
Výročná správa nadácie za rok 2007 
alebo 

čo sme urobili pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia  

za peniaze, ktoré nám zverili dobrí ľudia 

 

Nadácia Krajina harmónie 

Predmestská 24 

010 01 Žilina 

 
telefón : 041- 7234 624, 5006 942 

mobil  : 0905 – 988 513, 950 270 

e-mail : nkh@slovanet.sk 

http://www.nkh.sk 

IČO : 319 13 130 

Číslo účtu : 76539432/0200 VÚB Žilina 

 

Členovia správnej rady v roku 2007: 

 
Ing. Jozef Horniš 

Milan Hriňa 

Patrícia Garajová 

Mgr. Matej Kačaljak 

MUDr. Marcela Poláčková 

Ing. Peter Tvrdý 

PhDr. Soňa Holúbková – predseda 

 

Margaréta Galušková – správca 

Ing. Dana Drončovská – revízor 

 

Nadácia Krajina harmónie 
pripravuje projekty, festivaly, sympóziá, prednášky, semináre,  

tvorivé dielne, klubové večery, súťaže, stretnutia 

pre  

mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí, 

všetkých, ktorí s nimi žijú a pracujú, 

širokú verejnosť, 

ktoré 

vedú k harmónii medzi ľuďmi, k harmónii ľudí a sveta okolo nich a v nich, 

približujú ľudí k dobru, kráse, pravde, láske, radosti, poznaniu, slobode,  

tolerancii a úcte k životu, 

podporujú sociálny a kultúrny život ľudí, 

nahrádzajú ústavnú starostlivosť pre ľudí s postihnutím, 

smerujú ich k začleneniu do komunity, 

pozitívne formujú postoje spoločnosti k občanom s postihnutím  

mailto:nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk/
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Organizačné zmeny 
 
Správna rada dňa 16.12.007 odsúhlasila zmenu počtu členov správnej rady na päť 

a z dôvodu zaneprázdnenosti ukončili činnosť v správnej rade Ing. Jozef Horniš a Ing. 

Peter Tvrdý. Srdečne im ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu.  

 

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností  
 

Pondelok -  kluby Dlhá cesta  
Pravidelné stretnutia zmiešanej skupiny mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia na 

aktuálne témy, podporovanie a rozvoj životných zručností, plánovanie blízkej i vzdialenej 

budúcnosti formou diskusií, hier, modelovaním. 

 

 

 
              

 

Utorok – rozvoj počítačových zručností 
Aby bol každý počítačovo gramotný, môže sa zdokonaľovať v klubovni. Niektorí si 

zobrali svoj PC aj domov a pokračujú v rozvoji. Vyšli aj nadačné noviny z aktivity Jozefa 

Randu. 
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Streda - varenie, angličtina, hudobné posedenia 
Každý, kto rád jedáva, môže sa zdokonaľovať vo varení. Všetko, čo doteraz pripravili 

bolo jedlé a voňavé. Na angličtine sa konverzovalo, od septembra dokonca so zahraničnou 

lektorkou. Aby sme sa vo svete nestratili. A rozvíjali sa aj hudobné talenty, ktoré sa už 

aj verejne predstavili.   

 

Štvrtok – výtvarné dielka, tanečný klub, lezenie na stene 
Spoločné maľovanie, výroba darčekov a iných tvorivých drobností, tancovanie 

s učiteľkou tanca, či lezenie po cvičnej stene na dvore napĺňali štvrtkové popoludnia. 

 

Piatok – divadelný  a filmový klub 
Poobedia plné umenia. Mladí herci si skúšajú hrať divadlo. Nadšenci filmu diskutujú 

o starých i nových dielach. Dabing voľný. 

 

Sobota – plaváreň, chalupart, turistická kruţina, splavy po riekach 
Mnoho príležitostí vybrať sa do okolia. Niektorí majú radšej plaváreň, iní divokú vodu 

a splavy, iní chodia po vyznačených turistických chodníkoch, iní radšej prežijú čas na 

starej chalupe v Javorníkoch a skúšajú nosiť vodu zo studne a vymýšľať nové nápady do 

života. 

