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Výročná správa Nadácie 

Žilinského samosprávneho kraja  pre podporu rodiny  

za rok 2021 

 

 

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 

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

Číslo účtu verejnej zbierky: SK05 0900 0000 0051 5416 9506 
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Činnosť Nadácie  

Rok 2021 bol opäť poznačený šírením koronavírusu, bol rokom minimalizovaných kontaktov  

a zvýšenej miery  ohrozenia a nárastu ťažkostí  v rodinách. Pracovisko Nadácie a Rodinného centra  

pomoci fungovalo v pandemickom režime – online formou a hlavne cez telefonický kontakt. Po roku 

sťažených ekonomických podmienok aj záujem o podporu rodín zo strany donorov klesal. Napriek 

tomu sa podarilo získať dôveru spoločnosti Respect Slovakia s.r.o., ktorá aj v roku 2021 prispela 

významnou sumou rodinám a jednotlivcom ohrozeným nepriaznivou sociálnou a ekonomickou 

situáciou. 

Žiadosti o finančnú a poradenskú pomoc sme prijímali priebežne počas celého roka. 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. 

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  
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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. Oveľa viac sa  však komunikácia preniesla do online 

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.   

V ďalšej fáze práce so žiadateľmi  sa zisťovali 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. 

Počas roka zaslalo svoje žiadosti 137 žiadateľov a finančný príspevok bol odsúhlasený v 77 prípadoch, 

Počet schválených žiadostí s udelenou  finančnou pomocou tvorí  56,2 %  zo všetkých žiadostí. 

Vďaka podpore sponzorov a darcov sa zvýšila aj priemerná schválená suma na 520€. 

Vzrástol počet  starých rodičov , ktorí sa starajú o vnukov v náhradnej osobnej starostlivosti. Od štátu 

nemajú nárok na príspevok na dieťa, častokrát sa zdľhavo vybavuje výživné od rodičov, ak žijú. Ak je starý 

rodič osamelý, iba so svojim dôchodkom, vtedy je situácia v rodine veľmi zložitá.  Zvýšil sa aj počet ľudí 

postihnutých koronavírom a stratou zamestnania.  

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 4 

prípadoch. 
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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 

2021 137   77 14 9 1 53 - 

Spolu  475 256 59 51 4 141 1 

 

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 € 

2021 536 €  200 € 900 € 

 

Najpočetnejšie viacdetné rodiny v jednotlivých rokoch  

Počet detí  2018 a 2019 2020 2021 

9 detí 1 rodina - 1 rodina 

8 detí 2 rodiny -  

7 detí 4 rodiny 2 rodiny 1 rodina 

6 detí 3 rodiny 3 rodiny  

5 detí 4 rodiny 3 rodiny 2 rodiny 

 

Úmrtie živiteľa alebo matky  

2018 4 rodiny 

2019 3 rodiny 
2020 7 rodín 
2021 4 rodiny 

 

Vzrástlo množstvo logistickej  práce a potreba distribúcie hmotnej pomoci. Táto pomoc je  získavaná 

od darcov a darcovských organizácií a niekedy tvorí dodatok k finančnej pomoci, inokedy pomáha 
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v momentálnej naliehavej situácii, ktorú treba neodkladne riešiť. Poskytnutá hmotná pomoc v roku 

2021 bola nasmerovaná asi do 95 rodín, hodnota vecí  bola približne  4 150 €. 

 

Rodinné centrum pomoci  a odborné poradenstvo 

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

poradenstvo a psychologické poradenstvo. Počas 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 2021 tieto služby využilo 266 klientov, číslo sa každý rok zvyšuje. Počet odborných 

poradenstiev celkom za 4 roky dosiahol číslo 745. Niektorí klienti sa vracajú častejšie, ich problémy si 

vyžadujú viacero intervencií.  

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. 

Pracovníčka Rodinného centra sa podieľa na dopĺňaní databázy sociálnych služieb na linku: 

www.sietpomoci.sk, ktorá vznikla ako výstup celoslovenského projektu Medzigeneračná solidarita a 

ochrana ľudskej dôstojnosti. Na základe týchto informácií môžu pracovníci v sociálnych službách  nájsť 

rýchlo potrebné informácie  a kontakty o inštitúciách a sociálnych službách na Slovensku.  

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. 

