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Výročná správa Nadácie 

Žilinského samosprávneho kraja  pre podporu rodiny  

za rok 2020 

 

 

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, podporuje aj dobrovoľnícku činnosť a 

talentované deti zo sociálne znevýhodnených podmienok. 

Finančná podpora je  poskytovaná jednorazovo. Vo výnimočných prípadoch, po rozhodnutí väčšiny 

členov správnej rady, je možné prideliť finančnú pomoc dvakrát. Na finančnú pomoc neexistuje právny 

nárok. 

 

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 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, č.účtu: SK84 0900 0000 0051 4825 9038 

Číslo účtu verejnej zbierky: SK05 0900 0000 0051 5416 9506 

 

 

 

 

 

http://www.nadaciazsk.sk/
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Činnosť Nadácie  

Rok 2020, v ktorom hlavnú úlohu zohrávala pandemická situácia, bol rokom minimalizovaných 

kontaktov  a zvýšenej miery  ohrozenia a nárastu ťažkostí  v rodinách. Na začiatku roka sa  podarilo 

osloviť viacerých sponzorov, no od marca sa situácia zhoršovala a záujem o podporu rodín zo strany 

donorov klesal.  

Vzhľadom na to, že sa iba  postupne rozbiehali štátne mechanizmy na podporu ľudí ohrozených stratou 

zamestnania, ochorením a následnými komplikáciami, rozhodli sme sa žiadosti o finančnú 

a poradenskú pomoc prijímať priebežne počas celého roka.  

Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, do  rozhodovacieho procesu sme zaradili 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: 

-  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,  z pripojenej alebo vyžiadanej 

dokumentácie a od uvedených kontaktných osôb. Oveľa viac sa  však komunikácia preniesla do online 
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prostredia a dôraznejšie a častejšie sa využívala pomoc a súčinnosť všetkých sociálnych služieb v okolí 

žiadateľa.  

Kontrola situácie žiadateľa prebiehala v teréne práve s využitím spolupracujúcich inštitúcií, sociálnych 

terénnych pracovníkov, ktorí sami aktívne  zasielali návrhy na pomoc  alebo telefonicky kontaktovali 

Nadáciu.   

Počas roka zaslalo svoje žiadosti 155 žiadateľov a finančný príspevok bol odsúhlasený v 88 prípadoch, 

Udelená finančná pomoc tvorí  56,7 %  zo všetkých žiadostí. 

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 ôsmim rodinám s viac ako piatimi deťmi.  Medzi žiadateľmi boli aj starí rodičia, 

ktorým boli zverené  vnúčatá do  náhradnej osobnej  starostlivosti a starali sa o nich bez prispenia rodičov 

detí. Najťažšími situáciami prechádzali osamelí ľudia, ktorí nepoberajú z rôznych príčin invalidný 

dôchodok, hoci ich zdravotný stav  im nedovoľuje zamestnať sa. Ich príjmom je iba dávka v hmotnej 

núdzi. Zistili sme, že títo ľudia sa nemôžu zamestnať kvôli  zdravotným  a sociálnym obmedzeniam, nárok 

na iné dávky nemajú, invalidný dôchodok je alebo veľmi nízky alebo si ho nechcú 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. Úmrtie živiteľa rodiny sme zaznamenali v 7 

prípadoch. 

Prehľad  doručených a schválených žiadostí  za jednotlivé roky  

Rok Počet 
žiadostí 

Schválené 
žiadosti 

Počet 
žiadostí 
živelné 
pohromy 
a tragické 
udalosti 

Počet žiadostí 
pre zdravotne 
znevýhodnených 

Počet 
žiadostí 
talentované 
deti 

Počet 
žiadostí 
pomoc 
rodinám 

Počet žiadostí 
Pomoc 
dobrovoľníkom 

2018   87   38 12 14 - 12 - 

2019   96   54 11 15 1 27 - 

2020  155   88 22 14 2 49 1 

Spolu  338 180 45 43 3 88 1 
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Výška finančnej  pomoci za jednotlivé roky  

