
 

Výročná správa nadácie za rok 2020 

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 2019: 

Milan Hriňa 

Patrícia Garajová -Jariabková, Mgr. 

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 2020 nenastali žiadne organizačné zmeny. 

 
 

 
 

 

mailto:nkh@slovanet.sk
http://www.nkh.sk/


             

Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2020 
 

Rok s Covidom-19 od marca 2020 ovplyvnil všetky naše aktivity. Všetko, 

čo bolo možné, sme preniesli do online zóny. Ale to nikomu nestačilo. 
Predsa sa však všeličo podarilo. 
 

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností  
 

Denne  sme do 30.3.2020 a potom cez uvoľnenie v lete organizovali  
stretnutia, rozhovory s priateľmi i hosťami, tvorivé činnosti, aktivity, ktoré 

si vybrali ľudia s postihnutím aj bez postihnutia alebo ich sami 
zorganizovali s podporou dobrovoľníkov: 
 

Pondelky - kluby Dlhá cesta, stretnutia rôznorodých ľudí na rôzne témy,       
                      príbehy ľudí a ich portréty. 
 

 
 

Utorky –   angličtina a nemčina s Timom – základy jazykov   

                  

Stredy – spoločné varenie s Vladom – rozvoj kuchárskych zručností 
 

Štvrtky – fotografický s Marekom/ Samom / Emmou 

 

Piatky – video s  Baškou – filmy, ktoré zaujali a poučili 
      

Víkendy  - 9  Chalup Artov –skupina ľudí s rôznymi schopnosťami  

               tvorili a učili sa žiť spolu na horách, na vode, v lese i v parku 

 

Výlety do okolia – skupinky záujemcov navštívili zaujímavé miesta 
v okolí: Rajecké Teplice, Strečno, Radoľa, Nezbudská Lúčka, Vodné dielo, 

Dubeň, Martin, Burianova veža, Lesopark Chrast, Divinka 

 
Projekty podporila SHR cez zbierku Tesco 2019 



             

Projekty v rámci programu Mládež Erasmus + 

        

 

Európska dobrovoľnícka služba v NKH 

 

V roku 2020  u nás úspešne  ukončili dobrovoľnícku službu Theo a Timo. 

Čo o nás Timo hovoril, nájdete na tomto odkaze: 

https://www.youtube.com/watch?v=vTDsQAmvIqc...   

 

 
 

Projekt bol podporený z program Erasmus+ 

 

 
Ďalšie realizované  projekty 
 

Záhrada pre všetkých – úprava detského kútika a záhonov 

 

 
 
Projekt bol podporený z Centra pre filantropiu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTDsQAmvIqc&fbclid=IwAR1YVzLLqJG-ctSkW56AQ7zbj5uCBARlUUx19XXTUr0wJrkDmbFFWAR7F74


             

Rozlúčka s Viliamom  

 

 
 

Kamarát všetkých, verný priateľ, s ktorým sme prešli kus cesty života. 

Spomínali sme na pekné chvíle s ním, lebo ďalšie už spolu nebudú.  
 

Slávnosť svetiel  december 2020 

 
Koncoročná oslava svetla, stretnutie priateľov a priaznivcov, spomínanie 

na rok 2020  a zopár príbehov zo života online.  

Môžete si ju aj Vy pozrieť na odkaze: 
https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonie/videos/44576744309

4337 
    

 
 

 
Od dobrovoľníkov sme sa tiež dozvedeli, čo Nadácia Krajina harmónie za 

25 rokov svojej existencie priniesla do ich života na tomto odkaze : 
https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonie/videos/35233807343

83841  

Boli to roky plné skúseností, radosti, priateľstva, tvorivosti, odvahy. 
Vďaka všetkým, ktorí ich naplnili vzťahmi, dôverou, láskavosťou, vtipom... 

 
 

 

https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonie/videos/3523380734383841
https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonie/videos/3523380734383841


             

Chránené pracovné miesta 
 

Nadácia má vytvorení dve chránené pracovné miesta a zamestnáva na 

polovičné úväzky dvoch občanov so zdravotným postihnutím. 
 

 
 

 
 

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 
2018 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania a podporovala 

ľudí s postihnutím, ktorí bývajú samostatne.  

 
 

Najdôležitejší sponzori v roku 2020 
 

NA programu Mládež Erasmus+ 

Rotary klub Žilina 

SHR - Tesco zbierka 

Stabil, a.s. 

 

Finanční sponzori  
 

Brezányová Elena 

Bros Carpentry s.r.o. 
Démos trade, s.r.o. 

Ďurana Radovan 
ELP servis s.r.o. 

Forfait s.r.o. 
Gáborová Anna 

Holúbková Soňa 
Hreusová Eva 

Ing. Bruggemann Tereza 



             

Ing. Kučka Rudolf 
Ing. Šrámek Jan  

Ing. Tichý Dušan  

INWAY, s.r.o. 

JUDr. Kurimský Patrik 

Kortina s.r.o. 

KROS,a.s. 

Licitor group a.s. 
Licitor recovery, k.s. 

Mgr. Jaroš Martin  
Mgr. Masaryk Matej  

Mgr. Mazúrová Zdenka 
MUDr. Krakovská Jarmila 

MYMA Invest, s.r.o. 
PhDr. Schnelly Peter 

PhDr. Skokan František 
Radič Jaroslav 

Real market Slovakia, s.r.o. 

REMC, s.r.o. 

RNDr. Frlička Juraj 

Rybáriková Jozefa 

Sango, s.r.o. 

Sovereign Fund, a.s. 
Tymian Assets, s.r.o. 

Vidra a spol. s r.o. 

Wide Access, s.r.o. 

 
Materiál a služby nám venovali 
 

FaxCopy a.s., Žilina 
Hyundai Transys Solvakia s.r.o. 

Je nás viac, o.z. 
Lindex Slovakia, s.r.o. 

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. 

 

Spoluorganizátori našich podujatí 
 

Diecézna charita Žilina 

Gymnázium Hlinská 

Mesto Žilina 

Návrat, o.z. 

Stanica Záriečie 

 
 

 

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 2020

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 7533,16
Prijaté príspevky od fyzických osôb 543,00
Prijaté príspevky od iných organizácii 26140,56
Uhradené náklady na energie spojené s nájmom 4305,34
Výnosy z nájmu majetku 12957,94
Dotácie 5394,42
Iné výnosy 1626,32
Spolu výnosy 58500,74

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota darov presiahla 331 EUR
Rotary klub Žilina 1900,00
UK Giving foundation 353,11

Nadácia krajina harmónie poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

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 4625,00
Príspevok na kurzy 344,00

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činnosti nadácie
Náklady na klubovú činnosť 27326,51
Náklady na prevádzku  domu 21685,87
Náklady na chránené pracovné miesto 8869,46
Iné náklady 2244,61

Administratívne náklady nadácie

Náklady na správu nadácie 1260,73

Spolu náklady 61387,18

Nadačné fondy

Organizácia nemá vytvorené nadačné fondy

Odmena za výkon správcu  nadácie

Za výkon  správcu nadácie nebola v roku 2020 poskytnutá odmena.

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


