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Srdcom Chariťák…

Diecézna 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 záko-
nom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení 
cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpi-
sov. Diecézna charita Žilina je jedným zo subjektov združe-
ných 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 sociál-
nych služieb, sociálne poradenstvo, vykonávame opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytu-
jeme 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 teles-
nom). 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.

Mgr. Peter Birčák, 
riaditeľ Diecéznej charity Žilina

Keď sa obzriem za uplynulým rokom, prvé, čo 
mi zarezonuje je VĎAKA!!!. Veľké poďakovanie 
všetkým zamestnancom, dobrovoľníkom a pod-

porovateľom za neskutočnú obetu a vklad do služby 
núdznym počas tohto náročného obdobia.

Ďakujem, že sme spolu mohli byť nablízku odkázaným.

Druhým slovom je SKÚŠKA. Čas odhalenia našich 
slabých miest, skúška charakterov, nastavené zrka-
dlo. V terajšej spoločnosti sa veľmi cení dokonalosť 
(hlavne ak to tak vyzerá), ale vieme, že Dokonalý je 
iba Jeden. V skutočnosti je viac spoznať svoje sla-
bosti, priznať si ich a nastúpiť na cestu premeny.

Tretím pojmom sú VZŤAHY. To je oblasť, ktorá nielen 
v súkromí, ale aj v práci v poslednom období veľmi 
trpela. A preto je pre nás veľkou výzvou urobiť všet-
ko, aby sme objavili silu spoločenstva v službe.

Verím, že aj tieto skutočnosti nás posunú k novým 
pohľadom na núdzneho, pre ktorého tu sme, a na 
službu, ktorú sme si nevybrali, ale sme do nej boli 
povolaní…
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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:
●  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 umývač-

ka na chránenom pracovisku.

Vytvárame tiež priestor na absolvovanie odbornej pra-
xe v našom zariadení pre rôzne pomáhajúce profesie: 
opatrovateľ, zdravotnícky asistent, masér, fyzioterape-

ut. 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 zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov bolo Domu charity sv. Kamila v Žili-
ne 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 súvisia-
cich so starostlivosťou o klientov (opatrovateľská činnosť, 
žehlenie, pranie, umývanie riadov, pomocné práce pri 
upratovaní ako vysávanie, prezliekanie posteľnej bielizne).

V roku 2021 sme mali zamestnaných dvoch občanov so 
zdravotným postihnutím.

Mgr. Katarína Bobuľová / Framborská 294/6, 010 01 Žilina / +421 41 562 64 76 / dchkamil.za@gmail.com

16
13
0

ZARIADENIE PRE SENIOROV

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

DENNÝ STACIONÁR

Dom charity sv. KamilaDom charity sv. Kamila
Žilina
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Poskytované sociálne služby podľa zákona číslo 
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 klien-
tov sme v roku 2021 troch doopatrovali a dvaja boli 
umiestnení v domove sociálnych služieb. Dvaja klien-
ti nadobudli vlastnú sebestačnosť a už nepotrebova-
li našu pomoc. V roku 2021 požiadalo o našu službu 
päťdesiattri nových žiadateľov, mohla však byť poskyt-
nutá len ôsmim z nich. Máme k dispozícii polohovacie 
postele, invalidné vozíky, antidekubitné matrace a pod-

ložky, WC stoličky, chodítka, stoličky do vane, bioptron. 
Tieto pomôcky požičiavame na určitý čas, pokiaľ si 
klient nevybaví svoju vlastnú pomôcku. Počas roka 
2021 využilo túto službu 99 klientov.

Charitatívna služba v rodináchCharitatívna služba v rodinách
Žilina

Mgr. Zuzana Žídeková / Vysokoškolákov 1758/3, 010 01 Žilina / +421 41 724 65 47 / chsr.za@gmail.com

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (8 302 hodín)

KLIENTOM SME POŽIČALI 
ZDRAVOTNÉ POMÔCKY

POŽIČANÝCH ZDRAVOTNÝCH POMÔCOK

KLIENTOV PREPRAVNEJ SLUŽBY

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

36
99

174
8

152
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Bc. Eva Ondrušková / Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca / +421 41 432 40 88 / dchgianna.ca@gmail.com

bo 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.

NOCĽAHÁREŇ (5 741 NOCĽAHOV)
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
ÚTULOK PRE ŽENY
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
PRÁČOVŇA
STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY
VÝDAJ STRAVY

49
174
13
174
154
51
63
74

POČAS ROKA 2021 PREDÁVALO ČASOPIS NOTA 
BENE 5 PREDAJCOV, SPOLU PREDALI 3 376 KS

■ ■ ■
Z DOPLNKOVÉHO TOVARU NOTA BENE SA PREDALO 

253 KRÍŽOVIEK, 46 KALENDÁROV, 30 KNÍH.

■ ■ ■
CHARITNÝ ČASOPIS CESTA DISTRIBUOVALI 
3 PREDAJCOVIA, SPOLU PREDALI 5 337 KS

Poskytované sociálne služby podľa zákona číslo 
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 rie-
šení ich neľahkej životnej situácie. Tým, ktorí sú ochotní spo-
lupracovať 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 ob-
novovať a udržiavať pracovné návyky. Vedieme ich k zod-
povednosti, vzájomnej tolerancii a úcte. Ľuďom, ktorým sa 
podarilo zbaviť závislosti, hľadáme prácu s ubytovaním ale-

Dom charity sv. GiannyDom charity sv. Gianny
Čadca
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Poskytované sociálne služby podľa zákona číslo 
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

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. Pro-
stredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov sme kon-
taktovali a oslovili 15 klientov. Bolo im poskytnuté základ-
né sociálne poradenstvo a následne klienti využili služby 
v rámci nášho zariadenia. V rámci sociálnej prevencie or-
ganizujeme nasledovné činnosti: možnosť zasielania poš-
ty na adresu zariadenia, úschova finančných prostriedkov, 
vykonávanie poriadku v interiéri a exteriéri zariadenia.

