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Príhovor

„CARITAS IS LOVE“

Tak znie motto jednej z medzinárodných kampaní charity. 
Vždy, keď to počujem, nanovo ma to osloví. Slovo láska sa 
skloňuje denne po celom svete. Má rôzne odtiene a nie všetky 
vyjadrujú, čo naozaj znamená. 

Pre nás je to CARITAS – milosrdná Láska, ktorá sa dáva...

Aj táto výročná správa je o nej. Texty, fotografi e, čísla samé o sebe veľa neznamenajú, len vykresľujú mozaiku 
našej činnosti. Za nimi stojí snaha o prijatie, obeta, únava, radosť, sklamanie, uspokojenie, ale hlavne 
vedomie, že nás poháňa Láska, ktorú sme my sami dostali.

Moje poďakovanie patrí v prvom rade tým, ktorí prijali pozvanie do služby a svoju snahu o „CARITAS“ 
každodenne premieňajú na skutky. Veľká vďaka patrí nášmu diecéznemu biskupovi Tomášovi za podporu 
a požehnanie, našim dobrodincom, miestnym autoritám a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom 
pomáhali slúžiť.

Spolu sme súčasťou CARITAS
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O   N Á S

NAŠE POSLANIE
Poskytujeme charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie služby, vzdelávacie programy v oblasti 
sociálnych služieb, sociálne poradenstvo, vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately a poskytujeme humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie, 
náboženstvo a politické zmýšľanie.

NAŠE HODNOTY 

Diecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Diecézna charita 
Žilina bola zriadená dňa 20. októbra 2008 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 
cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Diecézna charita Žilina je jedným zo subjektov 
združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracuje s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na 
Slovensku.

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.
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Kde sme
a kde pôsobíme

FARSKÉ CHARITY ZARIADENIA

POTRAVINOVÉ BALÍKY

1 KOLÁROVICE

2 PETROVICE

3 ŽILINA – SOLINKY

4 BYTČICA

5 BELUŠA

6 NOVÁ DUBNICA

7 LADCE

8 POVAŽSKÁ BYSTRICA – ROZKVET

9 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

10 LIETAVA

11 VRÚTKY

12 TURANY

13 MARTIN

14 SKALITÉ

15 ČADCA

16 TURZOVKA

17 RAJEC

18 DOMANIŽA

19 ILAVA

20 OŠČADNICA

1 DOM CHARITY SV. VINCENTA, ŽILINA

2 DOM CHARITY SV. KAMILA, ŽILINA

3 CHARITATÍVNA SLUŽBA V RODINÁCH, ŽILINA

4 DOM CHARITY SV. GIANNY, ČADCA

5 DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA, MARTIN

6 DETSKÝ CHARITNÝ DOM POVAŽSKÁ BYSTRICA

OKRES ŽILINA

OKRES MARTIN

OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

OKRES TURČIANSKE TEPLICE

OKRES ILAVA

OKRES PÚCHOV
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OKRES
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

OKRES PÚCHOV
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„Práca v Dome charity sv. Vincenta v Žiline napĺňa moju túžbu byť 
blízko ľuďom, ktorí trpia a majú nedostatok. Zároveň mi to umožňuje 
viac vidieť potrebné a podstatné veci a nezaoberať sa nepodstatnými. 
Mení môj pohľad na svet a učí ma to byť samým sebou, žiť svoje 
kresťanské presvedčenie v potrebách našich klientov a nakoniec 
objavovať a rozvíjať svoje talenty a ďalej sa rozvíjať.“
Pavol Zeman, sociálny pracovník v nocľahárni

„Dom charity sv. Vincenta mi dáva pocit bezpečia a pomoc. Je to pre 
mňa miesto istého oddychu a spánku pred nepriazňou počasia. Pomoc 
pri riešení osobných a úradných záležitostí.“ 
Miroslav, klient 50r.

192  nocľaháreň (11 391 nocľahov) 
kapacita nocľahárne je 25 miest

301 nízkoprahové denné centrum

241 výdaj stravy

158 stredisko osobnej hygieny

26 práčovňa

236 výdaj šatstva a obuvi

449 základné soc. poradenstvo

295 špecializované soc. poradenstvo

DOM CHARITY SV. VINCENTA ŽILINA
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Mgr. Rastislav Kolman  Predmestská 12, 010 01 Žilina +421 41 724 47 95 dchvincent.za@gmail.com

Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Poskytovanie sociálneho poradenstva § 19
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov § 20
Nízkoprahové denné centrum § 244b
Nocľaháreň §25
Stredisko osobnej hygieny § 60
Podporné služby - Práčovňa § 59
Ďalšie činnosti – Sociálny šatník

Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka sme kontaktovali a oslovili 51 klientov. Bolo im poskytnuté 
základné sociálne poradenstvo a následne klienti využili služby v rámci nášho zariadenia. Sociálna práca v teréne - 
streetwork nám pomáha v lepšej komunikácii s klientmi, keďže sú oslovovaní v ich prirodzenom prostredí.
Sociálna prevencia predstavuje spoluprácu klientov, ktorí sú aktívni v zmene spôsobu svojho života. Počas roka 
týmto klientom umožňujeme zasielanie pošty na adresu Domu charity sv. Vincenta, v roku 2018 túto možnosť využilo 
131 klientov. Tiež majú možnosť uloženia svojich fi nančných prostriedkov, pričom túto službu využilo 148 klientov.
V rámci resocializácie našich klientov realizujeme aj rôzne resocializačné aktivity, napr. brigády v zariadení alebo 
distribúciu pouličných časopisov Nota Bene a Cesta.

Dom charity 
sv. Vincenta Žilina

ČASOPISS CESTA 
DISTRIBBUUOVALO 
5 PREDDAAJCOV, Z TOHHO 
3 NOVÍ,, SSPOLU PREDDDALI 
3 322 KKUUSOV A 15 KNNÍH

POČAS ROOOKA 2018 
PPREDÁVALO ČČASOPIS 

NOTAA BENE 14 AKKTTÍVNYCH 
PPREDAJCOVV, Z TOHO 

2 NNOOVÍ, SPOLU PREDALI 
2211 383 KS.

Z DOPLNNKKOVÉHO 
TOOVVARU NOTA A BBENE SA 

PREEDDALO 640 KRRÍŽOVIEK, 
89 KAALLENDÁROV, 1141 KNÍH 

A 20 OMAĽOOOVÁNIEK.

