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Výročná správa Nadácie 

Žilinského samosprávneho kraja  pre podporu rodiny  

za rok 2019 

 

 

 

Názov: Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny 

Sídlo: Ul. Republiky 1, 010 01 Žilina  

ICO: 51844508 

Dátum vzniku : 25.7.2018  

Č. registr. : 203/Na-2002/1189 

 

Členovia správnej rady: 

Ing. Erika Jurinová – predsedníčka SR 

Ing. Barbora Birnerová - členka SR 

Mgr. Erika Cintulová – členka SR 

MUDr. Karol  Javorka, PhD. – člen SR 

PhDr. Jarmila Majáková, PhD. – členka SR  

 

Členovia dozornej rady: 

  

Ľubomír Sečkár – predseda DR 

Ing. Erik Gemzický  – člen DR 

Ing. Elena Šuteková– členka DR   
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Cieľ a oblasti podpory:  

Nadácia bola založená Nadačnou listinou nadácie podpísanou predsedníčkou ŽSK 13. 6. 2018 

a registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 25. 7. 2018 pod reg. č. 203/Na-

2002/1189 

Nadácia ŽSK vznikla s cieľom podporovať jednotlivcov a rodiny v sociálnej, ekonomickej a 

existenciálnej núdzi a tých, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy alebo závažného a náhleho 

ochorenia či tragédie v rodine nemôžu realizovať  v riadnom sociálnom prostredí. Nadácia 

môže podporiť  žiadateľov aj v  prípade, ak živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, jej 

činnosť je zameraná aj na dobrovoľnícku činnosť a podporu talentovaných detí zo sociálne 

znevýhodnených podmienok. 

 

Správca Nadácie a kontaktné údaje:  

PhDr. Gabriela Podolanová 

Ul. Republiky 1, 010 01 Žilina 

+421 0948386342 

nadacia@zilinskazupa.sk 

http://www.zask.sk/sk/samosprava/nadacia-zsk-centrum-rodinu/ 

www.nadaciazsk.sk 

 

Prehľad činností  
 

Od 1.3.2019  sa sídlom Nadácie stali zrekonštruované priestory Považskej galérie umenia na 

Hlinkovom námestí v Žiline. Nadácia získala dôstojné priestory pre poradenskú činnosť 

Rodinného centra i spoločenskú miestnosť pre vzdelávacie a klubové aktivity.  

Slávnostné otvorenie Nadácie za účasti vedenia Žilinského samosprávneho kraja a pozvaných 

hostí sa uskutočnilo 9.4.2019. 

Vyhlásenie 2. kola výzvy  prebehlo 15.2.2019. Termín  ukončenia prijímania žiadostí bol 

10.3.2019.  

Do rozhodovacieho procesu boli zaradené žiadosti : 

- jednotlivcov, párov a rodín v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi  

- jednotlivcov, párov  a rodín, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho 

ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí  

- jednotlivcov, párov  a rodín, kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky 

alebo psychicky handicapovaný 

Odsúhlasenie žiadostí sa posudzovalo najmä podľa týchto kritérií a ich kombinácií: 

mailto:nadacia@zilinskazupa.sk
http://www.zask.sk/sk/samosprava/nadacia-zsk-centrum-rodinu/
http://www.nadaciazsk.sk/
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-  nepriaznivá alebo krízová životná sociálna situácia jednotlivca alebo rodiny  

- ochota absolvovať v prípade potreby ďalšiu sociálnu službu  

- sťažená dostupnosť základných a/alebo sociálnych služieb 

Do úvahy sa brali  aj ďalšie faktory:  

- Súčinnosť širšej rodiny žiadateľa 

- Zdravotná situácia žiadateľa a členov rodiny  

- Príjmy do rodiny a ekonomická situácia v rodine žiadateľa  

Z finančnej podpory boli naďalej  vylúčené tieto žiadosti:  

1. Podpora rehabilitačných a liečebných pobytov  

2. Zdravotné pomôcky a rehabilitačné pomôcky 

3. Lieky a výživové doplnky nepreplácané zdravotnými poisťovňami  

Rozhodovanie o udelení finančnej pomoci sa  realizovalo na základe skúmania sociálnej a 

zdravotnej situácie žiadateľa, vychádzalo sa z údajov v popise žiadosti, prípadne z pripojenej 

alebo vyžiadanej dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb. 

