
Výročná správa nadácie za rok 2014 
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 
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 2014: 
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 2014 nenastali žiadne organizačné zmeny. 
 

mailto:nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk/
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Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2014 
 
Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností  

DEŇ KRÚŽOK ČAS MIESTO 

Pondelok Masáže 14:30 – 15:30 Dolný klub 

 Klub Dlhá cesta 15:30 – 17:30 Dolný klub 

Utorok Plávanie 07:00 – 09:00 Plaváreň 

 Športový krúžok 14:30 - 15:30 Záhrada či dolný klub 

 Šikovné ruky 15:30 – 16:30 Horný klub - podkrovie 

Streda Varenie 15:00 – 17:00 Horný klub 

Štvrtok Hudobný krúžok 15:30 - 17:00 Dolný klub 

Piatok Fotografický klub 14:00 – 15:00 Horný klub 

 Ako dobre vyzerať 15:00 – 17:00 Horný klub 

 Premietanie 17:00 – 19:00 Podkrovie 

 
Každý deň sa mladí ľudia s postihnutím a bez neho stretávali a rozvíjali nielen svoje zručnosti 
ale aj komunikáciu, sebavedomie, zodpovednosť a tvorivosť.    
  
Aktivity boli podporené z 2% , z výnosu zbierky SHR Tesco 2013 a z projektu HD NDS 
 

        
                   
Chaluparty   pobyty  na horách  
Od januára do decembra 2014 sa pravidelne vyberala skupina mladých ľudí s postihnutím aj 
bez postihnutia do hôr na chalupu, kde sa učili spolu komunikovať, zvládnuť kritické situácie, 
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navariť si spolu a prežiť bez luxusu. Vytvorili sa nové priateľstvá, vznikli nové nápady 
a zručnosti. 
 
Projekt podporila SHR cez zbierku Tesco 
 
Projekt 1000+1 príbeh Hodina deťom NDS 
Vďaka tomuto projektu sme sa zoznámili s príbehmi 1000+1 noci, ale aj s príbehmi 
účastníkov projektu. Každý pondelok sme spoznávali nové osudy, rozpoznávali jedinečnosť aj 
podobnosť a učili sa lepšie si porozumieť. Okrem príbehov sme pripravili aj bazár, kde sme si 
vymieňali šaty, skúšali exotické kostýmy, hrali hry a zabavili sme sa ako na Oriente. 
Zorganizovali sme záhradnú slávnosť, kde sme pozvali okrem účastníkov projektu aj ich 
rodičov a verejnosť. Predstavili sme umenie rozprávania a počúvania príbehov, užili sme si 
oheň a večerný koncert. Skupina nadšencov zachytávala svoje príbehy na fotografie 
a zdokonaľovala sa v používaní kamery aj počítača. 
 

 
Projekt bol podporený z programu Hodina deťom NDS     
    
Letná krajina harmónie    Pag  Povljana  2014 
Leto, slnko, more a 24 účastníkov rehabilitačného pobytu, aby sa rozdiely medzi mladými 
ľuďmi s postihnutím a bez postihnutia stratili pod čiernym liečebným bahnom, spláchli 
slanou vodou a pri hrách v tieni pínií. Všetci sa vrátili domov obohatení o nové zážitky. 
 

Projekt bol podporený z 2% 
                                
Festival Jašidielňa   3. – 5.septembera 2014  
25. medzinárodný festival tvorivosti a fantázie  Jašidielňa 2014 -   Príbehy  tisíc a jednej noci, 
ktorý sa     konal pod záštitou ministra zahraničných vecí  SR pána Miroslava Lajčáka 
 
Prvý deň sme sa sústredili na predstavenie, ktoré režíroval Jean-Marie Perinetti a to nás 
vtiahlo do atmosféry  príbehov 1000 a 1 noci. Pozdravili nás zástupcovia z MZV a EZ SR, 
Rotary klubu Žilina a hlavní organizátori. Potom sa sprievod  všetkých vydal na Mariánske 
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námestie, obliehali nás arabskí kočovníci, ale skončilo sa to oslobodením Šeherezády. Večer  
nechýbali orientálne tance vďaka tanečnej skupiny Amar a koncert skupiny The Shookies z 
Vysokého Mýta. 

Druhý deň sa rozbehlo 5 dielní, kde sa účastníci viac dozvedli o Aladinovi, Sindibádovi, 
Harúnovi ar Rašidovi, Hasanovi a Sitte a pomáhali zachrániť kupca pred nemylosrdným 
džinom.  Večer všetkých čakal koncert nemeckej skupiny Patch, rytmy Balakansamblu, 
ohňová show sestier Majeríkových. 

Tretí deň sa odohrával u sultana Šahrijára, prebehol súboj dobra a zla, veľký bazár a koncert  
Big bandu žilinského konzervatória. Všetko sa podarilo. Večer sa stretli dobrovoľníci z 25 
ročníkov festival a spomínalo sa, spievalo sa. Z najväčšej diaľky prišiel Majo z Austrálie, 
urobili sme výstavu všetkých plagátov, bulletinov, jašinews,  fotografie z historického aj 
súčasného Orientu nám venoval Robo Gazdík. Všetky dokumenty sú uverejnené na face 
bookovej skupine Nadácia Krajina harmónie. 

