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nie je ani organizácia zameraná na výkon, nie je humanitárna 
agentúra, nemôže byť zamieňaná za biznis, nemala by to byť 
ani pragmatická fi lantropia.
Nie je to tiež len poskytnutá služba, aby sa charita nestala len 
„logistickým oddelením“.

CARITAS je v prvom rade nezištná milosrdná láska.
Chudobným nechýba len naša pomoc, ale hlavne pozornosť 
a duchovná starostlivosť.
Potrebujú od nás ponuku Božieho priateľstva a prijatia.

Aj naša výročná správa by mala byť okrem odpočtu 
poskytnutých služieb a zrealizovaných projektov v prvom 
rade svedectvom o tejto misii.

Ďakujem nášmu diecéznemu biskupovi Tomášovi za podporu 
a požehnanie, všetkým zamestnancom, dobrovoľníkom 
za nasadenie v službe, priaznivcom, donorom a miestnym 
autoritám za podporu a spoluprácu. Ďakujem všetkým, ktorí 
sa pričinili, aby sme naše poslanie napľňali, ako nás k tomu 
pozýva aj Sv. Otec František.

„Preto chcem zdôrazniť, že Charita nie je akási idea alebo 
zbožný pocit, ale skúsenostné stretnutie s Kristom. Znamená 
chcieť žiť so srdcom Boha, ktorý od nás nechce, aby sme 
mali voči chudobným nejakú paušálnu lásku, priazeň, 
solidárnosť atď., ale aby sme v nich stretli jeho samého 
(porov. Mt 25,31–46), v štýle chudoby.“

CHARITA NIE JE IDEA, 
ANI ZBOŽNÝ POCIT,

Mgr. Peter Birčák, riaditeľ 
Diecéznej charity Žilina

SPOLU SME 
SÚČASŤOU 

CARITAS
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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.

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.

NAŠE HODNOTY
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FARSKÉ CHARITY

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

21 JASENOVÉ

22 NESLUŠA

23 SNEŽNICA

ZARIADENIA

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  CENTRUM PRE DETI A RODINY SV. FILIPA 

NERIHO, POVAŽSKÁ BYSTRICA

POTRAVINOVÉ BALÍKY

OKRES ŽILINA

OKRES MARTIN

OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

OKRES TURČIANSKE TEPLICE

OKRES ILAVA

OKRES PÚCHOV
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ČO MI DÁVA CHARITA? ČO PRE MŇA CHARITA ZNAMENÁ?

„Ponaučenie do budúcna. Veriť v Boha. Rešpektovať druhých...“ 
Kaja, 13 rokov

„Dáva mi taký pocit bezpečia, dáva mi veľa, cítim sa v charite ako doma.“ 
Viki, 17 rokov

„Pokora – človek musí zmeniť svoje očakávania a prisposobiť ich momentálnym potrebám detí 
(okresať nároky). Vnímať túto prácu ako službu, nielen ako profesiu.“ 
Andrej, vychovávateľ

30 celková kapacita 
/ počet miest

23 detí a mladých dospelých 
k 31.12.2019
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CCenntruumm pre deeti aa rroddinny 
SSv. FFiillipaa NNeriiho

B L Í Z K O  P R I  D E Ť O C H  A   M L A D Ý C H

Mgr. Helena Stašáková  SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica +421 42 436 11 53 dchd.pb@gmail.com

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho 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 Centra 
pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho. 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.
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AKO MI POMOHLA CHARITA?
„Naplnila moju túžbu pomáhať. Umožnila mi zmysluplnú činnosť v službe núdznym. Pomohla 
mi v duchovnom raste. Naučila ma tímovej práci. Obdarila ma kolektívom obetavých ľudí, 
ktorí slúžia Ježišovi Kristovi v najchudobnejších. Umožnila mi sprevádzanie ľudí v krízových 
situaciách. Uvedomila som si viac hodnotu a dôstojnosť každej ľudskej osoby. Uvedomila 
som si, že nič nie je samozrejmosťou, všetko je Božia milosť. Vidím ako Boh mení životy ľudí 
k lepšiemu.“
Anežka, sociálna pracovníčka

„Charita mi poskytla ubytovanie, fi nancie na zakúpenie liekov. Zabezpečuje mi zubného 
lekára, u ktorého mám bezplatne ošetrenie zubov. Stará sa o zabezpečenie dennej stravy za 
minimálne fi nančné prostriedky, čím prispieva k psychickej pohode.“
Daniela, klientka, 69 rokov