Kontrola situácie žiadateľa prebiehala podľa potreby v teréne a využívala sa pomoc  

spolupracujúcich inštitúcií.  Začala sa  fáza intenzívneho kontaktu so žiadateľmi a inštitúciami 

v regiónoch. Zisťovali sa detaily a potrebné chýbajúce informácie, nadviazala sa komunikácia 

s obecnými a  mestskými úradmi, úradmi práce, soc. vecí a rodiny, neziskovými organizáciami, 

centrami včasnej intervencie, centrami právnej pomoci, regionálnymi kanceláriami Slovenskej 

katolíckej charity, školami   a so sociálnymi pracovníkmi inštitúcií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK. Títo odborní pracovníci pomáhali pri zisťovaní situácie v rodine, ktorú poznali 

a mohli odporučiť pre udelenie finančnej pomoci. 

V 2. kole poslalo svoju žiadosť 60 žiadateľov, finančnú podporu získalo 27 žiadateľov  

Do 3.kola výzvy v septembri 2019  sa prihlásilo  36 žiadateľov, schválených bolo 27 žiadostí.  

 

 Počet žiadostí 

živelné pohromy, 

tragické udalosti 

v rodine 

Počet žiadostí 

pre zdravotne 

znevýhodnených 

Počet žiadostí 

Na pomoc 

talentovaným 

deťom 

 Počet žiadostí 

na podporu 

rodinám 

Celkom 

      

Počet 

schválených 

žiadostí 

11 15 1 27 54 

Počet 

všetkých  

žiadostí 

    96 
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Správna rada rozhodla o podmienkach a procese realizácie pomoci tak, aby sa vďaka 

komplexnému prístupu vytvoril pomocný a podporný systém pre žiadateľov. Zároveň sa 

vďaka jednoduchej žiadosti pomoc stala dostupná každému obyvateľovi kraja, ktorý to 

potrebuje. 

Pomoc sa dostala k jednej rodine s 8 deťmi, k 1 rodine so 7 deťmi a dve rodiny mali 6 

detí.  Medzi žiadateľmi boli aj starí rodičia, ktorým boli určené  vnúčatá do  náhradnej 

starostlivosti a starali sa o nich bez prispenia rodičov detí, najťažšími situáciami prechádzali 

osamelí ľudia, ktorí žijú úplne sami a nepoberajú z rôznych príčin ani invalidný dôchodok. Ich 

príjmom je iba dávka v hmotnej núdzi. Zistili sme, že títo ľudia sa nemôžu zamestnať kvôli 

istým zdravotným obmedzeniam, nárok na iné dávky nemajú, invalidný dôchodok je alebo 

veľmi nízky alebo si ho nechcú vybaviť a nevedia vybaviť. Niektorí z dôchodcov sa pokúšajú 

aktívne zmeniť situáciu, hľadajú si zamestnanie  a pomoc využijú na preklenutie ťažkej situácie.  

Žiadosti sa týkali v najväčšej miere finančnej pomoci neúplným rodinám alebo rodinám s 

chorým členom rodiny, ktorý si vyžadoval celodennú  starostlivosť.  

Grant z mesta Ružomberok v  sume 4500 Eur veľmi pomohol zlepšiť životnú situáciu 7 

ružomberským rodinám. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo túto sumu s povinným vlastným 

vkladom nadácie 900 eur, takže obyvatelia Ružomberka mohli v dostupnejšej miere využiť 

podporu na rozbeh a zlepšenie života. Napríklad rodina s dvomi tínedžerkami žila už niekoľko 

rokov bez elektriny, v byte, ktorému chýbal základný štandard. Výbornou spoluprácou  

UPSVaR, sociálneho oddelenie MsU v Ružomberku a niektorých obetavých ľudí sa podarilo 

vybaviť všetky potrebné úradné povolenia, získať plán elektro rekonštrukcie a zaviesť elektrinu 

do bytu.  

