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Naše poslanie 

Poslaním BACH je verejnoprospešná činnosť poskytovaním charitatívnych, sociálnych, 
zdravotníckych, humanitárnych, poradenských, výchovno-vzdelávacích,  hmotných  i duchovných 
služieb právnickým a fyzickým osobám bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo. 

Právna forma a zriaďovateľ 

Účelové zariadenie cirkvi zriadené Bratislavskou arcidiecézou. 

Hlavná činnosť 

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy, zdravotnícka starostlivosť, výchovno-
vzdelávacie aktivity, práca s dobrovoľníkmi.  

Orgány Bratislavskej arcidiecéznej charity 

Rada - najvyšší orgán 
Riaditeľ - štatutárny orgán 
Sekretariát - výkonný orgán 
Kontrolná komisia - kontrolný orgán 
Zbor konzultantov - poradný orgán 
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A REHABILITAČNÉ STREDISKO SAMÁRIA 

Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko SAMÁRIA (ďalej len „DSS a RS 
Samária“) je zariadenie rodinného typu, ktoré prevádzkuje Bratislavská arcidiecézne charita (ďalej 
aj „BACH“). Je určené pre dospelých ľudí s duševným ochorením. Sociálne služby BACH 
poskytuje ambulantnou formou. V rámci zaradenia je registrovaných 8 miest pre DSS a 7 miest pre 
RS. BACH v priebehu roka 2019 poskytovala sociálnu službu 21 prijímateľom sociálnej služby a 
sociálne poradenstvo poskytla 30 osobám. 

 
Zamestnanci k 31.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet klientov k 31.12. 2019 
 
 

  
V priebehu roka 2019 nebol do DSS Samária prijatý žiaden klient, do RS Samária boli prijatí 

piati klienti a šiesti klienti príjem služby ukončili (z toho v DSS Samária 2 muži a 2 ženy, v RS 
Samária ukončili 2 ženy). 
 

Diagnostické indikácie prijímateľov k 31.12.2019 
Diagnóza Počet klientov DSS RS 
Schizofrénia a príbuzné ochorenia 18 8 10 
Organické duševné poruchy 1 0 1 
Afektívne poruchy /iné 1 /1 0 1/1 

 

Vekové kategórie klientov v roku 2019  

 

Ku dňu 31.12.2019 navštevovalo DSS Samária spolu 8 klientov (6 mužov a 2 ženy) a RS 
Samária navštevovalo 13 klientov (3 muži a 10 žien).  

Pracovná pozícia úväzok 
Psychológ 1,5 
Sociálna pracovníčka - vedúca/asistent SP 1 
Asistentka sociálnej práce/vedúca zariadenia 1 
Dohoda o brigádnickej práci študentov - výpomoc pri chode 
DSS a RS Samária 1 

Dohoda o pracovnej činnosti – upratovanie 0,25 
Dohoda o pracovnej činnosti – údržba 0,25 
Dobrovoľníci v DSS a RS Samária 153,45 hod. 

 celkom DSS RS 
Stav k 1.1. 2019 22 12 10 
Prírastok  5 0 5 
Ukončený pobyt  6 4 2 
Stav k 31.12.2019 21 8  13 

Vekové kategórie Počet 
klientov DSS RS 

21 – 25 1 0 1 
26 – 30 3 0 3 
31 – 35 3 1 2 
36 – 40 3 2 1 
nad 40 12 5 7 
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Priemerný vek klientov, ktorí v roku 2019 navštevovali DSS Samária bol 42,08 rokov a 
priemerný vek klientov, ktorí navštevovali RS Samária bol 41,27 rokov.  

 
Poskytované služby, programová náplň počas roka 2019 

V roku 2019 boli klientom DSS a RS SAMÁRIA poskytované rôzne druhy činností 
a aktivít. Program klientov bol realizovaný v priestoroch Samárie, ale aj mimo nich a bol 
prispôsobovaný s prihliadnutím na celkový rozvoj klienta a jeho individuálne potreby.  

 V tomto roku sme zostali verní aktivitám a programu, ktorí naši klienti majú v obľube, 
napokon bol obohatený aj o viaceré záujmové činnosti, často vykonávané dobrovoľníkmi. 

 
Pestrosť a rôznorodosť činností a aktivít zahŕňali:  

 
- duchovný program s charitným kňazom,  
- didaktika, 
- športové aktivity, 
- prednášky klientov na danú tému, 
- rehabilitačné cvičenia (predcvičuje náš klient),  
- kreatívne činnosti, činnosť v ateliéri, šitie, vyšívanie, 
- pracovná činnosť v záhrade, 
- hudobné okienko, 
- tvorivé písanie, 
- diskusné okienko,  
- vychádzky do prírody, výlety,  
- návštevy galérií, 
- varenie, pečenie,  
- kognitívne cvičenia, 
- pracovná činnosť u Saleziánov. 

 
 V roku 2019 sme absolvovali viacero celodenných výletov, ako napríklad výlet na Devín a do 

rôznych miest aj mimo Bratislavy, či túru na pútnické miesto Marianka. Po krásnej prírode naše 
kroky smerovali opäť aj tento rok do Stupavy na Biofarmu, ktorá sa stala už tradičným obľúbeným 
miestom pre klientov Samárie. Spolu so seniormi z Klubu seniorov sa niektorí klienti zúčastnili 
výletu po stopách Veľkomoravskej ríše. Aj tieto výletnícke dni sprevádzala spokojnosť klientov 
naplnená z krásy prírody a slnečných lúčov, ktorá sa prejavila na každej usmiatej tvári. 

 
V Samárii sme si aj tento rok naďalej, rôznymi aktivitami, osvojovali a rozvíjali pracovné 

zručnosti, napríklad sušením jabĺčok, či iného ovocia, ktoré sme následne používali na zdobenie 
vianočných ikebán. Na ekologickej báze sme vyrábali mydielka s prímesou levandule, sušeného 
ovocia a venovali sme sa tiež šitiu ekologických vrecúšok. 

  
So záujmom a nadšením sme počas tohto roka navštevovali minimálne jeden krát do 

mesiaca Galériu mesta Bratislavy, kde sme zároveň vyrábali rôzne výrobky ako brošne, pohľadnice 
a iné, ktoré si klienti mohli vziať so sebou na pamiatku, prípadne nimi obdarovať blízkych, či 
priateľov.  

DSS a RS Samária sa dobrovoľnícky zapojila do Zbierky Nezábudka, ktorá prebiehala 
začiatkom októbra, taktiež do novembrovej potravinovej „Tesco zbierky“ pre núdznych. V rámci 
BACH sme sa zapojili i do Národného týždňa charity a aktívnou pomocou aj do činnosti Skladu 
solidarity. 

 



6 
 
 

Výročná správa 2019 – Bratislavská arcidiecézna charita  

 K predajno-prezenčným trhom patrili v r. 2019 najmä:  
 

- v spoločnosti DELL - Veľkonočné i Adventné 
- Radničkine trhy  
- Vianočné trhy v rámci BACH 

 
Vďaka výťažku z predaja našich výrobkov sme pre klientov mohli zakúpiť nový materiál 

na rôzne druhy činností, ako napr. na výrobu kreatívnych výrobkov, či uhradením výdavkov počas 
výletov, ako i trojdňového pobytového výletu v Modre – Piesok. 

 
V rámci spolupráce s inými organizáciami sme komunikovali predovšetkým 

s organizáciami podobného zamerania, kde sme si navzájom odovzdávali svoje pracovné 
skúsenosti a vzájomnú podporu. Boli to predovšetkým RS Krídla, DSS Most, Liga za duševné 
zdravie a denné psychiatrické stacionáre. Taktiež sme pokračovali v našej dlhodobej spolupráci so 
Saleziánmi (farnosť Trnávka) v rámci pracovných činností, s Diagnostickým centrom, Galériou 
mesta Bratislavy. Dobrú spoluprácu sme mali aj s klientmi a personálom resocializačného strediska 
Retest, ktorí už každoročne pre našich klientov pripravujú „Športový deň“.  
   

Aj v tomto roku prejavili príbuzní klientov záujem o podporné skupiny v DSS a RS 
Samária. Títo takisto potrebujú nielen vypočutie, láskavé slovo, podporu skupiny, ale predovšetkým 
záujem zo strany druhých a vedomie, že vo svojich ťažkých situáciách nie sú sami. Vďaka 
pravidelným stretnutiam vzájomne pomáhajú, dopĺňajú a vymieňajú svoje skúsenosti, ktoré im 
napomáhajú v prekonávaní ťažkých chvíľ. 
 

Viacero našich aktivít sme v roku 2019 realizovali aj vďaka dobrovoľníkom a 
praktikantom, ktorí sú zväčša študentmi psychológie, liečebnej pedagogiky a sociálnej práce. Za 
ochotu a obohacujúci prínos im ďakujeme.  
 
Vzdelávanie zamestnancov a poradenstvo 

Ako každý rok, tak aj v roku 2019 sme sa snažili zvyšovať kvalitu práce zamestnancov, a to 
najmä ďalším vzdelávaním – účasťou na konferenciách, seminároch či kurzoch ohľadom 
Individuálneho plánovania klientov, či implementácie podmienok kvality v poskytovaní sociálnych 
služieb ako aj v oblasti riadenia dobrovoľníkov. 

Svoje postupy pri práci s klientom sme konzultovali na supervíznych stretnutiach, ktoré 
každoročne absolvujeme v súlade s plánom supervízií. 

Pre ľudí s duševným ochorením sme poskytovali sociálne aj 
psychologické poradenstvo, pre ich príbuzných pomoc formou už 
vyššie spomínaných podporných skupín (realizovaných raz mesačne), 
prípadne cez individuálne rozhovory.  

Služby poskytované v DSS a RS Samária sú spolufinancované 
Bratislavským samosprávnym krajom. 
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AGENTÚRA DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI CHARITA 

Opatrovateľská služba 

 Opatrovateľská služba je základným pilierom služby starým, chorým a opusteným ľuďom, 
ku ktorej je pridružené ošetrovanie chorých v domácom prostredí a duchovná pomoc starým, 
chorým a umierajúcim. Je najžiadanejšou službou charity, vyžadujúcou veľa námahy. Náročnosť 
na fyzickú a psychickú zdatnosť, trpezlivosť a toleranciu z nej robí viac povolanie, ako 
zamestnanie. Aktuálne zamestnávame v terénnej opatrovateľskej službe tri opatrovateľky. Ich 
počet plánujeme rozšíriť, ale v Bratislave je nedostatok vyškolených opatrovateliek, napriek 
inzerovaniu v rôznych médiách a výzve, opatrovateľky nemajú záujem o prácu v teréne. V marci 
2019 sme sa zapojili do dopytovo orientovaného projektu Zostať doma a nezostať sám. Vzhľadom 
k tomu sme mohli znížiť platbu za hodinu opatrovateľskej služby na 4,50 eur. Čo sa pozitívne 
odrazilo na záujme o túto službu.  

