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Srdcom Chariťák…
K

aždoročne koncom mája na Slovensku prebieha Národný týždeň charity. Tentokrát s témou
„SRDCOM CHARIŤÁK“. Národná aj diecézne
charity počas neho prezentujú verejnosti svoj prínos
pre spoločnosť.

Už dlhé obdobie sme pociťovali, že vo viacerých
službách ideme na doraz, snažíme sa udržať naše
činnosti a projekty aj napriek nedostatku zdrojov
a personálu. Nechceli sme, aby pomoc pre núdznych bola menej dostupná.
Uplynulý rok ešte viac ukázal, že služby charity sú postavené na ľuďoch, ktorí majú charitu v srdci. Počas
pandémie táto hrozba zosilnela. Napriek tomu sme
nezatvorili žiadnu službu. Práve naopak, boli sme otvorení ešte viac a v prvej línii…
Služba v čase krízy bola a je pre nás veľkou výzvou
a chceme byť tými, ktorí obstoja. Zažili sme mnoho
hraničných situácii, boli sme unavení, vyčerpaní. Ale
zostali sme „blízko pri človeku“.

iecézna charita Žilina je samostatnou právnickou osobou
s vlastnou právnou subjektivitou. 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.

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
⊲ 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.

Vďaka Bohu, ktorý nás posilňuje. Vďaka všetkým
vám, ktorí ste nás v predchádzajúcom roku podporovali a posilňovali v našej spoločnej službe. Vďaka,
že máme zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí sú
„SRDCOM CHARIŤÁCI“.

⊲ LÁSKA A SPRAVODLIVOSŤ

Zo srdca im ďakujem, sú príkladom hodným nasledovania. Pretože to je naše poslanie – byť svedkami
Kristovej lásky.

⊲ SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ

Mgr. Peter Birčák,
riaditeľ Diecéznej charity Žilina

Uskutočňovanie milosrdenstva a odpustenia
v spojení s vierou a pravdou.
Prejavovanie slobody v jednote s Božou vôľou
a zodpovednosti v rozhodovaní.
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Dom charity sv. Kamila
Žilina
Poskytované sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 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:
●p
 oskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.
Ide o opatrovateľsko – ošetrovateľské úkony
●z
 dravotnícku starostlivosť
●z
 ákladné sociálne poradenstvo
●o
 bslužné 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 2020 sme mali zamestnaných dvoch občanov so
zdravotným postihnutím.

17
14
3

ZARIADENIE PRE SENIOROV
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
DENNÝ STACIONÁR

Mgr. Katarína Bobuľová / Framborská 294/6, 010 01 Žilina / +421 41 562 64 76 / dchkamil.za@gmail.com
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Charitatívna služba v rodinách
Žilina
Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
■ Základné sociálne poradenstvo § 19
■ Opatrovateľská služba § 41
■ Prepravná služba § 42
■ Požičiavanie pomôcok § 47

Opatrovateľskú službu dopĺňame
aj o ďalšie služby 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 7.30 do 13.30 hod. Z celkového počtu klientov sme v roku 2020 piatich doopatrovali a dvaja boli
umiestnení v domove sociálnych služieb. Šiesti klienti nadobudli vlastnú sebestačnosť a už nepotrebovali našu pomoc. V roku 2020 požiadalo o našu službu
šesťdesiatdva nových žiadateľov, mohla však byť poskytnutá len pätnástim z nich. Máme k dispozícii polohovacie postele, invalidné vozíky, antidekubitné matrace a podložky, WC stoličky, chodítka, stoličky do vane,
bioptron. Tieto pomôcky požičiavame na určitý čas,

„

pokiaľ si klient nevybaví svoju vlastnú pomôcku. Počas
roka 2020 využilo túto službu 81 klientov.

Naši klienti sa v čase pandémie nestrachovali o seba,
boli pokojní. Obavu prejavili o svojich príbuzných,
blízkych. Na nich im záležalo viac ako na sebe.“
BEÁTA MAKUKOVÁ, opatrovateľka

