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Profil nadácie 

 Vznik: 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 

 Názov:  Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny 

 Sídlo:   Ul. Republiky 1, 010 01 Žilina  

 IČO:   51844508  

Kontakt: nadacia@zilinskazupa.sk, +421948386342,  www.zilinskazupa.sk 

Nadačné imanie: Majetok nadácie zapísaný do registra nadácií je tvorený majetkovým vkladom 

zakladateľa a to vo výške 6 639,- €  

Verejnoprospešný účel nadácie: 

 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 popdopru talentovaných detí zo sociálne znevýhodnených 

podmienok. 

Orgány nadácie od 13. 6. 2018 do 31. 12. 2018: 

Správna rada - určuje stratégiu nadácie, schvaľuje finančnú podporu projektov, rozhoduje o použití majetku a 

zmenách v nadačnej listine. Tvorí ju: 

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  

správca nadácie: PhDr. Gabriela Podolanová 

Dozorná rada - kontroluje, či účtovníctvo a činnosť nadácie sú vedené v súlade s príslušnými 

predpismi a s nadačnou listinou. Tvorí ju:  

Ľubomír Sečkár – predseda DR 

Ing. Erik Gemzický  – člen DR 

Ing. Elena Šuteková– členka DR   

mailto:nadacia@zilinskazupa.sk


2. Správa o činnosti Nadácie za rok 2018 

  

V prvom roku svojej existencie sa činnosť Nadácie sústredila na vytvorenie základných 

podmienok pre úspešné napľńanie úloh, ktoré jej vyplývyjú z cieľov.  

V júli 2018 sa pripravila a získala registrácia z Ministerstva vnútra SR  

V auguste 2018 sa pripravil projekt rekonštrukcie budúcich priestorov, pripravila sa predstava web 

stránky a potrebnej dokumentácie pre činnosť.  

V septembri 2018 bola vyhlásená  verejná súťaž o realizátora rekonštrukcie, bolo nutné ju zopakovať 

pre nízky počet zaslaných ponúk.  

V októbri 2018 sa stretla správna rada  na svojim prvom zasadnutí a odsúhlasila podmienky a porces 

prideľovania finančných prostriedkov žiadateľom o podporu ako aj činnosť Rodinného centra pomoci 

ako nástroja na komplexnú pomoc žiadateľom. 

V novembri 2018 prebiehala aktívna práca so žiadateľmi a spolupracujúcimi inštitúciami, nadviazala 

sa kvalitná spolupráca so skúsenými  neziskovými organizáciami .  

V decembri 2018 sa  ukončilo posúdenie všetkých žiadostí, rozhodlo sa o pridelení finančnej pomoci a 

poskytovala sa potrebná poradenská a charitatívna činnosť. Bolo to náročné obdobie, pretože 

finančné toky museli byť do konca kalendárneho roku realizované a vyúčtované. Uskutočnil sa aj 

nákup kancelárskeho vybavenia budúcich priestorov  Nadácie. 

V priebehu týchto mesiacov prebiehala aj komunikácia navonok  cez médiá. Zverejnili sa tlačové 

správy o začiatku činnosti Nadácie, informácie boli šírené na poradách riaditeľov organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK i na porade sociálnych poradcov z rôznych organizácií v regióne. 

Webová stránka sa nevytvorila z toho dôvodu, že bolo potrebné zosúladiť kroky s pripravovaným 

grafickým manuálom celej stránky ŽSK, aby boli informácie kompatibilné. Vznikol iba grafický návrh 

loga nadácie a vytvorili sa propagačné letáky so základnými informáciami. 

Všetky samosprávy kraja boli i nformované o činnosti Nadáci  elektronickou komunikáciou. 

Proces výberu žiadostí:  

Správna rada určila kompetencie správcu nadácie pri prideľovaní finančnej čiastky do výšky 1000 Eur, 

aby bolo možné veľmi flexibilne a rýchlo rozhodovať. O sume vyššej ako 1000 Eur rozhodovala 

správna rada, takáto suma bola pridelená 1 žiadosti. Priemerná  vyplatená suma bola 460 Eur. 