Ľ U D I A  B E Z  D O M O VA
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AKO MI POMOHLA CHARITA?
„Na charite som sa postavila na vlastné nohy. Predávam časopis 
Cesta, nemusela som byť na ulici, moje sebavedomie porástlo, našla 
som dôveru v dobrých ľudí. Našla som si tu kamarátky, naučila som 
sa slúžiť iným.“
Katka, klientka 44r.

„Našla som tu istotu, iný pohľad na seba. Viac som sa začala starať 
o seba po zdravotnej stránke a psychická sa upokojila. Predávam 
časopis Nota Bene a stretávam ľudí, s ktorými sa veľa rozprávam. 
Istota je v tom, že sa mám kam vrátiť a nemusím ostať na ulici. Za to 
som veľmi vďačná.“
Judita, klientka 67r.

„Som vnímavejšia na potreby našich blízkych, viac počúvam, viac 
sa prihováram a nerobím unáhlené rozhodnutia. To všetko sa 
vylepší prostredníctvom mojej spolupráce nielen s klientmi, ale aj 
s kolegyňami. Charita mi dala sebarealizáciu a naplnenie.“
Eva Ondrušková, vedúca Domu charity sv. Gianny

69 nocľaháreň (5 662 nocľahov) 
kapacita nocľahárne je 10 miest

144 nízkoprahové denné centrum

16 útulok pre ženy

144 základné sociálne poradenstvo

106 špecializované soc. poradenstvo

86 práčovňa

80 stredisko osobnej hygieny

DOM CHARITY SV. GIANNY ČADCA
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Bc. Eva Ondrušková  Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca +421 41 432 40 88 dchgianna.ca@gmail.com

Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Poskytovanie sociálneho poradenstva § 19
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov § 20
Nízkoprahové denné centrum § 244b
Nocľaháreň §25
Útulok § 26
Stredisko osobnej hygieny § 60
Podporné služby - Práčovňa § 59
Ďalšie činnosti – Sociálny šatník

Poskytujeme komplex služieb pre ľudí, ktorí sú bez prístrešia a ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Pomáhame im 
v riešení ich neľahkej životnej situácie. Tým, ktorí sú ochotní spolupracovať na zmene spôsobu života, poskytujeme 
sociálnu prevenciu a možnosť zúčastniť sa na resocializačných aktivitách. Jednou z foriem resocializácie je 
predaj pouličných časopisov Cesta a Nota Bene. Motivujeme ich k obnoveniu a udržiavaniu pracovných návykov. 
Vedieme ich k zodpovednosti, vzájomnej tolerancii a úcte. Ľuďom, ktorým sa podarilo zbaviť závislosti, hľadáme 
prácu s ubytovaním alebo možnosťou prenájmu bytu. Pomáhame s umiestnením do sociálnych zariadení. 
Nezanedbávame ani spirituálny rozmer klientov. Umožňujeme im duchovný rast formou duchovných obnov, 
sviatosťami, pravidelnou modlitbou. V zariadení sa snažíme vytvoriť atmosféru domova.

Dom charity 
sv. Gianny Čadca

ČASOPISS CESTA 
DISTRIBBUUOVALI 
4 PREDDAAJCOVIA, SPOOOLU 
PREDALI 5 854 KUSOOOV.

POČAS ROOOKA 2018 
PREDDÁÁVALI ČASOPPIS NOTA 

BBEENE 6 PREDDAAJCOVIA, 
SPOOLLU PREDALI 44 755 KS. 

Ľ U D I A  B E Z  D O M O VA
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„Na ulici som viac ako 20 rokov a som strašne rád, že je v Martine charita. 
Vždy, keď mám problémy, viem, na koho sa môžem obrátiť. V Dome 
charity sv. Krištofa sa dobre cítim, som tu ako doma a personál sa k nám 
dobre správa bez ohľadu na to, kto kým je.“
Ondrej Facuna, klient

„Som na charite spokojný, len tu môžem dostať pomoc, ulica mi 
nepomôže.“
Dušan Glezgo, klient

„Práca na charite mi pomohla vrátiť sa myšlienkovo a skutkami k veciam, 
ktoré sú pre život a spásu človeka podstatné, a preosiať časom získaný 
škodlivý nános. Každodenným stretom s biedou sa vyliečite zo svetských 
intelektuálnych manierov, ktoré si bohužiaľ márnivo pestuje väčšina 
spoločnosti. Zájdete na hlbinu a zistíte, že naozaj sú potrebné len viera, 
nádej a láska“.
Peter Fekiač, vedúci Domu charity sv. Krištofa

293 nízkoprahové denné centrum

141 výdaj stravy

84 stredisko osobnej hygieny

39 práčovňa

216  výdaj šatstva a obuvi

207 základné sociálne 
poradenstvo

DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA MARTIN
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Mgr. Peter Fekiač PhD.  Kollárova 24, 036 01 Martin +421 43 427 06 51 dchkristof.mt@gmail.com

Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Poskytovanie sociálneho poradenstva § 19
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov § 20
Nízkoprahové denné centrum § 244b
Stredisko osobnej hygieny § 60
Podporné služby - Práčovňa § 59
Ďalšie činnosti – Sociálny šatník

Dom charity 
sv. Krištofa Martin

POČAS ROOOKA 2018
DISTRIBUOVALI ČČASOPIS 

CCEESTA 3 PREDDAAJCOVIA 
A PPRREDALI 1 5555 KUSOV.

Pomáhame ľuďom bez domova vybavovať ubytovanie, prácu, zdravotné, liečebné a iné vyšetrenia. Pomocou 
resocializačného programu predaja časopisu Cesta sme pomohli zlepšiť 4 klientom svoju sociálnu situáciu. V rámci 
sociálnej prevencie organizujeme nasledovné činnosti: možnosť zasielania pošty na adresu zariadenia, úschova 
fi nančných prostriedkov, vykonávanie poriadku v interiéri a exteriéri zariadenia.