Mgr. Peter Fekiač PhD. / Kollárova 4275/24, 036 01 Martin / +421 43 427 06 51 / dchkristof.mt@gmail.com

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM

ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁL. PORADENSTVO

PRÁČOVŇA

STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY

VÝDAJ STRAVY

VÝDAJ ŠATSTVA A OBUVI

229
160
79
33
89
115
176

■ ■ ■
POČAS ROKA 2021 DISTRIBUOVALi ČASOPIS 

CESTA 4 PREDAJCOVIA A PREDALI 740 KS.

■ ■ ■

Dom charity sv. Krištofa Dom charity sv. Krištofa 
Martin

Dom charity sv. GiannyDom charity sv. Gianny
Čadca
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Poskytované sociálne služby podľa zákona číslo 
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

PODPORNÉ SLUŽBY
■   Práčovňa § 59
■   Stredisko osobnej hygieny § 60
■   Sociálny šatník

Slávnostné otvorenie nových priestorov sa konalo 31. mája 
2021. Sídlime v rozšírených priestoroch na novej adrese. Ka-
pacita nocľahárne sa zvýšila z pôvodných 25 na 62 lôžok. Pri-
budla nová nocľaháreň pre ženy s kapacitou 15 miest, kapa-
cita mužskej nocľahárne sa zvýšila na 47 miest. Nízkoprahové 
denné centrum pre ľudí bez domova má kapacitu 62 miest. 
Do nového sídla sa presťahovali pracovníci charity a ľudia 
v núdzi, aby tu našli dôstojnejšie podmienky pre poskytova-
nie sociálnych služieb. Prostredníctvom terénneho sociálne-
ho pracovníka sme v roku 2021 kontaktovali a oslovili až 86 
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 

Mgr. Rastislav Kolman / Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina / +421 41 724 47 95 / dchvincent.za@gmail.com

POČAS ROKA 2021 PREDÁVALO ČASOPIS NOTA BENE 
11 AKTÍVNYCH PREDAJCOV, SPOLU PREDALI 8 682 KS.

■ ■ ■
Z DOPLNKOVÉHO TOVARU NOTA BENE SA PREDALO 

218 KRÍŽOVIEK, 86 KALENDÁROV, 155 KNÍH.
■ ■ ■

ČASOPIS CESTA DISTRIBUOVALO 5 PREDAJCOV, 
SPOLU PREDALI 5 591 KS A 101 KALENDÁROV.

Dom charity Dom charity 
sv. Vincentasv. Vincenta
Žilina

154
187
374
258
220
163
31

165

NOCĽAHÁREŇ (8 225 NOCĽAHOV)
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁL. PORADENSTVO
VÝDAJ STRAVY
STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY
PRÁČOVŇA
VÝDAJ ŠATSTVA A OBUVI

komunikácii s klientmi, keďže sú oslovovaní v ich prirodze-
nom prostredí. Sociálna prevencia predstavuje spoluprácu kli-
entov, ktorí sú aktívni v zmene spôsobu svojho života. Počas 
roka týmto klientom umožňujeme zasielanie pošty na adresu 
Domu charity sv. Vincenta. V roku 2021 túto možnosť využilo 
126 klientov. Tiež majú možnosť uloženia svojich finančných 
prostriedkov. V rámci resocializácie našich klientov realizuje-
me rôzne aktivity, napr. brigády v zariadení alebo distribúciu 
pouličných časopisov Nota Bene a Cesta.
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Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho Považská 
Bystrica je účelové zariadenie Diecéznej charity Ži-
lina s celoročnou prevádzkou, v ktorom sa vyko-

návajú 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 skupi-
nách (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 po-
starať po dovŕšení plnoletosti a odchode z Centra pre deti 
a rodiny sv. Filipa Neriho. Veľmi dôležitá je fyzická i psy-
chická vyrovnanosť, osobnostný rast, emocionálna sta-
bilita, praktická zručnosť, zmysel pre plnenie povinností, 
zodpovednosť. Týmto úlohám je prispôsobený výchov-
ný proces v zariadení. Štyri deti sú umiestnené v dvoch 
profesionálnych rodinách.

Naše deti sú ako každé iné deti, ako deti v rodinách.  Naše deti sú ako každé iné deti, ako deti v rodinách.  
Možno si viac uvedomujú hodnotu rodiny, ktorá im chýba.“Možno si viac uvedomujú hodnotu rodiny, ktorá im chýba.“

MGR. KATARÍNA ZEMANČÍKOVÁ

„

Umiestnené deti a mladí dospelí pochádzajú z rodín, 
v ktorých zlyhala výchova rodičov vplyvom alkoholu, psy-
chickej poruchy, stratou bývania alebo sa rodičia o dieťa 
nevedia, nemôžu alebo nechcú postarať. Pre prácu s bio-
logickou 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.