Rok Priemerná výška  
pomoci 

Najnižšia finančná 
pomoc 

Najvyššia  finančná 
pomoc 

2018 469,8 € 
 

197 € 1498 € 

2019 462 € 
 

130 € 1011,22 € 

2020 473 € 
 

219 € 800 € 

 

Najpočetnejšie viacdetné rodiny v jednotlivých rokoch  

Počet detí  2018 a 2019 2020 

9 detí 1 rodina - 

8 detí 2 rodiny - 

7 detí 4 rodiny 2 rodiny 

6 detí 3 rodiny 3 rodiny 

5 detí 4 rodiny 3 rodiny 
 

Úmrtie otca alebo matky  

2018 4 rodiny 

2019 3 rodiny 

2020 7 rodín 
 

Rodinné centrum pomoci  a odborné poradenstvo 

V Rodinnom centre pomoci sa poskytuje  bezplatná právna pomoc, základné sociálne 

poradenstvo a psychologické poradenstvo. Na začiatku pandémie bolo podľa pokynov 

epidemiologických smerníc centrum pre verejnosť zatvorené. Veľká časť poradenstva sa preniesla na 

sociálne siete a pracovníkov kontaktovali ľudia z celého Slovenska s rôznymi otázkami a žiadosťami 

o radu. V roku 2020 tieto služby využilo 240 klientov.  

Pokračujúca spolupráca  s množstvom neziskových organizácií, samospráv i štátnych inštitúcií 

priniesla komplexný prístup  poradenstva a pomoci pre rodiny a jednotlivcov. 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. 
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Priebežne sa dopľňa databáza sociálnych služieb na linku: www.sietpomoci.sk, ktorá vznikla ako výstup 

celoslovenského projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.  

V jesenných mesiacoch nastala zmena v poskytovaní právneho poradenstva - odišla právnička 

Rodinného centra  pomoci na materskú dovolenku a do konca roka sa hľadalo vhodné riešenie 

bezplatnej  právnej  pomoci.  

Od januára 2021 sa využívajú služby právneho poradenstva  poskytovaného cez neziskovú organizáciu 

Áno pre život. 

V priestoroch Rodinného centra pomoci sa každý týždeň stretávali 2 svojpomocné skupiny 

anonymných alkoholikov a ich rodinných príslušníkov. 

Uskutočnilo sa tu 12 vzdelávacích podujatí v rámci projektu vytvárania SMART stratégie Žilinského 

kraja  pre všetkých pracovníkov VUC a tiež 4 stretnutia pre klientov vzdelávacej spoločnosti EDUKOS.  

 

 

http://www.sietpomoci.sk/
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Propagácia činnosti 

 

V období pandémie, kedy mnohé neziskové organizácie prišli o podporovateľov a sponzorov, 

bolo potrebné posilniť marketingové procesy a prácu s verejnosťou. Preto na základe  rozhodnutia 

správnej rady Nadácie na dobu 2 mesiacov posilnila túto oblasť práce odborníčka na marketingovú 

komunikáciu a prácu s verejnosťou.  

Spolupráca priniesla skvalitnenie web stránky s pravidelnými príspevkami a mnohé ďalšie aktivity 

smerujúce k zviditeľneniu činnosti Nadácie. Pripravila sa profesionálna grafická séria materiálov 

k plánovanému benefičnému koncertu. Ten sa však kvôli zhoršenej  pandemickej situácii musel zrušiť. 

Založil sa instagramový účet, často sa zverejňovali príspevky aj na facebooku. V novembri sa činnosť 

Nadácie propagovala aj z prostriedkov VUC vďaka výraznej  podpore komunikačného oddelenia. 

V spolupráci s pracovníkmi tohto útvaru sa zverejnilo niekoľko príspevkov v médiách, pomohli  

odborne upraviť  a zverejniť nahraté propagačné videá. Pripravil sa scenár k sérii videí Nadácia radí 

a pomáha a  natočilo sa 7  videí, oslovili sa  3 osobnosti kraja – predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, riaditeľ 

Slovenského komorného divadla v Martine František Výrostko, spevák Peter Bažík, ktorí v krátkych  

videách  podporili činnosť Nadácie.  