Nadácia  a Rodinné centrum sa stali súčasťou Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných  

činov na úrovni Žilinského kraja a zúčastňovali sa počas roka online videostretnutí so spolupracujúcimi 

kolegami pri riešení rôznych problémov ako je kyberšikana v školách alebo zvýšené domáce násilie.  

Priestory centra sporadicky slúžili aj na supervíziu a stretávanie sa pracovných skupín sociálnych 

pracovníkov.  
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Propagácia činnosti 

Rok priniesol opäť obmedzenie osobných kontaktov , a preto sa komunikácia voči verejnosti  

niesla výrazne cestou internetových  komunikačných nástrojov.  

Zverejnili sa ďalšie video nahrávky odborníkov k zaujímavým témam, ktoré oslovili cez sociálne 

siete väčší počet  čitateľov. 

Spracovali sa viaceré grafické materiály ako letáky, pozvánky, výzvy, samolepku s QR kódom 

s možnosťou darovania dobrovoľnej finančnej podpory a tieto materiály sa zverejnili  na internete. Cez 

mailing list sme oslovili všetky obecné a mestské úrady  v kraji  s ponukou pomoci  pre ich obyvateľov, 

tiež sa zaslali informačné materiály úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a všetkým spolupracujúcim 

organizáciám a komunitným centrám.  

Aj v tomto roku sa pokúšala Nadácia zorganizovať  benefičný koncert, no pre zlú pandemickú 

situáciu  sa koncert nekonal.  

Zapojili sme sa do podpisovej petície za zákaz hazardu v Žiline - zilinaprotihazardu.sk. 

Poskytli sme  hodinový profilový rozhovor na Rádii Lumen. 
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Darcovstvo, dobrovoľníci  

 

 

Spolu so Sekciou pre  mládež ŽSK sme  sa zapojili do aktivít Roku dobrovoľníctva, pri rôznej 

pomoci rodinám s nami spolupracuje viacero dobrovoľníkov. Natočili sme video  o podpore 

dobrovoľníctva. Môžeme spomenúť veľmi milú  záslužnú aktivitu dobrovoľníčky, ktorá vo svojom 

voľnom čase ušila zo second handového riflového oblečenia kvalitné, viacúčelové a estetické ruksaky 

a tašky a venovala ich našej Nadácii v počte asi 200 ks. Tieto darčeky sme  dražili v rámci aukcie, ktorá 

obsahovala aj výrobky dobrovoľníkov vytvorené počas  viacerých  tvorivých dielní, prípadne ich 

venujem deťom a  rodinám v núdzi, s ktorými pracujeme  počas roka. 

Najvýznamnejším donorom nadácie aj  v roku  2021 bola spoločnosť Respect Slovakia s.r.o.. 

Bez tejto výdatnej finančnej pomoci by  Nadácia nemohla podporiť 39 rodín, ktoré získali pomoc. Forma 

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

a prináša obrovský efekt.   
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V decembri sa podarilo nadviazať spoluprácu s firmou Dolkam Šuja a.s., ktorá vyzbierala na 

charitatívnej akcii svojich zamestnancov 500 € a cez Nadáciu kráľa Baudouina ich venovala na 

charitatívne účely našej Nadácii. Peniaze budú použité v nasledujúcom roku. 

V spolupráci s dobrovoľníkmi z Obvodného úradu v Bytči a so  starostkou obce Hlboké nad 

Váhom sme zorganizovali vianočné darčekové potešenie STROM ŽELANÍ pre 14 detí z radov žiadateľov 

o finančnú pomoc.  

 

 

V priebehu roka sa na nás obracali mnohé  rodiny aj organizácie a prosili o potravinovú  a hmotnú 

pomoc. Vyhlásili sme vianočnú zbierku potravín na pečenie vianočných  koláčov, ktorej sa zúčastnili 

zamestnanci ŽSK, dostali sme potraviny aj z obce Ivachnová či z farských charít a od súkromných osôb.  

 

Podporila nás  aj firma Henkel dodávkou 200 ks hygienických a dezinfekčných prostriedkov. 

Potravinami a hmotnou pomocou sme dokázali zlepšiť aspoň jednorazovo situáciu asi v 95 rodinách, 

odhadovaná suma týchto darov bola asi  4200 €. 
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Hospodárenie  

Výsledky hospodárenia v roku 2021: 

Po záverečnom zúčtovaní sa suma  určená na verejnoprospešnú činnosť vyčerpala celá vo výške  20 

000 EUR.  Bolo podporených 44 žiadateľov z celkových 137 zaslaných žiadostí.  

Priemerná suma na žiadateľa bola vo výške 520€. Najnižšia dotácia bola vo výške 200€. 