CELKOVÁ KAPACITA / POČET MIEST

DETÍ A MLADÝCH DOSPELÝCH K 31. 12. 2021

30
28

Mgr. Helena Stašáková / SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica / +421 917 346 975 / dchd.pb@gmail.com
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Farské charity sú predĺženou rukou Diecéznej charity 
Žilina. Poskytujú pomoc vo svojich farnostiach a šíria 
posolstvo charity. Už viac ako 10 rokov rozvíjame 

myšlienku pomoci prostredníctvom farských charít cez 
projekt MOSTY CHARITY. Naším cieľom je vytvárať 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 hľa-
dajú spôsob, ako byť nápomocní.

Farské charity organizujú spoločné stretnutia, pomáha-
jú s opatrovaním, sprevádzaním k lekárovi či do kostola. 
V niektorých farnostiach sa zameriavajú na pomoc rodi-
nám a deťom. Zapájajú sa do zbierok školských pomôcok, 
potravín, drogérie a šatstva, ktoré potom prerozdeľujú 
v rámci svojej farnosti alebo blízkeho okolia. Našou sna-
hou je spájať aktívnych ľudí, pretože svedectvo ich služby 
má význam pre celú farnosť.

NA KONCI ROKA 2021 EVIDUJEME
33 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 ■ FCH PÚCHOV ■ FCH BYTČA ■  
■ FCH VEĽKÉ ROVNÉ ■ FCH KOTEŠOVÁ ■

Farské charityFarské charity
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Centrum Centrum //    
Sklad solidaritySklad solidarity

Sklad Solidarity

„Pranie vo veľkej ro-
dine nepočká! Vý-
jazd na miesto, kde 

práčka zlyhala. Prať treba, 
zvlášť v rodine, kde je osem 
detí, sa prádlo rýchlo kopí. 
Pandémia ne-pandémia, 
chlapci z Diecéznej charity 
sadajú do dodávky a za-
chraňujú situáciu. Materiál-
na pomoc vďaka skladu so-
lidarity je rýchla a adresná, 
s rodinou sme v kontakte… 
prádlo je už čisté!“ Zdenka 
Lukáčiková, manažérka pre 
PR a fundraising Vďaka solidarite ľudí, ktorí na Charitu 
prinesú funkčné potreby do domácností, vieme prompt-
ne zareagovať na mnohé krízové situácie rodín ohroze-
ných chudobou.

Projekt v spolupráci Projekt v spolupráci 
s Nadáciou EPHs Nadáciou EPH

Už tretí rok sme v spolupráci s Nadáciou EPH rea-
lizovali projekt Priama materiálna a potravinová 
pomoc ľuďom v núdzi. V tomto projekte sa ne-

poskytuje finančná pomoc, ale rodinám v núdzi sa kúpia 
potraviny, zariadenie do domácnosti, prípadne sa im da-
rujú UP SOCIAL kupóny na nákup potravín a drogérie 
v spolupracujúcich prevádzkach. Diecézna charita Žilina 
zabezpečuje vyhľadávanie rodín v núdzi, nákup potreb-
ných vecí, doručenie pomoci alebo odovzdanie kupónov, 
logistiku. Finančné krytie zabezpečuje Nadácia EPH.

V r. 2021 sme získali finančný príspevok vo výške 11 000 
eur, vďaka ktorému sme dokázali podporiť až 63 rodín 
v núdzi. Pomoc sa dostala do všetkých 12 dekanátov 
Žilinskej diecézy. Do spolupráce sa zapojilo až 27 far-
ských charít a podporení boli napr. ženy – samoživiteľ-
ky s deťmi, ovdovené ženy, rodiny s viacerými deťmi, 
závažne chorí ľudia.

■ ■ ■
ZA ROK 2021 SME POMOHLI MATERIÁLNE CEZ 

SKLAD SOLIDARITY 150 RODINÁM.

■ ■ ■
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Dvanásty ročník celoslovenskej Zbierky školských po-
môcok bol vďaka živej solidarite veľmi úspešný. Zbier-

ka trvala od 1. júna do 15. septembra. Zbierku sme rozšírili 
o notebooky a tablety. Pokračujúce dištančné vzdelávanie 
prinieslo nové potreby, najmä technického zabezpečenia 
v rodinách. V Žilinskej diecéze sme vyzbierali spolu 3 588 
školských pomôcok. Pomohli sme viac ako 600 deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia, z viac ako 260 rodín, pripra-
viť sa do školy. Ľudia nosili nové aj staršie funkčné školské 
pomôcky, ktoré tak našli nové využitie.

Zbierka školských Zbierka školských 
pomôcokpomôcok

Tento ročník bol spojený aj s finančnou zbierkou 
na podporu talentov detí zo sociálne slabších ro-

dín. Formou sociálneho štipendia bolo z tejto zbierky 
v Žilinskej diecéze podporených 10 rodín celkovou 
sumou 1 500 eur.

Sociálne  Sociálne  
štipendiumštipendium
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Tesco zbierka trvanlivých potravín a drogérie bola pre 
pandemickú situáciu realizovaná tentokrát v termíne 

16. - 18. 12. 2021 v 9 Tesco predajniach Žilinskej diecézy 
– dve prevádzky v Žiline a ďalšie v Martine, Čadci, Rajci, 
Považskej Bystrici, Púchove, Turzovke a Krásne nad Ky-
sucou. Zapojili sa viacerí zamestnanci Diecéznej charity 
Žilina a tiež spolupracovníci z niektorých farských charít. 
Spolu sme pre núdznych vyzbierali 14 556,29 kg tovaru 
v celkovej hodnote 25 467,30 eur. Vďaka zbierke sa nám 
podarilo pomôcť viac ako 500 rodinám a jednotlivcom.

