
Výročná správa nadácie za rok 2013 
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 2013: 
Milan Hriňa 
Patrícia Garajová -Jariabková 
PhDr. Kristína Kačaljaková, PhD 
MUDr. Marcela Poláčková 
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  
 
Organizačné zmeny 
 
V roku 2013 previedla nezisková organizácia Bocké senníky v likvidácii svoj majetok (snežná 
fréza a krovinorez) na   Nadáciu Krajina harmónie. Iné zmeny nenastali. 

mailto:nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk/
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Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2013 
 
Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností  
 
Klubové pondelky – 46 stretnutí, kde sa stretávajú mladí ľudia bez ohľadu na postihnutie.   
Všetko, čo sa deje okolo nás, je zaujímavé a stojí za diskusiu. Hry, hostia a ich prezentácie 
boli veľmi dobré. Každý je vítaný! 
Utorkové stretnutia mladých fotografov a hľadanie nových pohľadov na svet. 
Angličtina hrou  s Jacobom a Felixom , ktorých v októbri nahradili Ben a Johanes. Postupne 
priniesli aj základy nemčiny a sami rozvíjali svoj jazyk slovenský. 
Chutné stredy - varenie – stále veľmi obľúbená činnosť na rozvoj samostatnosti, v kuchyni. 
Okrem chutných jedál sa objavili aj voňavé koláče. 
Divadelné  štvrtky – cvičenia, ktoré pomáhajú zlepšiť pohyb na pódiu a pripravujú všetkých 
na pohyb po doskách, ktoré znamenajú svet.  
Fitnes pre všetkých - od plávania po prechádzku v parku podľa počasia a nálady. Kondíciu si 
chceme udržať!                     
Piatkové premietanie – stretnutia priateľov bez ohľadu na postihnutie pri dobrých filmoch, 
káve, čaji v dobrej spoločnosti svetových hviezd. 
Šikovné ruky – vyrábajú darčeky pre kamarátov a zaujímavé ozdoby do klubu. 
Sobotné výlety do okolia  - hlavne počas priaznivého počasia sa neveľká skupina 
objavovateľov vydávala  spoznávať krásy prírody v okolí Žiliny.  
    
Aktivity boli podporené z 2% a z výnosu zbierky SHR Tesco 2012 
                           
Realizované projekty  
 
Chaluparty   18 pobytov na horách – január – december 2013  
Každý meisac dvakrát sa uskutočnilo stretnutie na chalupe, kde sa vymýšľalo, spievalo, 
diskutovalo. Spoločne sa varilo aj jedlo, umývali sa riady a po sebe aj upratalo. Spolu bolo 
vždy veselo! 
 
Projekt podporila SHR cez zbierku Tesco 
            
Letná krajina harmónie    Pag  Povljana 21.6. - 30. 6. 2013 
 
24 účastníkov rehabilitačného pobytu pri chorvátskom mori sa rozhýbalo sa na suchu aj 
v mori, pomohlo aj liečivé bahno. Večerné hry, prechádzky, oslavy naladili účastníkov na celý 
rok pohodou a zdravím. 
 
Projekt bol podporený z 2% 
                                
Festival Jašidielňa 2013  
 
24. ročník medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie s Williamom Shakespearom a jeho 
hrdinami. Nechýbali Rómeo a Júlia, MacBeth, Othelo, Desdemóna, Jago, Ofélia, Hamlet 
a ďalšie postavy. Prvé zoznámenie s nimi bolo v múzeu Wiliama Shakespeara, kde v noci 
postavy ožili a predstavili návštevníkom divadla hlavné myšlienky diel.    
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Mestské  hry boli určené účastníkom festivalu ale aj obyvateľom mesta Žilina: 

 Stánky – elixíry, bylinky, veštenie 

 Čítanie z diel Williama Shakespeara v Artfóre 

 Skrotenie zlej ženy 

 Šachovnica s veľkými figúrkami 

 Zbaľ si svoju Júliu (do koberca) 