Najvyššia dotácia bola vo výške 900 €. 

 

V roku 2021 sa  podarilo získať  z ďalších zdrojov  23 010  € a  ďalších 39 žiadateľov získalo podporu 

z finančného balíka získaného z  týchto  zdrojov. 

Celkovo bolo podporených 77 žiadostí a odborná poradenská pomoc sa poskytla viac ako 266 

záujemcom.  

Nadácia získala z charitatívnej reklamy spoločnosti Respect Slovakia s.r.o. 20 000 €, ktoré sa použili 

účelovo na  podporu rodín a  jednotlivcov, ktorí požiadali o podporu. 

Od donora Dolkam Šuja a.s. Nadácia získala 500 € a z 2% z dane prišlo na účet 384,88 €. Tieto zdroje 

boli všetky použité na podporu žiadateľov o finančnú pomoc. 

Od 1.5.2020 do 30.4.2021 bola povolená verejná zbierka schválená Ministerstvom vnútra SR č.  SVS-

OVS2-2020/013135-002 s názvom „Dobrovoľníci a rodiny v čase krízy“. Verejnosť podporila cieľ 

zbierky sumou 1206 €. Tieto sa použili na  podporu vzdelávania detí v rodinách so zlou finančnou 

situáciou a na podporu zlepšenia zručností a zamestnateľnosti osamelých matiek. 

V septembri 2021 bola vyhlásená ďalšia verejná zbierka povolená pod č. SVS-OVS2- 000-2021-030035 

zo dňa 8.9.2021, ktorá potrvá do 8.9.2022. 

 

Prevádzkové náklady: 

Vzhľadom na krízovú pandemickú situáciu počas roka sa väčšina služieb  poskytovala online 

a telefonicky,  nekonali sa ani iné aktivity v priestoroch Nadácie. Aj preto sa z prevádzkových 

nákladov vo výške 9600 €  nevyčerpalo  2 202,56 € a vrátili sa na účet VUC. 
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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 31.12.2021 

v porovnaní so stavom k 31.12.2020 v  bol nasledovný: 

Strana aktív (v eur) 2021 2020 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU                          -   €                           -   €  

Dlhodobý nehmotný majetok     

Dlhodobý hmotný majetok     

Dlhodobý finančný majetok     

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 18 582,58 €  13 250,12 €  

Zásoby     

Dlhodobé pohľadávky     

Krátkodobé pohľadávky     

Finančné účty              18 582,58 €               13 250,12 €  

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU   

Náklady budúcich období     

Príjmy budúcich období     

AKTIVA celkom              18 582,58 €               13 250,12 €  

Strana pasív (v eur) 2021 2020 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 10 553,93 €  9 458,60 €  

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

Fondy tvorené zo zisku 1 106,40 € 1 006,00 € 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

1 814,60 € 756,50 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 994,93 € 1 058,10 € 

B. CUDZIE ZDROJE 2 258,56 €  2 598,00 €  

Rezervy      

Dlhodobé záväzky     

Krátkodobé záväzky                 2 258,56 €                  2 598,00 €  

Bankové výpomoci a pôžičky     

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU              5 770,09 €               1 193,52 €  

Pasíva celkom              18 582,58 €               13 250,12 €  

 

Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Hospodársky výsledok roku 2021 bol 

zisk vo výške 994,93 eur. 

Výnosy (v eur) 2021 2020 

Prijaté dary 3 185,00 € 824,00 € 

Výnosy z použitia fondu 20,60 € 1 627,57 € 

Príspevky z charitatívnej reklamy 15 423,43 € 18 806,48 € 

Prijaté príspevky od iných organizácií 1 124,93 € 1 096,10 € 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 370,00 € 1 340,00 € 
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Príspevky z podielu zaplatenej dane 384,88 € 372,22 € 

Prijaté príspevky zo zbierok 121,00 € 1395,00 € 

Dotácie 28 921,42 € 28 757,89 € 

VÝNOSY celkom            49 551,26 €             54 219,26 €  

Náklady (v eur) 2021 2020 

Spotreba materiálu 688,87 € 1 465,44 € 

Spotreba energie 1 485,57 € 1 426,92 € 

Reprezentačné   

Ostatné služby 3 485,90 € 3 822,78 € 

Mzdové náklady 650,00 € 650,00 € 

Zákonne sociálne poistenie a zdravotné poistenie 213,14 € 213,18 € 

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

Dary 3 185,00 € 824,00 € 

Iné ostatné náklady 543,32 € 117,50 € 

Tvorba a zúčtovanie fondov 121,00 € 1 395,00 € 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky  1 555,64 € 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 328,88 €  

