
Výročná správa nadácie za rok 2017 
alebo 

čo sme urobili pre mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia  
 

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 : VÚB Žilina SK87 0200 0000 0000 7653 9432 

 
Členovia správnej rady v roku 2017: 

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 2017 nenastali žiadne organizačné zmeny. 

 
 

 
 

mailto:nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk/
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Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2017 
 

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností  
 

Každý deň stretnutia, rozhovory s priateľmi i hosťami, tvorivé činnosti, 
oslava inakosti i narodenín, aktivity, ktoré sa plánujú aj objavia len tak: 

 
Pondelky - kluby Dlhá cesta  stretnutia rôznorodých ľudí na rôzne témy 

 

 
 

Utorky – aktivity na rozvoj tvorivosti  

 

 
 

Stredy – spoločné varenie 
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Štvrtky – O citoch a ich zvládaní alebo športové aktivity 

 

      
 
 

 
Piatky – noví fotografi 

 

 
              

Víkendy  - 26  ChalupArtov – kde skupina ľudí s rôznymi schopnosťami  
                 tvorí a učí sa žiť spolu 

 

 
 

Projekty podporila SHR cez zbierku Tesco 2016 
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Letná krajina harmónie    Pag  Povljana  2017 
 

24 ľudí sa spolu vybralo do kempu pri mori, aby si vyskúšali, čo všetko 

spolu zvládnu bez ohľadu na svoj vek, váhu či postihnutie 
 

 
Projekt bol podporený z 2% 
                                

Komunitný festival Inter Nos – Medzi nami 3. Ročník 
 

7.septembra 2017 - v tomto ročníku sa zapojilo do aktivít 26 organizácií, 
ktoré pôsobia v Žiline a ďalších 10 organizácií z Európy a spoločne 

pripravili program, ktorý priblížil inakosť všetkým účastníkom festivalu 
a občanom mesta. Navštívili ho deti z MŠ, žiaci ZŠ a študenti SŠ, občania 

pre nás prešli 192 000 krokov, futbalisti podpísali stovky kariet, hralo pre 
nás 6 kapiel, tancovalo 300 tanečníkov a pomáhalo 75 dobrovoľníkov.  

 

 

Projekt podporili : Iuventa program Erasmus + , Nadácia KIA Motors 
Slovakia, Mesto  Žilina, Rotary klub Žilina, Stabil, a.s. 
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Projekty v rámci programu Mládež Erasmus + 
 

Európska dobrovoľnícka služba v NKH 

 
V roku 2017 Samuelovi a Jonathanovi u nás dobrovoľnícka služba  

skončila a vystriedali ich  Konstantin a Roman. Pomáhali nám s klubovou 
činnosťou, s opravou podia a učili sa žiť medzi nami. Boli oživením a 

podporou prevšetkých. 
   

 
 

 
4 slovinci na ST EVS v Žiline a ich pomoc pri príprave festivalu bola 

neoceniteľná. Napriek zdravotným problémom jedného z nich sa plne 
zapojili do príprav aj do realizácie festivalu Inter Nos a odniesli si 

skúsenosti o začleňovaní v meste Žilina. 
 

 
 
Filip zo Slovenska išiel na jeden rok ako dobrovoľník do Estónska – 

podporiť organizáciu a rozšíriť si svoje zručnosti. Nech sa darí!!! 

 

  
Projekt bol podporený z program Erasmus+ 
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Výmeny mládeže 

 
Nadácia Krajina harmónie zorganizovala medzinárodnú výmenu ART is 

Inclusion, do ktorej sa zapojilo 8 krajín Európy a 45 účastníkov z rôznymi 

schopnosťami, aby dokázali, že umenie je jedným zo spôsobov, ako 
začleniť všetkých ľudí. Pre všetkých to bola veľká skúsenosť vzájomnosti, 

podpory, ľudskosti. 
 