Zamestnanci k 31.12.2019 

 

  

Na začiatku roka 2016 pracovala v opatrovateľskej službe iba jedna opatrovateľka, ale 
vzhľadom k tomu, že sme sa v marci 2019 zapojili do projektu, sme mohli počet opatrovateliek 
zvýšiť na tri. 

 Počas roka 2019 bolo registrovaných  46 žiadostí o opatrovateľskú službu v súlade 
s podmienkami poskytovania služby (minimálne 2 hodiny denne, len v pracovné dni). Klienti 
žiadajú služby aj počas víkendov a sviatkov, respektíve počas pracovných dní, alebo vo večerných 
hodinách, ako aj nočné služby. 

 

Prehľad o počte klientov v opatrovateľskej službe v roku 2019 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra klientov 

Veková štruktúra poukazuje na prevahu vyšších vekových 
kategórií – prevaha klientov je v intervale nad 80. 

 

Rozloženie klientov podľa okresov 

Trvalý pracovný pomer 3 
Počet úväzkov 2,5 
Pracovník na dohodu o vykonaní práce 0 

 Spolu  Muži  Ženy  
Stav k 31.12.2018 3 1 2 
Prírastok  5 2 3 
Úbytok  3 0 3 
Zomrelí  0 0 0 
Ukončenie zmluvy 3 0 3 
Stav k 31.12.2019 5 3 2 

Veková skupina Počet  
50- 54 0 
55 - 60 0 
61 - 70 0 
71 - 79 1 
80 - 89 2 
nad 90 2 



8 
 
 

Výročná správa 2019 – Bratislavská arcidiecézna charita  

 Počas  roka 2019 sa opatrovateľská služba poskytovala 
najmä klientom z mestskej časti Bratislava – Ružinov. Sídlo 
opatrovateľskej služby BACH je v Starom meste, čo robí službu 
v tejto mestskej časti prístupnou. 

 
 

Dĺžka služby u klientov  

Z prehľadu vidno, že veľká časť klientov využíva 
opatrovateľskú službu dlhodobo. Sú to chronický chorí, starí 
ľudia. Opatrovanie sa poskytuje zväčša na viac hodín denne. 

Všetci klienti využívali službu denne. Rozsah služby bol 
v priemere 4 hodiny u jedného klienta. V prípade ťažšie 

postihnutých klientov bola opatrovateľka prítomná aj viac hodín. Najčastejšie úkony 
v opatrovateľskej službe boli: umývanie (osobná hygiena), podanie a príprava jedla, dohľad 
a rozhovor, upratovanie, výpomoc v domácnosti. Významnou zložkou opatrovateľskej 
starostlivosti je duchovná podpora klientov a ich príbuzných a v prípade požiadavky klienta – 
kontakt s kňazom akejkoľvek  denominácie a u katolíkov sprostredkovanie sviatostí. 

 Doplnkovú službu tvoria konzultácie a inštruktáž príbuzným (najmä ťažkých pacientov), 
ktoré sa zameriavajú na vysvetlenie a nácvik opatrovateľských zručností. Je snaha charity zapojiť 
do opatrovateľského procesu aj rodinu, aby mal klient zaistenú kvalitnú starostlivosť aj v čase 
neprítomnosti charitnej opatrovateľky. 

 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v r. 2019 bola vysoká potreba starostlivosti 
o seniorov prostredníctvom opatrovateľskej služby. Pre túto požiadavku BACH nemala 
dostatočné kapacity. 

V roku 2019 sa BACH získala nenávratný finančný príspevok ako podpora projektu Zostať 
doma a nezostať sám  na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí fyzických 
osôb realizovaný cez Operačný program Podpora opatrovateľskej služby a mohla túto službu 
poskytovať aj vďaka spolufinancovaniu z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk, 
www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk. 

 

Ošetrovateľská služba 

 Ošetrovanie chorých v domácom prostredí je progresívna služba, nachádzajúca v našej 
spoločnosti stále väčšie uplatnenie. Predstavuje úspory nákladov zdravotníckych zariadení 
skrátením pobytu na nemocničnom lôžku, alebo vylúčením potreby hospitalizácie pacienta. 
Eliminuje negatívne vplyvy hospitalizácie, ktoré najmä u starších ľudí môžu viesť k stavom 
zmätenosti alebo iným psychickým poruchám, vo vyhradených prípadoch aj k predčasnému 
úmrtiu. Chorý, či umierajúci človek je ošetrovaný v dôvere známom prostredí vlastného bytu, často 
obklopený rodinou. Psychická pohoda priaznivo vplýva na proces uzdravenia. V známom 
prostredí, kde nie je po ruke stála služba, sa zvyšuje motivácia k znovuzískaniu mobility. Ku 

Okres Počet 
BA I. 1 
BA II. 2 
BA III. 1 
BA IV. 0 
BA V. 1 

V mesiacoch Počet 
0 - 1 0 
2 - 3 2 
4 – 6  0 
7 - 9 0 
10 - 12 3 

http://www.ia.gov.sk/
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všetkým priaznivým faktorom, zameraným na zlepšenie kvality života chorého, alebo umierajúceho 
pacienta pristupuje ponuka spirituálneho sprevádzania, sprostredkovania sviatostí a práca 
s rodinou. 

Zamestnanci k 31.12.2019 

 

 

 V priebehu roka agentúra ošetrila 140 klientov. Za rok vykonali sestry 9408 návštev 
pacientov. Najčastejšie potrebovali ošetrovateľskú službu pacienti z dôvodu ošetrovania 
dekubitov, ošetrovateľskej rehabilitácie, ošetrovania vredov predkolenia, onkologický pacienti 
a pacienti po cievnej príhode. V indikovaných prípadoch poskytovali zdravotné sestry ošetrovanie 
aj v dňoch pracovného voľna (cca 2 klienti). 

 Pacienti boli prevažne poistencami VŠZP (85%). Spolupráca s poisťovňami je dobrá. 
Zdravotné sestry poskytujú ošetrovanie klientom aj v DS Casa Slovensko, ZOS Paulíhyho, ZOS 
Vajanského, ZOS Marótyho.  ADOS spolupracuje pri ošetrovaní v domácom prostredí aj s lekármi 
– chirurgmi. Spolupráca s reprezentantkami spoločností, ktoré na slovenskom trhu zabezpečujú 
výrobky na ošetrovanie rán (vlhká terapia) predstavuje optimalizáciu starostlivosti o pacientov 
s rozsiahlymi dekubitmi, pričom používanie tejto progresívnej metódy významne skracuje proces 
liečby. Tieto spoločnosti poskytujú pravidelné semináre a zaškolenie sestier na aplikáciu nových 
výrobkov. 

Agentúra má dobré meno a dôveru v meste, preto nemá problém so získavaním pacientov. 

Prehľad o počte pacientov ošetrovaných v roku 2019 

  

 

 

 

 

 

Veková skupiny ošetrovaných v roku 2019 

 Tabuľka dokladuje fakt, že medziročne stúpa 
počet ošetrovaných pacientov vo vyšších 
vekových kategóriách, hoci nie je výnimkou aj 
ošetrovanie relatívne mladých klientov. 
V týchto prípadoch sa jedná často o ťažko 
chorých, často v terminálnom štádiu života. 

 ADOS Charita predstavuje kvalitnú komplexnú starostlivosť pre starých, chorých 
a umierajúcich. Sestry navštevujú rôzne školenia  a semináre, čím sa zvyšuje aj kvalita 
poskytovaných služieb. Problémom ostáva zamestnávanie zdravotných sestier. Práca v teréne 
vyžaduje samostatnosť a schopnosť operatívne riešiť problémy. Sestry, ktoré vo všeobecnosti 

Trvalý pracovný pomer 4 
Počet úväzkov 4 
Pracovníčky na dohodu o prac. činnosti 0 

 Spolu Muži Ženy 
Stav k 31.12.2018 82 26 56 
Prírastok  58 31 27 
Úbytok  76 29 47 
Zomrelí  51 17 34 
Vyhojení/uzdravení 25 12 13 

Stav k 31.12.2019 64 28 36 
Celkový počet klientov 140 57 83 

Veková skupina Počet 
40 - 60 7 
61 - 70 19 
71 - 80 32 
81 - 90 46 
91 a viac 36 
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potrebujú vyššie vzdelanie – buď vysokoškolské, alebo špecializované majú o prácu v teréne malý 
záujem. 

 Problémom je financovanie oboch zložiek služby ADOS. Na opatrovateľskú službu 
prispievajú klienti hodinovou sadzbou. Ošetrovateľská služba je hradená poisťovňami (VŠZP, 
Dôvera, Union), pacient nehradí žiadne poplatky. 

 ADOS Charita predstavuje kvalitnú komplexnú starostlivosť pre starých a chorých, 
problémom však naďalej zostáva nedostatok pracovníčok na zdravotnícke služby, pretože 
nepokryjú dopyt po tejto službe a keďže sme stále limitovaný poisťovňou, tak musíme 
prispôsobovať aj počet klientov, lebo výkony ktoré urobíme nad limit nie sú preplácané. 

 

POŽIČIAVANIE POMÔCOK 

Bratislavská arcidiecézna charita požičiava zdravotnícke pomôcky podľa podľa  § 47 zákona č. 
448/2008 o sociálnych službách v platnom znení, formou ambulantnej služby, pre fyzické osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným 
na pomôcku. 

BACH v roku 2019 požičal zdravotnícke pomôcky spolu 111 klientom, čo je mierny nárast oproti 
roku 2018 (106). Išlo o ľudí, ktorí sú prepustení z nemocnice do domácej liečby; klienti, ktorí 
pomôcku potrebujú dočasne, kým im ju poskytne zdrav. poisťovňa; klienti, ktorí pomôcku využijú 
len na „dožitie“ – na uľahčenie obsluhy zo strany rodinných príslušníkov.  

Najčastejšie mali klienti záujem o polohovateľné postele, invalidné vozíky a G-aparát typu U (ten, 
žiaľ, máme iba jeden) a za poskytovanú službu sú veľmi vďační. 

Stalo sa, že BACH získal zdrav. pomôcky od súkromných darcov – zvyčajne od tých, ktorí už 
pomôcku nepotrebujú, lebo ich rodinný príslušník zomrel. 

 

SENIOR KLUB 

Aktívne prežívanie života seniorov a ich angažovanie sa v kultúrno-spoločenskom prostredí je 
realizované v Klube seniorov, ktorý sa pravidelne stretáva v Dome Quo Vadis na Hurbanovom 
námestí v Bratislave.  

V spoločenstve, ktoré trvá takmer 30 rokov, môžu seniori duchovným programom obohatiť svoj 
voľný čas a byť aj sami aktívnymi prispievateľmi a členmi. Momentálne má klub 50 členov. 