42
81
136
1
62

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (9 484 hodín)
KLIENTOM SME POŽIČALI
ZDRAVOTNÉ POMÔCKY
POŽIČANÝCH ZDRAVOTNÝCH POMÔCOK
PREPRAVNÁ SLUŽBA
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Mgr. Zuzana Žídeková / Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina / +421 41 724 65 47 / chsr.za@gmail.com
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Dom charity sv. Gianny
Čadca
Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
ODBORNÉ ČINNOSTI
■ Poskytovanie sociálneho poradenstva § 19
■ Pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov § 20
SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
■ Nízkoprahové denné centrum § 24 b
■ Nocľaháreň § 25
■ Útulok § 26
PODPORNÉ SLUŽBY
■ Práčovňa § 59
■ Stredisko osobnej hygieny § 60
■ 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 nich je predaj pouličných časopisov
Cesta a Nota Bene, vďaka ktorým sú klienti motivovaní obnovovať a udržiavať pracovné návyky. 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.
POČAS ROKA 2020 PREDÁVALO ČASOPIS NOTA
BENE 5 PREDAJCOV, SPOLU PREDALI 2 709 KS

■■■
Z DOPLNKOVÉHO TOVARU NOTA BENE SA PREDALO
413 KRÍŽOVIEK, 29 KALENDÁROV, 45 KNÍH.

■■■
CHARITNÝ ČASOPIS CESTA DISTRIBUOVALI
4 PREDAJCOVIA, SPOLU PREDALI 5 644 KS

40
165
12
165
133
37
42
71

NOCĽAHÁREŇ (5 602 NOCĽAHOV)
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
ÚTULOK PRE ŽENY
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
PRÁČOVŇA
STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY
VÝDAJ STRAVY

Bc. Eva Ondrušková / Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca / +421 41 432 40 88 / dchgianna.ca@gmail.com
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Dom charity sv. Krištofa
Martin
Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:
ODBORNÉ ČINNOSTI
■ Poskytovanie sociálneho poradenstva § 19
■ Pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov § 20

základné sociálne poradenstvo a následne klienti využili
služby v rámci nášho zariadenia. V rámci sociálnej prevencie organizujeme nasledovné činnosti: možnosť zasielania
pošty na adresu zariadenia, túto možnosť využilo 18 klientov. Tiež majú možnosť uloženia svojich finančných prostriedkov, pričom túto službu využilo 11 klientov.

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
■ Nízkoprahové denné centrum § 24 b

■■■
POČAS ROKA 2020 DISTRIBUOVALO ČASOPIS
CESTA 5 PREDAJCOV A PREDALI 1 061 KS.

PODPORNÉ SLUŽBY
■ Práčovňa § 59
■ Stredisko osobnej hygieny § 60
■ Sociálny šatník
Pomáhame ľuďom bez domova vybavovať ubytovanie, prácu, zdravotné, liečebné a iné vyšetrenia.
Pomocou resocializačného
programu predaja časopisu Cesta sme pomohli zlepšiť 5 klientom svoju sociálnu situáciu. Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka sme kontaktovali a oslovili 19 klientov. Bolo im poskytnuté

■■■

359
271
40
123
157
257

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
PRÁČOVŇA
STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY
VÝDAJ STRAVY
VÝDAJ ŠATSTVA A OBUVI

Mgr. Peter Fekiač PhD. / Kollárova 4275/24, 036 01 Martin / +421 43 427 06 51 / dchkristof.mt@gmail.com
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Dom charity
sv. Vincenta
Žilina
POČAS ROKA 2020 PREDÁVALO ČASOPIS NOTA BENE
9 AKTÍVNYCH PREDAJCOV, SPOLU PREDALI 9 368 KS.

Poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.:

ODBORNÉ ČINNOSTI
■P
 oskytovanie sociálneho poradenstva § 19
■P
 omoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov § 20
SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE
■N
 ízkoprahové denné centrum § 24 b
■N
 ocľaháreň § 25
PODPORNÉ SLUŽBY
■ Práčovňa § 59
■S
 tredisko osobnej hygieny § 60
■S
 ociálny šatník

„

Prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka sme
kontaktovali a oslovili 49 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 rámci resocializácie našich klientov realizujeme rôzne
aktivity, napr. brigády v zariadení alebo distribúciu pouličných časopisov Nota Bene a Cesta.

■■■

Z DOPLNKOVÉHO TOVARU NOTA BENE SA PREDALO
382 KRÍŽOVIEK, 88 KALENDÁROV, 141 KNÍH.

■■■

ČASOPIS CESTA DISTRIBUOVALI 3 PREDAJCOVIA,
SPOLU PREDALI 5 471 KS.