 
 

Projekt bol podporený z program Erasmus+ 
 

IDEA 12 

Spolu s partnermi z CZ, E, LT, LV, UK realizujeme projekt na podporu 
čl.12 Dohovoru o právach občanov so zdravotným postihnutím. V Žiline 

sme pripravili 4 dňové medzinárodné školenie na podporu trénerských 
zručností v zmiešaných tímoch. Jedna zo spätných väzieb účastníkov : 

 „ Bolo fascinujúce vidieť, ako ľudia s postihnutím môžu byť rovnocenným 
partnerom trénerovi bez postihnutia.“ Zúčastnili sme sa na stretnutí v Rige 

aj na školení v Prahe. Prekladali sme dokumenty do ľahko čitateľnej 
podoby. 

 
 

 
 

Projekt bol podporený z programu Erasmus 
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Tréningy  

 
Zástupcovia z Nadácie Krajina harmónie sa zúčastnili na tréningoch:  

3 - v Londýne od 9. - 15.januára 2017 

2 – v Nórsku 20. – 28. februára 2017 

1 – v Nemecku 26.apríla – 2. mája 2017  

1  - v Nemecku a Taliansku na tréningu trénerov 

 

      

 

Ďalšie realizované  projekty 

 
SHR - Zbierka v Tescu Žiline 

V decembri 2017 sme v spolupráci so Slovesnkou humanitnou radou 
a Hypertescom v Žiline usporiadali vianočnú zbierku, ktorej výťažok 

poslúži na aktivity počas roka 2018. 
 

Ďakujeme všetkým štedrým kupujúcim, ktorí nás podporili ! 
 

Dobrovoľníci z KIA Motors Slovakia u nás 
Vďaka dobrovoľníkom z KIA Motors Slovakia sme pripravili športové 

aktivity a postavili aj novú skalku. Sme radi, že sme mohli byť spolu!!! 
 

 
 

 

Projekt bol podporený z Nadácie KIA Motors Slovakia 
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Projekt Nadácie EPH 

 
Vďaka podpore projektov sme mohli uhradiť zdvíhaciu plošinu a vybavenie 

pre domov sv. rodiny v Prahe, opraviť tribúnu na záhrade a vymeniť okná 

v novom priestore na Štefánikovej ulici. Veľká vďaka! 
 

 

                       
 
 

Slávnosť svetiel  december 2017 
 

Oslava svetla, stretnutie priateľov a priaznivcov, spomínanie na rok 2017 

a ocenenie najlepších: 
Cenu Forresta Gumpa za rok 2017 získali:  

Ivana Frličková, Vlado Valica, El Toro, s.r.o. za dlhodobý rozvoj 
Benka Obertová a Adam Čvirik – najodvážnejší dobrovoľníci 

Adam Rajčan za šírenie dobrých správ 
Cenu Tracyho tigra za tvorivú činnosť mladých ľudí v roku 2017 získala 

kapela Ditch the Fridge. 
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Spolupráca s  Agentúrou podporných služieb, n.o. 

 
Nadácia v spolupráci s mestom Žilina vytvorila v roku 2002 Agentúru 

podporných služieb, n.o., ktorá na základe registrácie na Krajskom úrade 

v Žiline a na Žilinskom samosprávnom kraji poskytovala počas celého roka 
2017 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania a podporovala 

ľudí s postihnutím, ktorí bývajú samostatne.  
 

 
Najdôležitejší sponzori v roku 2017 

ERPOS, s r.o. 
Mesto Žilina 

Nadácia EPH 
Nadácia KIA Motors Slovakia 

NA programu Mládež Erasmus+ 
Rotary klub Žilina 

SHR - Tesco zbierka 
Stabil, a.s. 

Tymyian Assets, s.r.o. 

 
Ďalší finanční sponzori  

ADTS, s.r.o. 
Arian servis, s.r.o 

AutoFlex, s r.o. 
Avion, s.r.o. zn. Subaru, Honda 

Beno – Ing.Beňo 
Ďurana Radovan 

EMP, s.r.o 
Energodata Blaha 

Euro Parket s.r.o. 
Farby laky Profi 

Geomer Žilina, s.r.o. 
Glejteková Katarína 

Hollen, s.r.o 

Hypokrat, s.r.o  (MUDr. Krakovská)  

INWAY, s.r.o. 

Ipesoft s.r.o.  
KROS,a.s. 