Počet zslaných žiadostí  87 

Počet  podporených žiadostí  38 

Žiadosti prevažne zo sociálnych dôvodov  51 

Žiadosti prevažne zo zdravotných dôvodov 36 

 



S každým žiadateľom prebehla komunikácia o jeho potrebách a prípadnej  ďalšej pomoci a 

poradenstve, vo väčšine prípadov sa žiadatelia skontaktovali s  ďalšími odborníkmi. Počas práce  pri 

vyhodnocovaní 1. kola výzvy nastala vzájomná spoluráca viacerých dôležitých inštitúcií zo štátneho, 

neverejného  i neziskového sektora. 

Finančná pomoc žiadateľom bola poskytnutá formou darovacej zmluvy na určitú čiastku, ktorá bola 

vypočítaná ako suma za bežné výdavky domácnosti na energie, nájomné, stravné pre deti v školách, 

ubytovanie na internáte / podľa zaslaných reálnych dokladov – výpisy z banky, faktúra za energie/ 

alebo ako vec  potrebná na uľahčenie života v rodine. V niekoľkých prípadoch sme potrebné 

požadované veci zakúpili priamo v obchode cez internet  na základe prieskumu trhu a obchodu sme 

zaplatili faktúru. Žiadateľ si tovar potom vyzdvihol alebo mu  ho kuriér doručil. Finančné prostriedky 

z účtu nadácie bolo potrebné použiť do 31.12.2018. Pre tento limitujúci faktor nebolo možné 

preplatiť liečebné pobyty, ktoré sa vybavujú  dlhšie, a ktoré boli často predmetom žiadosti.  

 

3. Výsledky hospodárenia  Nadácie za rok 2018 

 

Finančné vyúčtovanie dotácie poskytnutej na základe dotačnej zmluvy č.767/2018/OSV prebehlo 

v súlade s podmienkami zmluvy.  

Na prevádzkový účet Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny/ ďalej len 

Nadácia ŽSK/ bolo 7.9.2018 zaslaných 20 000 Eur na verejnoprospešnú činnosť a 5600 Eur na 

bežné prevádzkové náklady. 

Po záverečnom zúčtovaní sa zo sumy na verejnoprospešnú činnosť nevyčerpalo 2 147,06 EUR 

a z prevádzkových nákladov sa nevyčerpalo 2 197,60 EUR. Celá suma 4 344,66 EUR bola zaslaná na 

účet ŽSK č. SK48 8180 0000 0070 0050 3670 dňa 16.1.2018. 

Na ekonomické oddelenie boli zaslané aj výsledky vyúčtovania – súvaha  a výsledovka. 

Všetky originály účtovných dokladov sa nachádzajú v kancelárii Nadácie ŽSK na Ul. Republiky 1. 

Z dotácie nevznikli žiadne výnosy. 

V tomto roku neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine, ani nevznikli žiadne nadačné fondy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



Členenie nákladov (N): Suma: 

Občerstvenie 3,06 € 

Drobný majetok do 1700€ 1 217,88 € 

Ostatné prevádzkové náklady 962,71 € 

Poštovné 38,30 € 

Notárske služby 4,87 € 

Ostatné služby 427,53 € 

Spracovanie účtovníctva   400,00 € 

Správne poplatky, kolky 68,00 € 

Bankové poplatky 280,05 € 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 17 852,94 € 

Suma spolu: 21 255,34 € 

  
Členenie výnosov (V): Suma 

Dotácia ŽSK 21 255,34 € 

  
V - N 0,00 € 
 
 
  

 Prehľad čerpania financií: 

Dotácia ŽSK na verejnoprospešnú činnosť 20 000 € 

Vyčerpané prostriedky na verejnoprospešnú 
činnosť  

17 852,94 € 

Zostatok    2 147,06 € 
 

Dotácia ŽSK na prevádzku Nadácie  5 600 € 

Vyčerpané prostriedky na prevádzku  3 402,40 € 

Zostatok 2 197,60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dary poskytnuté Nadáciou v roku 2018 