 Súboj Kapuletovcov a Montekovcov   

 Kocky s písmenami – skladať slová, básne… 

 Maľovanie na tvár 

 Výroba golierov 
Naladení do doby Wiliama Shakespeara sa účastníci zapojili do aktivít v dielňach : 
AKO SA VAM PACI - Romantická komédia o láske, ktorá dokáže spôsobiť veľkú bolesť aj veľkú 
radosť. Táto sa skončila šťastne veľkou svadbou. 
MACBETH - Je to príbeh o odvážnom veliteľovi Macbetovi, ktorý počul proroctvo od troch 
strašných veštíc, že sa jedného dňa stane kráľom Škótska. A stal sa ním, keď zavraždil s 
podporou svojej manželky svojho kráľa Duncana. To však bol len začiatok krvavých príbehov 
tyrana, jeho šialenstva a smrti. 
ROMEO A JULIA - Príbeh rozpráva o veľkej láske, ktorej nepriali rodičia, lebo ich rody sa 
nenávideli. Až veľký žiaľ rodín Kapuletovcov a Montekovcov po tragickej smrti detí ich 
priviedol k zmiereniu. 
SEN NOCI SVÄTOJANSKEJ - Rozprávková hra o zaľúbených ľuďoch a o tom, čo dokáže zmariť 
ich plány. Všetko sa môže zamotať, keď sa použije nektár z kvetu lásky a potom, keď sa ľudia 
zo sna preberú. Nakoniec Hermia a Lysander, Demetrius a Helena našli v sebe zaľúbenie. 
HAMLET - Príbeh dánskeho princa Hamleta, ktorý vďaka tomu, že sa správa ako šialenec 
dokáže, že otca zavraždil jeho strýko. Je to však smutná história pomsty, lebo za to zaplatil 
svojím životom aj životom svojej milej Ofélie. 
 
Spolupráca medzi organizátormi, sprievodcami, majstrami dielní, dobrovoľníkmi a účastníkmi 
bola výborná, pomáhali aj rytieri, herci, hudobníci, takže o zábavu nebola núdza. Vystúpil 
Tomáš Bezdeda, skupina Frequency, Balkansabmel, Big Band žilinského konzervatória 
a Improvizačné divadlo 3T a S3.  
 
Na festivale sa podieľalo 250 účastníkov, 150 dobrovoľníkov, 20 organizátorov 
a sympatizantov, ktorí  oživili diela Williama Shakespeara pre ľudí s postihnutím aj bez 
postihnutia, vytvorili atmosféru prijímania inakosti ako inšpirácie a spolupatričnosti 
a rozniesli dobrú správu o festivale po celom Slovensku (účastníci prišli z 18 rôznych miest 
Slovenska), v 10 krajinách sveta (Argentína, Čechy, Írsko, Nemecko, Poľsko,  Portugalsko, 
Slovinsko, Taliansko, Španielsko, Turecko) a veríme, že okrem toho šíria aj informácie o tom, 
že spoločné tvorenie ľudí s postihnutím aj bez postihnutia môže byť  radostné a prospešné 
pre všetkých.                                                                                               
                                                  
Projekt podporili :  
KIA Motors Slovakia, Krajské kultúrne stredisko Žilina, Mesto Žilina, Mestské divadlo Žilina, 
Národná agentúra pre program Mládež v akcii, Rotary klub Žilina, Stabil, a.s., 
Stredoslovenská energetika, a.s., Ministerstvo kultúry SR,  a príspevky z 2%. 
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Projekty v rámci programu Mládež v akcii 
 
Európska dobrovoľnícka služba 
 
V našej nadácii hosťujeme  od 5.8.2013 dvoch dobrovoľníkov ( Ben a Johanes ) z Nemecka, 
ktorí u nás zostanú 1 rok. 
                                                                
 
Výmeny mládeže 
 

• Grécko- Creativity - Ecology and Healthy living –  6 účastníkov 
• Chorvátsko- One step closer- 14 účastníkov 

 
My sme zorganizovali v Žiline mládežnícku výmenu We are all in (clusion)!  pre 40 mladých 
ľudí z Portugalska, Nemecka, Turecka, Talianska, Česka, Írska a Slovenska 
 
 
Tréningy  
  

• Turecko - Focus on Ability- 2 účastníci 
• Írsko - Stop, block and talk- 2 účastníci  
• Slovensko - Recall - 1 účastník 
• Rakúsko -  PITSTOP - 2 účastníci  
• Cyprus - Magnifier- 4 účastníci  
• Anglicko - OUT- 3 účastníci 
• Portugalsko - UNREST- 3 účastníci 
• Slovensko - Učiť sa byť mentorom- 3 účastníci 

                        
Projekty boli podporené z programu Mládež v akcii        
  
Ďalšie projekty 
 
SHR - Zbierka v Tescu Žiline 
V decembri 2013 sme v spolupráci so Slovesnkou humanitnou radou a Hypertescom v Žiline 
usporiadali vianočnú zbierku, kde sme ponúkali darcom voňavé medovníky. Výťažok poslúži 
na aktivity počas roka 2014. 
Ďakujeme všetkým kupujúcim, ktorí nás podporili ! 
 