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 37 834,65 € 41 670,70 € 

NÁKLADY celkom 48 556,33 €  53 161,16 €  

Výsledok hospodárenia 2021 2020 

Výsledok hospodárenia 994,93 €  1 058,10 € 

 

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

Výnosy z činnosti - vlastné zdroje 

Iné ostatné výnosy  

Výnosy z použitia fondu 20,60 € 

Úroky v banke   

Spolu: 20,60 €  

Výnosy na činnosť - súkromné zdroje  

Prijaté vecné dary 3 185,00 € 

Príspevky z charitatívnej reklamy 15 423,43 € 

Príspevky od právnických osôb                     1 124,93 €  

Príspevky od fyzických osôb                  370,00 €  

Prijaté príspevky zo zbierky                121,00 €  

Spolu: 20 224,36 €  

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

Dotácie z rozpočtu samospráv 28 921,42 €  

Dotácie zo štátneho rozpočtu   

Príspevky z podielu zaplatenej dane 384,88 € 

Spolu: 29 306,30 €  

Výnosy celkom: 49 551,26 €  
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C. Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého 

darcu presahuje 331 eur 

Darcovia 

Dar právnickej osoby 500,00 € 

Dar právnickej osoby 500,00 € 

Dar fyzickej osoby 350,00 € 

Spolu: 1 350,00 €  

 

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 3 185,00 eur boli použité pre fyzické osoby nasledovne: 

Poskytnuté prostriedky fyzickým osobám na verejnoprospešný účel 

Pomoc a podpora rodinám 3 185,00 € 

Spolu: 3 185,00 €  

 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 264,86 eur boli použité nasledovne: 

Poskytnuté prostriedky fyzickým osobám na verejnoprospešný účel 

Podpora zdravotne znevýhodneným osobám 264,86 € 

Spolu: 264,86 €  

 

Finančné dary vo výške 37 834,65 eur boli použité pre fyzické osoby nasledovne: 

Poskytnuté prostriedky fyzickým osobám na verejnoprospešný účel 

Pomoc a podpora rodinám 27 090,74 € 

Podpora pri živelných pohromách a náhlych ochoreniach 7 787,22 € 

Podpora zdravotne znevýhodneným osobám 2 956,69 € 

Spolu: 37 834,65 €  

 

Žiadateľ Suma  Účel  

Rodina VO 500 DZ  01/21 13 – Pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina MZ 457 DZ  02/21     11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina ZM 422 DZ  3/21  11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina PL 380 DZ  4/21  12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 
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pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina PZ 570 DZ  5/21  11 – Pomoc 

a podpora rodinám  

Rodina GM 720 DZ  6/21  12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina GE 500 DZ  7/21  11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina HG 520 DZ  8/21  11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina MV 470 DZ  9/21  11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina RA 525 DZ 10/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina SI 648 DZ 11/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina ČJ 440 DZ 12/21 13 – Pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina FA 498 DZ 13/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 
pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina JB 540 DZ 14/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina MP 754,5 DZ 15/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina SV 600 DZ 16/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina R E 542 DZ 17/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina GA 425 DZ 18/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina VM 500 DZ 19/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina KZ 250  DZ 20/21 13 – Pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina OM 200 DZ 21/2111 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina DM 400 DZ 22/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 
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Rodina VJ 800 DZ 23/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina RM 450 DZ 24/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina ZD 500 DZ 25/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina IA 554,38 DZ 26/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina BA 312,46 DZ 27/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina VN 402,98 DZ 28/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina RI 232 DZ 29/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina OA 410 DZ 30/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina BA 600 DZ 31/21 11 – Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina JM 340 DZ 32/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina SA 402,12 DZ 33/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina ML 476 DZ 34/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina JM 540 DZ 35/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina PM 453 DZ 36/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina KE 378 DZ 37/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina LM 622 DZ 38/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina SM 440 DZ 39/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina MJ 606,74 DZ 40/2112 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina UM 510 DZ 41/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina KB 321 DZ 42/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 
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pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina KL 340 DZ 43/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina SM 349 DZ 44/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina GE 448 DZ 45/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina SJ 480 DZ 46/21 11 -  Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina KA 288,94 DZ 47/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina BP 450 DZ 48/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina BN 363,2 DZ 49/21 11 - Pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina KE 550,6 DZ 50/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina VM 636 DZ 51/21 11 - Pomoc 
a podpora rodinám 