Počas pandémie sme siahli na dno síl, preverila nás do hĺbky,
uvedomili sme si svoje limity. Na druhej strane sme cez karanténu
vytvorili a získali novú rodinu. Zrazu sa ma utrpenie všetkých bytostne
omnoho viac dotýkalo. Bolo pekné byť spolu na jednej lodi.“
RASTISLAV KOLMAN, vedúci zariadenia

167
303
434
250
226
166
24
213

NOCĽAHÁREŇ (11 729 NOCĽAHOV)
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
VÝDAJ STRAVY
STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY
PRÁČOVŇA
VÝDAJ ŠATSTVA A OBUVI

Mgr. Rastislav Kolman / Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina / +421 41 724 47 95 / dchvincent.za@gmail.com
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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:

nanosť, osobnostný rast, emocionálna stabilita, praktická
zručnosť, zmysel pre plnenie povinností, zodpovednosť.
Týmto úlohám je prispôsobený výchovný proces v zariadení. Štyri deti sú umiestnené v dvoch profesionálnych
rodinách.

■b
 olo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas

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.

potrebný na úpravu pomerov dieťaťa,
■v
 yžaduje 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 finančnej 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 vyrov-

Deti boli cez pandémiu súdržnejšie, pomáhali starší mladším.
Sú viacej spolu, tešia sa z toho.“
DANA OPOLDÍKOVÁ, ekonomická zamestnankyňa

30
26

CELKOVÁ KAPACITA / POČET MIEST
DETÍ A MLADÝCH DOSPELÝCH K 31. 12. 2020

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

N

aša 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 definujeme ako spoločenstvo veriacich
dobrovoľníkov vo farnosti. Každá farnosť je iná, špecifická,
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 a spoločne hľadajú spôsob, ako byť nápomocní.
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Farské charity organizujú spoločné stretnutia, pomáhajú s opatrovaním, sprevádzaním k lekárovi či do kostola.
V niektorých farnostiach sa zameriavajú na pomoc rodinám a deťom. Zapájajú sa do 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.

NA KONCI ROKA 2020 EVIDUJEME
29 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 ■ FCH OŠČADNICA ■
■ FCH JASENOVÉ ■ FCH NESLUŠA ■ FCH SNEŽNICA ■
■ FCH PAPRADNO ■ FCH ČIERNE PRI ČADCI ■ FCH GBEĽANY ■
■ FCH PREDMIER ■ FCH TEPLIČKA NAD VÁHOM ■
■ FCH RUDINSKÁ ■

Centrum /
Sklad solidarity

V

ďaka podpore z Pastoračného fondu Žilinskej diecézy sa nám podarilo vo februári 2020 zriadiť Sklad
solidarity, priestor pre vytváranie a rozvoj služby
vzájomnej pomoci aj vo farnostiach. Možnosť darovať
užitočné predmety do domácnosti uvítali rodiny v núdzi.

funkčný tovar sa v sklade dlho neohrial, lebo oň žiadali
ľudia v núdzi, ktorým veľmi pomohol.“

Vlado Pallo,

koordinátor potravinovej a materiálnej pomoci

„Po otvorení Skladu solidarity sa postupne začali ozývať
darcovia aj žiadatelia o pomoc. Do skladu postupne pribudli práčky, sporáky, chladničky, mikrovlnky, kočíky a vybavenie do kuchyne. Tento darovaný použitý, ale stále

ZA ROK 2020 SME POMOHLI MATERIÁLNE
CEZ SKLAD SOLIDARITY 150 RODINÁM.

■■■

■■■
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Projekt v spolupráci
s Nadáciou EPH.
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 finančná pomoc, ale rodinám v núdzi sa
kúpia potraviny, zariadenie do domácnosti, prípadne sa
im darujú UP sociál kupóny na nákup potravín a drogérie
v spolupracujúcich prevádzkach.

„

Pomoc podanej ruky, praktickej pomoci je viac
ako milióny slov, ktoré zostanú len slovami.“
ZUZANA KUPČULIAKOVÁ,
koordinátorka materiálnej pomoci rodinám
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V roku 2020 sa podporilo až 61 rodín v núdzi celkovou
sumou 11 000 €. Pomoc sa dostala do všetkých 12 dekanátov Žilinskej diecézy.

Projekt OP FEAD

P

rojekt potravinovej a základnej materiálnej pomoci
je realizovaný v rámci operačného programu OP
FEAD a je financovaný 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 2020 zabezpečovala Diecézna charita Žilina
distribúciu potravinových a hygienických balíčkov v 6
okresoch: Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Púchov a Ilava.) Projekt bol v roku 2020
ukončený, v tomto roku prebehlo jedno kolo distribúcie
(celkovo ich v rámci projektu OP FEAD od r. 2016 prebehlo 15), v poslednom kole však bolo množstvo potravín
dvojnásobné, preto predstavovalo extrémnu záťaž pri
rozdávaní. 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
zamerané na prevenciu. V roku 2020 sme odovzdali
10 179 potravinových balíčkov (137 ton potravín) a 518
hygienických balíčkov 2005 prijímateľom. Najodkázanejším osobám bola osožná vďaka jej pravidelnosti

a postupnému nadviazaniu profesionálneho vzťahu
dôvery so zamestnancom Diecéznej charity Žilina.