 

Rodinné centrum pomoci  

Toto centrum je podporované aj celoslovenským projektom Medzigeneračná solidarita 

a ľudská dôstojnosť v rámci projektového dokumentu Efektívna verejná správa, na základe 

ktorého sa nadačné Rodinné centrum stáva súčasťou siete rodinných centier na Slovensku. Jeho 

úlohou je sieťovať inštitúcie a služby v  kraji a vytvoriť interaktívnu databázu poskytovaných 

služieb, kde by si každý záujemca jednoduchým spôsobom našiel potrebnú službu vo svojom 

okolí spolu s krátkou charakteristikou a kontaktom. Naplnená databáza bude prístupná na linku: 

www.sietpomoci.sk. 

 Počas tohto obdobia sa vynikajúco rozvinula a osvedčila spolupráca s množstvom 

neziskových organizácií, samospráv i štátnych inštitúcií, vďaka ktorej bola pomoc pre rodiny 

a jednotlivcov oveľa účinnejšia a komplexnejšia. Často bolo možné zachytiť problém ešte na 

začiatku a prizvaním ďalších odborníkov zmierniť a lepšie nasmerovať rodinu k zlepšeniu 

situácie. Všetkým patrí naša vďaka za neľahkú prácu v teréne a obrovskú snahu pomôcť 

v ťažkých situáciách. 

V Rodinnom centre pomoci sa poskytovala bezplatná právna pomoc 2 x v týždni, základné 

sociálne poradenstvo a od júna 2019 aj  psychologické poradenstvo cez psychológa z CSS Lúč 

http://www.sietpomoci.sk/
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v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Od 1.3.2019 do konca roka využilo tieto služby 230 

klientov.  

 

Darcovstvo  

Vďaka aktívnym poslancom mestského zastupiteľstva v Ružomberku získala nadácia 2 

notebooky od súkromnej firmy, ktoré 25.6. 2019 slávnostne odovzdala  2 viacdetným rodinám 

na KU v Ružomberku.  

24.6.2019 sa Nadácia zaregistrovala  na darcovský portál  Dobromat.sk, odkiaľ je možné 

podporiť nadáciu určitým percentom z nákupu tovaru  vo vybranom obchode.  

K Vianociam sme vyhlásili darcovskú aktivitu Daruj knihu – daruj celý svet. Našli sme 

niekoľko rodín spomedzi našich žiadateľov, ktorí si nemajú možnosť kúpiť knihu , ktorú by 

radi čítali. Preto sme sa pokúsili spojiť darcu a obdarovaného aspoň virtuálnym mostom 

a nakúpili sme knihy podľa priania pre 10 ľudí v hodnote 200 Eur.  

Zúčastnili sme sa aj predaja vianočných ozdôb a drobných darčekov na vianočných trhoch 

v Žiline. Vďaka ochote a dobrote našich spolupracujúcich organizácií sme získali 

z remeselných dielní sociálnych zariadení žilinského kraja krásne vianočné ozdoby a výrobky. 

Z tohto predaja sme získali výťažok 610 Eur. 

Počas roka sme priebežne rozdali asi 36 rodinám potravinovú a inú hmotnú pomoc - bicykel, 

školské potreby, domáce spotrebiče.  

Mediálna činnosť 

Okrem základnej činnosti Nadácie, ktorou je prideľovanie finančnej  pomoc i žiadateľom, sa 

počas roka pracovalo aj na fundraisingových aktivitách. Najprv sme sa sústredili na širokú 

verejnosť a na prezentáciu Nadácie a aktivít Rodinného centra pomoci. Vznikol facebookový 

účet s podstránkou, kde sa pravidelne zverejňujú vlastné materiály z činností a oznamy.  

V informačnom magazíne ZAKRAJ sme pravidelne informovali o našich aktivitách, články 

o nadácii sa objavili na internetových portáloch regionálnych spravodajstiev a v médiách ako 

Žilinský večerník, Televízia Raj, Rádio Lumen a v ďalších.   

V máji 2019 sme sa zúčastnili otvoreného celodenného podujatia Deň rodiny v Budatínskom 

parku  ako spoluorganizátori. 

 Výtvarná súťaž RODINA pre žiakov špeciálnych škôl v júni 2019 nám priniesla 119 

výtvarných diel z 9 škôl kraja, najlepšie z nich sú zverejnené v galérii Nadácie. Odmenení 

súťažiaci dostali darčekové balíčky.  