Ľ U D I A  B E Z  D O M O VA
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„V mojom srdci bola vždy túžba stráviť určitú časť života na misiách – 
pomoci iným. Boh túto túžbu zrealizoval, keď som pred 2 rokmi začala 
pracovať v Žilinskej charite. Táto práca mi ukazuje, čo urobil pre nás 
Ježiš, keď prišiel medzi nás slúžiť, dáva aj mne príležitosť konať ako On. 
Túto snahu mi okrem iného odmeňuje vďačnosťou zo strany klientov, 
či dobrou atmosférou na pracovisku.“ 
Mirka Franeková, opatrovateľka

CHARITATÍVNA SLUŽBA V RODINÁCH

38 opatrovateľská služba 
(8 284 hodín)

45 ľuďom sme požičali zdravotné 
pomôcky

67 požičaných zdravotných pomôcok

3 prepravné služby

109 základné sociálne poradenstvo
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Mgr. Zuzana Žídeková  Predmestská 12, 010 01 Žilina +421 41 724 65 47 chsr.za@gmail.com

Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Opatrovateľská služba § 41
Prepravná služby § 42
Požičiavanie pomôcok § 47
Základné sociálne poradenstvo § 119

Opatrovateľskú službu dopĺňame aj ďalšími službami podľa potrieb klientov:
• sociálna – spočíva v sociálnom poradenstve priamo v domácnostiach klientov
• návštevná - je určená našim klientom, ktorí sú prechodne hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach
• duchovná - sprostredkovanie kňaza k sviatosti zmierenia alebo pomazaniu chorých.
Opatrovateľskú službu poskytujeme v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod. Z celkového počtu klientov sme 
5 v roku 2018 doopatrovali a 5 boli boli umiestnení v domove sociálnych služieb. Traja klienti nadobudli vlastnú 
sebestačnosť a už nepotrebovali našu pomoc. V roku 2018 požiadalo o našu službu 63 nových žiadateľov, mohla 
však byť poskytnutá len 5 z nich.
Máme k dispozícii polohovacie postele, invalidné vozíky, antidekubitné matrace, antidekubitné podložky, WC 
stoličky, chodítka, stoličky do vane, bioptron. Tieto pomôcky požičiavame na určitý čas, pokiaľ si klient nevybaví 
svoju vlastnú pomôcku. Počas tohto roku využilo túto službu 45 klientov.

Charitatívna služba 
v rodinách Žilina

PRI VÝKONNEE OPATROVATEĽSSKKEJ 
SLUŽBY DBAAJÚ OPATROVATTEEĽKY NA 
INDIVIDUÁÁLNNY PRÍSTUP KU KKAAŽDÉMU 
KLIENTOVVI, REŠPEKTUJÚ JEEHHO 
SLOBODNNÚ VÔĽU, ZACHOVÁÁVVAJÚ JEHO 
DÔSTOJNOSSŤ, POVZBUDZUJJÚ HO 
K SEBESTAAČČNOSTI A SEBAREAALIZÁCII.

KK 331. DECEMBBBRU 2018 
SME MMAALI ZAMESTTNANÝCH 

11 OOPATROVATTEELIEK NA 
TRVAALÝÝ PRACOVNÝÝ POMER 

AA 1 OPATROOVVATEĽKU 
NA DDDOHODU 

O VYKONANNÍ PRÁCE. 

S TA R Í  A   C H O R Í  Ľ U D I A
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DOM CHARITY SV. KAMILA ŽILINA

32 celková kapacita / počet miest

12 domov sociálnych služieb

14 zariadenie pre seniorov

6 denný stacionár

31 celkový počet za rok 2018

„Som v charite už 18 rokov, je to môj domov.“
Martina, klientka

„Našla som tu ľudí, ktorí mi pomôžu v ťažkej situácii.“
Mária, klientka

„Aj keď je práca niekedy náročná, v charite cítim prijatie.“
Jana, zamestnankyňa
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Mgr. Katarína Bobuľová  Framborská 6, 010 01 Žilina +421 41 562 64 76 dchkamil.za@gmail.com

Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
Zariadenie pre seniorov § 355
Domov sociálnych služieb § 338
Denný stacionár § 40

Starostlivosť v našom zariadení poskytujeme na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 
službu a posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Všetky nami poskytované služby zahŕňajú:
 • poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Ide 
o opatrovateľsko - ošetrovateľské úkony • zdravotnícku starostlivosť • základné sociálne poradenstvo • obslužné 
činnosti zabezpečuje upratovačka a umývačka na chránenom pracovisku.

Vytvárame tiež priestor na absolvovanie odbornej praxe v našom zariadení pre rôzne pomáhajúce profesie: 
opatrovateľ, zdravotnícky asistent, masér, fyzioterapeut.
Duchovnú správu v zariadení zabezpečuje Rehoľa bratov dominikánov. Klienti majú možnosť navštevovať kaplnku 
priamo v Dome charity sv. Kamila, v ktorej sa pravidelne slúžia sv. omše.

V súlade s § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 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 (opatrovateľská činnosť, 
žehlenie, pranie, umývanie riadov, pomocné práce pri upratovaní ako vysávanie, prezliekanie posteľnej bielizne). 

Počet zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím je 2.

Dom charity 
sv. Kamila Žilina

S TA R Í  A   C H O R Í  Ľ U D I A
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AKO MI POMOHLA CHARITA?

„Pomohla mi sa dostať z ťažkostí a priviedla ma k Bohu. Som vďačná, že mám 
okolo seba ľudí, ktorí ma majú radi a snažia sa mi pomôcť. Pomohla mi zmeniť 
moje správanie a pohľad na život, aj keď si to niekedy neuvedomujem. Dala mi 
nový život, ale ako s ním naložím, je na mne. Dala mi domov a jedlo, ktoré som 
predtým len ťažko mala.“ 
Kristína, 13 r.

ČO MI PRINÁŠA SLUŽBA V CHARITE 
A AKO SA MENÍ?
„Služba sa mení, pretože sa mení doba, ľudia, deti, zákony.... a nie vždy 
k lepšiemu. Práca s deťmi je náročnejšia časovo, aj fyzicky, deti sú iné 
a vyžadujú viac trpezlivosti a empatie. 
Práca v charite mi priniesla viac vrások, šedín a kilogramov, stres a lieky na tlak. 
Tiež sebarealizáciu, službu pre iných, naplnenie poslania a niekedy aj pocit, 
že moja snaha a námaha má zmysel a význam. Práca v charite mi priniesla aj 
celoživotné priateľstvá, vďačnosť za všetko, čo som v živote dostala, a poznanie, 
že všetko v našom živote sa deje z nejakého dôvodu a v správnom čase.“
Elena, sociálny pracovník

30 celková kapacita / 
počet miest

22 
detí a mladých 
dospelých 
k 31.12.2018

DETSKÝ CHARITNÝ DOM POVAŽSKÁ BYSTRICA
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Detský charitný dom Považská Bystrica je účelové zariadenie Diecéznej charity Žilina 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 pomerov dieťaťa,
 • vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu porúch správania,
 • je mladý dospelý

v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z.
Starostlivosť sa organizuje v troch samostatných skupinách (v 2 samostatných skupinách a 1 skupine mladých 
dospelých). Cieľom je pripraviť deti do života tak, aby sa po praktickej i fi nančnej stránke vedeli sami o seba postarať 
po dovŕšení plnoletosti 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, v ktorých zlyhala výchova rodičov vplyvom alkoholu, psychickej 
poruchy, stratou bývania alebo sa rodičia o dieťa nevedia, nemôžu alebo nechcú postarať. Pre prácu s biologickou 
rodinou je vyčlenený sociálny pracovník priamo v prirodzenom prostredí rodín. Snažíme sa mobilizovať rodičov 
vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli čím skôr vrátiť do rodinného prostredia.