Naše mesto  Žilina  

Vďaka pracovníkom z KIA Motors Slovakia sme dali do poriadku záhradu aj dom. Vymaľovali 

sme klub aj chodby a osviežili si priestor.                       

Projekt bol podporený z KIA Motors Slovakia   

Slávnosť svetiel  december 2013 
Na konci roka sme usporiadali stretnutie s priaznivcami myšlienok spoločného života 
zdravých a zdravotne postihnutých ľudí, aby sme sa podelili o zážitky z celoročných akcií, aby 
sme sa spolu stretli, naladili sa vianočne a aby sme odovzdali ocenenia.  
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Cenu Forresta Gumpa za rok 2013 získali: 
človek s postihnutím, ktorý urobil vo svojom živote významný krok Marek Trepáň, ktorý 
urobil vo svojom živote významný krok smerom k normálnemu životu Našiel si prácu a vo 
voľnom čase sa zapájal do aktivít NKH a do Žiliny samostatne cestoval vlakom z Martina. 
 
TRIO, ktoré pomáhalo postihnutým ľuďom na ich ceste   – Terezka Prekopová, Katka 
Zvaríková a Stanislav Bujňák (Puco) , ktorí  sa  aktívne  zapájali ako dobrovoľníci a  
pani Eva Vrtiaková a tím spolupracovníkov KIA – za významnú pomoc a podporu pri 
vylepšovaní NKH. 
                 
najlepší sponzor v roku 2013  Econohotel  a Juraj Babčan –  najflexibilnejší sponzor roka 
2013 
                                                
Cenu Tracyho tigra za rok 2013 získali za tvorivý čin  Hudobná skupina Frequency -  za 
tvorivú spoluprácu na Jašidielni a vlastnú tvorbu a Agentúra Limine – za video o NKH  
 
Spolupráca s  Agentúrou podporných služieb, 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 počas celého roka 2013 potrebné služby v zariadení podporovaného bývania. 
Nadácia uhradila časť nákladov, ktoré neboli pokryté z príspevku Žilinského samosprávneho 
kraja.  
                       
Najdôležitejší sponzori v roku 2013  
Mesto Žilina 
Ministerstvo kultúry  SR 
NA programu Mládež v akcii 
Národná banka Slovenska 
Rotary klub Žilina 
SHR - Tesco zbierka 
Stabil, a.s. 
Stredoslovenská energetika a.s. 
 a všetci, ktorí nám venovali 2%  
 
Ďalší sponzori  
ADTS 
Beno 
Blahová – Energodata, s.r.o. 
EMP, s.r.o 
Glejteková Katarína 
Hollen, s.r.o 
Hypokrat, s.r.o  (MUDr. Krakovská) 
Optik JaŠ Senková 
MUDr. Janoušková 
MUDr. Kročková 
MUDr. Šuleková 
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MUDr. Tamborská 
Nereus, plavecká škola 
Sevis, a.s.  
Walmark, s.r.o  
Zasielateľstvo Timex, s.r.o. 
ZO OZŽ pri ZSSK CARGO a.s. 
 
Materiál a služby nám venovali: 
 
El Toro 
Econohotel 
KA-VT, s.r.o. 
Kompas cafe ubytovanie 
LAJKA, reklamná agentúra 
Miloš Sipták, železiarstvo 
Modex, a.s. 
Montservis 
Peza, a.s. 
Reštaurácia Tratoria 
Vaša Slovensko 
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 
Žilmont, s.r.o 
Žilina dnes sk 
 
Spoluorganizátori našich podujatí 
 
3T 
Artfórum 
Basetmedia 
Galéria Emócia 
K-7 psovodi – záchranári SR 
Krajské kultúrne stredisko 
Mestská krytá plaváreň 
Mestské divadlo Žilina 
Nereus – klub plaveckých športov 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 
Slovenská humanitná rada 
Základná umelecká škola L.Árvaya 
ZPMP Žilina 
Žilinské školy 
 
 
               
 
 
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, donorom, spoluorganizátorom, darcom 2%  

a priaznivcom za podporu  a pomoc pri realizácii cieľov a podujatí nadácie! 