Spolupráca  

Nadácia sa zapája do projektu Kampaň Family, ktorý zastrešuje Nadácia J&T. Spolupráca  

s touto nadáciou prináša pomoc do rodín s deťmi, zvlášť neúplným rodinám, ktoré sa starajú 

o deti v náhradnej starostlivosti.   
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Nadácia je aj partnerom v celoslovenskom projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana 

ľudskej dôstojnosti, v rámci ktorého usporiadala 3 workshopy na rôzne odborné témy formou 

diskusií a hľadania možných riešení. Na pôde Nadácie sa uskutočnila odborná prezentácia  

k jednej z tém projektu na tému Vzdelávanie a  vývinové cesty porúch od detstva do 

adolescencie . 

Priestory nadácie slúžia pravidelne 2 x týždenne stretnutiu svojpomocnej skupine anonymných 

alkoholikov a ich rodinných príslušníkov. 

 

Hospodárenie 

V roku 2019 bola Nadácii z rozpočtu ŽSK poskytnutá dotácia vo výške 20 000 EUR určená na 

pomoc rodinám a jednotlivcom, ktorí čelia rôznym krízovým životným situáciám a 9 600 EUR 

na prevádzkové náklady Nadácie.  

Celkovo v stanovenom termíne prišlo 96 žiadostí, z toho bolo 54 žiadostí podporených. 

Priemerná poskytnutá suma bola 462 Eur.  

- 38 finančne podporených  žiadostí bolo zameraných na pomoc v ťažkej životnej situácií 

- 15 finančne podporených  žiadostí požadovalo finančnú pomoc z dôvodu ťažkého 

dlhotrvajúceho ochorenia jedného alebo viacerých členov rodiny / nepodporili sa rehabilitácie, 

lieky/ 

- 1 finančne podporená žiadosť rodiny s talentovaným dieťaťom   

Z poskytnutej dotácie bola použitá celá suma  20 000 EUR, z dotácie na prevádzkové náklady 

bol 14.1.2020 zaslaný na účet ŽSK zostatok 1 941,67 EUR . 

Nadácia získala grant z mesta Ružomberok vo výške 4500 Eur, ktorý sa celý použil na podporu 

žiadateľov z mesta Ružomberok. Z nadačnej dotácie sa podľa zmluvy použil vlastný vklad 900 

Eur ako dodatok k dotácii mesta Ružomberok. Celková suma 5 400 Eur pokryla krízové situácie 

7 rodín z Ružomberka.  

Od 1.3.2019  do 29.2.2020 bola povolená verejná zbierka schválená Ministerstvom vnútra SR 

č. 000-2019-007490. Za rok 2019 sa na účet verejnej zbierky vyzbieralo 1336 Eur. 

Ďalšie sponzorské príspevky od firiem a jednotlivcov za rok 2019 sa získali vo výške 1260 

EUR. 

 Zisk za rok 2019 z iných zdrojov ako rozpočet ŽSK :  7 096 Eur. 

Ku koncu roka zostal nevyčerpaný finančný zostatok z verejnej zbierky, ktorá sa ukončí až 

29.2. 2020 a sponzorské dary.  
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Ročná účtovná závierka 
 

 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2019 

v porovnaní so stavom k 31.12.2018 v  bol nasledovný: 

Strana aktív (v eur) 2019 2018 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU                          -   €                           -   €  

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok     

Dlhodobý finančný majetok     

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU              10 744,56 €               10 982,66 €  

Zásoby     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky    

Finančné účty              10 774,56 €               10 982,66 €  

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU                         600,78 €                           -   €  

Náklady budúcich období     

Príjmy budúcich období 600,78 €    

AKTIVA celkom              11 375,34 €  10 982,66 €  

Strana pasív (v eur) 2019 2018 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 8 633,07 €               2 420,43 €  

Imanie a peňažné fondy              6 638,00 €               6 638,78 €  

Fondy tvorené zo zisku 1 238,57 €   

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 756,50 €  

B. CUDZIE ZDROJE 2 742,27 €               4 344,66 €  

Rezervy      

Dlhodobé záväzky     

Krátkodobé záväzky                 2 742,27 €               4 344,66 €  

Bankové výpomoci a pôžičky     

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU                          -   €                           -   €  

Pasíva celkom              11 375,34 €  10 982,66 €  
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Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Hospodársky výsledok roku 2019 bol 

zisk vo výške 756,50 eur. 