Aktivity projektu, ktoré boli v tomto roku zamerané na výmenu 
skúseností a vzájomné obohatenie sa medzi generáciami pod 
názvom „Staroba ako dar pre mladšie generácie“ boli realizované aj 
vďaka podpore Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto. Seniori mohli, napríklad, v roku 2019 vďaka 
finančnej podpore Nového Mesta spolu so zamestnancami a klientmi 
BACH zažiť 18. 9. 2019 aj zájazd na malebnú českú Moravu a spoznať viac Mikulčice, Velehrad, 
Staré Město či Kopčany.  
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POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNA POMOC 

Tesco Potravinová zbierka 

Bratislavská arcidiecézna charita sa do jednej z najväčších 
potravinových zbierok na Slovensku zapája prostredníctvom 
Slovenskej katolíckej charity. V roku 2019 BACH rozšírila zoznam 
zberných miest, zbierku koordinovala v 10-tich predajniach Tesco 
v Bratislave (na Kamennom námestí, Pri starom letisku, na Bzovíckej 

a Kresánkovej ulici), v Záhorskej Bystrici na Tešedíkovej ulici, v Chorvátskom Grobe-Čiernej vode 
na Jantárovej, v Ivanke pri Dunaji na Vajnorskej ulici, v Kútoch na Štefánikovej, v Šamoríne na 
Bratislavskej ceste a v seneckej predajni na Bratislavskej ulici.  

Darcovia vložili do nákupných košíkov od 21. – 23. novembra 2019 spolu až 15 112,017 kg 
potravín a drogérie v hodnote 26 161,41 eur. Veľký nárast zaznamenalo zberné miesto Senec. 
Ľudia v zapojenej Tesco predajni darovali až cez 4 tony potravín a drogérie (v roku 2018 necelé 3 
tony). „Veľmi nás povzbudil veľký výnos a srdečný záujem ľudí v Senci. Určite je to ovocie aktívnej práce Farskej 
charity Senec. Veríme, že to môže byť povzbudením aj pre vznik ďalších farských charít,“ dodáva s uznaním 
riaditeľ BACH Boris Hrdý. 

Hlavným cieľom zbierky podporovanej TESCO STORES SR, a.s. je pomoc a podpora ľudí 
v núdzi potravinami a hygienickými potrebami; podnietenie spoločenskej zodpovednosti 
a solidarity; získanie dobrovoľníkov a ochotných spolupracovníkov pre vznik FCH. Súčasťou 
zbierky je aj finančný príspevok spoločnosti TESCO vo výške 20 % z hodnoty všetkých 
vyzbieraných produktov v obchodoch aj prostredníctvom novinky Online nákupov (od 20. 11. do 
3. 12. 2019) na podporu činnosti charity. Všetky dary z Potravinovej TESCO zbierky znamenajú 
pre BACH možnosť poskytnúť konkrétnu a nevyhnutnú pomoc ľuďom, ktorí potrebujú 
zabezpečiť základné životné potreby a obracajú sa na charitu počas celého roka.  Aj počas 
uplynulého roka dokázala BACH vďaka štedrým darcom pomôcť napr. obyvateľom vyhorenej 
ubytovne v Ružinove, cez farské charity ľuďom v núdzi v obciach a mestách arcidiecézy (Senec, 
Šaštín-Stráže, Šamorín, Bratislava, Čierny Balog, Ivanka pri Dunaji, Kúty, Čáry, Marianka a ďalšie). 
Z našich skúseností zbierka veľmi významne pomáha ľuďom, ktorí majú problém so 
zabezpečením základných životných potrieb. Vyzbierané potraviny dokázali v minulosti pomôcť 
mnohým núdznym tak, že dnes už oni patria medzi darcov a podporovateľov tejto tradičnej 
potravinovej zbierky.  

BACH vďačí pri organizovaní či realizovaní zbierky aj svojim aktívnym farským charitám v 
Marianke, Šaštíne-Stráže, vo Vajnoroch, Rači, Senci; Milosrdní bratia, RESOTY o. z., Doma 
u kapucínov n. o., Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy - Arcidiecézne centrum mládeže 
Vinica, farnosť Ivanka pri Dunaji, Vajnory, Chorvátsky Grob - Čierna Voda, Kúty, Šamorín, 
Petržalka a Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín, Bratislavské dobrovoľnícke centrum. 

METRO zbierka 

Táto zbierka vznikla vďaka osloveniu firmou METRO Cash&Carry 
SR s.r.o., ktorá zbierku realizovala v spolupráci s Potravinou bankou, 
pričom v Bratislavskom regióne je BACH známejšia svojimi 
aktivitami v prospech ľudí v núdzi a realizáciou potravinových 
zbierok a distribúciou potravín. K partnerstvu sme sa pridali zatiaľ 
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v jednej predajni, pričom v ostatných Metro predajniach zbierku zabezpečovala Potravinová banka 
Slovensko.  

Metro Potravinová zbierka sa realizovala od 4. do 5. 4. 2019 v predajni METRO Ivanka pri Dunaji. 
Do zbierky sa môžu zapojiť všetci zákazníci tým, že nakúpia odporúčané potraviny či hygienické 
potreby. Navyše, firma Metro daruje financie v hodnote 20 % z celkovej hodnoty vyzbieraných 
potravín.  

Výsledok bol 1214 kg v hodnote 1514,54 eur s DPH (bez DPH 1262,12 eur) – 20% = 252 Eur bez 
DPH. Darom sme pomohli ľuďom v núdzi najmä vo farnosti Ivanka pri Dunaji a v okolí, 
v Bratislave a ďalších mestách a obciach arcidiecézy najmä cez FCH a spolupracujúce organizácie 
(RESOTY OZ, Kapucíni, Milosrdní bratia, Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy -
Arcidiecézne centrum mládeže Vinica). BACH ďakuje za pomoc pri realizovaní zbierky Farnosti 
Ivanka pri Dunaji, dobrovoľníkom z tejto farnosti, dobrovoľníkom BACH a organizáciám Doma 
u Kapucínov n. o., RESOTY o. z., Potravinová banka Slovensko, Centrum rodiny Dúbravka n.o. 

 Pomoc cez Nadáciu EPH 

bola založená spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, 
a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu  
a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom 
v ťažších životných situáciách. Vďaka finančnej podpore 

Nadácie EPH sme v roku 2019 mohli realizovať projekt Priama materiálna a potravinová pomoc 
ľuďom v núdzi – BA a pomôcť konkrétne v 37 prípadoch. Pomoc sme realizovali od 8. 3. 2019 
do 15. 12. 2019 a Nadácia EPH bratislavskej charite prispela sumou 11.000 eur (10 000eur  priama 
pomoc + 1 000 eur administratívne náklady).  

Zámerom projektu je pomoc spoluobčanom, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, ktorú 
nedokážu riešiť vlastnými silami, formou materiálnej a/alebo potravinovej pomoci. V Bratislavskej 
arcidiecéznej charite išlo o pomoc klientom formou úhrady nákladov na bývanie, nákupu zariadení, 
zdravotných pomôcok, či úhradou vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Prijímateľmi boli osamelí 
seniori s nízkym starobným dôchodkom, ktorí sú odkázaní sami na seba; psychicky/duševne chorí 
ľudia; osamelé matky s deťmi; ľudia postihnutí nejakým hendikepom/invaliditou. Pomohlo sa 
rodinám, ktoré majú deti s autizmom alebo diabetom; osobám ktoré postihla neočakávaná udalosť, 
príklad úmrtie živiteľa, tiež rodinám s viac početnými deťmi, rodinám, ktoré zasiahli rôzne 
neočakávané situácie napríklad choroba, dočasná strata zamestnania a iné. Tiež sa pomohlo ľuďom, 
ktorí prišli z ulice so zaplatením nájmu v ubytovni alebo preplatením liekov.  

Pomáhali sme: Bratislava, Skalica, Šaštín-Stráže, Gbely, Budmerice, Popudinské Močidľany, Dolné 
Trhovište (mimo územia arcidiecézy), Hrubý Šúr, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Malé 
Leváre, Plavecký Štvrtok, Mokrý Háj, Vydrany, Vysoká pri Morave.  

DM plienková pomoc 

Jednou z ďalších podstatných spoluprác, ktoré Bratislavská arcidiecézna charita 
v roku 2019 zrealizovala bol projekt Pomôžme deťom, podporovaný 
spoločnosťou DM drogerie markt. Tento projekt funguje aj vďaka kooperácii 
Slovenskej katolíckej charity s ostatnými diecéznymi charitami na Slovensku.  
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Realizácia projektu: 

1. september 2018 – 31. december 2018: nominovanie rodín zo strany predajní dm a SKCH; 
január 2019 – február 2019: vyhodnotenie kampane a výber rodín, ktorým bude poskytnutá pomoc v rámci 
kampane „Pomôžme deťom“; 
marec 2019: informovanie rodín a zaslanie poukazov na odber plienok; 
marec 2019 – 31. december 2019: možnosť uplatnenia kupónov vo vybraných predajniach DM. 
 
Účelom kampane „Pomôžme deťom“ je pomoc rodinám, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej 
situácií, formou poskytnutia kupónov na odber ročnej zásoby plienok vlastnej značky dm: 
„babylove“. Pomôcť tak BACH mohla spolu až 37 rodinám (primárne novonarodené deti alebo 
deti s ťažkým postihnutím, ktoré potrebujú nosiť plienky) – z toho: 27x – Bratislava; 1x – Čierna 
Voda; 1x – Dunajská Lužná; 1x – Malacky; 1x – Pezinok; 1x – Senec; 1x – Senica; 1x – Skalica;  
1x – Stupava; 2x – Šamorín. Pomohlo sa 32 balíkmi plienok do každej rodiny. 

Plienková pomoc sa diala v spolupráci s farskými charitami, s pomáhajúcimi organizáciami sme 
vybrali rodiny, ktoré sa nachádzali v ťažkej životnej situácii alebo mali nízky príjem na jedného 
člena v domácnosti. Následne sme ich dali do nominácie DM, ktorá mohla rodinu odsúhlasiť alebo 
si vybrali inú rodinu. „Prijímatelia tejto pomoci boli veľmi vďační. Je to veľmi efektívna a účinná pomoc zo strany 
DM, ktorá celkovo je vo výške vyše 500 eur a vie znížiť mesačný rozpočet minimálne o 50 eur. Mnohým sa tisli 
slzy do očí, najmä matkám, ktoré sú opustené, týrané, samo živiteľky,“ hovorí Karol Vlasák sociálny 
pracovník BACH.  

Operačný program OP FEAD 

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci, ktorý finančne zastrešuje Európska únia 
(Európsky sociálny fond), je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie 
najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín 
nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi. Okrem potravinových balíčkov sa raz ročne 
distribuuje núdznym aj hygienický balíček so zubnou kefkou, pastou, mydlom a šampónom.  

1. distribúcia: 11. 02. 2019 – 15. 03. 2019 
2. distribúcia: 13. 05. 2019 – 14. 06. 2019 
3. distribúcia: 10. 09. 2019 – 14. 10. 2019 
4. distribúcia: 06. 11. 2019 – 10. 12. 2019 

BACH cez OP FEAD pomohol ľuďom v hmotnej núdzi v Bratislava II, Bratislava IV, Okres 
Senec, Okres Pezinok, Okres Malacky s potravinovými balíkmi v hodnote 153 014,697 eur 
a hygienickými balíčkami v hodnote 1326 eur. Spolu za rok 2019 bola tak ponúknutá pomoc 
v hodnote 154 340,697 eur. 