„Mám už strechu nad hlavou aj stravu. Vďaka charite som prestala úplne piť. Mám zdravotnú 
starostlivosť, vybavenie všetkých sociálnych vecí ako aj dôchodku. Máme dobre zabezpečenú 
starostlivosť o telo aj dušu.“
Oľga, klientka, 64 rokov

82 nocľaháreň (5 897 nocľahov) 
kapacita nocľahárne je 10 miest

225 nízkoprahové denné centrum

16 útulok pre ženy

225 základné sociálne poradenstvo

162 špecializované soc. poradenstvo

76 práčovňa

82 stredisko osobnej hygieny
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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 §§ 24b
Nocľaháreň §25
Útulok § 26
Stredisko osobnej hygieny § 600
Podporné služby – Práčovňa § 559
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.

DDommm cchaaritty ssvv. Giiiannnyy ČČadcaa

ČASOPIS CESTA DISTRIBUOVALI 
4 PREDAJCOVIA, SPOLU PREDALI 4 596 KS.

POČAS ROKA 2019 PREDÁVALI 
ČASOPIS NOTA BENE 4 PREDAJCOVIA, 

SPOLU PREDALI 6 666 KS.

B L Í Z K O  P R I  N Ú D Z N Y C H
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„Charita mi dáva veľa. Môžem sa tu najesť, osprchovať, obliecť a postarajú sa tu o mňa.“
Eva T. 

„Čo mi dáva charita? Vďaka charite mám pocit domova a rodiny. Zamestnanci sú veľmi 
ústretoví, láskaví a dobrí. Pomáhajú mi v každom smere, a to od hygieny až po radu ako mám 
riešiť svoje problémy či už zdravotné, hygienické, v oblasti stravy či vybavovania dokladov. 
Pomôžu mi s návštevou u doktora, pri predpisovaní a výbere liekov. Vypočujú si naše 
problémy, dajú nám radu ako s nimi žiť a riešiť ich.. Vďaka charite tu nachádzam zázemie, mám 
sa o koho oprieť, ale aj s kým sa podeliť o radosť. Sú nezaplatiteľní a nenahraditeľní.“
Dávid B.

„Charita mi dáva príležitosť pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Je to miesto, ktoré ukazuje 
pravé hodnoty života. Ako povedal Einstein, hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, 
ale pre iných.“
Jana Chovancová, sociálna pracovníčka

„Charitatívna služba ma neustále osobnostne rozvíja a posúva ďalej. Ako povedal Lewis Carroll 
jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má 
naozaj cenu.“
Libor Kyška, sociálny pracovník

361 nízkoprahové denné 
centrum

151 výdaj stravy

113 stredisko osobnej hygieny

40 práčovňa

269  výdaj šatstva a obuvi

269 základné sociálne 
poradenstvo
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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 §§ 24b
Stredisko osobnej hygieny § 600
Podporné služby – Práčovňa § 559
Ďalšie činnosti – Sociálny šatník

DDommm cchaaritty 
sv. KKrriištoofaa MMarrtinnn

POČAS ROKA 2019 
DISTRIBUOVALI ČASOPIS 

CESTA 4 PREDAJCOVIA 
A PREDALI 1 535 KS.

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.

B L Í Z K O  P R I  N Ú D Z N Y C H

„Stále viac si uvedomujem, že 
najväčšiu radosť mi robia tie 
najobyčajnejšie veci. Už by sa 
mi ani nerátal deň, ak by som pri 
jeho rekapitulácii zistil, že som 
niekomu aspoň trochu v bežnej 
veci nepomohol.“
Peter Fekiač, vedúci DCHKr
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„Charita mi pomáha v núdzi a v ťažkej životnej situácii, v ktorej sa nachádzam. Pracovníci sú 
k nám úctiví a zároveň nám veľmi pomáhajú. Mám 62 rokov a som im veľmi vďačná za ich prácu 
a pomoc. Aj za mojich súputníkov im ďakujeme za všetko!“
Mária, klientka, 62 rokov