V spolupráci s DM drogerie markt s. r. o. sme v prie-
behu roka 2021 opäť zrealizovali projekt Pomôžme 

deťom. V rámci neho získalo 10 rodín na území Žilins-
kej diecézy poukazy na odber plienok značky babylove. 
Každý poukaz si rodina mohla vymeniť za jeden balík 
plienok, pričom každá rodina získala 32 poukazov. Vy-
brané boli viacpočetné rodiny s nízkym príjmom, rodiny 
so zdravotne postihnutým dieťaťom alebo rodiny, ktoré 
sa nachádzajú v krízovej situácii. Celkovo sme takto 10 
rodinám sprostredkovali možnosť vyzdvihnúť si spolu 
320 balíkov plienok.

Plienková  Plienková  
pomocpomoc

Tesco  Tesco  
zbierkazbierka
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NTCHNTCH

OD   29. mája do 5. júna 2021 prebiehal v poradí už  
4. ročník Národného týždňa charity. 

Časť Národného týždňa charity sa pre aktuálnu pande-
mickú situáciu odohrával vo virtuálnom priestore. Podu-
jatie otvoril živý prenos sv. omše celebrovanej o. Babja-
kom. Na sociálnych sieťach následne Charita postupne 
deň po dni predstavila svedectvá klientov, ktorí vo svojich 
životoch dokázali zvrátiť nepriaznivú situáciu. Tomáš nám 
vo videu priblížil svoj príbeh i to, ako mu pomohla sociál-
na pracovníčka Gabriela.

Mottom NTCH je „srdcom chariťák“.

Novinkou podujatia bol Beh pre charitu. Jeho cieľom bolo 
pripomenúť účastníkom veľkosť námahy a vôle, ktoré 
preukazujú ľudia v núdzi práve na ceste z ťažkej situácie. 
Beh svojou účasťou podporil známy šprintér a slovenský 
rekordér Ján Volko.
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Hlinený Hlinený 
dukátdukát

Diecézna charita Žilina priniesla 11. novembra 2021, na 
sviatok sv. Martina, projekt Hlinený dukát. Rozšírila tak 

paletu služieb o zaujímavú formu pomoci ľuďom žijúcim 
v chudobe. Symbolické platidlo, dukát vyrobený z hliny, je 
možné využívať v mestách Čadca, Martin, Žilina. Dukát si 
núdzny človek môže vymeniť okrem jedla, potravinového 
balíka, polievky aj za služby, ako napríklad pranie, nocľah 
či možnosť osobnej.

„Ľudia, ktorých vidíme žobrať na ulici, potrebujú jed-
lo, možnosť osobnej hygieny, nocľah a teplo. Projek-
tom Hlinený dukát im chceme priniesť účinnú pomoc 
a zároveň umožniť verejnosti, aby na tejto pomoci 
participovala.“ 
 Peter Birčák, riaditeľ Diecéznej charity Žilina.

Týmto symbolickým platidlom môže verejnosť podporiť 
chudobných ľudí. Projekt ponúka verejnosti možnosť po-
môcť s láskou a rozumom, bez obáv zo zneužitia daro-
vanej pomoci. Spôsoby, ako si Hlinený dukát zaobstarať, 
sú viaceré, na predajných miestach či v distribučných au-
tomatoch na verejných priestranstvách. Dukát je potom 
darovaný človeku v núdzi, ktorý si ho vymení za jedlo, 
účinnú pomoc a služby Charity.



18

DobrovoľníctvoDobrovoľníctvo

Diecézna charita Žilina považuje dobrovoľníkov za 
dôležitú súčasť pri vykonávaní svojej činnosti, sú 

hodnotnou podporou jej fungovania v Žilinskej diecé-
ze. 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 ho-
norár. Odmenou mu však je dobrý pocit z vykonanej 
služby, úsmev človeka bez domova, dieťaťa či starého 
človeka, ako aj spoločenstvo ďalších charitných dobro-
voľníkov či zamestnancov. Mnoho dobrovoľníkov po-
máha núdznym ľuďom cez farské charity.

Projekty  Projekty  
cez ÚPSVaRcez ÚPSVaR SR SR

V roku 2021 sme prostredníctvom príspevkov Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorili pracovné 

príležitosti pre 5 uchádzačov o zamestnanie.

Podľa §50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sme vytvorili pracovnú príležitosť 
pre 2 znevýhodnených uchádzačov v Dome charity sv. 
Vincenta  a  pre 1 znevýhodneného uchádzača v Dome 
charity sv. Kamila, v oboch zariadeniach na pozíciách 
upratovačka a charitatívno – sociálny pracovník.

Podľa §60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sme vytvorili pracovné príležitos-
ti pre 2 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v Dome 
charity sv. Kamila v Žiline. Získané finančné prostriedky 
boli použité na úhradu mzdových nákladov zamestnan-
cov chráneného pracoviska.
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SupervíziaSupervízia

Sväté omše sú veľkým zdrojom milostí a požehnania 
pre dielo Charity. Pastoračná služba je nevyhnutná 

rovnako pre klientov ako aj zamestnancov.
Diecézna charita Žilina zabezpečuje a realizuje na 

základe komplexného plánu supervízie pre orga-
nizáciu supervíziu pre svojich zamestnancov. Program 
supervízie sa realizuje v zariadeniach Diecéznej chari-
ty 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 napomáha-
jú k zmene postoja a myslenia supervidovaného. Sú 
nimi rozhovor, pozorovanie, vizualizácia – kreslenie 
vzťahov, situácií, analógové znázornenie pomocou 
predmetov a iné.

Duchovná Duchovná 
službaslužba



Akcie v obrazochAkcie v obrazoch
Nie všetko, čo sa udialo v roku 2021, sa dá popísať na pár 
riadkoch, vyberáme niekoľko udalostí v obrazoch.