Výnosy (v eur) 2019 2018 

Iné ostatné výnosy   

Úroky   

Výnosy z použitia fondu   

Prijaté príspevky od iných organizácií 800,00 €  

Prijaté príspevky od fyzických osôb 430,00 €  

Príspevky z podielu zaplatenej dane   

Prijaté príspevky zo zbierok 1 336,00 €  

Dotácie 32 759,11 € 21 255,34 € 

VÝNOSY celkom            35 325,11 €  21 255,34 €  

Náklady (v eur) 2019 2018 

Spotreba materiálu 3 476,32 € 2 183,65 € 

Spotreba energie 1 400,00 €  

Reprezentačné 11,98 €  

Ostatné služby 3 353,32 € 870,70 € 

Ostatné dane a poplatky 22,00 € 68,00 € 

Odpísané pohľadávky   

Osobitné náklady   

Iné ostatné náklady 117,90 € 280,05 € 

Tvorba a zúčtovanie fondov 1 238,57 €  

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky   

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 24 948,52 € 17 852,94 € 

NÁKLADY celkom 34 568,61 €  21 255,34 €  

Výsledok hospodárenia 2019 2018 

Výsledok hospodárenia 756,50 €  - €  

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu 

Výnosy z činnosti - vlastné zdroje 

Výnosy z organizovania podujatí  

Iné ostatné výnosy  

Výnosy z použitia fondu  

Úroky v banke   

Spolu:               - €  

Výnosy na činnosť - súkromné zdroje  

Finančné dary od fyzických osôb                     430,00 €  

Finančné dary od právnických osôb                  800,00 €  

Prijaté príspevky zo zbierky                1 336,00 €  

Spolu:               2 566,00 €  

Výnosy na činnosť - verejné zdroje, príspevky z podielu zaplatenej dane 

Dotácie z rozpočtu samospráv 32 759,11 €  

Dotácie zo štátneho rozpočtu   

Príspevky z podielu zaplatenej dane  

Spolu: 32 759,11 €  

Výnosy celkom: 35 325,11 €  
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Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho 

istého darcu presahuje 331 eur 

Darcovia 

LEMONT – SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 500,00 € 

Spolu: 500,00 €  

 

Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia 

poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia 

založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili 
Finančné dary vo výške 24 948,52 eur boli použité pre fyzické osoby nasledovne: 

Poskytnuté prostriedky fyzickým osobám na verejnoprospešný účel 

Pomoc a podpora rodinám 12 642,84 € 

Podpora pri živelných pohromách a náhlych ochoreniach 5 985,92 € 

Podpora zdravotne znevýhodneným osobám 5 924,98 € 

Podpora talentovaným deťom 394,78 € 

Spolu: 24 948,52 €  

 

Žiadateľ Suma účel 

Rodina V.J. 904,88 DZ 01 pomoc a podpora rodine 

Rodina  K.Č.  400,00 DZ02 podpora pri živelných pohromách a tragédiách  

Rodina D.M.  395,00 DZ03 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina A.Ž. 600,00 DZ04 pomoc a podpora rodine 

Rodina K.A.  572,50 DZ05 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina M.Š.  130,00 DZ06 pomoc a podpora rodine 

Rodina  E.C. 396,10 DZ07 pomoc a podpora rodine 

Rodina M.Ú. 553,00 DZ08 pomoc a podpora rodine 

Rodina K.Š.  371,70 DZ09 pomoc a podpora rodine 

Rodina M.V.  295,00 DZ10 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina M.B.  294,90 DZ11 pomoc a podpora rodine 

Rodina V.O.  779,00 DZ12 pomoc a podpora rodine 

Rodina P.B.  225,00 DZ13 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina V.B.  550,00 DZ14 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina M.Z.  700,00 DZ15 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina N.M.  390,00 DZ16 pomoc a podpora rodine 

Rodina A.Š.  404,66 DZ17 pomoc a podpora rodine 

Rodina Š.Š.  898,86 DZ18 pomoc a podpora rodine 

Rodina J.Š.  615,00 DZ19 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina A.T.  520,78 DZ20 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina A.S. 394,78 DZ21 podpora talentovaným deťom 