„V Dome charity sv. Vincenta v Žiline som sa ocitla nie náhodou, lebo nič v živote sa nedeje 
len tak. Boh ma vedie cestami od malička, povodil ma rôznymi cestami a na tú najkrajšiu ma 
zaviedol práve sem, slúžiť ľuďom, ktorí pomoc naozaj potrebujú, spoločne s vedením Charity 
a kolegami DCHV. Lásku, milosrdenstvo, úctu, dôstojnosť, súcit potrebujeme každý z nás, 
tieto Božské atribúty som v DCHV našla. Takže tu nejde o prácu, tu ide o službu blížnemu 
bez ohľadu na jeho status. Boh je ”milostivý a milosrdný”, chce od nás, aby sme sa mu 
pripodobňovali, a v DCHV sa to deje, pretože inak sa služba a pomoc ľuďom bez domova 
poskytovať nedá. My sme ich domov. Je mi cťou slúžiť v takomto zariadení s kolegami DCHV, 
kde súčasťou sú aj sestry z Kongregácie Panny Márie Útechy, čo dodať: úžasné, Bože, 
ďakujem!“ 
Mgr. Jana Kadašiová, sociálna pracovníčka NDC

187  nocľaháreň (12 878 nocľahov) 
kapacita nocľahárne je 30 miest

264 nízkoprahové denné centrum

203 výdaj stravy

109 stredisko osobnej hygieny

15 práčovňa

217 výdaj šatstva a obuvi

438 základné soc. poradenstvo

286 špecializované soc. poradenstvo
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Mgr. Rastislav Kolman  Predmestská 12, 010 01 Žilina +421 41 724 47 95 dchvincent.za@gmail.com

DDommm cchaaritty 
sv. VViinnceentta ŽŽillinaaa

ČASOPIS CESTA DISTRIBUOVALO 5 PREDAJCOV, 
Z TOHO 3 NOVÍ, SPOLU PREDALI 5 800 KS.

POČAS ROKA 2019 PREDÁVALO 
ČASOPIS NOTA BENE 22 AKTÍVNYCH PREDAJCOV, Z TOHO 

9 NOVÝCH, SPOLU PREDALI 15 794 KS.

Z DOPLNKOVÉHO TOVARU NOTA BENE 
SA PREDALO 298 KRÍŽOVIEK, 182 KALENDÁROV, 77 KNÍH.

B L Í Z K O  P R I  N Ú D Z N Y C H

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 §§ 24b
Nocľaháreň §25
Stredisko osobnej hygieny § 600
Podporné služby – Práčovňa § 59
Ďalšie činnosti – Sociálny šatník

Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka sme kontaktovali a oslovili 50 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 2019 túto možnosť využilo 129 klientov. Tiež majú možnosť uloženia svojich fi nančných 
prostriedkov, pričom túto službu využilo 144 klientov. V rámci resocializácie našich klientov realizujeme aj 
rôzne resocializačné aktivity, napr. brigády v zariadení alebo distribúciu pouličných časopisov Nota Bene 
a Cesta.
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„Neviditeľná reťaz lásky, viery a odhodlania, ktorá nás spája s núdznym.“
Monika Pernicová, opatrovateľka

„Čo by som robil bez vás? Ďakujem...“
p. Rudolf Š, klient

40 opatrovateľská služba 
(8 003 hodín)

66 ľuďom sme požičali zdravotné 
pomôcky

110 požičaných zdravotných 
pomôcok

1 prepravná služba

68 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 § 411
Prepravná služby § 42
Požičiavanie pomôcok § 477
Základné sociálne poradenstvo § 19

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 v roku 2019 ôsmich doopatrovali a štyria boli umiestnení v domove sociálnych služieb. Dvaja klienti 
nadobudli vlastnú sebestačnosť a už nepotrebovali našu pomoc.
V roku 2019 požiadalo o našu službu 68 nových žiadateľov, 
mohla však byť poskytnutá len pätnástim 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 66 klientov.

CChaarrittatíívnna ssluužbbba 
vv rooddiináchh Žillinna

B L Í Z K O  P R I  S E N I O R O C H



1 6

„Našiel som tu prijatie. Všetci sú ku mne dobrí, 
môžem začať odznova.“ 
Pavol, klient, 42 rokov

16 domov sociálnych služieb

14 zariadenie pre seniorov

2 denný stacionár

Naše zariadenie je miestom, 
kde sa snažíme vytvoriť 
predovšetkým domov. Zároveň 
to aj nás slúžiacich neustále učí 
príjmať sa navzájom a odpúšťať 
si stále a nanovo a tak rásť vo 
vzťahu k núdznym aj k sebe 
navzájom.
Katarína
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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 § 35
Domov sociálnych služieb § 38
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). 