Od mnohých prijímateľov, primárnych či sekundárnych, sme počuli vďačnosť, radosť. Tí, ktorí sa 
naozaj nachádzajú v hmotnej núdzi, majú vďaka potravinovým balíkom čo jesť aj na ďalšie 2 
mesiace. Pre niektorých sú to naozaj existenčné balíky. Krásny príklad sú ľudia, ktorí si, napríklad, 
nájdu prácu alebo začnú poberať inú sociálnu výpomoc a povedia, že už balík nepotrebujú, že sú 
na tom lepšie a charita ho má dať niekomu, kto to naozaj potrebuje. Avšak občas zabolí aj 
nevďačnosť a nespokojnosť s potravinami, ktoré sa nachádzajú v balíku. „Zase toto? Nemôžete už 
konečne priniesť niečo iné?“ Nad negatívnymi príkladmi ale prevyšovala vďačnosť a spokojnosť so 
slovami: „už sme sa nevedeli dočkať, kedy donesiete ten balík“, „veľmi vám zaň ďakujeme, je pre nás dôležitý“. 
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V pomoci potravinovými balíkmi cez OP FEAD by sa BACH opäť nezaobišla bez spolupráce: 
Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská charita Senec, MiÚ Podunajské Biskupice, Centrum rodiny 
– Dúbravka, MiÚ Karlova Ves, Mesto Malacky, Mesto Stupava, Obec Borinka, Obec Gajary, Obec 
Veľké Leváre, Obec Jablonové, Obec Lozorno, Obec Marianka, Obec Záhorská Ves, Obec Vysoká 
pri Morave, Obec Zohor, OZ Francesco – komunitné centrum Bunky (Pl. Štvrtok), ÚPSVAR, 
MPSVAR, Európskej Únii, SKCH. Ďakujeme. 

Zbierka školských pomôcok 

10 000 školských pomôcok darovali ľudia Bratislavskej arcidiecéznej charite (BACH) v rámci 
Zbierky školských pomôcok 2019. Nielen Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá zbierku 
celonárodne zastrešuje, ale aj BACH, zaznamenala rekordný úspech. 10 000 školských pomôcok 
darovali ľudia Bratislavskej arcidiecéznej charite (BACH) v rámci Zbierky školských pomôcok 
2019. Nielen Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá zbierku celonárodne zastrešuje, ale aj 
BACH, zaznamenala rekordný úspech. Ľudia nám prinášajú nové aj použité školské pomôcky. V 
priebehu októbra, po oficiálnom ukončení zbierky, venovali darcovia deťom zo sociálne slabších 
pomerov navyše ďalších 5000 kusov.  

Všetky pomôcky BACH distribuovala deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré by si ich inak 
nemohli dovoliť. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti prísť do školy pripravené a získajú 
tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. 

Obrovskú podporu mala charita počas zbierky vo svojich farských charitách (napríklad v Šaštíne), 
Charita Budmerice ale aj v bratislavských farnostiach či v školách, napríklad v ZŠ a MŠ sv. Jána 
Pavla II (Vajnory), Spojenej škole sv. Rodiny (v Petržalke), Spojenej škole sv. Františka z Assisi (v 
Malackách), Spojenej škole sv. Vincenta de Paul (v Ružinove). 

 „Naša pomoc je vždy adresná. Školské pomôcky sme napríklad darovali rodine so šiestimi deťmi, ktorá býva v 
ubytovni v dezolátnom stave za vysoké nájomné. Práve kvôli mnohým deťom si rodina nevie nájsť podnájom. Školské 
tašky, papiere, zošity, perá, ceruzky či geometrické pomôcky teda skutočne školákom pomohli a rodičia, ktorí si 
školské pomôcky u nás vyzdvihli, boli nesmierne vďační za pomoc,“ vysvetľuje sociálny pracovník BACH 
Karol Vlasák. 

Túžbou je pomáhať tvorivým deťom, ktoré túžia spoznávať svet. Chcú sa naučiť nové písmenká, 
rozlúštiť nové hlavolamy a unášať sa svetom fantázie. Aj keď nemajú na školskú tašku s Elzou, 
trojposchodový peračník alebo značkový úbor na telesnú, chceme rozvíjať ich talenty a dary. Nech 
všetky deti majú rovnakú šancu na vzdelávanie. „Úprimne ďakujeme všetkým darcom. Výnos nás milo 
prekvapil a bol nad očakávania. Ide o náš najúspešnejší ročník,“ hodnotí jubilejnú Zbierku školských 
pomôcok Boris Hrdý, riaditeľ BACH. 
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SKLAD SOLIDARITY 

V Sklade solidarity ste mohli nájsť použiteľné oblečenie, obuv, hračky, potreby do domácnosti -  
slúžil ľuďom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii či v hmotnej núdzi. Dalo sa 
v ňom za symbolický poplatok nakúpiť a podporiť tak aj BACH.  

Projekt Naše Mesto je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva na 
Slovensku. Pointou je prepájanie nadšených dobrovoľníkov z rôznych firiem 
a organizácií, ktoré potrebujú niečo skrášliť, vyčistiť alebo vylepšiť v rámci 
mesta. Bratislavská arcidiecézna charita sa prihlásila do projektu Naše Mesto 
práve so Skladom solidarity. Dobrovoľníci sa od 3. do 7. júna 2019 pustili do 

reorganizácie skladu. Pod rukami šikovných kolegov z Bratislavskej arcidiecéznej charity 
a dobrovoľníkov z projektu Naše Mesto bol priestor nanovo vymaľovaný a obnovený do stavu 
opätovného používania.  

V roku 2019 tak Sklad solidarity prechádzal transformáciou, vylepšením priestorov pre verejnosť 
a postupnou prípravou na zmenu v spoločné komunitné miesto s ohľadom na rešpektovanie 
životného prostredia a prehĺbenia terénnej sociálnej práce smerom k vylúčeným komunitám – 
ľuďom bez domova či osamelým rodičom. 

 

FARSKÉ CHARITY 

Podpora charitnej činnosti vo farnostiach má veľký význam hlavne z dôvodu efektívnejšieho 
nasmerovania pomoci. Farské charity (FCH) sú uši a oči vo farnostiach, najlepšie vedia o ľuďoch, 
ktorí potrebujú pomoc, ako napríklad z centrály BACH, ktorá sa snaží pomôcť, ale kapacitne 
nemôže vedieť o všetkom. Práve preto BACH potrebuje ochotných dobrovoľníkov vo farských 
charitách, aby pomohli pomoc nasmerovať tam, kde je potrebné o nej vzájomne komunikovať. 

Každá z farských charít, ktorá spadá pod Bratislavskú arcidiecéznu charitu (BACH), realizuje svoju 
činnosť podľa potrieb obyvateľov v danej farnosti a možností členov tímu farskej charity. V roku 
2019 mala BACH spolu 9 farských charít: FCH Bratislava – Rača, Bratislava – Vajnory, Mariánka, 
Senec, Skalica, Šaštín-Stráže, Šamorín a dve novovzniknuté farské charity v Blatnom a Boldogu. 

Od 1. 8. 2019 BACH vstúpila do nového projektu s názvom 
Budovanie kapacít na podporu charitatívnej činnosti vo 
farnostiach a komunitách. Hlavným partnerom projektu., v rámci 
celej Slovenskej katolíckej charity je Renovabis. 

Tento projekt je zameraný na rozvoj kapacít určených na vznik, registráciu a podporu nových 
farských charít a charitnej činnosti vo farnostiach a komunitách. Má tri hlavné zámery: 
1. Umožniť každému veriacemu sa zapojiť do charitnej činnosti v spojení s Cirkvou.  
2. Byť prospešným pre spoločnosť pomocou ľuďom na jej okraji a budovaní spravodlivosti 
a sociálnej súdržnosti.  
3. Budovať kapacity SKCH pre službu chudobným paralelne a nezávisle od financovania 
z verejných zdrojov. 
 
Cieľom projektu je teda zvýšiť počet živých FCH, schopných aktívne odpovedať na lokálne 
sociálne potreby, budovať aktívnu sieť registrovaných dobrovoľníkov, prehlbovať centrálnu 
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podporu, formovať dobrovoľníkov a koordinátorov; nárast schopnosti diecéznych zariadení 
a organizácií zapájať dobrovoľníkov. 
 
Spolupráca v rámci farských charít vždy sleduje potreby konkrétnej farnosti. Ústretovo sú vítané 
návrhy na spoluprácu a aktivity z Bratislavskej arcidiecéznej charity vo forme ponuky a každá farská 
charita sa môže sama rozhodnúť, či sa zapojí. Niektoré farnosti sú aktívnejšie a niektorým sa stačí 
zapojiť párkrát do roka. Pozvanie a komunikácia je na pravidelnom základe, čo dáva aj farským 
charitám väčší pocit spolupatričnosti, že sa majú na koho obrátiť, ak by riešili zložitejšiu situáciu. 

 

Centrum Farskej charity Skalica 

Súčasťou Centra Farskej charity Skalica je Farská charity Skalica (2013). Zamestnankyňa 
Bratislavskej arcidiecéznej charity spolu s dobrovoľníkmi v ňom prevádzkuje mnoho prospešných 
služieb a pomoci: doučovanie detí, potravinová banka Tesco, potravinová pomoc z BACH, pomoc 
s úhradami poplatkov v nocľahárni, pomoc s úhradami za lieky, realizácia pomoci cez Nadáciu 
EPH v dekanáte, spoluorganizovanie farských táborov, odborné prednášky, pravidelné edukačné 
a sociálne aktivity v pastoračnom centre, zbierka školských potrieb, zbierky šatstva a potrieb do 
domácnosti, vianočné zbierky hračiek – vždy aj distribúcia klientom, sociálne poradenstvo, 
pracovno-právne poradenstvo, aktívna pomoc s umiestňovaním príbuzných do zariadenia, pomoc 
so zdravotníckymi pomôckami, psychologické poradenstvom; pomoc aj v Senici, Jablonici 
a v dekanáte. Zapojenie sa aj do Národného týždňa charity. 

Spolupracujúce organizácie: Helen Doron Skalica, ETC Skalica, Koloniál Coffee, Záhorské múzeum v Skalici, 
Mesto Skalica, Nemocnica Skalica, Lekáreň sv. Michal, DSS Zelený dom, MŠ Hviezdoslavova, Azylový dom 
a Nocľaháreň, Lekáreň v nemocnici, TESCO, Pizzeria Sardínia. 

 

DOBROVOĽNÍCTVO 

Dobrovoľníci majú v Bratislavskej arcidiecéznej charite nezastupiteľné miesto. V roku 2019 mala 
BACH podpísanú zmluvu s 15-timi dobrovoľníkmi. Počas roka 2019 sme prijali na vykonávanie 
dobrovoľníckych činností 6 nových dobrovoľníkov.  