„V marci 2020 prebehlo posledné už 15. kolo potravinovej pomoci pre ľudí v hmotnej núdzi. Toto kolo bolo poznačené prvou vlnou covid-19, kedy sme nevedeli, ako
sa šíri vírus. Aj napriek tomu sme spolu s kolegami vyšli
zo svojej komfortnej zóny a rozdávali sme potravinové
balíčky s tým, že sa jedná o posledné kolo programového
obdobia. Príjemcovia vyjadrovali vďačnosť a zároveň sa
dožadovali ďalej pomoci.“

Vlado Pallo,

koordinátor potravinovej a materiálnej pomoci

„

Boli mesiace, kedy mi výplata vôbec neprišla,
potraviny od Charity vtedy veľmi pomohli
našej veľkej rodine, ďakujem!“
OTEC RODINY, príjemca potravinovej pomoci
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Zbierka školských
pomôcok

Plienková
pomoc

J

V

edenásty ročník celoslovenskej Zbierky školských pomôcok bol vďaka živej solidarite veľmi úspešný. Zbierka trvala od 1. júna do 15. septembra. Zbierku sme rozšírili
o notebooky a tablety, dištančné vzdelávanie prinieslo
nové potreby, najmä technického zabezpečenia v rodinách. V Žilinskej diecéze sme vyzbierali spolu 7 028 školských pomôcok. Pomohli sme viac ako 600 deťom zo sociálne slabšieho prostredia, z viac ako 270 rodín, pripraviť
sa do školy. Ľudia nosili nové aj staršie funkčné školské
pomôcky, ktoré tak našli nové využitie.
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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 €. 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 3 200 €.

Tesco zbierka

T

esco zbierka trvanlivých potravín a drogérie bola pre
pandemickú situáciu realizovaná v termíne 19. 11.
– 3. 12. 2020 v 9 predajniach Žilinskej diecézy. Pribudla aj možnosť podporiť zbierku formou online nákupov
v období 18. 11.–24. 12. 2020. Zapojilo sa množstvo dobrovoľníkov predovšetkým z farských charít. Dve prevádzky v Žiline, ďalšie v Martine, Čadci, Rajci, Považskej Bystrici, Púchove, Turzovke, Lednických Rovniach a Krásne nad
Kysucou vyzbierali spolu 23 464,38 kg tovaru v celkovej
hodnote 40 151,27 €. Vďaka zbierke sa nám podarilo pomôcť 617 rodinám a jednotlivcom.

Pošli tašku

„
D

iecézna charita Žilina v spolupráci s dobrovoľníkmi ponúkla v období pandémie projekt Pošli tašku. Išlo o nákupnú službu potravín, drogérie a liekov osamelým seniorom. Cez projekt sme poskytli pomoc aj ľuďom v karanténe.

Seniori, ktorí žijú sami, bez detí a často s oslabenými vzťahmi,
nám volali aj s potrebou vyrozprávať sa, komunikovať to, čo
žijú, vypovedať ťažkosť samoty či zdravotných obmedzení.
S plnou taškou ku dverám sme pomohli 88 krát.“
ZUZANA KUPČULIAKOVÁ,

koordinátorka materiálnej pomoci rodinám
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NTCH

Dobrovoľníctvo

V

D

termíne 30. 5. až 5. 6. 2020 prebiehal 3. ročník Národného týždňa charity. Podujatie organizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s 10 arcidiecéznymi a diecéznymi charitami s cieľom predstaviť charitné služby a zariadenia, ktoré
sa starajú o núdznych vo všetkých regiónoch Slovenska.
Pandemická situácia nedovolila podujatie vo forme „otvorených dverí“. Využili sme online priestor, a to naplno. Podujatie
sme zahájili nedeľnou sv. omšou, vysielanou naživo. Následne
program pokračoval 5 diskusiami na zaujímavé témy rezonujúce v spoločnosti. Tie priblížili spôsoby pomoci širokej škále
núdznych. Pozvanie do diskusie prijali viacerí dlhoroční pracovníci charity. Rozprávali o tom, ako charita rieši otázku pomoci
ľuďom bez domova, ako pomáha ľuďom trpiacim závislosťami
či znevýhodneným deťom s ťažkými zdravotnými diagnózami, vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť. Diskusie prebiehali od
pondelka do piatku, sledovať ich bolo možné prostredníctvom
FB. Súčasťou podujatia je výzva smerom k verejnosti, aby sa ľudia zapojili konaním vlastných dobrých skutkov a svoju pomoc
zdieľali na sociálnych sieťach pod #SrdcomChariťák.