V roku 2019 sme mali zamestnaných dvoch občanov so zdravotným postihnutím.

DDommm cchaaritty 
sv. KKaamilla Žiliinna

B L Í Z K O  P R I  S E N I O R O C H
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„Robíme počas roka mnohé aktivity, napríklad 
zbierky šatstva, obuvi, hračiek, školských potrieb 
aj potravín. Teší ma, že môžem takto pomáhať 
dobrej veci a popri tom sa aj stretávať s milými 
ľuďmi v kresťanskom duchu. Robíme si občas aj 
stretnutia na fare, kde plánujeme ďalšiu činnosť. 
Stretnutie potom zakončíme v príjemnej atmosfére 
modlitbou.“
Janka, dobrovoľníčka vo farskej charite
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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.

DO KONCA ROKA 2019 
EVIDUJEME 23 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, FCH RAJEC, 
FCH SKALITÉ, FCH BELUŠA, 

FCH ILAVA A FCH OŠČADNICA, FCH JASENOVÉ, 
FCH NESLUŠA, FCH SNEŽNICA

FFaaarrsskkéé chhhharittyy
FA R S K É  C H A R I T Y
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Projekt potravinovej a základnej 
materiálnej pomoci je realizovaný 
v rámci operačného programu 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 2019 
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 ako 20 000 ľudí 
a bude prebiehať niekoľkokrát ročne až 
do roku 2020. 

Prrojekktt OOP FEEAD

DCH Žilina zabezpečuje vyhľadanie rodín v núdzi, nákup, 
doručenie pomoci, logistiku atď. 

Názov projektu: 
Priama materiálna a potravinová pomoc 
ľuďom v núdzi - ZA.

Neposkytuje sa fi nančná pomoc, ale rodinám v núdzi 
sa kúpia potraviny, zariadenie do domácnosti a podobne.

Celkovo sa v r. 2019 podporilo 29 rodín v núdzi, 
spolu sumou 10 000 eur.

Projekt v spolupráci 
s Nadáciou EPH.
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Aj v roku 2019 prebehli štyri kolá potravinovej a základnej 
materiálnej pomoci. Celkovo ich v rámci projektu OP FEAD prebehlo už 14. 
V roku 2019 sme odovzdali 10179 potravinových balíčkov 
(137 ton potravín) a 518 hygienických balíčkov.

Najodkázanejším osobám bola osožná vďaka jej pravidelnosti 
a postupnému nadviazaniu profesionálneho vzťahu dôvery 
so zamestnancom Diecéznej charity Žilina.

Pootravviinoová ppommoc vv rooku 2200199

www.potravinovapomoc.sk

P R O J E K T Y  P O T R AV I N O V E J  A   M AT E R I Á L N E J  P O M O C I 

„V neľahkých životných 
situáciách sme sa dokázali 
spolu s príjemcom 
zasmiať na drobnostiach 
a tak odľahčiť životné 
ťažkosti a hľadať nádej do 
budúcnosti.“ 
Mgr. Vladimír Pallo
koordinátor potravinovej 
pomoci

2257 príjemcov
 
2661  potravinových 

balíčkov

1747 príjemcov

2665  potravinových 
balíčkov

518   hygienických 
balíkov

2065  príjemcov 

2447    potravinových 
balíčkov

2074  príjemcov

2406    potravinových 
balíčkov

1. 
KOLO

3. 
KOLO

2. 
KOLO

4. 
KOLO
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PPottrravviinoovváá zzbiierkkaa 
TTessscco
Tesco zbierka bola 21.-23.11.2019 v 10 
predajniach: v Žiline, Martine, Čadci, Rajci, 
Považskej Bystrici, Púchove, Turzovke, 
Lednických Rovniach a Krásne nad Kysucou 
(v Žiline bola v dvoch predajniach). Vyzbieralo sa 
28 ton v celkovej hodnote 47 887,60 eur. Mohli 
sme tak pomôcť 853 rodinám a jednotlivcom.

ZZbiieerrkaa šškkollskkkýýchh 
ppommmôccokk
V období od začiatku júna do polovice septembra 
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 600 detí zo Žiliny, Bytčice, Martina, Čadce, 
Považskej Bystrice, Bytče, Lietavy, Beluše, Petrovíc, 
Kolárovíc, Rajca, Ladiec, Turzovky a ďalších obcí.