Fašiangy v Dome charity sv. Kamila Vznik FCH Veľké Rovné

Sederova večera v Centre pre deti a rodiny sv Filipa Neriho

20

Beh pre charitu - Národný týždeň charity

Záchranná akcia  
z Domu charity sv. Gianny

Vznik FCH Bytča Spoločnými silami ku krajšej budove



Zasadenie stromu v DCHV Slávnostné otvorenie Domu charity sv Vincenta Pomoc na Morave po tornáde

21

Spustenie projektu Hlinený dukát

Tesco zbierkaDetská cukráreň

Duchovná obnova pre farské charity

Duchovná obnova pre zamestnancov
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FINANČNÝ PREHĽAD HOSPODÁRENIA K 31. 12. 2021

VÝNOSY PODĽA DRUHU A ZDROJOV €

Tržby z predaja služieb 154 962

Úroky, kurzové zisky 0

Prijaté dary 45 192

Ostatné výnosy 5 097

Tržby z predaja dlhodobého 
hmotného majetku

0

Výnosy z použitia fondu 20

Prijaté príspevky z cirkevných zbierok 112 821

Prijaté príspevky od iných organizácií 83 404

Prijaté príspevky od fyzických osôb 157 865

Príspevok z podielu zaplatenej dane 2 636

Prijaté príspevky z verejných zbierok 43 780

Finančné príspevky zo Žilinského  
samosprávneho kraja

158 998

Finančné príspevky z miest a obcí 161 504

Finančné príspevky z MPSVR SR 370 183

Finančné príspevky z ÚPSVR 523 716

Iné ostatné výnosy  
– výnosy z obstarania DHM

8 950

SPOLU 1 829 128

NÁKLADY PODĽA DRUHU €

Spotreba 192 146

Energie 54 137

Opravy a udržiavanie 8 748

Cestovné 2 035

Služby 71 101

Mzdové náklady 927 833

Dohody o prácach 
mimo pracovného pomeru

22 365

Zákonné sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie

329 363

Ostatné sociálne náklady 44 207

Dane, poplatky a pokuty 4 050

Kurzové straty 0

Dary 20 826

Ostatné náklady 5 075

Odpisy dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

23 828

Zostatková cena predaného 
dlhodobého majetku

0

Tvorba fondov 43 780

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 975

Poskytnuté príspevky účtovným jednotkám 0

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 29 113

Daň z príjmov 0

SPOLU 1 779 582

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 49 546
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FINANČNÉ HOSPODÁRENIE STREDÍSK k 31. 12. 2021

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA DRUHU SLUŽIEB

STREDISKÁ
NÁKLADY  

K 31. 12. 2021
VÝNOSY  

K 31. 12. 2021
VÝSLEDOK  

HOSPODÁRENIA

Sociálne služby

Charitatívna služba v rodinách, Žilina 133 946 128 489 - 5 457

Dom charity sv. Vincenta, Žilina 266 904 257 974 - 8 930

Dom charity sv. Kamila, Žilina 390 431 387 717 - 2 714

Dom charity sv. Krištofa, Martin 76 697 76 101 - 596

Dom charity sv. Gianny, Čadca 172 747 172 146 - 601

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho, Považská Bystrica 550 124 548 766 - 1 358

Iné služby

Centrum Diecéznej charity Žilina 188 733 257 935 69 202

SPOLU 1 779 582 1 829 128 49 546

PERSONÁLNE ÚDAJE ROKU 2021

DRUH 2021

Priemerný počet zamestnancov prepočítaný 71

Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 77

Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím 10

Počet zamestnancov pracujúcich na dohody 13

Priemerná mesačná mzda 1 008
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FINANČNÝ PREHĽAD O STAVE A POHYBE  
MAJETKU A ZÁVÄZKOV K 31. 12. 2021

AKTÍVA K 31. 12.  
2020/€

POHYB 
ZA ROK 

2021

K 31. 12. 
2021/€

A Neobežný majetok spolu 292 369 13 322 305 691

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0

2. Dlhodobý hmotný majetok 292 369 13 322 305 691

3. Dlhodobý finančný majetok 0 0 0

B Obežný majetok spolu 354 016 159 422 513 438

1. Zásoby 0 0 0

2. Dlhodobé pohľadávky 0 0 0

3. Krátkodobé pohľadávky 7 943 8 702 16 645

4. Finančné účty 346 073 150 720 496 793

C Časové rozlíšenie 4 119 -476 3 643

1. Náklady budúcich období 4 119 -476 3 643

MAJETOK SPOLU 650 504 172 268 822 772

PASÍVA K 31. 12.  
2020/€

POHYB 
ZA ROK 

2021

K 31. 12. 
2021/€

A Vlastné zdroje krytia majetku - 93 307 253 850

1. Imanie a peňažné fondy 246 736 43 761 290 497

2. Fondy tvorené zo zisku 0 0 0

3.
Nevysporiadaný výsledok  
hospodárenia min. období

-59 496 -26 697 -86 193

4.
Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie

-26 697 76 243 49 546

B Cudzie zdroje 329 435 16 609 346 044

1. Rezervy 75 845 4 732 80 577

2.
Dlhodobé záväzky 
- záväzky zo sociálneho fondu

3 484 1 445 4 929

3. Krátkodobé záväzky 250 106 10 432 260 538

C Časové rozlíšenie 160 526 62 352 222 878

1. Výnosy budúcich období 160 526 62 352 222 878

VLASTNÉ A CUDZIE  
ZDROJE SPOLU

650 504 172 268 822 772
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PASÍVA K 31. 12.  
2020/€