MUDr. Janoušková (Krajčova) 
MUDr. Kročková  

MUDr. Majerčáková 
MUDr. Strnadová 

MUDr. Šuleková 
MUDr. Tamborská 

MUDr. Trojáková 
MUDr. Užák Kalužayová 

Nereus, plavecká škola 
Optik JaŠ Senková 
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Sango, s.r.o. 

Sevis, a.s. 
Vidra a spol. s r.o. 

Zasielateľstvo Timex,  s.r.o  

ZV OZŽ pri ZSSK Cargo – úsek vozňov Žilina 
 

Materiál a služby nám venovali 
Elf Media, s.r.o. 

El Toro 
Econohotel 

Farby – laky Profi  
KA-VT, s.r.o. 

Korzo restaurant, s.r.o. 
LAJKA, reklamná agentúra 

Melodyshop.sk 
Modex, a.s. 

Mutton, s.r.o. 
Painthouse, s.r.o 

PPG Deco Slovakia s.r.o. 

PRIEMTO – Ladislav Tabačik  

ProfiClean  

Profi farby 
Reštaurácia Korzo  

Stavebniny Hrnko s r.o.  
Swan a.s.  

Truck service 
Vaša Slovensko 

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 
Žilmont, s.r.o 

 
Spoluorganizátori našich podujatí 

Ad hoc orchestra 
Artfórum 

Balkansambel  

Big Band žilinského konzervatória 
Centrum včasnej intervencie Žilina 

Centrum voľného času Kuzmányho Žilina 
Diecézna charita Žilina 

Gymnázium Hlinská 
Mesto Žilina 

Návrat, o.z. 
Knižnica žilinskej univerzity 

Korzo restaurant 
Krajská knižnica v Žiline 

Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia 
Stanica Záriečie 

Stopy o.z. 
Súkromná stredná umelecká škola 
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Tanečná škola Ľ.Plešingera 

Terra step dance 
Únia nevidiacich a slabozrakých Žilina 

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! 

 
 



Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu rok 2017

Prehľad príjmov nadácie 107400,35

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 3865,21

Prijaté príspevky od fyzických osôb 2790,00

Prijaté príspevky od iných organizácii 71457,52

Uhradené náklady na energie spojené s nájmom 4860,75

Výnosy z nájmu majetku 13822,44

Dotácie 5296,83

Iné výnosy 5187,60

Dobrovoľnícka práca-aktivácia 120,00

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov presiahla 331 EUR

V roku 2017 prijala nadácia finančné dary od   darcov
Nereus Žilina 825,97

Hollen Bratislava 500,00

Rotary klub Žilina 1000,00

Erpos Žilina 500,00

Tymian Assets Žilina 500,00

Stabil Žilina 500,00

Nadácia krajina harmónie poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

Prehľad o poskytnutých prostriedkoch 

Nadácia pravidelne prispieva na pobytové stretnutia, ktoré organizuje pre ľudí  s postihnutím 
a ich asistentom bez postihnutia sumou 5,- Eur každému účastníkovi na jeden deň.
Nadácia organizuje pre mladých ľudí s postihnutím aj bez postihnutia kurzy varenia, na 
ktoré prispieva na 1 účastníka sumu 2 ,- Eur.

Príspevok na pobyty 6380,00
Príspevok na kurzy 1632,00

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie

Celkové náklady nadácie 106815,08

Z toho
Klubová činnosť 70595,34
Náklady na dom 23721,73
Chránené pracovné miesto 5903,47
Iné náklady 3288,07
Správa nadácie 3306,47



Prehľad nákladov na správu nadácie

Náklady na správu nadácie 3306,47
Členenie
Materiál, kancelárske potreby 54,36
Náklady na vedenie účtovníctva 1812,86
Poistenie a bankové poplatky 685,9
Školenie 55
Registračné poplatky a kolky, pokuta 361,49
Poplatok za doménu 14,28
Bankové poplatky 322,58

Odmena správcu nadácie

Finančná odmena správcu nadácie
Finančná odmena správcu 280,00

Nadačné fondy

Organizácia nemá vytvorené nadačné fondy

Správna rada nadácie neurčila ďalšie údaje, ktoré by mali byť uvedené vo výročnej správe.