Išlo o prevažne študentov. Niektorí z nich už mali skúsenosti s dobrovoľníctvom, iní nie, no prišli 
a charita ich zaujala svojimi službami. BACH dobrovoľníkov zapájala do akcií, potravinových aj 
finančných zbierok, triedenia trvanlivých potravín, pomoci v DSS a RS Samária, výletov, 
kreatívnych činností, projektu Podaj ruku získaj srdce – seniori (5 seniorov a  6 dobrovoľníkov 
(u jedného seniora sa striedajú 2) poskytnutá pomoc: poradenstvo piatim seniorom (telefonáty)), 
projektu Naše Mesto, od septembra 2019 aj pravidelnejšie do fungovania a transformácie Skladu 
solidarity na komunitný priestor. Dobrovoľníci sa tiež zúčastnili Národného týždňa charity 2019 či 
prezentačných či vianočných trhov. Jedna dobrovoľníčka sa aktívne venuje spravovaniu sociálnej 
siete určenej na prezentáciu a informovanie verejnosti o aktivitách BACH. 

Každý dobrovoľník sa rozhoduje sám vstúpiť do dobrovoľníckej služby, charite venuje svoju 
ochotu, čas, kreativitu aj zručnosti. S každým dobrovoľníkom je BACH spojená zmluvou, ktorá 
vychádza zo 406/2011 Z. z. Zákona o dobrovoľníctve. 

Bratislavská arcidiecézna charita nezabúda ani na spoločné stretnutia s dobrovoľníkmi a ich 
prípadnú edukáciu či odmeňovanie. 
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BACH mala v roku 2019 aj praktikantov v rámci odbornej praxe z VšZa SP sv. Alžbety v BA (5), 
študentov z UK PF aj s pedagógom PhDr. Dončevovou 2 stretnutia v rámci aplikácie do praxe (4 
študenti). Diplomové práce s výskumnou časťou realizujú dve dobrovoľníčky. 

Celkový počet dobrovoľníckych hodín v roku 2019 je 706, 80 hodín. 

 

BOLI SME PRI TOM 

Bratislavská arcidiecézna charita sa snaží reflektovať na udalosti a významné spomienky 
v spoločnosti, aj v koordinácii so Slovenskou katolíckou charitou. V roku 2019 sa BACH napríklad 
zúčastnila: 

Akcie 

Festival angažovanosti 

Súčasťou celonárodnej akcie Národného pohodu za život je aj tzv. „Festival angažovanosti“, ktorý 
sa konal v týždni od 15. – 22. september 2019 Bratislave. Festival upriamoval pozornosť na  iný 
rozmer ochrany života a to na solidaritu a porozumenie sociálnych problémov. Preto sa 
Bratislavská arcidiecézna charita spolu s DSS a RS Samária zapojila do projektu a v 
dňoch 16.9. a 18.9. a tiež 19.9. otvorila, s veľkou radosťou, svoje brány, aby vzbudila záujem 
ďalších dobrovoľníkov. 

Púť charít 

Ide o podujatie s dlhoročnou tradíciou, ktoré už vyše 10 rokov na Slovensku zastrešuje Slovenská 
katolícka charita. 4. 10. 2019 hosťovala takmer 500 pútnikov v Trnave Trnavská arcidiecézna 
charita, ktorá pripravila všetkým skutočne bohatý program spolu s tradičným oceňovaním 
pracovníkov jednotlivých charít. Spoločná púť charít sa začala svätou omšou v Katedrále svätého 
Jána Krstiteľa. Výnimoční členovia tímu si prebrali cenu na poobednom slávnostnom oceňovaní 
v Bazilike svätého Mikuláša. Vyvrcholením púte bol nádherný organový koncert. Ocenenie za 
rozvoj charitného diela v Bratislavskej arcidiecéznej charite získala Katarína Adamová, Ľudmila 
Repová a Dominika Galajdová. Za roky obetavej práce, trpezlivosti a zanietenia v službe druhým 
im patrí obrovská vďaka a uznanie. 

Deň pre seniorov 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Bratislavská arcidiecézna charita pozvala seniorov na 
príjemné susedské posedenie. Stretnutie zorganizovala 29. 10. 2019 (v utorok) práve pre seniorov 
žijúcich v ružinovskej časti tzv. Masarykovej kolónie, kde sídli aj Bratislavská arcidiecézna charita.  
 

Národný týždeň charity 
 

Národný týždeň charity trval od 9 do 15. júna 2019. Celonárodné podujatie zastrešuje Slovenská 
katolícka charita s aktívnou pomocou a účasťou arci/diecéznych charít. 2. ročník celonárodného 
podujatia sa niesol v duchu hesla Sila Charity je regiónoch. Od Bratislavy až po Humenné bola Charita 
na námestiach, v školách i vo vlastných zariadeniach hovorila viac o svojej krásnej aj náročnej práci, 
zmysluplnej službe v štýle caritas – lásky, ktorú chcela opäť ukázať bežným ľuďom na Slovensku – 
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tým, ktorí potrebujú pomoc, ale aj tým, ktorí chcú sami pomáhať deťom či seniorom, trpiacim 
hladom, závislým, chorým, opusteným či bez strechy nad hlavou. 
 
Bratislavská arcidiecézna charita sa zapojila bohatým programom a oslovila najmä mladých. 
Dobrovoľníctvo, záujem o životné prostredie a charita boli témy, prostredníctvom ktorých BACH 
mladých pozvala konať dobro. Priblížila im jej každodennú prácu s tými, ktorým sa neúnavne snaží 
prinášať nádej. Študentom a žiakom ponúkla možnosť stať sa súčasťou práve prebiehajúcej 
zbierky školských pomôcok a povzbudila ich k otvorenosti voči potrebám vlastného okolia. BACH 
verí, že kúsok zasiateho dobra vyrastie v silný strom, ktorý bude prinášať dobré ovocie. 
 
Nedeľa 9.6. 

- Slávnostná sv. omša v Dóme sv. Martina  
Pondelok 10.6. 

- Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava, stretnutie so študentami. 
- ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, 831 01 Bratislava, stretnutie so žiakmi. 

Utorok 11.6. 
- Upratovanie priestoru v okolí Hlavnej stanice v Bratislave  
- Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava, upratovanie priestoru školy 

žiakmi. 
- ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., Osloboditeľská 27, 831 01 Bratislava, upratovanie priestoru 

školy žiakmi. 
- CSOŠE P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava, upratovanie priestoru školy 

žiakmi. 
- Spojená škola Vincenta de Paul, Bachova 4, 821 03 Bratislava, upratovanie priestoru školy 

žiakmi. 
Štvrtok 13.6. 

- Predaj časopisu CESTA, nám. SNP v Bratislave  
 

Charitné Vianoce 

1. decembra 2019 spustila Slovenská katolícka charita vianočnú kampaň venovanú pomoci starším 
ľuďom. Súčasťou kampane bol adventný kalendár a video s výzvami pre mladých, aby svoj čas 
venovali starým rodičom a pomohli im tak stráviť radostné Vianoce bez pocitu opustenia a samoty. 
Do tejto kampane sa zapojila aj Bratislavská arcidiecézna charita. 

Cieľom Bratislavskej arcidiecéznej charity bolo viac hovoriť o pomoci seniorom, aké konkrétne 
služby seniorom ponúka. Druhým spoločným cieľom bolo, práve počas adventného času, otvoriť 
oči a zaujímať sa, či naša susedka alebo náš starý otec, stará mama, azda i naša obľúbená predavačka 
v potravinách, nepotrebuje povzbudiť, nepadne jej vhod spoločný nákup, káva alebo pár minút 
rozhovoru. 

Okrem online adventného kalendára, rozdávala bratislavská charita aj papierový adventný kalendár, 
napríklad ste ho zadarmo mohli získať na vianočných bratislavských trhoch na Hlavnom námestí 
od 1. do 3. decembra 2019 v stánku SKCH. Taktiež ich BACH poslal do vybraných farností, 
farských charít a darcom, distribuoval ich aj v niekoľkých školách, kde mal naplánované adventné 
prednášky o práci v charite a pomoci seniorom. 

Bratislavská arcidiecézna charita počas vianočnej kampane Charitné Vianoce v období od 1. do 31. 
decembra 2020 tiež zrealizovala finančnú verejnú zbierku, schválenú Ministerstvom vnútra SR, s 
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názvom Pomôžeme seniorom 2019. Prispieť do zbierky mohli darcovia v pondelok 2. decembra 
2019, kedy boli zamestnanci a dobrovoľníci BACH v uliciach hlavného mesta s prenosnými 
pokladničkami, konkrétne na Poštovej ulici a Hviezdoslavovom námestí v Starom Meste v 
Bratislave. Ostatné dary v zbierke darcovia posielali na účet zbierky. Spolu darcovia prispeli do 
zbierky pomôžeme seniorom 2019 sumou 167,23 EUR. Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna 
charita zo srdca ďakuje. Peniaze využije na podporu seniorov v bratislavskej arcidiecéze.  

 

DARCOVIA A SPOLUPRACOVNÍCI 

 

       
  
                        

  

 
 

 
 
 

RETEST     
                                           Resocializačné stredisko 

 

 

http://charitaba.sk/pomozeme-seniorom/
http://www.retest.sk/
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EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 

Náklady 

Najvýznamnejšou nákladovou položkou boli v roku 2019 mzdy (47%), ktoré spolu so 
zákonnými odvodmi tvorili viac ako polovicu všetkých nákladov (62%). Nakoľko Bratislavská 
arcidiecézna charita sa orientuje a kladie dôraz na profesionalitu zamestnancov a na ich zodpovedný 
prístup, musí tomu samozrejme primerane  zodpovedať cena práce. 

Ďalšími významnými nákladovými položkami boli  služby (14%), kde hlavným nákladom 
bolo nájomné a prevádzkové náklady na prenajaté priestory (ADOS, budova na Krasinského ulici  
a sklad solidarity na Jasovskej ulici) a tiež náklady na spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy.  
Spotreba materiálu predstavovala 4% - najväčší podiel pripadal na spotrebu PHM, letáky 
a materiály na propagáciu BACH (Národný týždeň charít, Tesco zbierka), kancelárske a čistiace 
potreby. 

 

 

 

  

Náklady v EUR 

Spotreba materiálu 15 491 
Spotreba energie 3 716 
Predaný tovar 0 
Opravy a udržiavanie 839 
Služby 54 416 
Mzdové náklady  172 442 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 56 833 
Zákonné sociálne náklady 8 738 
Dane a poplatky 353 
Zmluvné pokuty a penále 0 
Finančné náklady 0 
Dary 31 216 
Ostatné náklady, poskytnuté príspevky PO a FO 20 214 
Odpisy DHM 5 400 
Poskytnuté príspevky na humanitárnu pomoc 0 
Daň z príjmov (z predaja hmotného majetku) 0 
SPOLU 369 658 
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Výnosy 

V roku 2019 39% všetkých výnosov pozostávalo z platieb klientov za služby, do ktorých 
sa započítavajú príjmy za ošetrovanie (zdravotné poisťovne) a opatrovanie (platby od klientov), 
požičiavanie zdravotných pomôcok a príjmy za ambulantný pobyt klientov DSS Samária.  V roku 
2019 druhou najväčšou položkou, ktorá tvorí výnosy, boli dotácie (22%) - Bratislavský 
samosprávny kraj, MPSVaR Bratislava,  MČ Staré Mesto, MČ Nové Mesto. Významnými príjmami 
sú tiež prijaté príspevky od právnických a fyzických osôb (spolu 20%) a kostolné zbierky na Charitu 
(10%).  