POHYB 
ZA ROK 

2021

K 31. 12. 
2021/€

A Vlastné zdroje krytia majetku - 93 307 253 850

1. Imanie a peňažné fondy 246 736 43 761 290 497

2. Fondy tvorené zo zisku 0 0 0

3.
Nevysporiadaný výsledok  
hospodárenia min. období

-59 496 -26 697 -86 193

4.
Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie

-26 697 76 243 49 546

B Cudzie zdroje 329 435 16 609 346 044

1. Rezervy 75 845 4 732 80 577

2.
Dlhodobé záväzky 
- záväzky zo sociálneho fondu

3 484 1 445 4 929

3. Krátkodobé záväzky 250 106 10 432 260 538

C Časové rozlíšenie 160 526 62 352 222 878

1. Výnosy budúcich období 160 526 62 352 222 878

VLASTNÉ A CUDZIE  
ZDROJE SPOLU

650 504 172 268 822 772

FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE

ŠPECIFIKÁCIA POUŽITIA PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE Použitie z minulého 
obdobia

Použitie z bežného 
obdobia

Príspevok na nákup osobného vozidla  
– Charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba 1 950,00

Nákup palivových peliet na kúrenie – Dom charity sv. Krištofa, Martin 856,80

Oprava a revízia bleskozvodu – Dom charity sv. Krištofa, Martin 557,19

Bankové poplatky 30,00

SPOLU – použitie v roku 2021 3 393,99 0,00

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia - VBO 12 872,10 29 575,76

VBO – výnosy budúcich období

Účtovná závierka
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o úč- 
tovníctve v znení neskorších predpisov 
Diecézna charita Žilina (ďalej „DCH 
Žilina“) zostavuje individuálnu riadnu 
účtovnú závierku za účtovnú jednotku 
k 31. 12. 2021. Účtovná závierka za ob-
dobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bola 
zostavená dňa 28. 3. 2022 a v tento 
deň aj odoslaná v elektronickej po-
dobe na Finančnú správu SR. Schvá-
lená bola v súlade so stanovami dňa 
8. 6. 2022 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:
■   zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zá-
kona č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov,

■   zákona č. 305/2005 Z. z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

DCH Žilina vykázala za rok 2021 zisk 
vo výške 49 546,08 €. Sociálne služby 
sa v našich zariadeniach neposkytu-
jú s cieľom dosiahnutia zisku, ale sú 
prispôsobené potrebám často nízko-
príjmových prijímateľov sociálnych 
služieb. Zisk bol tvorený prevažne zvý-
šenými darmi od fyzických aj právnic-
kých osôb, ktoré takto chceli podporiť 
sociálne služby a pomoc núdznym 
v čase pandémie. Vytvoreným ziskom 
sa čiastočne uhradia straty vzniknuté 
v predchádzajúcich rokoch a zdroje sa 
môžu tiež využiť na ďalší rozvoj soci-
álnych služieb a na pomoc núdznym 
a utečencom.

Cudzie zdroje krytia majetku k 31. 12.  
2021 tvoria najmä krátkodobé rezervy 
na nevyčerpané dovolenky, záväzky 

z titulu miezd za december 2021 a zá-
väzky z obchodného styku. Významnou 
položkou v pasívach sú výnosy budú-
cich 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 aj v roku 2021 
priniesla zvýšenie nákladov na OOPP, 
hygienický materiál. Keďže štát pod-
poril viaceré sociálne služby rôzny-
mi finančnými príspevkami, nemala 
pandémia výrazný vplyv na finančnú 
situáciu Diecéznej charity Žilina. Po 
31. 12. 2021 nastala významná udalosť 
v podobe napadnutia Ukrajiny Rus-
kou federáciou, ktorá priniesla veľkú 
vlnu utečencov na územie SR. Diecé-
zna charita Žilina sa v rámci svojich 
finančných a organizačných mož-
ností zapojila do pomoci odídencom 
z Ukrajiny, pričom má stále na zreteli 
zabezpečenie kontinuálneho posky-
tovania všetkých služieb.



26

SOCIÁLNA SLUŽBA V ZARIADENIACH Forma služby
Kapacita  

zariadenia

Ekonomicky 
oprávnené 

náklady na klienta 
za rok (v Eur)

Domov sociálnych služieb, Dom charity sv. Kamila pobytová celoročná 12 15 357,89

Zariadenie pre seniorov, Dom charity sv. Kamila pobytová celoročná 14 14 659,59

Denný stacionár, Dom charity sv. Kamila ambulantná 6 0,00

Útulok, Dom charity sv. Gianny pobytová 10 7 459,46

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

pobytová 
celoročná

30 16 643,94

Nocľaháreň, Dom charity sv. Vincenta pobytová 47 2 802,25

Nocľaháreň, Dom charity sv. Gianny pobytová 10 3 527,86

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Vincenta ambulantná 47 1 812,97

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Gianny ambulantná 20 1 536,06

Nízkoprahové denné centrum, Dom charity sv. Krištofa ambulantná 25 2 033,98

Požičiavanie pomôcok, Charitatívna služba v rodinách ambulantná 99 85,12

PREHĽAD EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV 
NA KLIENTA za rok podľa jednotlivých druhov služieb 
V ROKU 2021
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PREHĽAD EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV 
NA HODINU/KM POSKYTOVANEJ SLUŽBY podľa 
jednotlivých druhov služieb V ROKU 2021