„Päť školákov v jednej rodine, 
zvlášť začiatok školského roka je 
pre nás náročný. Keď sme prežívali 
najťažšie obdobie, pomohli ste 
nám... Charita i tí, ktorí mali 
štedré srdce a priniesli do zbierky 
užitočné školské pomôcky, ktoré 
nám veľmi pomohli... som vám 
veľmi vďačná!“
mama obdarovanej rodiny
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PPlieennkkovváá ppommmmocc 
V spolupráci s DM drogerie markt s.r.o. sme 
v priebehu marca zrealizovali projekt Pomôžme 
deťom. V rámci neho získalo 10 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. Celkovo sme rodinám 
rozdali 320 balíkov plienok v hodnote 3200 eur.

„Moje drahé charitné spoločenstvo!
Aj touto cestou sa Vám chcem veľmi 
pekne poďakovať, že som mohla 
byť s mojou rodinou súčasťou Vášho 
projektu Plienkovej pomoci. 
Keďže Terezka je naše 5-te dieťa, tak 
Vaša pomoc do našej rodiny bola 
veľmi vhodná a tiež veľmi oceňujem 
spôsob i spoluprácu s našou 
Snežnickou charitou, cez ktorú ste už 
pomohli mnohým rodinám.
Ďakujem aj za Vašich pracovníkov, 
ktorí svojou obetavosťou 
a láskavosťou boli veľmi milí 
a ústretoví pri plnení projektu.
Nech Pán požehnáva Vaše celé 
spoločenstvo a nech máte naďalej 
samé dobré projekty a Vaša 
štedrosť, dobrota a láskavosť sú 
vzorom pre všetkých.“

Ďakujeme, že ste!
S pozdravom rodina Labudová
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Prrojektyy cez Úrad pprácee, sociáálnycch vecí a roodiny SSR

V roku 2019 sme prostredníctvom príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorili pracovné 
príležitosti pre 4 uchádzačov o zamestnanie.

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 1 znevýhodneného uchádzača v Dome charity 
sv. Vincenta v Žiline na pozícii upratovačka.

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 1 znevýhodneného uchádzača v Dome charity sv. 
Kamila v Žiline na pozícii upratovačka.

Podľa §60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sme vytvorili pracovné príležitosti pre 2 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v Dome 
charity sv. Kamila v Žiline. Tieto fi nančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov zamestnancov 
chráneného pracoviska. 

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

Suupervvíízia

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 snaží zvýšiť profesionálne kompetencie 
pracovníkov.
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DDobbrrovooľnnííctttvvo
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. Mnoho dobrovoľníkov pomáha 
núdznym ľuďom cez farské charity.

D O B R O V O Ľ N Í C T V O

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. 
Veľmi aktívne sa angažuje v oblasti prezentácie 
a vzniku nových farských charít.

DDuchhoovnná sslužžba

„Otec Michal dáva celé 
srdce do pastoračnej 
starostlivosti 
o zamestnancov, 
dobrovoľníkov a klientov 
Diecéznej charity Žilina. 
Stará sa o náš duchovný 
rast, s horlivosťou vysluhuje 
sviatosti.“
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Náárodnnýý týýždeňň chaarity 
9.- 15. júnn 22019

Diecézna charita Žilina v rámci Národného týždňa charity 2019 pripravila viacero aktivít. V nedeľu 9. júna 2019 
sa v areáli Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici konala tradičná záhradná cukráreň pre 
rodiny s deťmi, priateľov a podporovateľov charity. V utorok 11. júna 2019 upratovalo niekoľko skupiniek ľudí 
bez domova verejné priestory a zástavky MHD v Žiline, Martine a Čadci. Štvrtok 13. jún 2019 patril propagácii 
pouličných časopisov v uliciach vyššie spomínaných miest. Okoloidúci sa mohli dozvedieť viac o aktivitách 
Diecéznej charity Žilina a ľudia, o ktorých sa charita stará, prispeli k šíreniu spoločného dobra vo svojom okolí. 
Záver programu patril našim dobrovoľníkom z farských charít Žilinskej diecézy. Pripravili sme pre nich duchovnú 
obnovu s o. Michalom Melišíkom zakončenú spoločným slávením svätej omše v Katedrále Najsvätejšej Trojice 
v Žiline. 