Rodina  z Martina                      Poskytnutý príspevok na nevyhnutné potreby domácnosti a notebook       

pre školákov                                                                                        639 Eur 

Rrodina  z Čierneho                  Poskytnutý príspevok na nevyhnutné potreby domácnosti        499 Eur  

Rodina z Ružomberka               Poskytnutý príspevok na notebook pre stredoškoláka                308 Eur 

Rodina z Krasňan                       Poskytnutý príspevok na nevyhnutné potreby domácnosti        790 Eur 

Rodina z Kysuckého L.              Poskytnutý príspevok na nevyhnutné potreby domácnosti   752,50 Eur 

Rodina zo Štiavnika                   Poskytnutý príspevok na nevyhnutné potreby domácnosti        530 Eur  

Rodina z Ružomberka               Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                    700 Eur  

Rodina  z Rajeckej Lesnej         Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                 866,41 Eur  

Rodina zo Žiliny                          Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                307,40 Eur  

Rodina z Porúbky                       Poskytnutý príspevok na chod domácnosti   

                                                      a obedy v školskej jedálni                                                               337,75 Eur  

Rodina z Ružomberka                Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                319,54 Eur  

Rodina zo Žiliny                           Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                    390 Eur 

Rodina z  Bytče                            Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                               440,63 Eur 

Rodina z Tvrdošína                      Poskytnutý príspevok na chod domácnosti 

                                                        a stravu v šolskej jedálni                                                              418,50 Eur  

Rodina z Ružomberka                Poskytnutý príspevok na chod domácnosti   

                                                       a stravu v šolskej jedálni                                                              333,40 Eur 

Rodina zo Staškova                     Poskytnutý príspevok na chod domácnosti,  

                                                        ubytovanie v školskom internáte                                              456,56 Eur 

Rodina zo Staškova                     Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                             499,73 Eur 

Rodina z Rakovej                         Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                             516,62 Eur 

Rodina zo Štefanova n. O.         Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                   504 Eur         

Rodina z Varína                            Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                              289,2 Eur 

Rodina z Višňového                    Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                               287,5 Eur   



Rodina zo Žiliny              Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                       423,28 Eur            

Rodina z Turian              Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                      534,54 Eur 

Rodina z Čadce               Poskytnutý príspevok na rekonštrukciu elektrickej siete                1 498 Eur 

Rodina z Krivej               Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                           323 Eur  

Rodina z Oščadnice       Poskytnutý príspevok na                                                                      277,77 Eur      

Rodina zo Žiliny              Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                           197 Eur                                                                               

Rodina z Krušetnice       Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                        242,5 Eur                                                     

Rodina z Tvrdošína         Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                       327,10 Eur      

Rodina z Čimhovej         Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                        365,80 Eur                                                

Rodina zo Žiliny              Poskytnutý príspevok na nevyhnutné potreby  domácnosti                360 Eur  

Rodina zo Žiliny              Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                        220,26 Eur 

Rodina z Martina           Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                             220 Eur 

Rodina z Námestova     Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                             257 Eur    

Rodina z Tvrdošína        Poskytnutý príspevok na cestovné  za zdravotnou starostlivosťou 245,50 Eur    

Rodina z Lokce               Poskytnutý príspevok na  špeciálny kočík  pre dieťa  s DMO               1000 Eur   

Rodina z Ružomberka   Poskytnutý príspevok na rekonštrukciu kúpeľne                              929,95  Eur     

Rodina z Rajca               Poskytnutý príspevok na chod domácnosti                                            245,5 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účtovná  uzávierka 



 



 

 









 



 

4. Záver 

 

 “Najhorším väzením je zatvorené ľudské srdce”   

                                                                              Ján Pavol II. 

 

Ďakujeme všetkým iniciátorom Nadácie , podporovateľom a spolupracovníkom za množstvo dobrých 

rád, pomoci, spolupatričnosti a  konkrétnych dobrých skutkov, ktoré pomohli utíšiť bolesť a dodať 

svetlo nádeje jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkostiach a problémoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


