
 

Výročná správa nadácie za rok 2021 

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 2021 nenastali žiadne organizačné zmeny. 
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Činnosť nadácie Krajina harmónie v roku 2020 
 

Covid-19 ovplyvnil výrazne všetky naše aktivity v roku 2021. Veľa 

udalostí, rozhovorov, zdieľaní bolo on line, ale občas sa nám podarilo aj 
osobne sa stretnúť a prežiť neuveriteľné momenty. 
 

Pravidelné aktivity zamerané na rozvoj zručností  
 

V máji sme začali stretávanie na záhrade a dodržiavali sme prísne 
protiepidemiologické opatrenia. 
 

Pondelky - kluby Dlhá cesta, stretnutia rôznorodých ľudí na rôzne témy,       
                      príbehy ľudí a ich portréty. Niekedy len prechádzky vo dvojici  

                  alebo beh v parku. 
 

   
 

 
                  

Stredy – spoločné varenie s Vladom – rozvoj kuchárskych zručností 
 

 

     



             

      

Víkendy  - Chalup Art – od mája do novembra 2021 sa skupina ľudí  
                 s rôznymi  schopnosťami  stretávali a učili sa žiť spolu na     

                 horách. Poznávali svoje lepšie ja a rozvíjali svoje zručnosti. 
 

                    
 
Letné dialógy – v auguste odišla skupina ľudí na stredné Slovensko 

zabudnúť na izoláciu, obmedzenia a tešili sa z prírody, spoločnosti, splavili 

Hron a poriadne sa nadýchli slobody. 
 
Projekty podporil Rotary klub Žilina a príspevky z 2% 
 

Výlet s Godzone 

Hudobná skupina pozvala ľudí z našej nadácie na výlet a užili spolu krásny 
deň. Vždy je dobré sa spoznať lepšie a prestať sa báť! 

 

   
 

 

        
 



             

Projekty v rámci programu Mládež Erasmus + 
 

Výmeny mládeže 
        

16. – 26.7.2021 - Maďarsko -  Székesfehérvar, kde mali mladí ľudia 

z 5 krajín možnosť poznať svoje silné stránky a hovoriť o príležitostiach 
svojho pracovného uplatnenia ale aj si užiť spoločne leto! 

 

 
 
 

 
6. – 16.9.2021 Grécko a 6 mladých ľudí z NKH, ktorí sa zapojili do 

mládežníckej výmeny Creativity.  Vyskúšali tanec, akrobacie, 
fotografovanie aj kultúru iných národov. 

 

 
 



             

Európska dobrovoľnícka služba v NKH 

 

V roku 2021 prišli k nám odvážni mladí ľudia Thomas a Aniceé 

z Francúzska. Venovali nám rok svojho života a veľa sa u nás učia 
o inklúzii na vlastnej koži. 

 

  
 

 

Projekt bol podporený z program Erasmus+ 

 
November 2021 - Konferencia IUVENTY v Bratislave 

 
Soňa a Ivana prezentovali výsledky našich aktivít na konferencii 

v Bratislave a hovorili spolu, ako je dôležité organizovať aktivity pre 
všetkých bez rozdielu... 

                                                   
 



             

Ďalšie realizované  projekty 
 

Požiar v nadácii nás poriadne zaskočil v marci 2021 a čakala nás 

rekonštrukcia vyhorenej izby. Poznali sme silu solidarity a pomoci. 
Posilnilo nás to v tom, že patríme do mesta a máme super susedov.  

Hasiči boli prví a zachránili nám dom. 
 

           
 

 

Veľká vďaka patrí hasičom, susedom, dlhodobým sponzorom aj 
jednorázovým darcom! 
 

 

Naše mesto - Záhrada pre všetkých – upravovali sme záhradu na 

Predmestskej ulici spolu s dobrovoľníkmi z Huyndai Tansys. Bolo to 
užitočné a zábavé a radostné. Ďakujeme! 
 

 
Projekt bol podporený z Nadácie Pontis Naše mesto   



             

Čistý kraj s pani župankou sme čistili vodné dielo pri Žiline aj cestu na 
Žilinskú univerzitu. Sme radi, ak za nami zostáva čistá cesta aj čistý kraj. 

 

 

  
 

 

 

Slávnosť svetiel  december 2021 

 
Koncoročná oslava svetla, stretnutie priateľov a priaznivcov, spomínanie 

na rok 2021  a zopár príbehov zo života online.  
Môžete si ju aj Vy pozrieť na odkaze:  
https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonie/videos/692719875045020 

 

    

 

https://www.facebook.com/NadaciaKrajinaHarmonie/videos/692719875045020


             

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 
2021 sociálne služby v zariadení podporovaného bývania a podporovala 

ľudí s postihnutím, ktorí bývajú samostatne.  

 

 
Najdôležitejší sponzori v roku 2021 
 

NA programu Mládež Erasmus+ 

Rotary klub Žilina 

Stabil, a.s. 

 

Finanční sponzori  
 

ADTS, s.r.o. Ing Miroslav Šugár 

BONAD s.r.o. 
Baláž Ladislav 

Brezányová Elena 
Bros Carpentry s.r.o. 

Démos trade, s.r.o. 

Dobroň Peter 
Ďurana Radovan 

ELP servis s.r.o. 
exACtly s.r.o. 

Forfait s.r.o. 
Ftorek Marián 

Gáborová Anna 
Hreusová Eva 

Hyundai Transys Slovakia s.r.o. 
Ing. Basta Veronika 

Ing. Drončovská Danuša 
Ing. Kučková Helena 

Ing. Poradovský Fedor 
Ing. Šrámek Jan  

Ing. Tichý Dušan  

Inštalad s.r.o. 
INWAY, s.r.o. 

Kačaljak Mikuláš 



             

Kollárová Katarína 
JUDr. Kurimský Patrik 

Kortina s.r.o. 

KROS,a.s. 

Licitor group a.s. 

Licitor recovery, k.s. 
Mgr. art. Laták Adam 

Mgr. Cipková Petra 
Mgr. Dendysová Dominika 

Mgr. Jaroš Martin  
Mgr. Kačaljak Matej 

Mgr. Masaryk Matej  
Mgr. Pokorný Daniel 

MUDr. Krakovská Jarmila 
MYMA Invest, s.r.o. 

Neužilová Veronika 
Piano residence 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. 

Stiller Pavel 
Tóth Tomáš 

Tymian Assets, s.r.o. 

Vidra a spol. s r.o. 

Vršanská Iveta 
Wide Access, s.r.o. 

 
 

 

 
 

 

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, sponzorom, donorom, 
spoluorganizátorom, darcom 2%  a priaznivcom za podporu  

a pomoc pri realizácii cieľov a podujatí nadácie!                                                                                                                                                                                                                                              