Rodina J.S. 760,00 DZ22 pomoc a podpora rodine 

Rodina H.R.  356,00 DZ23 pomoc a podpora rodine 

Rodina A.H.  373,00 DZ24 pomoc a podpora rodine 

Rodina B.Ch.  480,00 DZ25 pomoc a podpora rodine 

Rodina D.Ď.  240,00 DZ26 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina Ľ.M.  450,00 DZ27 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 
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Rodina D.Ž. 277,87 DZ28 pomoc a podpora rodine 

Rodina J.N. 420,00 DZ29 pomoc a podpora rodine 

Rodina R.H. 400,00 DZ 30 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina A.R. 440,00 DZ 31 pomoc a podpora rodine 

Rodina Z.M. 500,00 DZ 32 pomoc a podpora rodine 

Rodina Z.B. 290,00 DZ 33 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina O.F.  221,76 DZ 34 pomoc a podpora rodine 

Rodina L.N. 194,00 DZ 35 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina J.H. 605,00 DZ 36 pomoc a podpora rodine 

Rodina Ľ.H, 1911,22 DZ 37 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina A.V. 452,00 DZ 38 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina S.K. 716,00 DZ 39 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina S.Ď. 360,00 DZ 40 pomoc a podpora rodine 

Rodina A.H. 371,90 DZ 41 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina Ž.T. 510,00 DZ 42 pomoc a podpora rodine 

Rodina V.Ď. 300,00 DZ 43 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina D.P. 384,00 DZ 44 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina N.K. 275,00 DZ 45 pomoc a podpora rodine 

Rodina M.H. 200,00 DZ 46 pomoc a podpora rodine 

Rodina D.M. 483,20 DZ 47 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina M.K. 671,00 DZ 48 podpora pri živelných pohromách a tragédiách 

Rodina M.S. 298,00 DZ 49 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina E.C. 355,00 DZ 50 pomoc a podpora rodine 

Rodina G.M. 250,00 DZ 51 pomoc a podpora rodine 

Rodina Z.N . 486,00 DZ 52 pomoc a podpora rodine 

Rodina K.K. 192,42 DZ 53 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

Rodina M.R. 283,14 DZ 54 pomoc a podpora zdravotne znevýhodneným 

 

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých 

druhov činností nadácie a výška výdavkov (nákladov) na správu  

Náklady na verejno-prospešnú činnosť nadácie 

Organizovanie benefičných koncertov  

Poskytnuté príspevky  24 948,52 € 

Náklady na organizovanie zbierky 97,43 € 

Spolu:  25 045,95 €  

Tvorba a zúčtovanie fondu tvoreného zo zbierky 

Tvorba a zúčtovanie fondu 1 238,57 €  

Spolu: 1 238,57 €  

Výška nákladov na správu nadácie  

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie  

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu 1 225,43 € 

Prevádzka nadácie 6 961,96 € 

Odmena za výkon funkcie správcu  

Náhrady výdavkov (cestovné štatutárnych orgánov)  

Mzdové náklady  

Na prevádzku charitatívnej lotérie  
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Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie 96,70 € 

Spolu: 8 284,09 € 

Náklady celkom:               34 568,61 € 

 

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v 

hodnotenom období 
Zmeny v nadačnej listine neboli vykonané. 

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol 

nadačnou listinou ustanovený 
Správca nadácie je zamestnancom Žilinského samosprávneho kraja a je financovaný z rozpočtu ŽSK 

podľa platných platových tabuliek.  

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch 

nadačných fondov 
Nadácia nemá nadačné fondy. 
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POĎAKOVANIE 

Poďakovanie za podporu a pomoc patrí pomáhajúcim organizáciám: 

 

Áno pre život n.o. 

Centrum včasnej intervencie n.o.  

CSS a DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Mestský úrad Žilina 

Mestský úrad Ružomberok 

Misia mladých o.z.  

Náruč o.z. 

Návrat o.z. 

Obecný úrad Makov 

Obecný úrad Radôstka 

Obecný úrad Čierne  

Obecný úrad Štiavnik  

Rozum a cit o.z. 

Slovenská katolícka charita  

UPSVAR Žilina  

 

Poďakovanie patrí sponzorom – firmám a jednotlivcom:  

Lemont -Slovakia Žilina s.r.o.  

RISS Plus s.r.o.  

p.Voštenák 

p. Resutík 

p.Benuš 

p.Repkovská  

p.Bartošová  

p.Hodálová 

anonymní darcovia 
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