SOCIÁLNA SLUŽBA V ZARIADENIACH Forma služby
Počet 

vykázaných 
hodín

Ekonomicky 
oprávnené náklady 

na 1 hodinu  
(v Eur)

Opatrovateľská služba, Charitatívna služba v rodinách terénna 8 302 14,97

Špecializované sociálne poradenstvo, Dom charity sv. Vincenta ambulantná, terénna 2 892 11,83

Špecializované sociálne poradenstvo, Dom charity sv. Krištofa ambulantná, terénna 1 928 11,19

Špecializované sociálne poradenstvo, Dom charity sv. Gianny ambulantná, terénna 1 928 11,08

SOCIÁLNA SLUŽBA V ZARIADENIACH Forma služby
Počet 

vykázaných 
km

Ekonomicky 
oprávnené 

náklady na 1 km 
(v Eur)

Prepravná služba, Charitatívna služba v rodinách terénna 163 0,59
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Zakladateľovi a štatutárnemu orgánu 
cirkevnej organizácie Diecézna charita 
Žilina, Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina

NÁZOR
Uskutočnili sme audit účtovnej závi-
erky cirkevnej organizácie Diecézna 
charita Žilina  (ďalej len „cirkevná or-
ganizácia“), ktorá obsahuje súvahu 
zostavenú  k 31. decembru 2021, vý-
kaz 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 organizá-
cie Diecézna charita Žilina poskytuje 
pravdivý a verný obraz o finančnej si-
tuácii k 31. decembru 2021 a výsled-
ku jej hospodárenia za rok končiaci 
sa k uvedenému dátumu podľa zá-
kona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medziná-
rodných audítorských štandardov 
(International Standards on Audi-
ting, ISA). Naša zodpovednosť podľa 
týchto štandardov je uvedená v od-
seku Zodpovednosť audítora za audit 
účtovnej závierky. Od cirkevnej orga-
nizácie sme nezávislí podľa ustano-
vení zákona č. 423/2015 o štatutár-
nom audite a o zmene a doplnení 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-

tve v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon o štatutárnom audite“) 
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického 
kódexu audítora, relevantných pre 
náš audit účtovnej závierky a splni-
li sme aj ostatné požiadavky týchto 
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, 
ktoré sme získali, poskytujú dosta-
točný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho 
orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán cirkevnej organizá-
cie 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 zosta-
venie účtovnej závierky, ktorá neob-
sahuje 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 sku-
točností týkajúcich sa nepretržitého 
pokračovania v činnosti, ak je to po-
trebné, a za použitie predpokladu ne-
pretržitého 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 proce-

som finančného výkazníctva cirkev-
nej organizácie.

Zodpovednosť audítora  
za audit účtovnej závierky 
Našou zodpovednosťou je získať pri-
merané uistenie, či účtovná závierka 
ako celok neobsahuje významné ne-
správnosti, 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 ne-
správnosti, ak také existujú.

Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôs- 
ledku 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 zákla-
de tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa 
medzinárodných audítorských štan-
dardov, počas celého auditu uplat-
ňujeme odborný úsudok a zacho-
vávame profesionálny skepticizmus. 
Okrem toho:
■   Identifikujeme a posudzujeme 

riziká významnej nesprávnosti 
účtovnej závierky, či už v dôsled-
ku podvodu alebo chyby, navrhu-
jeme a uskutočňujeme audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká 
a získavame audítorské dôkazy, 
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ktoré sú dostatočné a vhodné na 
poskytnutie základu pre náš názor. 
Riziko neodhalenia významnej 
nesprávnosti v dôsledku podvodu 
je vyššie ako toto riziko v dôsled-
ku 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 audítor-
ské postupy vhodné za daných 
okolností, ale nie za účelom vyja-
drenia názoru na efektívnosť inter-
ných kontrol cirkevnej organizácie.

■   Hodnotíme vhodnosť použitých 
účtovných zásad a účtovných 
metód a primeranosť účtovných 
odhadov a uvedenie s nimi súvi-
siacich informácií, uskutočnené 
štatutárnym orgánom.

■   Robíme záver o tom, či štatutárny 
orgán vhodne v účtovníctve pou-
žíva predpoklad nepretržitého po-
kračovania 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 dospeje-
me k záveru, že významná neisto-
ta existuje, sme povinní upozorniť 
v našej správe audítora na súvisia-
ce informácie uvedené v účtovnej 
závierke alebo, ak sú tieto informá-
cie 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 po-
kračovať v nepretržitej činnosti.

■   Hodnotíme celkovú prezentáciu, 
štruktúru a obsah účtovnej závier-
ky vrátane informácií v nej uvede-
ných, ako aj to, či účtovná závierka 
zachytáva uskutočnené transakcie 
a udalosti spôsobom, ktorý vedie 
k ich vernému zobrazeniu..

S osobami poverenými spravovaním 
komunikujeme okrem iného o plá-
novanom rozsahu a harmonograme 
auditu a o významných zisteniach 
auditu, vrátane všetkých význam-
ných nedostatkov internej kontroly, 
ktoré počas nášho auditu zistíme.

SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM 
ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH 
PREDPISOV 

Správa k informáciám, ktoré  
sa uvádzajú vo výročnej správe. 