Motto národného týždňa je „Srdcom Chariťák“
Online priestor priniesol možnosť sústrediť sa na príbehy
zamestnancov, dobrovoľníkov i prijímateľov pomoci. Forma NTCH 2020 je reakciou na vlnu solidarity, ktorá sa zdvihla
pod tlakom hrozby COVID-19. Cieľom podujatia je šíriť dobré
skutky a podieľať sa na tom, aby sa stali trvalou a prirodzenou súčasťou našich životov.
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iecézna 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.

Projekty
cez ÚPSVaR SR

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
a pre 1 znevýhodneného uchádzača v Dome charity sv.
Kamila, v oboch zariadeniach na pozícii upratovačka.

roku 2020 sme prostredníctvom príspevkov Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorili pracovné
príležitosti pre 4 uchádzačov o zamestnanie.

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 finančné prostriedky boli
použité na úhradu mzdových nákladov zamestnancov
chráneného pracoviska.

Duchovná služba

Supervízia

V

D

V

dp. Michal Melišík sa
horlivo venuje pastoračnej starostlivosti o zamestnancov, dobrovoľníkov a klientov Diecéznej charity Žilina. Angažuje sa v oblasti prezentácie a vzniku nových farských charít.

iecézna 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.

Použité metódy pri supervíznom stretnutí napomáhajú k zmene postoja a myslenia supervidovaného. Sú
nimi rozhovor, pozorovanie, vizualizácia – kreslenie
vzťahov, situácií, analógové znázornenie pomocou
predmetov a iné.
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Akcie v obrazoch
Nie všetko, čo sa udialo v roku 2020, sa dá popísať na
pár riadkoch, vyberáme niekoľko udalostí v obrazoch.

Požehnanie kaplnky

FCH Snežnica založenie

Jún

Detská cukráreň v Považskej Bystrici
20

Január

Sťahovanie Centra a CHSR na Vysokoškolákov 3

August

Duchovná obnova pre farské charity

Rekonštrukcia nových priestorov DCHV

Mikuláš v Dome charity sv. Kamila

December

September
Duchovná obnova pre zamestnancov

Svätá omša s otcom biskupom Tomášom Galisom

November
Oslava 60-tych narodenín opatrovateľky Miladky

Vianoce v Dome charity sv. Vincenta
21

FINANČNÝ PREHĽAD HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2020

NÁKLADY PODĽA DRUHU

€

VÝNOSY PODĽA DRUHU A ZDROJOV

Spotreba

130 306

Tržby z predaja služieb

Energie

53 233

Úroky, kurzové zisky

Opravy a udržiavanie

7 956

Prijaté dary

Cestovné

2 642

Ostatné výnosy

Služby

61 261

Tržby z predaja dlhodobého
hmotného majetku

Mzdové náklady
Dohody o prácach
mimo pracovného pomeru
Zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie

865 031
23 219
306 803

Ostatné sociálne náklady

45 630

Dane, poplatky a pokuty

3 375

Kurzové straty

0

Dary

37 972

Ostatné náklady

4 389

Odpisy dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Zostatková cena predaného
dlhodobého majetku
Tvorba fondov
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Poskytnuté príspevky účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Daň z príjmov
SPOLU

24 268
0
0
5 781

155 744
50
45 493
3 307
0

Prijaté príspevky od iných organizácií

64 301

Prijaté príspevky od fyzických osôb

107 926

Príspevok z podielu zaplatenej dane

18 943

Prijaté príspevky z verejných zbierok

0

Výnosy z použitia fondu

2 035

Prijaté príspevky z cirkevných zbierok

143 113

Finančné príspevky zo Žilinského
samosprávneho kraja

124 939

Finančné príspevky z miest a obcí

155 525

Finančné príspevky z MPSVR SR

271 833

Finančné príspevky z ÚPSVR

458 881

Iné ostatné výnosy
– výnosy z obstarania DHM

18 936

SPOLU

1 571 026

0
25 857
0
1 597 723

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
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€

- 26 697

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE STREDÍSK k 31. 12. 2020
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA DRUHU SLUŽIEB
STREDISKÁ