 

 

 
 

 

Nedeľa -  futbalové zápasy  
Ihrisko pri vysokoškolských internátoch na Vlčincoch každú nedeľu hostí nadšencov 

futbalového športu na priateľských stretnutiach, ktoré ešte stále končia 5:5. Hrať môžu 

všetci.  
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Realizované projekty  
 

Správnou cestou 

 
Hlavným cieľom projektu bolo ponúknuť mladým ľuďom s postihnutím aj bez postihnutia 

príležitosti, aby sa lepšie zorientovali vo svojom okolí, v rôznych situáciách, aby sa 

dokázali lepšie orientovať vo svojom živote. Spoločnou činnosťou zdravých a zdravotne 

postihnutých mladých ľudí predpokladáme aj rozvoj sociálnych vzťahov medzi nimi 

a zlepšenie komunikácie.  

 

Projekt bol podporený z programu  Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska. 
 

 
 

 

Kaviareň pre rodičov 

 
Hlavným cieľom projektu bolo presvedčiť rodičov zdravotne postihnutých detí 

a mladých ľudí o tom, čo dokážu ich deti, ak dostanú v živote príležitosť a dôveru. Počas 

stretnutí im pripravili kávu, svojich rodičov obslúžili a zároveň im ukázali, v čom všetkom 

sú dobrí. Prebrali spolu rôzne situácie a mali možnosť rodičom ukázať, akí dôležití sú  

pre nich zdraví rovesníci a čo všetko spolu zvládli. 

 

Projekt bol podporený z programu Stierame rozdiely – Nadácia pre deti Slovenska. 

 

 

Tretia haluška 

 
Ďalšia výmena morálne opotrebovaného šatstva, čo sa nepáči tebe, môže poslúžiť iným, 

všetko sprevádzané módnou prehliadkou a smiechom. 

 
Projekt podporili obchody s opotrebovaným šatstvom v Žiline 
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Mládeţnícke výmeny v rámci programu Mládeţ v akcii 

 
Naši mladí ľudia v zmiešaných skupinách sa zúčastnili na projektoch 

V Turecku – Catch the Rythm, share your Music, kde naši naučili aj turkov po slovensky 

spievať i tancovať. V Poľsku objavovali s inými mladými ľuďmi Swiat malo znany 

v Gdaňsku a v Belgicku si skúšali akcie, ktoré predtým ešte nikdy nezažili. 

 

Všetky projekty boli podporené z programu Mládež v akcii. 

 

 
 

 

Európska dobrovoľnícka sluţba 

 

Janka zo Ţiliny na Cypre 
Janka úspešne ukončila ročný pobyt na Cypre, bola nás pozrieť a vrátila sa tam, lebo tam 

našla prácu. 

Tomáš z Prahy v Ţiline 
Počas príprav a festivalu Jašidielňa 2007 nám pomáhal Tomáš z Prahy, ktorý u nás strávil 

tri týždne. O všetkom, čo u nás zažil, rozprávali jeho fotografie. V Prahe usporiadal 

výstavu a všetci sme tam boli. 

Miriam z Viedne v Ţiline 

Miriam u nás strávila 6 mesiacov, naučila sa po slovensky, prestala sa báť mentálne 

postihnutých ľudí a niektorých naučila aj žonglovať. 

 

Projekty boli podporené z programu Mládež v akcii  NA Slovensko 
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Letné dialógy 2007 

 
Bystrá pod Nízkymi Tatrami, kde sa 20 mladých ľudí z celého Slovenska, ktorých 

vybralo ZPMP v SR stretlo s 20 dobrovoľníkmi zo Žiliny, aby spoločne pripravili aj 

zrealizovali program na jeden týždeň.  Mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia 

strávili spolu čas plný rozhovorov, hier, výletov i lások. 

 

Projekt bol v spolupráci so ZPMP v SR a podporený z grantu MPSVaR SR 

 

 
 

Letná krajina harmónie –  - Chorvátsko - Pag 

 
Ďalší mladí ľudia s postihnutím a bez postihnutia sa zúčastnili morského kurzu plávania 

a zažili krásne chvíle pri mori.  Projekt bol podporený z 2 %. 

 

Jesenná krajina harmónie – Martinské hole 

 
Hodnotili sme spolu festival, plávali v bazéne, varili guláš a hrali na gitarách – skupina 

zdravých a zdravotne postihnutých mladých ľudí. Mariánove narodeniny sme oslávili 

podľa jeho predstáv. 