Štatutárny orgán cirkevnej organizá-
cie je zodpovedný za informácie uve-
dené vo výročnej správe, zostavenej 
podľa požiadaviek zákona o účtov-
níctve. Náš vyššie uvedený názor na 
účtovnú závierku sa nevzťahuje na 
iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závier-
ky je našou zodpovednosťou obozná-
menie sa s informáciami uvedenými 
vo výročnej správe a posúdenie, či ti-
eto informácie nie sú vo významnom 
nesúlade s auditovanou účtovnou 
závierkou alebo našimi poznatkami, 
ktoré sme získali počas auditu účtov-

nej závierky, alebo sa inak zdajú byť 
významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa cirkev-
nej organizácie Diecézna charita Žilina 
obsahuje informácie, ktorých uvede-
nie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných po-
čas auditu účtovnej závierky, podľa 
nášho názoru:
■   informácie uvedené vo výročnej 

správe zostavenej za rok 2021 sú 
v súlade s účtovnou závierkou za 
daný rok,

■   výročná správa obsahuje informá-
cie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich po-
znatkov 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 obdr-
žali pred dátumom vydania tejto sprá-
vy audítora. V tejto súvislosti neexistu-
jú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Trenčín, dňa 30. júna 2022

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:

Ďakujeme tiež mnohým, ktorí nám pomohli, ale zostali anonymní. Osobitné poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom, 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.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.
●  Augustínová Alžbeta
●  Bacmaňáková Silvia
●  Balaburová Jaroslava
●  Baláž Tomáš
●  Balej Daniel
●  Báthoryová Mária
●  Beniač Pavol
●  Benko Marek
●  Bittner Richard
●  Bollo Ľubomír
●  Brezaniová Alžbeta
●  Brozmann Ján
●  Bučkuliak Bohuslav
●  Canon Jaroslava
●  Centrum pre filantropiu, n. o.
●  cirkevné školy v Žiline
●  Cvejkušová Danka
●  Čerňanský Marek
●  Čierňava Lukáš
●  Čingerová Ladislava
●  Daniš Ján
●  Diecézna charita Nitra
●  DM drogerie markt, s. r. o.
●  Dodeková Pavla
●  Domanický Jozef
●  Ďurčo Miroslav
●  ELEKTRA A.B., spol. s r. o.
●  FANIT, s. r. o.
●  Feiková Zuzana
●  Frančeková Barbora
●  Gaňa Jozef
●  Hric Vladimír
●  Hýroššová Viera
●  Hyundai Transys 

Slovakia, s. r. o.

●  Chalupčan Jaroslav
●  Illová Lenka
●  INTERHOLZ SK, s. r. o.
●  Jamečný Milan
●  Janíková Andrea
●  Jurčová Emília
●  Jurčová Oksana
●  Jurčo Tomáš
●  KANET, n. o.
●  Kardoš Jozef
●  Kolembus Ján
●  Kondrk Milan
●  Kongregácia Sestier  

Panny Márie Útechy
●  Konôpka Miroslav
●  Kopčík Štefan
●  Koys Miroslav
●  Kováč Miroslav
●  Krause Róbert
●  Krúpa Ján
●  Kuchár Štefan
●  Lejtrich Marek
●  Lidl Slovenská 

republika, v. o. s.
●  Ligač Milan
●  Likavčan Martin
●  Lukáč Juraj
●  ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
●  Macášek Roman
●  Majda Marián
●  Majchráková Renáta
●  Martinček Marian
●  Mazoea, s. r. o.
●  Medvecká Lenka
●  Melišík Michal
●  Mesto Čadca

●  Mesto Martin
●  Mesto Považská Bystrica
●  Mesto Žilina
●  Mičieta Branislav
●  Mihalčin Jozef
●  Michalková Viera
●  Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR
●  Mišún Ladislav
●  Môciková Radka
●  Mušková Mária
●  Nadácia EPH
●  Nadácia Henkel Slovensko
●  Nadácia IS - Industry 

Solutions
●  Nadácia Pontis
●  Nadácia Slovenskej 

sporiteľne
●  Nadácia SPP
●  Nadácia Tesco
●  Nižný Marek
●  Olas Miroslav
●  Ostrochovská Lucia
●  Ostrochovský Martin
●  Pallová Jana
●  Pastoračný fond  

Žilinskej diecézy
●  Pečalková Darina
●  Poličková Gabriela
●  Prívara František
●  ProHolz, s. r. o.
●  PROTI PRÚDU o. z.
●  Pružincová Agneša
●  Pružinec Juraj
●  Rádiológia Kysuca, s. r. o.
●  Ramšak Martin

●  RENOVABIS
●  Rečičárová Mária
●  Riger Slavomír
●  Rímskokatolícka cirkev  

- farnosti v Žilinskej diecéze
●  Rímskokatolícka cirkev  

- Žilinská diecéza
●  Rusnák Patrik
●  Sadlák Pavol
●  Slovenská katolícka charita
●  Staníková Edita
●  Stano Ferdinand
●  STOMA PRAKTIK, s. r. o.
●  Szakacsová Zuzana
●  Šusteková Jana
●  T + T, a. s.
●  TENERGO Slovensko, a. s.
●  TERAZ, a. s.
●  Tesco Stores SR, a. s.
●  TM Sound, s. r. o.
●  Tomra Sorting, s. r. o.
●  Týleš Andrej
●  Urbaník Miroslav
●  Urbánek Rudolf
●  Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR
●  Vobiscum, s. r. o.
●  X-Dent, s. r. o.
●  XEMIL, s. r. o.
●  Záborská Mária
●  Zavadzan Dušan
●  Zimen Tibor
●  Zrniečka pre sny, o. z.
●  Žilinský samosprávny kraj
●  Žilinský večerník
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""ĎAKUJEMEĎAKUJEME""



KONTAKT:KONTAKT:
Diecézna charita Žilina
Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina 
Korešpondenčná adresa: 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

"charitaza.sk""charitaza.sk"