NÁKLADY

Sociálne služby

STREDISKÁ

VÝNOSY

Sociálne služby

Charitatívna služba v rodinách, Žilina

150 967

Charitatívna služba v rodinách, Žilina

145 883

Dom charity sv. Vincenta, Žilina

176 871

Dom charity sv. Vincenta, Žilina

174 168

Dom charity sv. Kamila, Žilina

372 773

Dom charity sv. Kamila, Žilina

367 560

Dom charity sv. Krištofa, Martin

66 997

Dom charity sv. Krištofa, Martin

64 757

Dom charity sv. Gianny, Čadca

161 694

Dom charity sv. Gianny, Čadca

155 186

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Centrum pre deti a rodiny
sv. Filipa Neriho, Považská Bystrica

Centrum pre deti a rodiny
sv. Filipa Neriho, Považská Bystrica

525 254

Iné služby
Centrum Diecéznej charity Žilina
SPOLU

498 203

Iné služby
143 167
1 597 723

Centrum Diecéznej charity Žilina
SPOLU

165 269
1 571 026

23

FINANČNÝ PREHĽAD O STAVE MAJETKU K 31. 12. 2020

AKTÍVA
A

Neobežný majetok spolu
1.

Dlhodobý nehmotný majetok

2.

Dlhodobý hmotný majetok

3.
B

292 369

160 543

1.

Imanie a peňažné fondy

246 736

2.

Fondy tvorené zo zisku

0

3.

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia min. období

-59 496

4.

Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie

-26 697

Cudzie zdroje

329 435

0
354 016

Zásoby

0

2.

Dlhodobé pohľadávky

0

3.

Krátkodobé pohľadávky

4.

Finančné účty

7 943

B
1.

Rezervy

75 845

2.

Dlhodobé záväzky
- záväzky zo sociálneho fondu

3 484

3.

Krátkodobé záväzky

250 106

Časové rozlíšenie

160 526

Výnosy budúcich období

160 526

346 073

Časové rozlíšenie
1.

€
Vlastné zdroje krytia majetku

0

1.

4 119

Náklady budúcich období

MAJETOK SPOLU

A

292 369

Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu

C

PASÍVA

€

4 119
650 504

C
1.

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU

PERSONÁLNE ÚDAJE ROKU 2020
DRUH
Priemerný počet zamestnancov prepočítaný

2020
75

Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12.

81

Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím

10

Počet zamestnancov pracujúcich na dohody
Priemerná mesačná mzda

24

7
874

650 504

FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE

ŠPECIFIKÁCIA POUŽITIA PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Použitie z minulého
obdobia

Príspevok na úhradu energií (zemný plyn, vodné, stočné)
– Dom charity sv. Vincenta, Dom charity sv. Kamila
Nákup palivových peliet na kúrenie – Dom charity sv. Krištofa
Príspevok na vybudovanie bezbariérového vstupu
– Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho
Servis zdravotníckych pomôcok – Charitatívna služba v rodinách
Príspevok na hrubé mzdy a odvody zamestnávateľa
– Charitatívna služba v rodinách, Dom charity sv. Vincenta,
Dom charity sv. Kamila, Dom charity sv. Krištofa, Dom charity sv. Gianny

Použitie z bežného
obdobia

1 388,81
1 026,90
1 000,00
252,00
14 595,19

Stravné – náklad zamestnávateľa – Dom charity sv. Kamila

654,87

Bankové poplatky

23,50

1,50

18 941,27

1,50

SPOLU – použitie v roku 2020
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia - VBO

16 266,09

VBO – výnosy budúcich období

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. 2020. Účtovná závierka za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bola
zostavená dňa 30. 3. 2021 a odoslaná
v elektronickej podobe dňa 30. 3. 2021
na Finančnú správu SR. Schválená bola
v súlade so stanovami dňa 31. 5. 2021
zriaďovateľom – žilinským diecéznym
biskupom.
Zhodnotenie základných
údajov v účtovnej závierke
Každý rok sa celkové hospodárenie DCH
Žilina prispôsobuje zdrojom, z ktorých
sú poskytované finančné príspevky za
zabezpečenie služieb v zmysle:

■ z ákona 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,
■ z ákona 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 2020 stratu vo
výške 26 697 €. Sociálne služby sa v našich
zariadeniach neposkytujú s cieľom dosiahnutia zisku, ale sú prispôsobené potrebám často nízkopríjmových prijímateľov
sociálnych služieb. Prevažná časť straty
je tvorená zvýšením rezervy na nevyčerpanú dovolenku za rok 2020.
Cudzie zdroje krytia majetku k 31. 12.
2020 tvoria najmä krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky, záväzky

z titulu miezd za december 2020 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
Pandémia COVID-19 v roku 2020 priniesla zvýšenie nákladov na OOPP, hygienický materiál, mzdy. Keďže štát podporil niektoré sociálne služby zvýšením
finančného príspevku, nemala pandémia natoľko výrazný vplyv na finančnú
situáciu Diecéznej charity Žilina, ktorý
by ohrozoval finančnú stabilitu a nepretržité pokračovanie poskytovania sociálnych služieb. Po 31. 12. 2020 nenastali
žiadne iné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
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PREHĽAD EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH
NÁKLADOV NA KLIENTA ZA ROK podľa
jednotlivých druhov služieb V ROKU 2020

SOCIÁLNA SLUŽBA V ZARIADENIACH

Forma služby

Priemerný mesačný
Ekonomicky
počet klientov/miest
oprávnené
v NDC/kapacita
náklady na klienta
nocľahárne
za rok (v Eur)

Domov sociálnych služieb, Dom charity sv. Kamila

pobytová celoročná

12

13 256,34

Zariadenie pre seniorov, Dom charity sv. Kamila

pobytová celoročná

14

13 251,21

ambulantná

1

2 974,66

Útulok, Dom charity sv. Gianny

pobytová

10

7 281,79

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

pobytová
celoročná

26

19 207,16

Nocľaháreň, Dom charity sv. Vincenta

pobytová

25

2 880,61

Nocľaháreň, Dom charity sv. Gianny

pobytová

10

3 484,90

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Vincenta

ambulantná

30

2 170,09

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Gianny

ambulantná

20

1 248,05

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Krištofa

ambulantná

28

2 177,07

Požičiavanie pomôcok, Charitatívna služba v rodinách

ambulantná

25

267,67

Denný stacionár, Dom charity sv. Kamila
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PREHĽAD EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV
NA HODINU/KM POSKYTOVANEJ SLUŽBY podľa
jednotlivých druhov služieb V ROKU 2020

Forma služby

Počet
vykázaných
hodín

Ekonomicky
oprávnené náklady
na 1 hodinu (v Eur)

terénna

9 484

14,35

Špecializované sociálne poradenstvo, Dom charity sv. Vincenta

ambulantná, terénna

2 892

10,78

Špecializované sociálne poradenstvo, Dom charity sv. Gianny

ambulantná, terénna

1 928

10,62

SOCIÁLNA SLUŽBA V ZARIADENIACH

Forma služby

SOCIÁLNA SLUŽBA V ZARIADENIACH
Opatrovateľská služba, Charitatívna služba v rodinách

Prepravná služba, Charitatívna služba v rodinách

terénna

Počet
Ekonomicky
vykázaných oprávnené náklady
km
na 1 km (v Eur)
12

1,81
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Zakladateľovi a štatutárnemu orgánu
cirkevnej organizácie Diecézna charita
Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina
NÁZOR
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky cirkevnej organizácie Diecézna
charita Žilina (ďalej len „cirkevná organizácia"), ktorá obsahuje súvahu
zostavenú k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu, a poznámky,
ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená ročná
účtovná závierka cirkevnej organizácie Diecézna charita Žilina poskytuje
pravdivý a verný obraz o finančnej situácii k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu 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
(lnternational Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa
týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
účtovnej závierky. Od cirkevnej organizácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc28

tve 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.

Iná skutočnosť
Účtovnú závierku cirkevnej organizácie za rok 2019 audítoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa
24. 06. 2020 vyjadril na túto účtovnú
závierku nemodifikovaný názor.
Zodpovednosť štatutárneho
orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán cirkevnej organizácie 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 cirkevnej
organizácie 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
cirkevnú organizáciu zlikvidovať alebo
ukončiť jej činnosť, alebo by nemal
inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú
zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva cirkevnej organizácie.

Zodpovednosť audítora
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:

■ Identifikujeme 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.

■ O
 boznamujeme 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 cirkevnej organizácie.