Hlavným mottom 2. ročníka Národného týždňa charity bolo: 

SILA CHARITY JE V REGIÓNOCH 

Charita v 2. ročníku podujatia mapuje dobrotu cez 
zamestnancov a dobrovoľníkov Charity, ktorí si v mestách 
a obciach pripravili zaujímavý program. 
Celý týždeň ponúkal množstvo príležitostí pre dobré skutky. 
Detská cukráreň opäť plná radosti, práca dobrovoľníkov 
i ľudí bez domova, ktorej výsledkom boli čisté ulice, 
duchovná obnova pre členov farských charít, to sú len 
niektoré plody aktivít počas Národného týždňa charity.

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
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Nie všetko, čo sa udialo 
v roku 2019, sa dá popísať 
na pár riadkoch, vyberáme 
niekoľko udalostí v obrazoch.



2 9R O K  2 0 1 9  V   O B R A Z O C H
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Fiinanččnný prehhľad 
hoospodáárrenia k 311. 12. 20119

€ Náklady podľa druhu

133 789 Spotreba

49 129 Energie

13 600 Opravy a udržiavanie

4 214 Cestovné 

48 694 Služby

714 982 Mzdové náklady

17 837 Dohody o prácach mimo pracovného 
pomeru

251 809 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

37 674 Ostatné sociálne náklady

3 584 Dane, poplatky a pokuty

0 Kurzové straty

45 868 Dary 

4 265 Ostatné náklady

22 158 Odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

4 858 Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku

2 035 Tvorba fondov

7 357 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

337 Poskytnuté príspevky účtovným jednotkám

14 238 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

1 111 Daň z príjmov

1 377 539 SPOLU

Výnosy podľa druhu a zdrojov €

Tržby z predaja služieb 154 669

Úroky, kurzové zisky 0

Prijaté dary 52 216

Ostatné výnosy 2 522

Tržby z predaja dlhodobého hmotného 
majetku 10 100

Prijaté príspevky od iných organizácií 65 992

Prijaté príspevky od fyzických osôb 43 113

Príspevok z podielu zaplatenej dane 14 728

Prijaté príspevky z verejných zbierok 2 035

Prijaté príspevky z cirkevných zbierok 138 908

Finančné príspevky zo Žilinského 
samosprávneho kraja 112 588

Finančné príspevky z miest a obcí 155 000

Finančné príspevky z MPSVR SR 193 653

Finančné príspevky z ÚPSVR 416 431

Iné ostatné výnosy – výnosy 

z obstarania DHM
15 483

SPOLU 1 377 438

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 
za rok 2019

- 101 €
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Finnančnné hhosspodárreniee stredísk 
poodľa drruhhu stredíísk k 331. 12. 220199

NÁKLADY
1 377 539

Strediská Náklady Výnosy 

Sociálne služby

1. Charitatívna služba v rodinách, Žilina 132 861 132 126
2. Dom charity sv. Vincenta, Žilina 147 108 146 467
3. Dom charity sv. Kamila, Žilina 325 265 313 675
4. Dom charity sv. Krištofa, Martin 61 943 60 907
5. Dom charity sv. Gianny, Čadca 144 533 144 026
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
6. Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, Považská Bystrica 435 740 434 436
Iné služby
7. Centrum Diecéznej charity Žilina 130 089 145 801

SPOLU 1 377 539 1 377 438

6. 
6. 

7. 

7. 

1. 1. 

2. 

2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 

5. 

VÝNOSY
1 377 438



3 2

Finnančnný prrehľadd 
o sstave majeetku kk 31. 12. 20199

PPeerrrsoonnáállnnnee úúddaajeee

AKTÍVA €

Neobežný majetok spolu 310 766

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0

2. Dlhodobý hmotný majetok 310 766

3. Dlhodobý fi nančný majetok 0

Obežný majetok spolu 257 107

1. Zásoby 0

2. Dlhodobé pohľadávky 0

3. Krátkodobé pohľadávky 7 930

4. Finančné účty 249 177

Časové rozlíšenie 9 200

1. Náklady budúcich období 9 200

MAJETOK SPOLU 577 073

PASÍVA €

Vlastné zdroje krytia majetku 189 275

1. Imanie a peňažné fondy 248 771

2. Fondy tvorené zo zisku 0

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. 
období -59 394

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -101

Cudzie zdroje 210 697

1. Rezervy 54 766

2. Dlhodobé záväzky – záväzky zo sociálneho 
fondu 1 792

3. Krátkodobé záväzky 154 139

Časové rozlíšenie 177 101

1. Výnosy budúcich období 177 101

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU 577 073

PRIEMERNÝ POČET 
ZAMESTNANCOV 

PREPOČÍTANÝ

EVIDENČNÝ POČET 
ZAMESTNANCOV 

K 31.12.