Výraznou  propagačnou akciou bolo Vianočné prekvapenie Nadácie ŽSK, kde si mohla široká verejnosť 

v atraktívnom video klipe pozrieť  ponúkaný produkt a objednať si drobné hand made výrobky 

z tvorivých dielní. Táto aktivita priniesla 385 €. 

V októbri 2020 bola v spolupráci Krajským kultúrnym strediskom v Žiline vyhlásená súťaž 

neprofesionálnej fotografickej tvorby Čo mi dáva silu žiť. Pre zhoršenú situáciu  s pandémiou Covid -19 

sa aj táto súťaž zrušila  a presunula na jar nasledujúceho roka.  

Informácie sa pravidelne zverejňovali na facebooku, publikovali sa články a rozhovory v regionálnych 

masmédiách, na informačných elektronických tabuliach prímestskej dopravy Žilinského kraja zverejnili 

informácie  o organizácii.  
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         Propagácia  Vianočné prekvapenie Nadácie 

 

Darcovstvo, dobrovoľníci  

 

Najvýznamnejším donorom nadácie v roku 2020 bol finančný sprostredkovateľ respect. Vďaka 

finančnej pomoci by  Nadácia v tomto náročnom roku mohla podporiť o polovicu viac  rodín. Forma 

charitatívnej reklamy firiem, ktoré si aj takto budujú dobrú povesť a firemnú kultúru, je veľmi vhodná 

a prináša obrovský efekt.  

V roku 2020 Nadácia začala postupne pracovať s dobrovoľníkmi aj spoluprácou so Sekciou pre 

mládež ŽSK. Vzniklo spoločné pracovné stretnutie o možnostiach využívania rôznych marketingových 

stratégií a pripravili sa 3 tvorivé podujatia v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Zúčastnili sa ho 5 dobrovoľníci 

a vytvorené darčekové predmety  poslúžili na získanie ďalších finančných prostriedkov pre rodiny  a 

jednotlivcov.  
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Nadácia požiadala verejnosť o venovanie 2% z podielu daní na konci roka 2019 vo viacerých 

propagačných aktivitách.  

 
V priebehu roka sa ukázal zvýšený dopyt rodín po potravinách a hmotnej pomoci, pretože zostali 

z dôvodu pandémie bez práce  alebo členovia rodín ochoreli na Covid 19 s následkami a stratili príjem. 

23 rodinám alebo organizáciám sa zabezpečil prísun potravín, drogérie, čistiacich a antibakteriálnych 

prípravkov, ošatenia, školských pomôcok a spotrebičov do domácnosti venovaných charitnými 

organizáciami alebo sponzormi. Odhadovaná suma týchto darov bola 824 €. 

 

Podporu v podobe vybavenia kuchyne riadom, kuchynskými utierkami a obuvou  dostali 2 rodiny 

zasiahnuté požiarom bytových priestorov. 

 

Obec Hlboké nad Váhom ponúkla organizovanie vianočnej zbierky pre deti Strom želaní. Sponzori si 

vybrali 30 detí z rodín, ktorým Nadácia ŽSK počas roka pomáhala a venovali vianočný darček na želanie. 

Pracovníci Nadácie zaviezli darčeky deťom  postupne do 24. decembra.  

 

 

Na začiatku školského roka aj Nadácia vyhlásila zbierku školských potrieb  v spolupráci s Diecéznou 

charitou, tie   sa venovali rodinám s najnižšími príjmami.  
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Počas roka pracovali viacerí dobrovoľníci na príprave darčekov pre vianočnú krabičku s prekvapením, 

ručne vyrobené maľované tašky, prestieranie, náušnice a iné drobnosti sa predávali aj cez internet  

v rámci verejnej  zbierky. 

 
 

S nápadom ako pomôcť prišli aj  aktívni poslanci  Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, zriekli sa  

poslaneckých odmien a rodinám v Ružomberku venovali  1250 €. 