Detský charitný dom 
Považská Bystrica

„Práca je niekedy ťažká, namáhavá. Ale musím povedať, že zároveň obohacujúca o nové 
skúsenosti, nové možnosti a príležitosti pre konanie dobra iným. Uvedomujem si, že je 
to služba, za ktorou je veľakrát narušenie osobného pokoja, niekedy vlastného zdravia. 
Darovať čas druhým je vzácnosťou. Pomáhať druhým má byť pre veriaceho človeka 
základným pilierom jeho kresťanského života. Je to práca náročná, ale zároveň zmysluplná.“ 
Dana, ekonomická pracovníčka

D E T I  A   M L A D Í

Mgr. Helena Stašáková  Nám. SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica +421 42 436 11 53 dchd.pb@gmail.com
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Život na dedine nebol vždy tak ľahký, ako je 
to v súčasnosti. Aby ľudia prežili, museli ťažko 
pracovať na poli a v lese, čo sa v starobe mohlo 
prejaviť na ich zdraví. Tak to bolo aj u jedného 
osamoteného starkého Milana M. na sklonku 
života, ktorý bol odkázaný na pomoc dobrých 
ľudí. 

Aj zamestnanci Diecéznej charity Žilina vďaka 
Operačnému programu potravinovej pomoci 
navštevovali pána Milana a prinášali mu 
potraviny. Tieto potraviny mu štvrťročne počas 
desiatich kôl v priebehu troch rokov nahradili 
väčší nákup. Pán Milan bol vďačný nielen za 
potraviny, ale aj za úsmev, milé slovo a záujem 
o to, ako sa má a či mu niečo nechýba. Pán 
Milan, hoci slabo počul a videl, vypol televízor, 
jeho častého spoločníka a so širokým úsmevom 
prijal pomoc a milé slovo bez sťažovania sa.

„Jedenásteho kola a svojich 69. narodenín sa 
pán Milan žiaľ už nedožil, ale jeho vrúcna vďaka 
a citlivá osobnosť zostane zapísaná v mojom 
srdci.“ uviedol koordinátor potravinovej pomoci 
Mgr. Vladimír Pallo.

Projekt potravinovej pomoci je realizovaný v rámci Operačného 
programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) 
a je fi nancovaný zo zdrojov Európskej Únie. Na Slovensku 
je zameraný na zníženie nedostatku potravín a základných 
hygienických potrieb u príjemcov pomoci v hmotnej núdzi 
a osôb bez prístrešia. Zdrojovú databázu na výber konečných 
príjemcov pravidelne aktualizuje Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. V roku 2018 zabezpečovala Diecézna charita Žilina 
distribúciu potravinových a hygienických balíčkov v 6 okresoch: 
Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Púchov 
a Ilava. Zrealizovali sme 4 kolá distribúcie, pričom v jednom kole 
sme vydali aj hygienické balíčky. Distribúcia a výdaj prebiehali 
v spolupráci s obecnými a farskými úradmi, v niektorých obciach 
sme balíčky odovzdali priamo do domácností. 

Súčasťou poskytovania potravinovej pomoci sú sprievodné 
opatrenia, v rámci ktorých je klientom poskytované sociálne 
poradenstvo a iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku 
krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie ich 
negatívnych vplyvov (napr. pomoc a poradenstvo pri hľadaní 
zamestnania, poradenstvo o zdravej výžive, poradenstvo 
o nakladaní s potravinami a rodinnými fi nanciami).
Na celom Slovensku sa potravinová pomoc dotýka viac jako 
20 000 ľudí a bude prebiehať niekoľkokrát ročne až do roku 
2020. 

CELKKOVO SME RROZDALI 
7 11006 POTRAVINNOVÝCH 

AA  605 HYGIENNICKÝCH 
BALLÍČČKOV PRE VVVIAC AKO 

22 200 PRIJÍMMMATEĽOV 
V CEELKOVEJ HMOOOTNOSTI 

88 TON.
HYGIENICCKÝÝ BALÍČEK 
SA SKLADDÁÁ ZO 4 DRUHOV 
PRODUKTTOOV. 

SAMOTNÝÝ PPOTRAVINOVÝ BBAALÍČEK 
OBSAHUJJEE 21 DRUHOV TRRVVANLIVÝCH 
POTRAVÍNN.
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POČET POTRAVINOVÝCH 
BALÍČKOV
1. – 4. KOLO

POČET PRÍJEMCOV
1. – 4. KOLO

Potravinová pomoc v roku 2018

88711
88112222

77922

22 222992222

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

4. 
4. 

Všetky informácie o projekte potravinovej pomoci 
sú na webovej stránke: www.potravinovapomoc.sk

 P O T R AV I N O VÁ  P O M O C

1 4977

11 4441199

22 777220000

1 4900 + 660055
HHHYYGG. BBAALÍČČKKOOVV
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DOBROVOĽNÍCTVO MÁ RÔZNE PODOBY
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Dobrovoľníctvo
Diecézna charita Žilina považuje dobrovoľníkov za dôležitú súčasť pri vykonávaní svojej 
činnosti, sú hodnotnou podporou jej fungovania v Žilinskej diecéze. Získavaniu dobrovoľníkov 
sa venujeme dlhší čas.
Dobrovoľník je ten, kto má na prvom mieste dobrú vôľu a ochotné srdce pomáhať iným, a to 
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.