Prehľad výnosov BACH v členení podľa zdrojov príjmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné prostriedky získané z grantov a projektov 
 

 

 

 

 

 

Darované finančné prostriedky 

Prehľad príjmov k 31. 12. 2019 v EUR 

Tržby z predaja služieb (poskytované sociálne služby) 141 013 
Tržby za predané vlastné výrobky 97 
Dotácie prijaté z BSK 25 924 
Dotácie prijaté z MPSVaR  42 510 
Dotácie prijaté z MČ Staré Mesto, MČ Nové Mesto 950 

Projekty - príjmy od IA MPSVaR (podpora opatrovateľskej služby) 10 087 
Prijaté finančné príspevky zo zbierok (kostolné) 34 525 
Prijaté nepeňažné dary (Tesco zbierka potraviny, drobný hmotný 
majetok) 27 482 
Prijaté príspevky od fyzických a právnických osôb (finančné dary) 74 193 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 015 
Ostatné príjmy  777 
SPOLU 362 573 

Názov poskytovateľa  Výška príspevku 
Liga za duševné zdravie (za účasť na verejnej zbierke)                        447,93 €  
Nadácia EPH – pomoc ľuďom v hmotnej núdzi                   11 000,00 €  
RENOVABIS podpora farských charít                     3 288,08 € 
Nadácia PONTIS (Metro zbierka, sklad solidarity)                     3 790,00 € 
MČ BA – Staré Mesto (seniori)                       500,00 € 
MČ BA – Nové Mesto (klienti Samárie a seniori)                       450,00 € 
SPOLU 19 476,01 € 

Názov darcu  Hodnota daru 
REGINit, s.r.o., Bratislava                      8 000,00 €  
milodary sklad solidarity                     5 349,00 € 
Rímsko-katolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza                     6 800,00 €  
Slovenská katolícka charita, Bratislava                     4 294,59 €  
klienti ADOS, pravidelné dary                     4 578,80 €  
dary pre ľudí v hmotnej núdzi                     1 400,00 €  
SPOLU                   30 422,39 €  
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Použitie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 (zaplatená daň za rok 2017) 

 

Použitie zbierky na charitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady za kalendárny rok 2019 

 

Účel použitia podielu 
zaplatenej dane podľa 

§ 50 ods.5 ZDP 

Výška použitého 
podielu zaplatenej 
dane na tento účel 

Spôsob  použitia podielu zaplatenej dane 

 Spotrebný materiál  
  

321,37 

ochranné prostriedky pre opatrovateľky v teréne a 
zdravotné sestry (jednorazové rukavice, dezinfekčné gély, 
krémy, tekuté mydlo) - ADOS, materiál na terapie 
s klientami DSS Samária  

130,39 
zdravotnícky materiál  a pomôcky pre výkon ošetrovania 
klienta - ADOS 

Nákup drobného 
majetku 2 560,10 

DSS a RS Samária – digitálny tlakomer, multifunkčné 
zariadenie (kopírka, tlačiareň, skener), elektronický zámok 
na vchodové dvere  

Sociálna výpomoc 97,14 
Darčeky pre klientov DSS Samária k narodeninám, 
mikulášske balíčky pre seniorov 

 Služby  657,00 
povinné a doplňujúce vzdelávanie zamestnancov DSS 
Samária 

Výdavky na 
prevádzku 707,50 

Povinné odborné prehliadky elektrických zariadení, 
elektroinštalácie a rozvodov, náklady na pracovnú cestu 
odborné školenie pracovníčka DSS Samária 

SPOLU 3 579,30   

MATERIÁL - TECHNIKA Suma v Eur 
Časopis Charita, výdavky Národný týždeň charít a Tesco zbierka 2 032,38 € 
materiál na údržbu  125,90 € 
služby a energie (nájom, PHM, účtovníctvo proporčne, nájomné, 
prevádzkové náklady...) 3 471,59 € 
SPROSTREDKOVANÁ  SOCIÁLNA POMOC   
opatrovateľská služba 2 090,98 € 
iné (riadenie a koordinácia BACH) 13 440,96 € 
výdavky na činnosť farských charít a skladu solidarity 9 164,50 € 
starostlivosť o ľudí trpiacich duševným ochorením (DSS a RS 
Samária) 2 998,80 € 
SPOLU 33 325,11 € 

Druh služby Forma služby 
Celkové EON 
uvedenej soc. 
služby na rok 

EON na 
mesiac na 

jedného klienta 
podľa kapacity 

Domov sociálnych služieb ambulantná bez stravy 68 594,12 Eur 714,52 Eur 
Rehabilitačné stredisko ambulantná bez stravy 36 660,73 Eur 436,44 Eur 
Domáca opatrovateľská 
služba terénna 26 931,36 Eur 9,36 Eur/           

1 hod. služby 
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PERSONÁLNE ÚDAJE 

Prehľad zamestnancov BACH v roku 2019 
 
 

 

 

 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov k 31.12.2019 32 

Celkový počet zamestnancov za rok  37 
Priemerný evidenčný (prepočítaný) počet 
zamestnancov  15,71 

Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru  6 

Vzdelanie  Počet % 
Vysokoškolské III. stupňa 0 0,0 
Vysokoškolské II. stupňa 19 59,4 
Vysokoškolské I. stupňa 4 12,5 
Stredoškolské s maturitou 5 15,6 
Stredné odborné s maturitou 2 6,3 
Stredné odborné bez maturity 1 3,1 
Základné 1 3,1 
Spolu 32 100% 

Vek v rokoch Počet % 
21 – 30 7 21,9 
31 – 40 7 21,9 
41 – 50 6 18,7 
51 - 60 5 15,6 
61 a viac  7 21,9 
Spolu 32 100% 
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ZÁVER  

Bratislavská arcidiecézna charita sa aj v roku 2019 snažila v duchu caritas – lásky, slúžiť 
chorým, seniorom, opusteným, zabudnutým, núdznym; vydávať svedectvo o tejto službe, nikoho 
neodmietať, podporovať solidárnosť, dávať príklad hodný nasledovania: byť blízko pri človeku. 
BACH sa opäť svojimi službami a iniciovaním rôznych akcií a aktivít aj pre verejnosť (vrátane 
otvárania tém aj v rešpektovaní stvorenstva, teda životného prostredia), túžila priblížiť ľuďom 
v bratislavskej arcidiecéze tak, aby neustále odpovedala na aktuálne potreby rôznorodých klientov 
a meniacu sa situáciu v spoločnosti, mestách, obciach a farnostiach v bratislavskej arcidiecéze. 

V mnohých krokoch Bratislavskej arcidiecéznej charite pomáhajú ďalšie organizácie či 
nadšení dobrovoľníci, ktorí zvyšujú charite záber pôsobnosti aj efektivitu pomoci. Všetkým našim 
spolupracovníkom, podporovateľom a záujemcom aj klientom zo srdca ďakujeme. Veľmi si 
vážime, že v charitnej službe kráčate spolu s nami. 

     

V Bratislave 24. 4. 2020  



25 Výročná správa 2019 – Bratislavská arcidiecézna charita  

ADRESÁR 

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA 

Krasinského 6 

821 04 Bratislava 

ADOS CHARITA 
Heydukova 14 

811 08 Bratislava 
Tel.: +421 904 062 054 

Stredisko solidarity a služieb 
rodine 

Krasinského 6 
821 04 Bratislava 

Tel.: +421 2 44 250 374 

Sklad solidarity 
Jasovská 6 

851 07 Bratislava 
Tel.: +421 2 622 500 09 

DSS a RS Samária 
Krasinského 6 

821 04 Bratislava 
Tel: +421 2 43 41 31 80 

Centrum farskej charity 
Potočná 48 

909 01 Skalica 
Tel.: +421 910 852 249 

Sekretariát 
Tel.: +421 2 44 250 374 

e-mail: charitaba@charitaba.sk 
sekretariat@charitaba.sk 

www.charitaba.sk 

Bankové spojenie 
Prima banka Slovensko a. s., Bratislava 

číslo účtu: 4010078918/3100 
IBAN: SK92 3100 0000 0040 1007 8918 

mailto:charitaba@charitaba.sk
mailto:sekretariat@charitaba.sk
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO SID

Strana aktív č. r. Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovné obdobie

a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012 - (072 + 091AÚ) 003

Softvér 013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051-095AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

Pozemky (031) 010

Umelecké diela a zbierky (032) 011

Stavby 021 - (081 - 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ) 020

3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach

s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
(066 + 067) - 096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ) 026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

(053 - 096 AÚ)

028

 69  655 ,40  62  020 ,10  7  635 ,30  13  035 ,30

 69  655 ,40  62  020 ,10  7  635 ,30  13  035 ,30

 X

 1  600 ,00  X  1  600 ,00  1  600 ,00

 25  723 ,62  25  723 ,62  0 ,00

 33  823 ,92  27  788 ,62  6  035 ,30  11  435 ,30

 8  507 ,86  8  507 ,86  0 ,00

spracované pomocou TaxEdit 3.13.

3 1 7 8 0 5 2 1
27 



Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO SID

Strana aktív č. r. Bežné účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne

predchádzajúce

účtovné obdobie

a b

1 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLUr. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

(121+122) - (192+193)
032

Výrobky (123  - 194) 033

Zvieratá (124 - 195) 034

Tovar (132 + 139) - 196 035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby(314 AÚ - 391 AÚ) 036

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

Pohľadávky z obchodného styku

(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
038

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom združení
(358AÚ - 391AÚ)

040

Iné pohľadávky
( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

041

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)

045

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu

a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)
047

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051

Pokladnica (211 + 213) 052

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok(221 AÚ) 054

Krátkodobý finančný majetok

(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057

1. Náklady budúcich období (381) 058

Príjmy budúcich období (385) 059

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060

 139  699 ,76  2  811 ,42  136  888 ,34  232  106 ,94

 303 ,76  303 ,76  239 ,76

 303 ,76  303 ,76  239 ,76

 38  301 ,52  2  811 ,42  35  490 ,10  109  416 ,58

 19  990 ,51  2  811 ,42  17  179 ,09  100  116 ,45

 12  470 ,23  12  470 ,23  9  169 ,05

 X

 X

 5  601 ,71  X  5  601 ,71

 239 ,07  239 ,07  131 ,08

 101  094 ,48  101  094 ,48  122  450 ,60

 4  558 ,74  X  4  558 ,74  4  919 ,36

 96  535 ,74  X  96  535 ,74  117  531 ,24

 X

 3  114 ,73  3  114 ,73  2  411 ,58

 3  114 ,73  3  114 ,73  1  210 ,48

 1  201 ,10

 212  469 ,89  64  831 ,52  147  638 ,37  247  553 ,82

spracované pomocou TaxEdit 3.13.