Rodina MM 323,40 DZ 52/21 13 – Pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina PE 334,59 DZ 53/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina PA 210 DZ 54/21 11-  pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina SM 364 DZ 55/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina MG 300 DZ 56/2113 -  pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina OV 500 DZ 57/21 13 – pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina HM 595, 97 DZ58/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina ŠM 980 DZ 59/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina DJ 886 DZ 60/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina KE 800 DZ 61/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 
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Rodina HD 780 DZ 62/21 13 – pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina SK 750 DZ 63/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina PA 900 DZ 64/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina ŠM 525 DZ 65/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina HM 282,15 DZ 66/21 13 – pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina MM 380 DZ 67/21 13 – pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina BM 780 DZ 68/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina PI 750 DZ 69/21 13 – pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným 

Rodina KJ 604 DZ 70/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina BE 350 DZ 71/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina KJ 670 DZ 72/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina MM 246,5 DZ 73/21 12 – Pomoc 

a podpora pri živelných 

pohromách a náhlych 

ochorení alebo smrti 

Rodina MM 700 DZ 74/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina BS 300 DZ 75/21 11 – pomoc 

a podpora rodinám 

Rodina JĽ 398                                                      DZ 76/21 13 – pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýchodneným 

Rodina JM 296 DZ 77/21 13 – pomoc 

a podpora zdravotne 

znevýhodneným  
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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 

Pomoc a podpora rodinám 30 339,76 € 

Podpora pri živelných pohromách a náhlych ochoreniach 7 787,22 € 

Podpora zdravotne znevýhodneným osobám 3 221,55 € 

Spolu:  41 348,53 €  

Tvorba a zúčtovanie fondu tvoreného zo zbierky 

Tvorba a zúčtovanie fondu 141,60 €  

Spolu: 141,60 €  

Výška nákladov na správu nadácie  

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie  

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu  

Prevádzka nadácie 5 943,06 € 

Odmena za výkon funkcie správcu  

Náhrady výdavkov (cestovné štatutárnych orgánov)  

Mzdové náklady 863,14 € 

Na prevádzku charitatívnej lotérie  

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie 260,00 € 

Spolu: 7 066,20 € 

Náklady celkom:               48 556,33 € 
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Schválenie výročnej správy Nadácie ZSK pre podporu rodiny za rok 2021  

V Žiline 20.6.2022 

Výročnú správu a účtovnú uzávierku za rok 2021 schval'ujú  

Ing. Erika Jurinová, predseda správnej rady Nadácie 

Ing. Barbora Birnerová, člen správnej rady Nadácie 

Mgr. Erika Cintulová, člen správnej rady Nadácie 

MUDr. Karol Javorka, člen správnej rady Nadácie 

PhDr. Jarmila Majáková, PhD, člen správnej rady                        
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POĎAKOVANIE 

Poďakovanie za podporu a pomoc patrí pomáhajúcim organizáciám, firmám a jednotlivcom: 

 

Áno pre život n.o. 

Centrum včasnej intervencie n.o.   

CDR Trstená, Námestovo 

CSS a DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

Komunitné centrum Sinaj  

Mestský úrad Žilina a komunitné centrá 

Mestský úrad Ružomberok 

Misia mladých o.z.  

Náruč o.z. 

Návrat o.z. 

Obecný úrad Ivachnová 

Obecný úrad Hlboké nad Váhom 

OZ Rovnováha 

OZ Dom nádeje 

OZ Ostrov 

Slovenská katolícka charita  

UPSVAR Ružomberok, Trstená, Námestovo  

Sekcia mládeže ŽSK 

 

Poďakovanie patrí sponzorom – firmám a jednotlivcom:  

Respect Slovakia s.r.o. 

Dolkam Šuja a.s., Lhoist Group 

Erika Jurinová 

Anonymní darcovia  

 