POČET ZAMESTNANCOV 
SO ZDRAVOTNÝM 

POSTIHNUTÍM

POČET ZAMESTNANCOV 
PRACUJÚCICH NA 

DOHODY

PRIEMERNÁ 
MESAČNÁ MZDA

15

11

76

72 780
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FFinaannččnýý prrísppevvokk 
z poddieelu zapplaateenejj daanee

ŠPECIFIKÁCIA POUŽITIA PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE
POUŽITIE 

Z MINULÉHO 
OBDOBIA

POUŽITIE 
Z BEŽNÉHO 
OBDOBIA

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho – nákup nového 9-miestneho motorového 
vozidla pre deti v zariadení 3 500,00

Dom charity sv. Krištofa – úprava podlahy, maľovanie v nízkoprahovom dennom 
centre 240,00

Charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba – odvody zamestnávateľa 3 096,13
Dom charity sv. Vincenta, nocľaháreň – odvody zamestnávateľa 2 418,67
Dom charity sv. Kamila, zariadenie pre seniorov – mzdy zamestnancov a odvody 
zamestnávateľa 2 801,76

Dom charity sv. Krištofa, nízkoprahové denné centrum – mzdy zamestnancov 
a odvody zamestnávateľa 2 351,62

Dom charity sv. Gianny – mzdy zamestnancov a odvody zamestnávateľa v útulku, 
nocľahárni, nízkoprahovom dennom centre 3 794,82

Bankové poplatky 25,00 1,50

Spolu – použitie v roku 2019 18 228,00 1,50

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia – výnosy bud. 
období 18 941,27

VAŠE 2% PREMIEŇAME 
NA POMOC NÚDZNYM

vaše
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Prrehľad ekkonnomickky opprávneenýchh nákllaadovv 
naa kliennta zaa rok podľa jjednottlivýých druuhhov služieb 
v rroku 2019

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, Dom charity sv. Kamila pobytová 
celoročná 12 12 020,69

Zariadenie pre seniorov, Dom charity sv. Kamila pobytová 
celoročná 14 12 012,72

Denný stacionár, Dom charity sv. Kamila ambulantná 1 1 874,74

Útulok, Dom charity sv. Gianny pobytová 10 6 320,12

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Centrum 
pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho

Pobytová 
celoročná 21 20 744,25

Nocľaháreň, Dom charity sv. Vincenta pobytová 25 2 513,31

Nocľaháreň, Dom charity sv. Gianny pobytová 10 3 017,48

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Vincenta ambulantná 37 1 446,97

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Gianny ambulantná 22 1 074,54

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Krištofa ambulantná 30 2 059,69

Požičiavanie pomôcok, Charitatívna služba v rodinách ambulantná 23 310,89

Prepravná služba, Charitatívna služba v rodinách terénna 1 19,81

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 31.12.2019. 
Účtovná závierka za obdobie od 1.1.2019 do 
31.12.2019 bola zostavená dňa 5.6.2020 a odoslaná 

v elektronickej podobe dňa 8.6.2020 na Finančnú 
správu SR.

Zhodnotenie základných údajov v účtovnej závierke
Každý rok sa celkové hospodárenie DCH Žilina 
prispôsobuje zdrojom, z ktorých sú poskytované 
fi nančné príspevky za zabezpečenie služieb v zmysle:
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Prrehľad ekkonnomickky opprávnenýchh náklaadovv 
naa hodinnu pooskytovvanejj službby poodľa jeddnottlivýchh 
drruhov ssluužieeb v rooku 20019

Sociálna služba v zariadeniach Forma služby
Počet vykázaných 

hodín

Ekonomicky oprávnené 

náklady na 1 hodinu (v Eur)