Poslanci obecného zastupiteľstva Ivachnová vyzbierali 5 banánových krabíc potravín a čistiacich 

prostriedkov, boli rozdelené rodinám na Liptove.  

V spolupráci so sociálnym podnikom Labore sa v Nadácii ŽSK začali pripravovať priestory pre 

nasťahovanie nábytku a spotrebičov do budúcej cukrárne, dobrovoľníci pomohli s montážou  nábytku 

a úpravou priestoru. 

Po vyhlásení verejnej zbierky sa sprístupnila  aj darcovská pokladnička pre verejnosť vo vstupných 

priestoroch VUC. 

V spolupráci s organizáciou Slovenského červeného kríža sme podporili teplou stravou na mesiac 

dobrovoľníkov, ktorí pred Fakultnou nemocnicou v Žiline organizovali testovanie pacientov na Covid -

19. 

Mnohí  ďalší pomáhali zdarma odvozom hmotných darov, venovaním oblečenia, spotrebičov, nábytku 

či financií,  cez o.z.Misia mladých z Oravy, Nadácia sprostredkovala do rodín bicykle a repasované 
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notebooky.  Ďalší dobrovoľníci venovali 200 ks bavlnených rúšok, ktoré sa posielali rodinám žiadateľov  

a tiež ochranné plastové kryty na tvár. 

Iniciatíva Ktopomozeslovensku venovala  germicídny žiarič do priestorov Nadácie a Nadácia KIA  

pomohla zdravotne znevýhodnenému dievčatku prostredníctvom Nadácie ŽSK.  
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Hospodárenie  

Výsledky hospodárenia v roku 2020: 

Z dotácie poskytnutej  z rozpočtu ŽSK bolo použitých celých 20 000 €, z prevádzkových nákladov sa 

nevyčerpalo  994 €. Táto suma bola zaslaná na účet ŽSK dňa 14.1.2021. 

Počas roka vznikol preplatok za platby za elektrickú energiu v priestoroch Nadácie. Prenajímateľ  

Považská galéria umenia vyčíslila túto sumu na 417,33 € ,tento obnos bol zaslaný na účet ŽSK dňa 

21.9.2020. 

Nadácia ŽSK  získala v roku 2020 dotáciu z mesta Ružomberok vo výške 1170 €, ktorá sa celá použila na 

podporu žiadateľov z mesta Ružomberok. Z nadačnej dotácie sa podľa zmluvy použil vlastný vklad 241 

€ ako dodatok k dotácii mesta Ružomberok. Celková suma 1 411 € pokryla krízové situácie 3 rodín 

z Ružomberka. 

Od 1.3.2019  do 29.2.2020 bola povolená verejná zbierka schválená Ministerstvom vnútra SR č. 000-

2019-007490. V tomto období sa na účet verejnej zbierky vyzbieralo 1686,00 €.  

Od 1.5.2020 bola povolená verejná zbierka s názvom „Dobrovoľníci a rodiny v čase krízy“ pod číslom 

SVS-OVS2-2020/013135-002. Za 8 mesiacov do konca roka 2020 sa na účet tejto zbierky vyzbieralo 

1060 €. 

Grant 500 € získala Nadácia z finančnej  pomoci Nadácie KIA. 

Ďalšie sponzorské príspevky za rok 2020 sa získali vo výške 1566,10 € a z 2% podielu dane 372,22 €, 

spoločnosť respect Slovakia vložila na podporu rodín 20 000 €, takže celková suma, ktorá sa získala z 

iných zdrojov ako rozpočet ŽSK , bola 25 854,32 €. 