Na festival prišlo 270 účastníkov z 9 krajín sveta, s ktorými pracovalo 150 študentov, za 25 
rokov si to vyskúšalo 3609 mladých ľudí. Všetci prejavili radosť, že mohli prispieť, veľa sa 
naučili a mnohým to ovplyvnilo ich život. 

Spokojní a šťastní ľudia s postihnutím spolu so študentmi, nikto z nich nechcel ísť domov, 
bolo im spolu dobre. Mesto Žilina a jej obyvatelia ich prijali ako súčasť života, vnímali ich, že 
dokážu žiť s radosťou a vzájomným porozumením, môžu sa prejaviť ako rovnocenní občania, 
môžu sa politicky aj kultúrne angažovať. Niekedy sa nedalo rozlíšiť, kto je s postihnutím a kto 
nie a nikoho to netrápilo.   A tak sme sa rozhodli, že v najlepšom treba prestať a tradíciu 
festivalu Jašidielňa sme ukončili.              

                                             

Projekt podporili :  
Iuventa program Erasmus + ,KIA Motors Slovakia v nadácii Pontis, Mesto  Žilina,  
Rotary klub Žilina,  Stabil, a.s. ,Stredoslovenská energetika, a.s.    
s finančným príspevkom  Ministerstva kultúry SR a 2%  
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Projekty v rámci programu Mládež Erasmus + 
 
Európska dobrovoľnícka služba 
V našej nadácii sme od 3.8.2014 hosťovali dvoch dobrovoľníkov (Hendrik a Raimund ) z 
Nemecka, ktorí u nás zostanú 1 rok. Podporujú voľnočasové aktivity a ľudí s postihnutím na 
ich ceste k samostatnosti. Oni sami sa učia zodpovednosti a hovoriť po slovensky. 
 
Na tri týždne v lete 2014 prišli aj dvaja mladí ľudia s postihnutím zo Slovinska Barbara 
a Boštjan spolu s asistentkou Urške a pomáhali nám pri príprave festivalu. Po prvých obavách 
si tu našli veľa priateľov a vôbec sa im nechcelo vrátiť do zariadenia, kde bývajú. Začali 
uvažovať o zmenách vo svojom živote. 
                                                             
Výmeny mládeže 
V lete sme zorganizovali v Žiline mládežnícku výmenu Disable the lable pre mladých ľudí 
z Portugalska, Nemecka, Turecka, Talianska, Česka, Írska a Slovenska. Dodnes sa veľa 
znevýhodnených mladých ľudí  stretáva so stereotypmi a predsudkami, ktoré pochádzajú z 
nálepkovania ľudí podľa rôznych kategórií. Počas výmeny sme sa snažili spoznať konkrétnych 
ľudí, ktorí boli zaškatuľkovaní a dostali pomenovanie znevýhodnení, či postihnutí, poznať ich 
príbehy a vyzdvihnúť ich jedinečné zručnosti a perspektívy. Našim projektom sme sa snažili 
vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí, aby doma situáciu inklúzie sledovali, popísali stav a 
spoločne diskutovali o tom, ako situáciu môžu zlepšiť oni sami vo svojich krajinách. Projekt 
poskytol účastníkom možnosť vyskúšať a zažiť rovnosť a inklúziu využívajúc rôzne metódy 
pomocou divadla, tanca, hudby a výtvarných techník. Účastníci sa mohli zamyslieť a podeliť 
sa o svoje vlastné skúsenosti s inklúziou. Výmena trvala 10 dní , počas ktorých sme pomocou 
neformálneho učenia spoznávali vlastnú identitu, učili sa ako prijať a oceniť odlišnosti 
ostatných a ako posilňovať vzájomný rešpekt. Hlavným cieľom našej výmeny bolo vytváranie 
rovnakých príležitostí pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia a podpora začlenenia 
ľudí s nedostatkom príležitostí do bežného života. 

 

Sami sme sa zúčastnili v auguste 2014 na výmene na Sardínii na tému  In your shoes. 

Tréningy  
Mali sme zástupcov na tréningoch na Malte  Let´s go Viral o použivaní socialnych medii  
v organizáciach, v Slovinsku o zvyšovaní príležitostí prostredníctvom EDS, v Nemckom Kolíne 
o začleňovaní v práci s mládežou a v Bonne na Bridges for trainers. Nechýbali sme ani  na 
školení Open up o mládežníckych výmenách na Slovesnku. 
                       
Projekty boli podporené z programu Mládež v akcii        
  
Ďalšie realizované  projekty 
 
SHR - Zbierka v Tescu Žiline 
V decembri 2014 sme v spolupráci so Slovesnkou humanitnou radou a Hypertescom v Žiline 
usporiadali vianočnú zbierku, ktorej výťažok poslúži na aktivity počas roka 2015. 
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Ďakujeme všetkým štedrým kupujúcim, ktorí nás podporili ! 
 