3 1 7 8 0 5 2 1
28 



Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO SID

Strana pasív č. r.
Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

a b 5 6

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; -; 428)

072

4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336) 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu

a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

(367)
093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098

Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101

1. Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104

 72  973 ,77  80  058 ,66

 19  406 ,82  19  406 ,82

 19  406 ,82  19  406 ,82

 60  651 ,84  18  719 ,98

 -7  084 ,89  41  931 ,86

 54  387 ,27  134  802 ,99

 14  378 ,69  49  584 ,90

 14  378 ,69  49  584 ,90

 5  253 ,40  5  513 ,74

 5  253 ,40  5  513 ,74

 34  755 ,18  79  704 ,35

 14  244 ,71  28  222 ,31

 11  698 ,20  25  127 ,33

 7  115 ,22  16  039 ,18

 1  475 ,88  5  178 ,26

 221 ,17  5  137 ,27

 20  277 ,33  32  692 ,17

 47 ,20

 20  230 ,13  32  692 ,17

 147  638 ,37  247  553 ,82
spracované pomocou TaxEdit 3.13.

3 1 7 8 0 5 2 1 29 



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO SID

Číslo
účtu

Náklady
Číslo
riadku

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a

dlhodobého hmotného majetku
25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného

majetku a dlhodobého hmotného majetku
26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37 38

 15  491 ,23  15  491 ,23  91  117 ,73

 3  716 ,33  3  716 ,33  3  210 ,02

 839 ,38  839 ,38  3  177 ,09

 860 ,03  860 ,03  995 ,88

 806 ,73  806 ,73  1  717 ,91

 52  749 ,36  52  749 ,36  94  214 ,32

 172  441 ,54  172  441 ,54  335  789 ,20

 56  833 ,21  56  833 ,21  114  549 ,46

 8  738 ,15  8  738 ,15  17  812 ,34

 353 ,36  353 ,36  241 ,57

 31  215 ,88  31  215 ,88  22  312 ,53

 3  225 ,32  3  225 ,32  3  999 ,48

 5  400 ,00  5  400 ,00  6  784 ,69

 7  394 ,83

 -4  494 ,34

 8  437 ,54  8  437 ,54  4  453 ,81

 8  549 ,86  8  549 ,86  909 ,63

 369  657 ,92  369  657 ,92  704  186 ,15

spracované pomocou TaxEdit 3.13.

3 1 7 8 0 5 2 1 30 



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) IČO SID

Číslo
účtu

Výnosy
Číslo
riadku

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b c 1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 Iné ostatné výnosy 58

651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku

a dlhodobého hmotného majetku
59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

78

 96 ,75  96 ,75  120 ,51

 141  012 ,95  141  012 ,95  319  607 ,25

 706 ,80  706 ,80  1  675 ,53

 27  482 ,03  27  482 ,03  22  249 ,24

 34  525 ,11  34  525 ,11  95  944 ,40

 69 ,97  69 ,97  2  705 ,57

 35  142 ,97

 7  188 ,14

 55  964 ,65  55  964 ,65  24  185 ,05

 18  228 ,95  18  228 ,95  18  411 ,95

 5  014 ,50  5  014 ,50  4  120 ,30

 79  471 ,32  79  471 ,32  216  289 ,20

 362  573 ,03  362  573 ,03  747  640 ,11

 -7  084 ,89  -7  084 ,89  43  453 ,96

 1  522 ,10

 -7  084 ,89  -7  084 ,89  41  931 ,86

spracované pomocou TaxEdit 3.13.

3 1 7 8 0 5 2 1 31 



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 1 7 8 0 5 2 1 /SID 

Čl. I  Základné informácie o účtovnej jednotke 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom 
účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Meno a priezvisko fyzickej osoby :  

Trvalý pobyt: 

Obchodný názov právnickej osoby :  BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA 

Sídlo:    Krasinského 6 , 821 04  BRATISLAVA 

Dátum založenia: 05.12.1996 

Dátum zriadenia účtovnej jednotky:  05.12.1996 

Zriaďovateľ: Zriadená arcibiskupom metropolita Rímskokatolíckej cirkvi Bratislavskej arcidiecézy podľa Kódexu kanónského 
práva a  v súlade so zákonom č.308/1991 zb. Vo svojej činnosti sa riadi vlastnými stanovami, ktoré schválil jej zriaďovateľ 
Mons. Stanislav Zvolenský , arcibiskup metropolita Rímskokatolíckej cirkvi , Bratislavskej arcidiecézy. 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa 
mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

Štatutárne, dozorné a iné orgány: 

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena Názov orgánu Poznámka 

PhDr. Boris Hrdý konateľ – riaditeľ 

 (3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná 
jednotka vykonáva. 

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená : 

  - DSS SAMÁRIA ( Domov sociálnych služieb  ambulantný, rehabilitačné stredisko ambulantné )    

 - ADOS ošetrovateľská služba  

 - ADOS terénna opatrovateľská služba - Národný projekt podpora opatrovateľskej služby, realizovaného v rámci 

   operačného programu Ľudské zdroje NP POS   

 - požičiavanie zdravotných pomôcok 

 - terénna sociálna práca, spolupráca s SKCH  pri realizácií Operačného programu potravinovej a základnej 

   materiálnej pomoci  na roky 2014- 2020 OP FEAD  

 - BACH realizovala pod záštitou SKCH a v spolupráci so spoločnosťou TESCO STORES a.s. Potravinovú Tesco 

 zbierku  2019 

 Výkon verejnoprospešnej činnosti poskytovaním charitatívnych poradenských, zdravotníckych sociálnych , 

 výchovno - vzdelávacích, poradenských humanitárnych , hmotných i duchovných služieb právnickým a fyzickým 

 osobám bez ohľadu na rasu a náboženstvo.  

Druh podnikateľskej činnosti, ktorú účtovná jednotka vykonáva: 

 - odvetvie ekonomickej činnosti / NACE / 

 - 94 91 činnosti cirkevných organizácií    
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 - 87 30 činnosti sociálnej starostlivosti 

        (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za 
účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí 
vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia.   

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 15,7 33,12 

Z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 

jednotkou 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 

dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku 

počas účtovného obdobia. 

13 15 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Neevidujeme organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky . 

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti.  

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 

x áno nie 

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na 
finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:  

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení: 

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme 

x dopravné x provízie x skonto x poistné x clo 
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d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 

x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

- neevidujeme 

g) dlhodobý finančný majetok

- neevidujeme 

h) zásoby obstarané kúpou,

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2. 

spôsobom A účtovania zásob 

X spôsobom B účtovania zásob 

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení: 

X obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení: 

Náklady súvisiace s obstaraním zásob: 

x pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby 

 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním 

Pri vyskladnení zásob sa používal    

 vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne 

x metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob) 

iný spôsob: 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

- neevidujeme 

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

- neevidujeme 

x dopravné x provízie x poistné x clo 

X dopravné X provízie X poistné X clo 
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k) pohľadávky,

- pohľadávky pri ich vzniku oceňujeme menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté 
vkladom do základného imania oceňujeme  obstarávacou cenou. 

l) krátkodobý finančný majetok,

Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, oceňujeme menovitou hodnotou. 

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri 
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke 
v tomto zistenom ocenení. 

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

p) deriváty,

- neevidujeme 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

- neevidujeme 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého 
nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení 
odpisov.  

Druh majetku Doba odpisovania (v rokoch) Sadzba odpisov % Odpisová metóda 

Samostat. hnuteľné veci - auta, 

 PC technika 
4 25 Lineárne 

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002, 

dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. 

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú. 

x Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob 

odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného 

majetku sa rovnajú. 

X Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom 

v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam 
jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. 
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Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom 

tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a 

daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od 
zaradenia do konca roka. 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky 
a rezervy. 

- neevidujeme 

Čl. III   Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na 
konci bežného účtovného obdobia, 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného 
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia. 

Tabuľka č. 1 - neevidujeme dlhodobý nehmotný majetok 
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Tabuľka č. 2 

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná 

jednotka obmedzené právo s ním nakladať. – neevidujeme 

Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Sam. hnut. 
veci 

a súbory 
hnut. 
 Vecí 

Dopravné 
prostried. 

Pestov. 
 celky 

 trvalých 
porast. 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 

hmotný majetok 

Obstaranie 
HIM 

nezaradený  
majetok 

Spolu 

Prvotné 
ocenenie - stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 1 600,00  0 25723,62 33823,92 
0 

 8 507,86  0 69 655,40 

Prírastky 

úbytky 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

0 1 600,00  0 25723,62 33823,92 0 8 507,86 0 69 655,40 

Oprávky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

0 25 723,62 22388,62 8 507,86 
 0 

56620,10 

Prírastky 0 5400,00 5400,00 

úbytky 0 0 0 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

0 0 27788,62 
 8507,86 63660,58 

Opravné 
položky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 
Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 
Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

1 600,00 0 0 11435,30 0 0 0 13035,30 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 1 600,00  0  0 6 035,30 
0 

 0  0 7 635,30 
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(2)  Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Poistený majetok Poistná suma (v celých EUR) Platnosť zmluvy od 

RENOMIA Generali Poisťovňa  a.s. , havarijné poistenie auto Fiat Doblo 

BL308NA  č.2405319142 
Ročné poistné : 236,82 €  Od 1.1.2017 platené ročne 

RENOMIA Generali Poisťovňa a.s. , PZP auto Fiat Doblo 

BL308NA č.2405305161 
Ročné poistné : 54,56 €  Od 1.1.2017 platené ročne 

RENOMIA Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., PZP auto  SEAT BA557CO 

 č. 1190002436 
Ročné poistné: 62,03 € Od 1.1.2017  platené ročne 

RENOMIA Generali Poisťovňa a.s. PZP auto Hyundai i10 

BL186OT č.2406442140 PZP 
Ročné poistné : 40,29 € Od 24.11.2017 platené ročne 40,29 € 

Kooperatíva a.s.-poistenie PZP Škoda Fábia MA153AY zmena BL886UT Ročné poistné: 89,00€ Od 14.2.2019 

RENOMIA Generali Poisťovňa a.s. auto Hyundai i10 BL186OT č.2406446683 

Havarijné  poistenie . 
Ročné poistné : 146,15 € 

Od 24.11.18-31.12.2018poistné14,09€ 

Od1.1.2019-31.12.2019 platené ročné 

146,15 € 

UNIQA a.s. Poistenie zariadenia a finanč. hotovosti BACH Poistná zmluva 

č.9260121657 
Ročné poistné : 345,16 € 

Zánik poistky k 14.2.2019 
Od 1.12.2017, zánik 14.2.2019 

Poistenie FIRMA and Ochrana – UNIQA a.s. poistenie –požiarne nebezpečie, 

živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež, lúpež, 

vandalizmus, všeobecná zodpovednosť č.9260155080  

352,05€ ročné postenie  Od 14.2.2019 

Poistenie  všeobecné voči tretím osobám Profesná zodpovednosť 

UNIQA a.s. Poistná zmluva č.3137002272 – poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú výkonom profesie, zdravotné sestry .  