 

Zdroj  Príjem  Zostatok k 31.12.2020 

   

Grant MsU Ružomberok    1 170 0 

Verejná zbierka I. ,II.    2 746 1060 

2% z daní       372,22 0 

sponzori 21 566,10 2759,62 

SPOLU  25 854,32  
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A. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok 

štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2020 

v porovnaní so stavom k 31.12.2019 v  bol nasledovný: 

Strana aktív (v eur) 2020 2019 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU                          -   €                           -   €  

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok     

Dlhodobý finančný majetok     

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 13 250,12 €               10 744,56 €  

Zásoby     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky    

Finančné účty              13 250,12 €               10 774,56 €  

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU                   600,78 €  

Náklady budúcich období     

Príjmy budúcich období   600,78 €  

AKTIVA celkom              13 250,12 €  11 375,34 €  

Strana pasív (v eur) 2020 2019 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 9 458,60 €               8 633,07 €  

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

Fondy tvorené zo zisku 1 006,00 € 1 238,57 €  

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

756,50 €  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 058,10 € 756,50€ 

B. CUDZIE ZDROJE 2 598,00 €               2 742,27 €  

Rezervy      

Dlhodobé záväzky     

Krátkodobé záväzky                 2 598,00 €               2 742,27 €  

Bankové výpomoci a pôžičky     

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU              1 193,52 €                           -   €  

Pasíva celkom              13 250,12 €  11 375,34 €  

 

Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Hospodársky výsledok roku 2020 bol 

zisk vo výške 1 058,10 eur. 

Výnosy (v eur) 2020 2019 

Tržby z predaja služieb (charitatívna reklama) 18 806,48 €  

Prijaté dary 824,00 €  

Iné ostatné výnosy   

Úroky   

Výnosy z použitia fondu 1 627,57 €  

Prijaté príspevky od iných organizácií 1 096,10 € 800,00 € 
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Prijaté príspevky od fyzických osôb 1 340,00 € 430,00 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 372,22 €  

Prijaté príspevky zo zbierok 1395,00 € 1336,00 € 

Dotácie 28 757,89 € 32 759,11 € 

VÝNOSY celkom            54 219,26 €  35 325,11 €  

Náklady (v eur) 2020 2019 

Spotreba materiálu 1 465,44 € 3 476,32 € 

Spotreba energie 1 426,92 € 1 400,00 € 

Reprezentačné  11,98 € 

Ostatné služby 3 822,78 € 3 353,32 € 

Mzdové náklady 650,00 €  

Zákonne sociálne poistenie a zdravotné poistenie 213,18 €  

Ostatné dane a poplatky 20,00 € 22,00 € 

Odpísané pohľadávky   

Dary 824,00 €  

Osobitné náklady   

Iné ostatné náklady 117,50 € 117,90 € 

Tvorba a zúčtovanie fondov 1 395,00 € 1238,57 € 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 1555,64 €  

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 41 670,70 € 24 948,52 € 

NÁKLADY celkom 53 161,16€  34 568,61 €  

Výsledok hospodárenia 2020 2019 

Výsledok hospodárenia 1 058,10 €  756,50 €  

 

B. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu 

Výnosy z činnosti - vlastné zdroje 

Výnosy z organizovania podujatí – tržby z predaja služieb (char. reklama) 18 806,48 

Prijaté dary 824,00€ 

Iné ostatné výnosy  

Výnosy z použitia fondu 1 627,57 € 

Úroky v banke   

Spolu: 21 258,05 €  

Výnosy na činnosť - súkromné zdroje  

Finančné dary od fyzických osôb                     1 340,00 €  

Finančné dary od právnických osôb                  1 096,10 €  

Prijaté príspevky zo zbierky                1 395,00 €  

Spolu: 3 831,10 €  

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

Dotácie z rozpočtu samospráv 28 757,89 €  

Dotácie zo štátneho rozpočtu   

Príspevky z podielu zaplatenej dane 372,22 € 

Spolu: 29 130,11 €  
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Výnosy celkom: 54 219,26 €  

 

C. Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého 

darcu presahuje 331 eur 

Darcovia 

Farmácia spol. s r.o. 1 000,00 € 

Spolu: 1 000,00 €  

 

D. 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 
Vecné dary vyčíslené vo výške 824,00 eur boli použité pre fyzické osoby nasledovne: 

Poskytnuté prostriedky fyzickým osobám na verejnoprospešný účel 

Pomoc a podpora rodinám 804,00 € 

Podpora zdravotne znevýhodneným osobám 20,00 € 

Spolu: 824,00 €  

 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky vo výške 1 555,64 eur boli použité nasledovne: 

