 
celoročná

10 5 125,64

Sociálnoprávna ochrana detí 
a sociálna kuratela

Pobytová 
celoročná

16,7 17 651,66

Nocľaháreň,
Dom charity sv. Vincenta (DCHV)

25 1 880,86

Nocľaháreň, 
Dom charity sv. Gianny (DCHG)

10 2 502,06

Nízkoprahové denné centrum, 
DCHV

Denná 36 1 290,36

Nízkoprahové denné centrum, 
DCHG

Denná 17 899,10

Nízkoprahové denné centrum, 
Dom charity sv. Krištofa

Denná 30 1 117,74

PREHĽAD EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA HODINU 
POSKYTOVANEJ SLUŽBY  PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV 

SLUŽIEB V ROKU 2015

Sociálna služba v 
zariadeniach

Forma služby Počet 
vykázaných 

hodín

Ekonomicky 
oprávnené náklady 
na 1 hodinu (v Eur)

Opatrovateľská  služba Terénna 12 657,50 5,69
Špecializované sociálne 
poradenstvo  DCHV

Denná 1 928 8,16

Špecializované sociálne 
poradenstvo DCHG

Denná 1 928 6,91
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Účtovná závierka
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Diecé-
zna charita Žilina (ďalej „DCH Žilina“) zostavuje individuálnu riadnu účtovnú zá-
vierku za účtovnú jednotku k 31.12.2015.
Účtovná závierka za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 bola odoslaná v elek-
tronickej podobe dňa 22.03.2016 na Finančnú správu. Schválená bola diecéznym 
biskupom dňa 27.05.2016 v súlade s článkom V. Stanov Diecéznej charity Žilina. 

Zhodnotenie základných údajov v účtovnej závierke
Každý rok sa celkový rozpočet DCH Žilina prispôsobuje zdrojom, z ktorých sú po-
skytované finančné príspevky za zabezpečenie služieb v zmysle:
- zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov,
- zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníc-
kych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších zákonov týkajúcich sa 
zdravotníckych činností.
Začiatkom roka 2015 DCH Žilina nedisponovala informáciami o výške verejných 
zdrojov, tržby od klientov za poskytované služby a dary od možných darcov boli 
stanovené ako potenciálne.
DCH Žilina v roku 2015 vyvíjala svoju činnosť a podnikala také kroky, aby hospo-
dárenie so získanými finančnými prostriedkami viedlo k najmenšej strate a zároveň 
s cieľom udržania všetkých poskytovaných služieb. 
V zdravotníckom zariadení ADOS Charita Ilava sme mali pozastavenú činnosť na 
obdobie od 01.11.2014 do 30.04.2015. Na základe rozhodnutia Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja zo dňa 9. apríla 2015 bolo povolenie na prevádzkovanie ADOS 
Charita Ilava zrušené ku dňu 30. apríla 2015.                       
DCH Žilina vykázala za rok 2015 stratu vo výške 24 996,73 Eur z dôvodu finančnej 
náročnosti jednotlivých služieb. DCH Žiline sa napriek snahe nepodarilo získať do-
statok finančných zdrojov na pokrytie celkových nákladov činnosti.
Cudzie zdroje krytia majetku tvoria najmä krátkodobé rezervy na nevyčerpané do-
volenky, záväzky z titulu miezd za december 2015 a záväzky z obchodného styku .

Významnú položku v pasívach tvoria výnosy budúcich období, a to najmä zostatko-
vá hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácií alebo darov.

Zmeny za účtovnú jednotku
Po 31.12.2015 nenastali žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné 
zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

Ďakujeme !!!
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