D O B R O V O Ľ N Í C T V O

triedenie šatstva

propagácia pouličných časopisov
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„Farskú charitu vnímam ako nové poslanie farností, ktoré sa chcú realizovať v službe ľudom z ich 
blízkeho okolia. Farská charita je cesta proti prúdu dnešnej doby, v ktorej sa všetci len naháňame 
a zabúdame na druhých, ktorí naozaj potrebujú pomocnú ruku, a to nás učí byť ľudskými a menej 
ľahostajnými ľuďmi. Je to projekt, ktorý rozširuje Charitu medzi bežných ľudí, ktorí vnímajú v sebe 
sociálne poslanie a chcú sa podeliť o svoj čas a aj materiálne dobro.“
Tomáš Kapusta, koordinátor farských charít 

FARSKÉ CHARITY
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Naša pomoc sa často dostáva iba k určitému počtu ľudí, o ktorých 
sa staráme v 6 charitných zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci 
a Považskej Bystrici. Mnohí núdzni sa však nachádzajú aj 
v ďalších mestách a obciach. Preto rozvíjame myšlienku pomoci 
prostredníctvom farských charít cez projekt MOSTY CHARITY.
Naším cieľom je vytvoriť sieť konkrétnej pomoci ľuďom 
v spolupráci s dobrovoľníkmi, ktorí sú združení vo farskej charite.

Farskú charitu defi nujeme ako spoločenstvo veriacich 
dobrovoľníkov vo farnosti. Každá farnosť je iná, špecifi cká, 
a preto aj jej potreby sú rozdielne. Farská charita, ktorá 
sa skladá z min. 3 dobrovoľníkov, ruka v ruke so správcom 
farnosti odpovedá na potreby núdznych farnosti a spoločne 
hľadajú spôsob, ako byť nápomocní.

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.

Zapájajú sa do celoslovenských zbierok školských pomôcok, 
potravín, drogérie a šatstva, ktoré potom prerozdeľujú v rámci 
svojej farnosti alebo blízkeho okolia. Našou snahou je spájať 
aktívnych ľudí, pretože svedectvo ich služby má význam pre celú 
farnosť.

DDO KONCA ROKA 2018 
EVIDUJEMEE 220 FARSKÝCH CHARÍT: 

FCH ŽILINA-SOLINKY, FCHH VVRÚTKY, FCH MARTIN, 
FCH TURANY, FCCH LLIETAVA, FCH BYTČICA, FCH DDOOMANIŽA, FCH LADCE, 

FCH NOVVÁ DDUBNICA, FCH KYSUCKÉ NOVVÉÉ MESTO, FCH ČADCA, 
FCH TURZOVKAA, FCCH POVAŽSKÁ BYSTRICA-ROZZKVVET, FCH PETROVICE, 

FCHH KOOLÁROVICE, FCH RAJEC, FCH SKALITÉ, FCH BELUŠA, 
FCH ILAAVVA A FCH OŠČADNICA.

Farské charity

FA R S K É  C H A R I T Y
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NÁRODNÝ TÝŽDEŇ CHARITY
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Národný týždeň charity 
10.- 16. jún 2018

Od 10. júna do 16. júna 2018 prebiehal na celom Slovensku po prvýkrát Národný týždeň charity. Diecézna charita Žilina 
organizovala na území Žilinskej diecézy rôzne podujatia a aktivity v mestách Žilina, Martin, Čadca a Považská Bystrica 
a pozývala počas tohto týždňa zmapovať DOBROtu. V centre pozornosti všetkých aktivít charity je človek – blížny 
a pomoc tomu, ktorý je v núdzi. S charitou si väčšina ľudí spája zbierku šatstva, charitnú polievku alebo starostlivosť 
o bezdomovcov. Naším cieľom bolo poukázať, že služba charity je omnoho širšia a väčšia a podáva pomocnú ruku 
človeku od jeho narodenia až po posledné chvíle života. 

Hlavným mottom prvého Národného týždňa charity bolo: 

„LÁSKA A DOBRO NAPĹŇAJÚ SVET POMOCOU.“ 
Nielen naplno pomáhať v krízových situáciách, pozdvihovať dôstojnosť človeka, ale aj bez rozdielu na vierovyznanie, 
politickú príslušnosť a národnosť nielen na území Slovenska. 

N Á R O D N Ý  T Ý Ž D E Ň  C H A R I T Y

LÁSKA + DOBRO NAPĹŇAJÚ SVET POMOCOU 10.-16.6.2018
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Potravinová zbierka 
Tesco
Zbierka tento rok prebiehala od 22. do 24. novembra 
2018. Vo vybraných predajniach Tesco po celom 
Slovensku sa mohli ľudia zapojiť a darovať pre ľudí 
v núdzi trvanlivé potraviny, drogériu a hygienické 
potreby. V jedenástich predajniach v Žiline, Martine, 
Čadci, Rajci, Považskej Bystrici, Púchove, Turzovke, 
Lednických Rovniach, Krásne n. Kysucou a Novej 
Dubnici sa vyzbieralo 24 ton v celkovej hodnote 
40 001,49 eur. Mohli sme tak pomôcť 400 rodinám 
a jednotlivcom.

Zbierka školských 
pomôcok
V období od začiatku júna do konca augusta 
organizujeme zbierku školských pomôcok. Vďaka 
darovaným pomôckam môžu deti zo sociálne slabších 
rodín prísť do školy pripravené. Zbierka prebiehala už po 
deviatykrát na území celého Slovenska. Ľudia mohli aj 
tento rok darovať nové alebo použité školské pomôcky, 
ktoré ešte dokážu deťom poslúžiť. V našej diecéze sa 
nám podarilo vyzbierať dostatok školských pomôcok 
pre viac ako 500 detí zo Žiliny, Bytčice, Martina, Čadce, 
Považskej Bystrice, Bytče, Lietavy, Beluše, Petrovíc, 
Kolárovíc, Rajca, Ladiec, Turzovky a ďalších obcí.

Potravinová zbierka Tesco

Zbierka školských pomôcok
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Plienková pomoc a DM hygienické boxíky
V spolupráci s DM drogerie markt s.r.o. sme v priebehu marca zrealizovali projekt Pomôžme deťom. V rámci 
neho získalo 9 rodín na území Žilinskej diecézy ročnú zásobu plienok v podobe 32 ks poukazov na odber 
plienok značky babylove. Celková hodnota poukazov, ktoré každá rodina získala, predstavuje sumu 320 eur. 
Išlo o viacpočetné rodiny s nízkym príjmom, rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom alebo rodiny, ktoré 
sa nachádzajú v krízovej situácii.
Našim charitatívnym zariadeniam v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici poskytla spoločnosť niekoľko 
stoviek vianočných DM boxov pre núdznych. DM boxy obsahovali sprchový gél, šampón, zubnú pastu, 
zubnú kefku a hygienické vreckovky.