Dobrovoľníci z KIA Motors Slovakia u nás 
Počas celého roka sme spolu s pracovníkmi z KIA Motors Slovakia organizovali výlet, robili 
poriadok, spracovali PR pre festival, pripravili výstavu fotografií z Orientu, vyrábali kulisy, 
obliekali strom a piekli medovníky. Spolu nm bolo veselo. 
 
Projekt bol podporený z KIA Motors Slovakia   

Slávnosť svetiel  december 2014 
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, 
spolu sme si pozreli fotografie a video z aktivít a podelili sme sa o zážitky. 
 
Cenu Forresta Gumpa za rok 2014 získali:  
Martin Kováč z Dubnice nad Váhom, ktorý urobil vo svojom živote významný krok smerom 
k normálnemu životu. Pomáhal mnohým obchodníkom a ďalším ľuďom. 
Trio – Danka Drončovská,  Veronika Gřešková a Soňa Papšová, ktoré sa aktívne zapájali 

ako dobrovoľníčky do mnohých aktivít NKH a zodpovedne a citlivo podporovali ľudí  s 

postihnutím pri ich zapájaní sa do bežného života. 

KIA Slovakia - najlepší sponzor roka 2014. 

Cenu Tracyho tigra za tvorivú činnosť mladých ľudí v roku 2014 získala: 

Soňa Jány – za album Stretávanie/ Setkávaní    

Jeden z orientálnych citátov, ktoré sme ponúkli návštevníkom na premýšľanie: 
Nemusíme vypiť celé more, aby sme zistili, či je slané. 
 
Podujatie bolo podporené z projektu Hodiny deťom NDS 
 
Jeden z Vianočných koncertov STV bol v Žiline a naša nadácia sa predstavila verejnosti so 
svojimi aktivitami na začleňovanie ľudí s postihnutím do bežného života. 
 
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 2014 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania.  
                
Najdôležitejší sponzori v roku 2014 
Mesto Žilina 
Ministerstvo kultúry  SR 
NA programu Mládež Erasmus+ 
Národná banka Slovenska 
Rotary klub Žilina 
SHR - Tesco zbierka 
Stabil, a.s. 
Stredoslovenská energetika a.s. 
 a všetci, ktorí nám venovali 2%  
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Ďalší sponzori  
ADTS, s.r.o. 
Arian servis, s.r.o 
Babčan Juraj 
Beno – Ing.Beňo 
Blaha – Energodata, s.r.o.  
Colspedia, s.r.o. 
Ďurana Radovan 
EMP, s.r.o 
ERPOS, s r.o. 
Glejteková Katarína 
Hollen, s.r.o 
Hypokrat, s.r.o  (MUDr. Krakovská) 
Ipesoft, s.r.o. 
Lemont – Slovakia, s.r.o. 
MUDr. Janoušková 
MUDr. Kročková 
MUDr. Šuleková 
MUDr. Tamborská 
Nereus, plavecká škola 
Optik JaŠ Senková 
Rebroš Branislav 
Sevis, a.s.  
Snadíková Milada 
Tasum – Gonar s r.o. 
Vidra a spol. s r.o. 
Walmark, s.r.o. 
Zasielateľstvo Timex,  s.r.o  
ZO OZŽ pri ZSSK Cargo a.s. 
Zubné ambulancie  MUDr. Moravčík s r.o.  
 
Materiál a služby nám venovali: 
Budiš 
Color Tau 
DPMŽ, s.r.o. 
Elf Media, s.r.o. 
El Toro 
Econohotel 
Finso obchod s r.o. 
HG Helios Group 
Chemolak 
IPOS 
KA-VT, s.r.o. 
Kompas ubytovanie 
LAJKA, reklamná agentúra 
Miloš Sipták, železiarstvo 
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Modex, a.s. 
Painthouse 
Peza, a.s. 
Poľnohospodárske družstvo Gader  
PPG Deco Slovakia, s.r.o. 
PRIEMTO – Ladislav Tabačik 
Reštaurácia Tratoria 
Stavebniny Hrnko s r.o. 
Svietidlá Veľká okružná 
Tesco Stores SR, a.s. 
Valin čistenie a firemný servis 
Vaša Slovensko 
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 
Žilmont, s.r.o 
Žilina dnes sk 
 
Spoluorganizátori našich podujatí 
3T 
Artfórum  
Cech Terra de Selinan 
Dom odborov 
Kompas ubytovanie 
Konzervatórium Žilina 
Mesto Žilina 
Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia 
OZ Stopy 
Socia - nadácia na podporu sociálnych zmien v spolupráci s OSF 
Stanica Záriečie 
Štátny komorný orchester 
Základná umelecká škola L. Árvaya 
Žilinské stredné školy 
 
 
 
               
 
 
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, donorom, spoluorganizátorom, darcom 2%  

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