 
Projekt bol podporený firmou Stabil a.s. 

 

Festival Jašidielňa – Ţilina  september 2007 

 
Uskutočnil sa 18.ročník medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie 

Jašidielňa 2007  pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia, 



 7 

ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Žiliny pána Ivana Harmana. 

V duchu záchrany vesmírnej expedície, výcviku astronautov, pobyte na neznámych 

planétach a vo veľmi sťažených podmienkach sprevádzaných výdatným dažďom 

a studeným počasím prebehol festival v príjemnej atmosfére a takmer všetci účastníci 

obstáli v skúške kontaktu s mimozemskými civilizáciami a obdržali certifikát strediska 

JASA. Do Žiliny prišlo 326 účastníkov z 41 rôznych zariadení zo 7 krajín Európy. Spolu 

s nimi pomáhalo festival organizovať a účastníkov sprevádzalo 170 študentov. Atmosféru 

podporilo i klaunovské predstavenie súboru Pinezka a farebné masky Alžbetky 

z Gdaňska.   

 

 
 
Projekt podporili : 2%, Mesto Žilina, Mestský športový klub Žilina, Nadácia Slovenskej 

sporiteľne, Národná kancelária pre program Mládež, Optima Bytové domy a.s., 

Stredoslovenská energetika, a.s., Soroptimist  Žilina, Tatra banka a.s., zamestnanci Kia 

Motors Slovakia s.r.o.,Žilinská univerzita, s finančným príspevkom Ministerstva kultúry 

SR a s príspevkom Žilinského samosprávneho kraja 

 

Slávnosť svetiel  december 2007 

 
Predvianočná nálada, sviečky, zákusky, vinea a vystúpenia najlepších – od hudobníkov po 

Forrestov: 

 

Cenu Forresta Gumpa za rok 2007 získali : 

 
- človek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom živote významný krok  

Jozef Randa 

- človek, ktorý pomohol postihnutým ľuďom na ceste do spoločnosti  

Lea Lyhajová 

- najlepší sponzor v roku 2007 

SSE Ţilina 
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Cenu Tracyho tigra za rok 2007 získali za tvorivý čin roka : 

 
   Tri tvorivé tvory 

 

Spolupráca s  Agentúrou podporných sluţieb, n.o. 

 
Nadácia v spolupráci s mestom Žilina vytvorila Agentúru podporných služieb, n.o., ktorá 

na základe registrácie na Krajskom úrade v Žiline a na Žilinskom samosprávnom kraji 

poskytovala potrebné služby v zariadení chráneného bývania. Nadácia uhradila náklady, 

ktoré neboli pokryté z príspevku Žilinského samosprávneho kraja a neustále podporuje 

rozvoj samostatnosti mladých ľudí s postihnutím. 

 

Hlavní sponzori a donori v roku 2007:  
 
Mesto Žilina 

Ministerstvo kultúry SR 

Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom 

Nadácia Slovenskej sporiteľne 

NA programu Mládež v akcii 

Optima Bytové domy a.s. 

Rotary klub Žilina 

Soroptimist Žilina 

Stabil, a.s. 

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 

Tatrabanka a.s. 

Zamestnanci Kia Motors Slovakia, s.r.o. 

Žilinská univerzita 

Žilinský samosprávny kraj 

 

Kto nám pomáhal organizovať naše podujatia : 
 
Artfórum 

Bábkové divadlo Žilina 

Centrum voľného času Spektrum 

Centrum voľného času Žirafa 

Dom odborov Žilina 

Galéria Emócia 

Mestské divadlo Žilina 

Považská galéria umenia 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 

Regionálne osvetové stredisko  

Rotary klub Žilina 

Stanica Žilina Záriečie 
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Základná umelecká škola L.Árvaya 

ZPMP v Slovenskej republike 

ZPMP Žilina 

Žilinská univerzita 

Žilinské školy 

Žilinský samosprávny kraj 

 

 

 

 

 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, donorom, spoluorganizátorom, 

darcom 2%  a priaznivcom za podporu a pomoc pri realizácii cieľov a podujatí 

nadácie! 