DM
 hygienické boxíky

Plienková pomoc
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3-dňová duchová obnova 
v Rodinkove, Belušské 

Slatiny, máj 2018 Godzone tour 
dobrovoľníci v Žiline, 

14. november 2018

Nie všetko, čo sa udialo v roku 2018, sa 
dá popísať na pár riadkoch, vyberáme 
niekoľko udalostí v obrazoch.

Spomienka na zosnulých 
klientov – sv. omša a stretnutie 
s pozostalými, 5. november 2018
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Celoslovenská púť charít 
v Zákamennom, 
5. október 2018

R O K  2 0 1 8  V   O B R A Z O C H

Stretnutie zamestnancov 
a dobrovoľníkov Diecéznej charity 
Žilina s biskupom Tomášom Galisom, 
3. december 2018

STRETNUTIE S BISKUPOM TOMÁŠOM GALISOM
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TÝŽDEŇ KRESŤANSKEJ KULTÚRY, 3. OKTÓBER 2018

Vianočné trhy 
v Žiline
10.-13. december 2018

Komunitný žilinský 
festival Inter nos – 

Medzi nami, 
6. september 2018
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Projekty cez 
Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR

V roku 2018 sme prostredníctvom príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorili pracovné príležitosti pre 
6 uchádzačov o zamestnanie.
Príspevky na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov podľa § 54 ods. 1 zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci 
národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ poberal 1 zamestnanec v Dome charity sv. Krištofa v Martine.
Podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sme vytvorili pracovnú príležitosť pre 2 znevýhodnených uchádzačov v Dome charity sv. Kamila v Žiline na 
pozícii upratovačka.
Podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov sme na základe 
Dohody o vykonávaní zapracovania u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí 
príspevku na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Reštart – Príležitosť pre 
dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č.2“ poskytli podmienky v Dome charity sv. Vincenta v Žiline 
1 uchádzačovi o zamestnanie na pozícii upratovačka.
Podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sme vytvorili pracovné príležitosti na chránenom pracovisku pre 2 ľudí s ťažkým zdravotným 
postihnutím v Dome charity sv. Kamila v Žiline.

V rámci aktivačnej činnosti 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 sme prijali 10 dobrovoľníkov. Cieľom bolo 
získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas tejto činnosti pomáhali v službách pre ľudí bez domova.

Okrem toho sme na základe poskytnutia nenávratného fi nančného príspevku z Národného projektu Podpora 
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vytvorili 
1 pracovné miesto v Detskom charitnom dome Považská Bystrica.

P R O J E K T Y  /  S U P E R V Í Z I A  /  D U C H O V N Á  S L U Ž B A
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Supervízia
Diecézna charita Žilina zabezpečuje a realizuje na základe 
komplexného plánu supervízie pre organizáciu supervíziu pre 
svojich zamestnancov. Program supervízie sa realizuje v zariadeniach 
Diecéznej charity Žilina, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona 
č. 448/2008 Z.z.
Cieľom je zvýšenie odbornej úrovne a kvality poskytovaných služieb.
Cieľom supervízie je:
•  overovanie si efektívnosti vlastných postupov supervidovaného pri svojej 

práci
• rozširovanie možností práce s klientom
• korigovanie stereotypov v práci - vlastné uvedomenie si stereotypov supervidovaného 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
Použité metódy pri supervíznom stretnutí sú rozhovor, pozorovanie, vizualizácia - kreslenie vzťahov, situácií, 
analógové znázornenie pomocou predmetov - napomáhajú k zmene postoja a myslenia supervidovaného, motivácia 
supervidovaného, sebarefl exia supervidovaného a i.
Prostredníctvom rôznych supervíznych techník a za priamej a aktívnej účasti supervidovaného sa supervízor snažil 
zvýšiť profesionálne kompetencie pracovníkov.

vdp. M
ichal M

elišík

Z poverenia žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa je duchovnou 
správou v charitnej službe poverený vdp. Michal Melišík, ktorého 
úlohou je pastoračná starostlivosť o zamestnancov, dobrovoľníkov 
a klientov. Vystriedal vdp. Ľubomíra Bolla. Spolupodieľa sa pri 
organizovaní obnov, pútí, zabezpečuje tiež duchovné sprevádzanie.

Duchovná služba
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Finančný prehľad 
hospodárenia k 31. 12. 2018

€ Náklady podľa druhu

109 008 Spotreba
43 069 Energie

20 632 Opravy a udržiavanie

3 211 Cestovné 
38 556 Služby

611 549 Mzdové náklady

13 899 Dohody o prácach mimo pracovného 
pomeru

214 870 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

32 298 Ostatné sociálne náklady
3 888 Dane, poplatky a pokuty

1 Kurzové straty
26 508 Dary 

5 664 Ostatné náklady

22 410 Odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku
Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku

6 388 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

200 Poskytnuté príspevky účtovným 
jednotkám

10 224 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Daň z príjmov – zrážková

1 162 375 SPOLU

Výnosy podľa druhu a zdrojov €

Tržby z predaja služieb 150 935
Úroky, kurzové zisky
Prijaté dary 41 602
Ostatné výnosy 7 841
Prijaté príspevky od iných organizácií 34 376
Prijaté príspevky od fyzických osôb 45 307
Príspevok z podielu zaplatenej dane 18 503
Prijaté príspevky z cirkevných zbierok 146 678
Finančné príspevky zo Žilinského 
samosprávneho kraja 74 767

Finančné príspevky z miest a obcí 140 000
Finančné príspevky z MPSVR SR 177 277
Finančné príspevky z ÚPSVR 313 939
Tržby z predaja dlhodobého hmotného 
majetku
Iné ostatné výnosy – výnosy z obstarania 
DHM 15 038

SPOLU 1 166 263

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 
za rok 2018

+ 3 888

P R E H Ľ A D  F I N A N Č N ÝC H  U K A Z O VAT E Ľ O V
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Finančné hospodárenie stredísk 
podľa druhu stredísk k 31. 12. 2018

1 162 375

Strediská Náklady Výnosy 
Sociálne služby
1. Charitatívna služba v rodinách, Žilina 116 574 116 265

2. Dom charity sv. Vincenta, Žilina 130 655 129 855

3. Dom charity sv. Kamila, Žilina 292 311 290 150

4. Dom charity sv. Krištofa, Martin 65 446 64 884

5. Dom charity sv. Gianny, Čadca 118 718 117 183

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
6. Detský charitný dom, Považská Bystrica 338 295 338 196

Iné služby
7. Centrum Diecéznej charity Žilina 100 376 109 730

SPOLU 1 162 375 1 166 263

6. 6. 