Poskytnuté prostriedky fyzickým osobám na verejnoprospešný účel 

Pomoc a podpora rodinám 500,00 € 

Podpora zdravotne znevýhodneným osobám 247,14 € 

Podpora dobrovoľníckych aktivít 808,50 € 

Spolu: 1 555,64 €  

 

Finančné dary vo výške 41 670,70 eur boli použité pre fyzické osoby nasledovne: 

Poskytnuté prostriedky fyzickým osobám na verejnoprospešný účel 

Pomoc a podpora rodinám 23 295,93 € 

Podpora pri živelných pohromách a náhlych ochoreniach 11 087,61 € 

Podpora zdravotne znevýhodneným osobám 6 097,16 € 

Podpora talentovaným deťom 1 190,00 € 

Spolu: 41 670,70 €  
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Žiadateľ Suma Účel  

Rodina EM 500 DZ 1/20 Pomoc a podpora talentovaným deťom  

Rodina PH 363,66 DZ 2/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina EH 306 DZ 3/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina MG 540 DZ 4/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina KD 720 DZ 5/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina KM 727,26 DZ 6/20   Pomoc a podpora rodinám 

Rodina TB 450,3 DZ 7/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina TO 539 DZ 8/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina KP  430 DZ 9/20 Pomoc a podpora rodinám 

Mesto Žilina- 15 rodín  500 DZ 10/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina SL 650 DZ 11/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina AK 480 DZ  12/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina ML 472 DZ  13/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina PH 419,7 DZ 14/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina ZČ 450 DZ 15/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina AM 568,08 DZ 16/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina DM 462,08 DZ 17/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina KB 612,53 DZ 18/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina MJ 233,6 DZ 19/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina MC 555 DZ 20/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom  ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina KR 470 DZ 21/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Slovenský červený kríž -

dobrovoľníci 

808.50 DZ 22/20 Podpora dobrovoľníctva  

Rodina MV 450 DZ 23/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina LJ 500 DZ 24/20 Pomoc a podpora rodinám 

 Rodina VČ 330 DZ 25/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 
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Rodina IK 560 DZ 26/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina JP 390,28 DZ 27/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina MK 461 DZ 28/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina BCH 450 DZ 29/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina LD 350 DZ 30/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina JCh 692 DZ 31/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina JK 765,64 DZ 32/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina EK 435 DZ 33/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina VK 346 DZ 34/20Pomoc a podpora rodinám 

Rodina DK 800 DZ 35/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina DK 480 DZ 36/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina LR 476,44 DZ 37/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina ĽA 219 DZ 38/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina AF 750 DZ 39/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina KM 245 DZ 40/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina AP 523 DZ 41/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina VT 663 DZ 42/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina MC 363 DZ 43/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina MČ 350 DZ 44/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina AS 592,64 DZ 45/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina MS 325 DZ 46/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina AS 690 DZ 47/20 Pomoc a podpora talentovaným deťom  

Rodina AŠ 354 DZ 48/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina BM 490 DZ 49/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina BG 600 DZ 50/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina MZ 500 DZ 51/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina MF 487,52 DZ 52/20 Pomoc a podpora rodinám 
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Rodina HC 570 DZ 53/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina JDZ 500 DZ 54/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina  AH 500 DZ 55/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina KK 500 DZ 56/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina VP 350 DZ 57/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina ZN 300 DZ 58/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina MD 472 DZ 59/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina DV 800 DZ 60/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina ZB 750 DZ 61/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina MP 593,16 DZ 62/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina EK 720 DZ 63/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina AG 544 DZ 64/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina AŠ 228 DZ 65/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina MP 681 DZ 66/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina IŠ 292,35 DZ 67/20  Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina MB 232,5 DZ 68/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina MS 756 DZ 69/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina AV 388 DZ 70/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina VŠ 492 DZ 72/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina MČ 446 DZ 73/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina DR 524,74 DZ 74/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina KM 500 DZ 75/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina MH 494,56 DZ 76/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