33 200,00 

ročné poistné 226,80 € 
Od 26.04.2015 -neurčito 

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení 
podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých 
položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

- neevidujeme 

(4) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a 
opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. 

- neevidujeme 
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(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného 
majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto 
ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.   

Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pokladnica  4 486,74 3 810,56 

Ceniny  72,00 1 108,80 

Bežné bankové účty 96 535,74 117 531,24 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok 

Peniaze na ceste 

Spolu 101 094,48 122 450,60 

Tabuľka č. 2 - Neevidujeme majetkové cenné papiere, dlhové cenné papiere, ani ostatné realizovateľné cenné papiere. 

(6) Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, 
tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám 

- neevidujeme 

(7) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú 
nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a B C D 

Dlhodobé pohľadávky 

Pohľadávky za hlavnú činnosť 

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť 

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky  

Pohľadávky za hlavnú činnosť 35 490,10 2 811,42 38 301,52 

Pohľadávky za podnikateľskú činnosť 0 0 0 

Krátkodobé pohľadávky spolu 35 490,10 2 811,42 38 301,52 
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(8) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci 
bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie 
opravnej 
položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Pohľadávky z obchodného 
styku 2 811,42 2 811,42 

Ostatné pohľadávky 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

Iné pohľadávky 

Pohľadávky spolu 2 811,42 2 811,42 

(9) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Stav na konci 

Bežného účtovného obdobia Bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia  

Pohľadávky do lehoty splatnosti 35 490,10 109 416,58 

Pohľadávky po lehote splatnosti 2 811,42 2 811,42 

Pohľadávky spolu 38 301,52 112 228,00 

(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Položky nákladov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Náklady roku 2020,21,22 – 
poistenie HIM, PZP autá,  
prenájom Senior klubu ,antivír 1 210,48 3 114,73 1 210,48 3 114,73 

(11) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy 
za bežné účtovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 0 
z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

vklady zakladateľov 

prioritný majetok 

Fondy tvorené podľa 
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osobitného predpisu 

Fond reprodukcie 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

Rezervný fond 19 406,82 19 406,82 

Fondy tvorené zo zisku 

Ostatné fondy 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 

18 719,98 41 931,86 60 651,84 

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 41 931,86 49 016,75 -7 084,89 

Spolu 80 058,66 41 931,86 49 016,75 72 973,77 

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 výsledok hospodárenia stratu -7 084,89€, čo je v porovnaní s rokom 2018  pokles 
o 49 016,75€

(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných 

obdobiach. 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 41 931,86 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do rezervného fondu 

Prídel do ostatných fondov 

Prídel na zvýšenie základného imania 

Úhrada straty minulých období 

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 

Účtovná strata 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania 

Z rezervného fondu 

Z fondu tvoreného zo zisku 

Z ostatných fondov 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 41 931,86 

Rada BACH dňa 29.4.2019 schválila ročnú účtovnú k 31.12.2018 
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Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Nevyčerpanú dovolenku 5 153,38 7 164,50 5 153,38 7 164,50 

Rezerva na odmenu za 
10-12/2019 0 938,40 938,40 

účtovná závierka, DP 1 320,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 

Voda ,  stredisko 6,  61 , 1 85,08 85,08 85,08 85,08 

Audit 580,00 580,00 580,00 580,00 

Vedľajšie,náklady energie 
Stredisko : 41,7 
Sklad Solidarity str.31 
prenájom  1-12/ 2019 

42 446,44 4 290,71 42 446,44 4 290,71 

Ostatné rezervy spolu 49 584,90 14 378,69 49 584,90 14 378,69 

Jednotlivé druhy 
zákonných rezerv 

Zákonné rezervy spolu 

Rezervy spolu 49 584,90 14 378,69 49 584,90 14 378,69 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

325- Ostatné záväzky , neukončené dedičské 
konanie klienta DS Charitas , Depozit, OZ 
Francesco , Charita Senec ,RKC Šaštín , 
Marianka  J. Krstiteľa , Centrum rodiny  

4 438,90 4 376,62 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,
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Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 34 755,18 79 704,35 

Krátkodobé záväzky spolu 34 755,18 79 704,35 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  5 253,40 5 513,74 

Záväzky so zostatkovou dobou splat. viac ako päť rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 5 253,40 5 513,74 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 85 218,09 85 218,09 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 5 513,74 5 191,51 

Tvorba na ťarchu nákladov 882,46 1 738,43 

Tvorba zo zisku 0 0 

Čerpanie 1 142,80 1 416,20 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 5 253,40 5 513,74 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a 
formy zabezpečenia, 

- neevidujeme  

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

- neevidujeme 

(12) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na : 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Dar  ABU  dar nevyčerpaný 69,52 6 800 6 765,24 104,28 

Matavovský 

dar nevyčerpaný 
7 632,11 6 042,23 1 589,88 

Projekt Renovabis 
0 3 288,08 3053,03 235,05 

HIM Auto Hyundai zdroj 
Reginit dar 5 666,00 2000 3666,00 

podielu 2 % zaplatenej dane 4 473,50 3 243,09 4 473,50 3243,09 
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Dar Bašovská 500,00 210,00 290,00 

LIGA DUŠEV.ZDRAVIA 711,03 447,93 368,83 790,13 

DU 2% 2015 AUTO FIAT 901,50 541,00 360,50 

MPSVaRSR dotácia AUTO 
FIAT 

3 750,00 2 250,00 1 500,00 

Šujanová dar 200,00 0,00 0,00 200,00 

SKCH Tesco zbierka 2 269,43 2 788,01 2 269,43 2 788,01 

Reginit 4 652,39 4 652,39 0,00 

ReginitDar1 

0,00 4000,00 2 313,10 1 686,90 

Reginit Dar univerzálny 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 

Ľudom v núdzi 1 700,00 1 400,00 zky po l 776,29 

(13) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

- neevidujeme 

Čl. IV        Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1)  Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých 
hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.  

Tržby 

Tržby z hlavnej činnosti Tržby z podnikateľskej 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Tržby za vlastné 

výrobky 
96,75 120,51 0 0 

Prenájom ZČ 0 0 0 60,00 

Tržby za služby- 

ošetrovateľské, 

opatrovateľské služby, 141 012,95 319 547,25 0 0 

Spolu 141 109,70 319 667,76 0,00 60,00 
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(2)  Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov 
a iných ostatných výnosov. 

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Bežné 

účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie 

a B C D E 

Prijaté dary 663 18 228,95 18 411,95 

Prijaté dary 646 27 482,03 22 249,24 

Prijaté dary 662 55 964,65 24 185,05 

Osobitné výnosy 647 34 525,11 95 944,40 

Iné ostatné výnosy 

649 
69,97 2 705,57 

Aktivácia vnútroorgani. 

služieb 622  
706,80 1 675,53 

Príspevky z podielu 

2% dane 665 
5 014,50 4 120,30 

Dotácie 691 79 471,32 216 289,20 

Predaný HIM 651. 0 0 35 142,97 

Tržba z predaja DHIM 0 0 7 188,14 

Spolu 221 463,33 385 581,24 42 331,11 

(3) Prehľad  významných dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného 
obdobia. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Dotácie 

MPSVaR SR SAMARIA domov sociálnych služieb  26572,80 

MPSVaR SR SAMARIA rehabilitačné stredisko 13687,08 

BSK  SAMARIA DSS ambulantný 19 833,14 

BSK SAMARIA rehabilitačné stred. ambulantné  6 360,63 
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MČ Bratislava Staré mesto Senior klub 500,00 

Dotácia MČ Nové Mesto 450,00 

EU OPLZ projekt „Zostať doma a nezostať sám“ 10 087,81  */ 

MPSVaR SR dotácia nákup HIM ,odpisy 2 250,00 

Granty 

0 

Spolu : 79 741,46 

*/Z projektu EU OPLZ „Zostať doma a nezostať sám“ si nárokujeme na čiastku 10 087,81€. K 31.12.2019 sme prijali iba 
2397,14€, zostávajúca čiastka vo výške 7 690,67€ je k 31.12.2019 nevyplatená a vyplácanie je pozastavené. 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, 

pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

- neevidujeme  

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov 
a iných ostatných nákladov. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Náklady: 369 657,92 705 708,25 

Spotreba materiálu, DHIM, režijné náklady ,čistiace , prostriedky potraviny 15 491,23 91 117,73 

Spotreba energie 3 716,33 3 210,02 

Služby, opravy HIM ,cestovné náklady 1 699,41 4 172,97 

Reprezentačné 806,73 1 717,91 

Sl .telefón, prenájom, vedľajšie nákl. z prenájmu, internet, účtovníctvo, audit, poštovné 

vzdelávanie, školenia, ostatné 
52 749,36 94 214,32 

Mzdové náklady  , zákonné sociálne, zdravotné poistenie 229 274,75 450 338,66 

Zákonné sociálne náklady 8 738,15 17 812,34 

Dary, 563, 562 , príspevky  546 48 203,28 27 675,97 

Odpisy 5 400 6 784,69 

Zostatková cena predaného HIM 0 7 394,83 

Iné náklady poistné náklady , sociálne náklady , bankové poplatky  3 225,32 3 999,48 
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Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0 0 

Opravné položky 0 - 4 494,34 

Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 0 0 

Daň z nehnuteľnosti 0 0 

Manka a škody 0 0 

Zmluvné pokuty a penále 0 0 

Ostatné dane a poplatky 353,36 241,57 

Daň z príjmov 0 1 522,10 

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 

Finančné náklady, z toho: 

Kurzové straty, z toho: 0 0 

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 

Mimoriadne náklady, z toho: 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia  

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia  

Režijné náklady, vzdelávanie, odb. literatúra. terapeutický materiál, 
pracovné oblečenie , HIM  

4 120,30 3 096,90 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 3 243,09 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom 
osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

- neevidujeme 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma 
nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za  

– účtovná jednotka má povinnosť auditu

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 580,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 

daňové poradenstvo 

ostatné neaudítorské služby 

Spolu 580,00 
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Čl. V    Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: 

Účtovná jednotka ešte v roku 2018 zaevidovala na podsúvahové účty DHIM , Sklad Solidarity ( Jasovská ulica ), ktorí bol 

odovzdaný do používania , na základe zmluvy o spolupráci s SKCH . Hodnota DHIM bola vyčíslená na sumu 741,00 eur. 

Čl. VI     Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a 
ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v 
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných 
zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných 
oslobodením od dane z príjmov. 

- neevidujeme 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

- neevidujeme  

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa 
v súvahe;  

- neevidujeme  

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

- neevidujeme 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
a dňom jej zostavenia.  
– nenastali skutočnosti majúce vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva
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