Opatrovateľská služba, Charitatívna služba 

v rodinách
terénna 18 019 6,80

Špecializované sociálne poradenstvo, Dom 

charity sv. Vincenta
ambulantná 2 892 10,67

Špecializované sociálne poradenstvo, Dom 

charity sv. Gianny
ambulantná 1 928 10,50

•  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 2019 stratu vo výške 
101,04 Eur. Sociálne služby sa v našich zariadeniach 
neposkytujú s cieľom dosiahnutia zisku, ale sú 
prispôsobené potrebám často nízkopríjmových 
prijímateľov sociálnych služieb. Takmer vyrovnané 
hospodárenie súvisí so zodpovedným využívaním 
dostupných fi nančných zdrojov.
Cudzie zdroje krytia majetku k 31.12.2019 tvoria najmä 
krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky, 
záväzky z titulu miezd za december 2019 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
Na začiatku roka 2020 nastalo celosvetové 
rozšírenie pandémie vírusu SARS-Cov-2, ktorý 
spôsobuje chorobu COVID-19. Vzhľadom na doterajší 
relatívne pokojný priebeh pandémie na území 
SR nepredpokladáme taký významný dopad na 
Diecéznu charitu Žilina, ktorý by ohrozoval fi nančnú 
stabilitu a nepretržité pokračovanie poskytovania 
sociálnych služieb. Inak po 31.12.2019 nenastali 
žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na 
verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom 
účtovníctva.
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SSpráávvaa neezáávissléého auudíttorra

Riaditeľovi Diecéznej charity Žilina.

Názor
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky 
Diecéznej Charity Žilina, IČO : 42 065 895 (ďalej 
„Organizácia“) za rok končiaci 31.12.2019, ktorá 
obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2019, súvisiaci výkaz 
ziskov a strát za rok končiaci k 31.12.2019 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 31.12.2019 a výsledkoch jej hospodárenia za rok 
končiaci k 31.12.2019 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 



3 7

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. 

•  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 2019 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 24.6.2020

Ing. Marian Revay
Milosrdenstva 46, 040 01 Košice
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 menee nnáss a naašichh klienntovv ďakuuujemme všeetkýým, kttorí 
náám poočaas  rokaa akýmmkoľľvekk spôssooboom pomohhli:

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.

AUTO MARKET, s.r.o.
Arendač Peter
Augustínová Alžbeta
AUTOVIA ŽILINA s. r. o.
Báthoryová Mária
Benko Marek
Bonfi glioli Slovakia s.r.o.
Brezaniová Alžbeta
Brozmann Ján
Bulandová Vlasta
Cickanová Eva
Čerňanský Marek
Danielová Romana
Diecézna charita Nitra
DM drogerie markt, s.r.o.
Domanický Jozef
Dziacky Andrej
Ďurčo Miroslav
ELEKTRA A.B., spol. s r.o.
Galvánek František
Gaňa Jozef
Good One Services, s.r.o.
Haluzová Eva
Hlavová Mária

Hyundai Transys Slovakia s. 
r. o.
INTERHOLZ SK s. r. o.
Jancová Dominika
Janura Ján
Janíček Pavol
JJ ELECTRONIC, s.r.o.
JS REALIS, a.s.
Jurčo Tomáš
Kajánek Pavol
Kmeť Miroslav
Kondrk Milan
Konôpka Miroslav
Konušíková Gabriela
Kuchár Štefan
Kucejová Jarmila
Lukáš Ladislav
Macek Ján
Majda Marián
Maťko Ladislav
MC-CLINIC s.r.o.
MEDEKO nadácia
Melody Shop, s. r. o.
Mesto Čadca
Mesto Martin

Mesto Považská Bystrica
Mesto Žilina
Michalková Mária
Miláková Alena
Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR
Mišovič Milan
Mitaš Ľuboš
Nadácia EPH
Nadácia Henkel Slovensko
Nadácia Tesco
Nižný Marek
Olas Miroslav
Pallová Jana
Pozemkové spoločenstvo 
súkromných vlastníkov Dlhé 
Pole – Granáty
Renovabis
Riger Slavomír
Rímskokatolícka cirkev – 
farnosti v Žilinskej diecéze
Rímskokatolícka cirkev – 
Žilinská diecéza
Sestry Panny Márie Útechy
Slivková Anna
Slovenská katolícka charita

Spišák Miroslav
Stankovičová Jana
Stavebniny Pruské, s.r.o.
STOMA PRAKTIK, s.r.o.
Sýkora Milan
Tesco Stores SR, a.s.
TM Sound, s. r. o.
Urbánek Rudolf
Urbaník Miroslav
Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR
Vobiscum, s.r.o.
zamestnanci Kinekus
Zavadzan Dušan
Zrniečka pre sny, o.z.
Žilinský samosprávny kraj
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kontakt
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


