
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ S PRÍSPEVKOM ŠTÁTU 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, za kalendárny rok 2021 

 

V zmysle Zákona o finančnej podpore činností cirkví a náboženských spoločností, č. 

370/2019 Z.z. zo dňa 18.11.2019 predkladá ÚZŽNO v SR správu o hospodárení s príspevkom 

štátu za rok 2021. 

 

I. Základné informácie  

Názov cirkevnej organizácie:  Ústredný zväz židovských náboženských obci v SR 

Sídlo: Panenská 4, 811 03 Bratislava 

IČO: 00179221 

Predseda ÚZŽNO v SR:  Ing. Richard Duda 

Podpredseda ÚZŽNO v SR:  Ing. Igor Rintel 

    PhDr. Oľga Hodálová 

 

 

II. Charakteristika ÚZŽNO v SR 

Na celom svete je dnes približne 15 miliónov židov. Asi toľko, koľko ich bolo pred rokom 

1939. Trvalo teda 70 rokov, kým sa „príroda“ vyrovnala so zločinmi holokaustu. V Európe v 

súčasnosti žijú asi 2 milióny židov, na Slovensku približne 5-tisíc. Slovensko, kedysi dávno 

jedno z dôležitých centier stredoeurópskeho židovstva, zaznamenalo v priebehu jediného 

storočia pokles židovského obyvateľstva o 95 percent.  

Dnešných cca 2-tisíc židov tvorí prakticky jedno promile slovenskej populácie. Mnohí 

členovia komunity ešte aj teraz majú pocit, že je bezpečnejšie radšej sa k svojmu židovstvu 

verejne nehlásiť. Na prvý pohľad by sa mohlo javiť, že židia v našich končinách „vyhynuli“. 

Lenže skutočnosť je iná. 

Napriek ťažkému osudu, tragédiám a traumám, ktoré na tomto území za posledných cca 75 

rokov utrpeli, sú stále tu. Súčasnosť potvrdzuje, že komunita ťažké obdobie úspešne 

preklenula a opätovne rozbehla židovský život. V roku 1945, po návrate zvyškov židovskej 

komunity z koncentračných táborov, bolo nevyhnutné riešiť organizáciu židovského života a 

správu komunitného majetku. 

V septembri 1945 rozhodla Slovenská národná rada o vytvorení organizácie Ústredný zväz 

židovských náboženských obcí na Slovensku, ktorá od svojho vzniku až do dnešných dní 

pôsobí ako strešná organizácia židovstva. 



Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike je cirkev, ktorá 

zastupuje židovskú komunitu  Slovensku  ako celok vo veciach náboženských, 

národnostných, sociálnych, vzdelávacích,  kultúrnych. 

V mene komunity pôsobí a vystupuje voči iným cirkvám, národnostiam, slovenským 

a zahraničným organizáciám, verejnej a štátnej správe a voči verejnosti. 

Cieľom ÚZŽNO je: 

· vytvárať podmienky pre plnohodnotný duchovný a národný život všetkých generácii 

komunity 

· zabezpečovať sociálnu a zdravotnú starostlivosť preživších holokaustu a iných potrebných 

členov komunity 

· chrániť židovskú komunitu proti prejavom antisemitizmu, xenofóbie, fašizmu či inej 

diskriminácie 

· chrániť pamiatku židovských obetí holokaustu. 

· starať sa o židovské pamiatky a judaiká (vo vlastníctve komunity) 

· podporovať vzdelávanie v oblasti judaizmu, židovskej kultúry a dejín 

· podporovať  pozitívny obraz židovskej kultúry, judaizmu vo verejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Prehľad vynaložených prostriedkov štátneho rozpočtu 

Prehľad vynaložených prostriedkov štátneho rozpočtu január až júl 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.riadku VYNALOŽENÉ PROSTRIEDKY ŠR v €

A
VÝDAVKY CIRKVI SÚVISIACE S VÝKONOM JEJ ČINNOSTI 

V POSTAVENÍ ZAMESTNÁVATEĽA - celkom
55 067,00

1 platy duchovných  ( vrátane dohôd ) 27 633,00

2 zákonné sociálne poistenie 8 874,00

3 ostatné  sociálne poistenie

4 zákonné sociálne výdavky

5 ostatné sociálne výdavky (nedaňový výdavok)

6 platy prevádzkových pracovníkov ( vrátane dohôd ) 13 763,00

7 zákonné sociálne poistenie 4 797,00

8 ostatné  sociálne poistenie

9 zákonné sociálne výdavky

10 ostatné sociálne výdavky (nedaňový výdavok)

B 14 947,00

1 tovary 1 516,00

2 služby 13 431,00

C VÝDAVKY SPOLU 70 014,00

UKAZOVATEĽ

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY CIRKVI, vrátane výdavkov 

na bohoslužobné, výchovné, kultúrne a charitatívne aktivity 

cirkvi - celkom



Prehľad vynaložených prostriedkov štátneho rozpočtu január až december 2021 

 

 

Celkový finančný príspevok za rok 2021 vo výške 140 029€ bol použitý na platy duchovných 

spolu s odvodmi vo výške 82 485€, na platy prevádzkových pracovníkov ÚZŽNO v SR spolu 

s odvodmi vo výške 27 912€. Výdavky na prevádzkové náklady cirkvi vo výške 29 632€, boli 

využité na zabezpečenie podmienok pre plnohodnotný duchovný život všetkých generácií v 

židovských náboženských obciach v SR. 

 

 

 

 

 

č.riadku VYNALOŽENÉ PROSTRIEDKY ŠR v €

A
VÝDAVKY CIRKVI SÚVISIACE S VÝKONOM JEJ ČINNOSTI 

V POSTAVENÍ ZAMESTNÁVATEĽA - celkom
110 397,00

1 platy duchovných  ( vrátane dohôd ) 62 245,00

2 zákonné sociálne poistenie 20 240,00

3 ostatné  sociálne poistenie

4 zákonné sociálne výdavky

5 ostatné sociálne výdavky (nedaňový výdavok)

6 platy prevádzkových pracovníkov ( vrátane dohôd ) 20 855,00

7 zákonné sociálne poistenie 7 057,00

8 ostatné  sociálne poistenie

9 zákonné sociálne výdavky

10 ostatné sociálne výdavky (nedaňový výdavok)

B 29 632,00

1 tovary 2 951,00

2 služby 26 681,00

C VÝDAVKY SPOLU 140 029,00

UKAZOVATEĽ

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY CIRKVI, vrátane výdavkov 

na bohoslužobné, výchovné, kultúrne a charitatívne aktivity 

cirkvi - celkom



IV. Vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu – bežného 

účelového transferu za rok 2021 

 

 

 

 

 

Schválený Prijaté fin. prostriedky Čerpanie Nevyčerpaný Vyúčtovaný Vrátený nevyčerpaný

bežný transfer bežného transferu bežného transferu 

(skutočnosť za rok)

bežný tranfer (rozdiel 

stl.2 - stl. 3)

bežný transfer bežný transfer na 

depozitný účet MK SR

(eur) (eur) (eur,cent) (eur,cent) (eur,cent) (eur,cent)

1 2 3 4 5 6

Cirkev, náboženská spoločnosť 140 029                 140 029                 140 029                 -                             140 029                 -                             CELKOM

SUBJEKT