7. 7. 1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 
5. 5. 1 166 263
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Finančný prehľad 
o stave majetku k 31. 12. 2018

68

75

15

20

741

Personálne 
údaje

AKTÍVA €

Neobežný majetok spolu 309 281
1. Dlhodobý nehmotný majetok

2. Dlhodobý hmotný majetok 309 281

3. Dlhodobý fi nančný majetok

Obežný majetok spolu 238 739
1. Zásoby

2. Dlhodobé pohľadávky

3. Krátkodobé pohľadávky 7 559

4. Finančné účty 231 180

Časové rozlíšenie 4 680
1. Náklady budúcich období 4 680

MAJETOK SPOLU 552 700

PASÍVA €

Vlastné zdroje krytia majetku 187 341
1. Imanie a peňažné fondy 246 736

2. Fondy tvorené zo zisku

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
min. období -63 283

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 888

Cudzie zdroje 192 231
1. Rezervy 49 494

2. Dlhodobé záväzky - záväzky zo sociálneho 
fondu 1 371

3. Krátkodobé záväzky 141 366

Časové rozlíšenie 173 128
1. Výnosy budúcich období 173 128

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU 552 700

P R E H Ľ A D  F I N A N Č N ÝC H  U K A Z O VAT E Ľ O V

PRIEMERNÝ POČET ZAMESTNANCOV PREPOČÍTANÝ

EVIDENČNÝ POČET ZAMESTNANCOV K 31.12.

POČET ZAMESTNANCOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

POČET ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH NA DOHODY

PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA
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Finančný príspevok 
z podielu zaplatenej dane

ŠPECIFIKÁCIA POUŽITIA PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE
POUŽITIE 

Z MINULÉHO 
OBDOBIA

POUŽITIE 
Z BEŽNÉHO 
OBDOBIA

Dom charity sv. Kamila - nákup zariadenia pre klientov DSS a ZPS (skrinky, sušička, 
prenosná odsávačka) 1 305,06

Dom charity sv. Kamila - oprava výťahu pre klientov DSS a ZPS 544,51

Detský charitný dom Považská Bystrica - opravy stien, omietok 3 568,33

Dom charity sv. Krištofa - oprava podlahy v nízkoprahovom dennom centre 2 548,84

Dom charity sv. Krištofa - nákup palivových peliet a regálov do nízkoprahového 
denného centra 508,00

Dom charity sv. Vincenta - nákup nafukovacích karimatiek do nocľahárne 388,50

Charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba – nákup zariadenia 
a pracovných pomôcok pre opatrovateľky 829,18

Dom charity sv. Gianny – mzdy a odvody zamestnávateľa v útulku, nocľahárni, NDC 4 578,90

Charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba – odvody zamestnávateľa 1 000,00

Projekt farských charít – mzdy a odvody zamestnávateľa 1 786,44

Úhrady za energie - elektrina, plyn 1 406,44

Bankové poplatky 37,11 1,50

Spolu – použitie v roku 2018 18 501,31 1,50

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia -VBO 18 226,50

ZPS – zariadenie pre seniorov; DSS – domov sociálnych služieb; VBO – výnosy budúcich období

pom
áhajú nám

 meniť osudy núdznych
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Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov 
na klienta za rok podľa jednotlivých druhov 
služieb v roku 2018

Sociálna služba v zariadeniach Forma
služby

Priemerný
mesačný počet
klientov/miest 
v NDC/kapacita 

nocľahárne

Ekonomicky 
oprávnené náklady 

na klienta za rok 
(v Eur)

Domov sociálnych služieb, DCHK Pobytová 
celoročná 12 10 921,80

Zariadenie pre seniorov, DCHK Pobytová 
celoročná 14 10 921,15

Denný stacionár, DCHK Ambulantná 1 1 587,37

Útulok, DCHG Pobytová 
celoročná 10 5 781,98

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, DCHD Pobytová 
celoročná 18 18 923,62

Nocľaháreň, DCHV 25 2 313,57

Nocľaháreň, DCHG 10 2 800,78

Nízkoprahové denné centrum, DCHV Denná 37 1 213,44

Nízkoprahové denné centrum, DCHG Denná 22 1 063,65

Nízkoprahové denné centrum, DCHKr. Denná 31 2 034,21

P R E H Ľ A D  F I N A N Č N ÝC H  U K A Z O VAT E Ľ O V

DCHK – Dom charity sv. Kamila, Žilina; DCHG – Dom charity sv. Gianny, Čadca; DCHV – Dom charity sv. Vincenta, Žilina; 
DCHKr – Dom charity sv. Krištofa, Martin; DCHD – Detský charitný dom Považská Bystrica
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Prehľad ekonomicky oprávnených nákladov na 
hodinu poskytovanej služby podľa jednotlivých 
druhov služieb v roku 2018

CHSR – Charitatívna služba v rodinách; DCHV – Dom charity sv. Vincenta, Žilina; DCHG – Dom charity sv. Gianny, Čadca

Sociálna služba v zariadeniach Forma služby
Počet vykázaných 

hodín

Ekonomicky 

oprávnené náklady na 

1 hodinu (v Eur)

Opatrovateľská služba, CHSR Terénna 17 373 6,54

Špecializované sociálne poradenstvo DCHV Denná 2 892 8,88

Špecializované sociálne poradenstvo DCHG Denná 848 9,82

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
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Účtovná závierka
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Diecézna charita Žilina (ďalej „DCH Žilina“) 
zostavuje individuálnu riadnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku k 31.12. 2018.
Účtovná závierka za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bola v elektronickej podobe dňa 1. 4. 2019 odoslaná na 
Finančnú správu a dňa 17. 4. 2019 bola schválená diecéznym biskupom 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 poskytované fi nančné príspevky 
na 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 neskorších 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.
DCH Žilina vykázala za rok 2018 zisk vo výške 3 888,29 Eur. Ušetrené zdroje budú slúžiť na pokrytie nákladov na sociálne 
služby v ďalšom účtovnom období.
Cudzie zdroje krytia majetku tvoria najmä krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky, záväzky z titulu miezd za 
december 2018 a záväzky z obchodného styku.
Významnou položkou v pasívach sú výnosy budúcich období, najmä dotácie alebo dary na obstaranie dlhodobého 
majetku, ktoré prechádzajú do bežných výnosov v časovej súvislosti s odpismi majetku.