Rodina LD 330 DZ 77/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina ŠŠ 350 DZ 78/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina ML 400 DZ 79/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina PH 350 DZ 80/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina NV 410 DZ 81/20 Pomoc a podpora rodinám 
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Rodina KG 780 

zaplatene v 

r.2021 

DZ 82/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina JJ 540 

zaplatene v 

r.2021 

DZ 83/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina SP 450 DZ 84/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina MM 600 DZ 85/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina JS 300 DZ 86/20 Pomoc a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina HC 330 DZ 87/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina BB 356 DZ 88/20 Pomoc a podpora rodinám 

Rodina PL 490 DZ 89/20 Pomoc a podpora pri živelných 

pohromách a náhlom ochorení alebo 

smrti,korona 

  DZ 71/20 nebola riešená  

 

   

E. 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  

Dary 824,00 € 

Poskytnuté príspevky  41 670,70 € 

Náklady na organizovanie zbierky 71,93 € 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 1 555,64 

Spolu:  44 122,27 €  

Tvorba a zúčtovanie fondu tvoreného zo zbierky 

Tvorba a zúčtovanie fondu 1 395,00€  

Spolu: 1 395,00 €  

Výška nákladov na správu nadácie  

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 840,80 € 

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu 608,18 € 

Prevádzka nadácie 5 166,73 € 

Odmena za výkon funkcie správcu  

Náhrady výdavkov (cestovné štatutárnych orgánov)  

Mzdové náklady 863,18 € 

Na prevádzku charitatívnej lotérie  

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie 165,00 € 

Spolu: 7 643,89 € 

Náklady celkom:               53 161,16 € 
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F. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v 

hodnotenom období 
Zmeny v nadačnej listine neboli vykonané. 
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POĎAKOVANIE 

Poďakovanie za podporu a odbornú pomoc patrí pomáhajúcim organizáciám: 

Áno pre život n.o. 

Centrum včasnej intervencie n.o.   

Centrum mimosúdnych dohôd Žilina s.r.o. 

CSS a DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Informačná kancelária pre obete trestných činov 

Mestský úrad Žilina 

Mestský úrad Ružomberok 

Mestský úrad Turzovka- Nízkoprahové denné centrum  

Misia mladých o.z.  

Nadácia J&T 

Nadácia mesta Žilina 

Náruč o.z. 

Návrat o.z. 

Obecný úrad Hlboké nad Váhom  

Obecný úrad Ivachnová 

Obecný úrad Makov 

Obecný úrad Radôstka 

OZ Rovnováha 

Diecézna charita – Žilina, Čadca, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, farské charity v obciach 

UPSVAR Žilina  

UPSVAR Námestovo 

UPSVAR Čadca 

UPSVAR Ružomberok  

V.I.A.C o.z. a jeho komunitné centrá 
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Poďakovanie sponzorom – firmám, jednotlivcom a anonymným darcom:  

Respect Slovakia s.r.o. 

Henkel  

FARMACIA spol. s r.o 

Miroslav Slivoň 

Pavol Jurina  

Matúš Pňaček  

Patrik Habo 

Karol Javorka 

Martin Hromada 

JUDr. Ľubomír Kubáň 

Peter Štupák 

Vojtech Macko 

Miroslav Kerdík 

Ján Kuráň 

Eva Englová  

Ján Marosz 

Sebastian Szabados 

Rastislav Butko 

Beáta Badibangová 

Ing. Ľubomír Králik  

Anna Melková  

Katarina Zavadzanová 

Jana Marešová 

Veronika Frajtová  

Martin Krčmárik  

Anna Novysedláková  

Martina Remencová  

Jarmila Majáková 

Monika Veselovská  

Martin Kubala 
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Miroslava Murínová  

Mária Motejleková  

Anna Mojžišová  

Jaroslav Varga  