■ H
 odnotíme vhodnosť použitých

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

■ R
 obíme 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 cirkevnej
organizácie 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,
modifikovať náš názor. Naše závery
vychádzajú z audítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti
alebo okolnosti však môžu spôsobiť,
že cirkevná organizácia prestane
pokračovať v nepretržitej činnosti.
■ H
 odnotíme 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 cirkevnej organizácie 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 cirkevnej organizácie Diecézna charita Žilina
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 2020 sú
v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
■ v
 ýročná 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.
Trenčín, dňa 21. júna 2021
DOMINANT AUDIT s. r. o.
J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
Licencia SKAu č. 319

Ing. Jana Tomšíková, CA
štatutárny auditor
Licencia SKAu č. 454
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V mene nás a našich klientov ĎAKUJEME všetkým,
ktorí nám počas roka akýmkoľvek spôsobom pomohli:
● AUTO MARKET, s. r. o.
● Augustínová Alžbeta
● Báthoryová Mária
● Beniač Pavol
● Benko Marek
● BINIL, s. r. o.
● BLAHA DENT, s. r. o.
● Brezaniová Alžbeta
● Brozmann Ján
●C
 entrum pre filantropiu, n. o.
● Cirkevná základná škola
Romualda Zaymusa
● Cisíková Mária
● Cvejkušová Danka
● Čerňanský Marek
● Čingerová Ladislava
● Devtica, s. r. o.
● Diecézna charita Nitra
● DM drogerie markt, s. r. o.
● Dodeková Pavla
● Domanický Jozef
● Dziacky Andrej
● Ďurčo Miroslav
● EL-Tax, s. r. o.
● ELEKTRA A.B., spol. s r. o.
● Frišová Katarína
● G-FIN, s. r. o.
● Gaňa Jozef
● Gulas Rudolf
● HAKOS Spedition, s. r. o.
● Hanakovič Tomáš

● Hrabovská Zuzana
● Hrubizna Marián
● Husárová Kubicová Jana
● Hýroššová Viera
● Hyundai Transys Slovakia, s. r. o.
● Chrenst Radovan
● Jandačka Jozef
● Janech Michal
● Janíková Andrea
● Janura Ján
● Janurová Magdaléna
● Javorková Ľudmila
● Jenča Pavol
● Jesenská Zuzana
● JS REALIS, a. s.
● Jurčová Emília
● Jurčo Tomáš
● Kajánek Pavol
● KANET, n.o.
● Kondrk Milan
● Koniarová Anna
● Konôpka Miroslav
● Kováč Karol
● Krajčíková Zuzana
● Kubala Milan
● Kuffa Rastislav
● Kuchár Štefan
● Lejtrich Marek
●L
 idl Slovenská republika, v. o. s.
● Likavčan Martin
● Lukáč Juraj

● ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
● Macášek Roman
● Matavovský Peter
● Maťková Petra
● MB TECH BB, s. r. o.
●M
 esto Čadca
●M
 esto Martin
●M
 esto Považská Bystrica
●M
 esto Žilina
●M
 ičieta Branislav
●M
 ihalčin Jozef
●M
 ikulová Janka
●M
 inisterstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
● Mohylák Jozef
● Môciková Radka
● Nadácia EPH
● Nadácia Henkel Slovensko
●N
 adácia IS - Industry Solutions
● Nadácia Pontis
● Nadácia Tesco
● Nižný Marek
● Olas Miroslav
● OZK SERVICE, spol. s r. o.
● Pallová Jana
● Pastoračný fond
Žilinskej diecézy
● Poličková Gabriela
● Prívara František
● ProHolz, s. r. o.
●P
 ROTI PRÚDU o. z.

● Ramšak Martin
● RENOVABIS
● Riger Slavomír
● Rímskokatolícka cirkev
- farnosti v Žilinskej diecéze
● Rímskokatolícka cirkev
- Žilinská diecéza
● Rusnák Patrik
● Sadlák Pavol
● Sestry Panny Márie Útechy
● Slovenská katolícka charita
● Stano Ferdinand
● Sobota Marek
● STOMA PRAKTIK, s. r. o.
● Sýkora Milan
● Tesco Stores SR, a. s.
● thyssenkrupp rothe erde
Slovakia, a. s.
● TM Sound, s. r. o.
● Urbánek Rudolf
●Ú
 stredie práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
● Valovič Jozef
● Vobiscum, s. r. o.
● Zavadzan Dušan
● Zrniečka pre sny, o. z.
● Žák Pavol
● Žilinský samosprávny kraj
● Žilinský večerník

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.

30

"ĎAKUJEME
ĎAKUJEME""
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"charitaza.sk"
KONTAKT:
Diecézna charita Žilina
Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina
Sídlo: Vysokoškolákov 1758/3
IČO: 42 065 895 / tel.:+421/41 723 12 34
Č. účtu IBAN: SK31 0900 0000 0004 2470 2305
(Slovenská sporiteľňa)
www.charitaza.sk / e-mail: charitaza@gmail.com
Diecézna charita Žilina