Zmeny za účtovnú jednotku
Po 31. 12. 2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva.

P R E H Ľ A D  F I N A N Č N ÝC H  U K A Z O VAT E Ľ O V
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Správa nezávislého 
audítora
Riaditeľovi Diecéznej charity Žilina.

Názor
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky 
Diecéznej Charity Žilina, IČO: 42 065 895 (ďalej 
„Organizácia“) za rok končiaci 31.12. 2018, ktorá obsahuje 
súvahu zostavenú k 31.12. 2018, súvisiaci výkaz ziskov 
a strát za rok končiaci k 31.12. 2018 a poznámky k účtovnej 
závierke, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných 
zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo 
všetkých významných súvislostiach verný a pravdivý obraz 
o fi nančnej situácií Diecéznej charity Žilina k 31.12. 2018 
a výsledkoch jej hospodárenia za rok končiaci k 31.12. 
2018 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských 
štandardov (International Standards on Auditing, ISA). 
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená 
v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej 
závierky. Od Organizácie sme nezávislí podľa ustanovení 
zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom 
audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu 
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky 
a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení 
týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, 
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ 
pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú 
závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto 
účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný 

obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, 
ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej 
závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán 
zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie 
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania 
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by 
mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, 
alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, 
či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné 
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, 
a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané 
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných 
audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné 
sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 
jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické 
rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto 
účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných 
audítorských štandardov, počas celého auditu 
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame 
profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•  Identifi kujeme a posudzujeme riziká významnej 

nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme 
audítorské postupy reagujúce na tieto riziká 
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné 
a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko 
neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku 
podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, 
pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, 
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.
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•  Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými 
pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy 
vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol 
Spoločnosti.

•  Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad 
a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov 
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené 
štatutárnym orgánom.

•  Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne 
v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných 
audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná 
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, 
ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť 
Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak 
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, 
sme povinní upozorniť v našej správe audítora na 
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, 
ak sú tieto informácie nedostatočné, modifi kovať náš 
názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. 
Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že 
Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

•  Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah 
účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, 
ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich 
vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných 
právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej 
správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené 
vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona 
o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú 
závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej 
správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou 
zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami 
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto 
informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou 
účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú 
byť významne nesprávne. Posúdili sme, či výročná správa 
Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie 
vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej 
závierky, podľa nášho názoru:
•  informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za 

rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
•  výročná správa obsahuje informácie podľa zákona 

o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej 
jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu 
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili 
významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme 
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. 
V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali 
uviesť.

V Košiciach, dňa 30. 4. 2019

JAMAR, s.r.o. Milosrdenstva 46
040 01 Košice
Licencia UDVA 371

Zodpovedný audítor 
Ing. Marian Revay 
Licencia SKAU 870

S P R ÁVA  N E Z ÁV I S L É H O  A U D Í T O R A
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V mene nás a našich klientov ďakujeme 
všetkým, ktorí nám počas roka 
akýmkoľvek spôsobom pomohli:

Ďakujeme tiež mnohým, ktorí nám pomohli, ale zostali anonymní.
Osobitné poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom, ktorí prispeli tým najvzácnejším - svojím časom pri 
vydávaní jedla, pomáhali pri rôznych činnostiach a trávili čas s ľuďmi v núdzi.

Arian reklama

AT a.s.

AUTO MARKET, s.r.o.

Autovia Žilina s.r.o.

Báthoryová Mária

Belavá Jaroslava

Beniač Pavol

Belas Jaroslav

Benko Marek

Brama-sk s.r.o.

Brezániová Elena

Brodňanová Adriana

Brozmann Ján

Cickanová Eva

Čerňanská Mariana

Čerňanský Marek

Danko Ján 

DM drogerie markt s.r.o.

Domanický Jozef

Elektra A.B. s.r.o.

Ďurčo Miroslav

Fellegi Tibor

Ficek CZ, s.r.o.

Gaňa Jozef

Gist Consulting s.r.o.

Godzone tour

Golis Andrej

HAKOS Spedition s.r.o.

Hlaváč Ondrej

Hyundai Dymos s.r.o.

Chalupianská (rodina)

Chrenst Rado

Janurová (rodina)

JJ Electronic s.r.o.

JS Realis a.s.

Jurčo Tomáš

Kajánek Pavol

Kardošová Zuzana

Kasman Roman

Kia Motors Slovakia s.r.o.

Kondrk Milan

Konôpka Miroslav

Koňušíková Gabriela

Kreonet s.r.o.

Kucej Lukáš

Kucejová Jarmila

Lukáš Ladislav

Majda Marián

Mc Clinic s.r.o.

Melody shop s.r.o.

Mestský úrad Žilina

Mestský úrad Martin

Mestský úrad Čadca

Mestský úrad Považská 
Bystrica

Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Miláková Alena

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR

Mišovič Milan

Miština František

Nadácia Kia Motors Slovakia

Nadácia Tesco

Nadácia VÚB

Nižný Marek

Organizačný tím Kvetného 
víkendu ZA diecézy

Organizačný tím Misijnej 
púte detí v Rajeckej Lesnej

Ostrochovská Lucia

OZ Dobrý Pastier, Kláštor 
pod Znievom

Pagáč Bohuš

Personal Transport s.r.o.

Prekopová Eva

Purple Foundation, nadační 
fond

PZ Betotrans s.r.o.

Riečičiarová Iveta

Rímskokatolícka cirkev - 
farnosti v ZA diecéze

Sabo Gabriel

Sabana s.r.o.

Sestry Panny Márie Útechy

Síkeli Ján

Slovenská katolícka charita

Stankovičová Jana

Stavěl Miroslav

Stoma praktik s.r.o.

Techworks s.r.o.

Tesco Stores SR s.r.o.

TM sound s.r.o.

Urbánek Rudolf

Urbaník Miroslav

Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR

Vallo Peter

Vobiscum, s.r.o.

Zrniečka pre sny, o.z.

Žilinský samosprávny kraj
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Diecézna charita Žilina
Predmestská 12, 010 01 Žilina
IČO: 420 65 895
+421 41 723 12 34
č. účtu IBAN: SK31 0900 0000 0004 2470 2305 
(Slovenská sporiteľňa)
charitaza@gmail.com
www.charitaza.sk

www.charitaza.sk


