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1. POSLANIE A OBLASTI ČINNOSTI 

1.1 Poslanie organizácie 

Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho 

vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. 

Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči 

násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, 

ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí. 

1.2 Oblasti činnosti 

1. Poskytovanie služieb v zmysle Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 

2. Vykonávanie opatrení v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele 

3. Prevádzkovanie bezplatnej telefonickej Linky pomoci pre ľudí v krízových situáciách 

4. Organizovanie seminárov, verejných diskusií, konferencií a prednášok zameraných na 
realizovanie účelu založenia n. o. 

5. Organizovanie preventívnych a osvetových aktivít zameraných na problematiku domáceho násilia 

6. Pomoc sociálne a hmotne núdznym rodinám v regióne 

7. Prevádzkovanie Centra poradenstva – poskytovanie bezplatného poradenstva právnika, 
psychológa a sociálneho pracovníka 

 

2. HLAVNÉ AKTIVITY 

2.1 Domov Gianny B. Mollovej 

 

V zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci poskytujeme sociálne služby v domove pre 
osamelých rodičov (§ 27) a v útulku (§30). Kapacita spolu je 25 klientov. 
 
Cieľové skupiny: 

• Tehotné dievčatá a ženy v núdzi  
V domove pre osamelých rodičov možno poskytovať bývanie a poradenstvo osamelej tehotnej žene 
v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia a osamelému rodičovi s maloletým, ktorých 
život alebo zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého.  

• Matky s deťmi – obete domáceho násilia  
V útulku možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je bez prístrešia a je v hmotnej núdzi alebo sa 
zrušila ústavná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti. V útulku možno poskytovať starostlivosť aj 
občanovi, na ktorom je páchané násilie osobou, s ktorou žije v domácnosti.  
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Formy pomoci     

• Pobytový program 
• Krízová pomoc 
• Sociálna asistencia 
• Následná pomoc 
• Programy pre deti 
 

Metódy práce 

• Špeciálne odborné poradenstvo (sociálne, právne, psychologické,pedagogické) 
• Krízová intervencia 
• Ergoterapia 
• Pedagogické metódy 

 
 

Kvantitatívne ukazovatele   
 

Počet klientov 
k 1.1.2008 

Počet prijatých 
klientov  

Počet klientov, ktorí 
ukončili poberanie 
sociálnych služieb 

Počet klientov 
k 31.12.2008 

20 
 

71 67 24 

 
Počet evidovaných žiadosti 75 
Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 3 
Počet klientov prijatých do domova pre osamelých rodičov 54 
Počet klientov prijatých do útulku (domáce násilie) 17 
Celkový počet klientov od 1998 do 2008 398 
  - z toho žien 169 
  - z toho detí 229 
Počet novonarodených detí v roku 2008 5 
Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2008 37 
 

 

Veková kategória prijatých klientov 

0 –   6 rokov 7 – 15 rokov 16 – 18 
rokov 

19 – 25 rokov 26– 35 
rokov 

36 – 45 
rokov 

46 – 55 
rokov 

26 klientov 14 klientov 2 klienti 10 klientov 9 klientov 5 klientov 5 klientov 
 

 
 

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli: 

 do podnájmu ku rodine do iných ZSS do soc. bytu 
do pestúnskej 
starostlivosti 

Ženy: 13 8 2 - - 
Deti: 24 16 4 - - 

Spolu: 37 24 6 - 
- 
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2.2 Vykonávanie opatrení  podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kuratele 
 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podľa Zákona č. 305/2005 Z. z.                               
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele Rozhodnutím č. 23043/2007-I/25 AK 
udelilo neziskovej organizácii Áno pre život, ul. Farská 543/2, Rajecké Teplice akreditáciu na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11                 
ods. 1  

písm. a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie 
sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov a pri 
uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov  

 a písm. d) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom 
a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním 
iných osôb.   

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. júna 2008. Akreditácia je udelená na 2 roky.  

Cieľové skupiny: 
• v prevažnej miere ženy a matky s deťmi ohrozené domácim násilím alebo v inej krízovej 

situácii 
• iní rodinní príslušníci 

Od udelenia akreditácie sme poskytovali podporu deťom a rodičom prostredníctvom nasledujúcich 
služieb a aktivít:  

• Odborné poradenstvo (sociálne, psychologické, právne) – individuálne konzultácie; 
terapeutický rozhovor;  

• Podporná skupina – stretnutia sú zamerané na spracovanie prežitých situácií a udalostí na 
riešení podobných problémov a emocionálnej podpore, pocitu spolupatričnosti, vzájomnom 
porozumení, pomoci sebe i iným na získaní nových skúseností, nácviku nového správania, na 
konfrontácii a korekcii postojov.  

• Tréning rodičovských zručností – individuálne tréningy pre rodičov a deti zamerané na rozvoj 
rodičovských zručností s využitím prvkov hrovej a filiálnej terapie;  

• Vzdelávacie programy pre ženy / matky – Kurz „Základy práce s PC“; prednášky na témy:  
Príprava dieťaťa na vyučovanie; Detské choroby; Prvá pomoc; Zdravá výživa; Detská 
poradňa; Ako vychovávať?; Obchodovanie so ženami; Domáce násilie; Nácvik 
komunikačných zručností; Životopis a motivačný list; Ako narábať s financiami?; Triedenie 
odpadu;  

• Telefonická Linka pomoci 0800 12 0024 – poskytnutie základného sociálneho poradenstva, 
sprostredkovanie kontaktov na odborníkov, distribúcia klientov, vypočutie, podpora. 

• Záujmová činnosť - tvorivé dielne; návšteva divadelných predstavení, hudobno – tanečný 
krúžok, športové aktivity s dobrovoľníkmi; Víkendový pobyt na chate v dňoch 30. mája až 1. 
júna 2008.  

 

Sociálne poradenstvo   
osobne 41 osôb 

prostredníctvom telefonickej Linky pomoci 456 hovorov 
prostredníctvom e-mailu  19 osôb 

Psychologické poradenstvo 44 osôb/ 61 konzultácií 
Terapeutický rozhovor 11 osôb / 68 konzultácií 

Podporná skupina 1 skupina / 9 osôb 
Filiálna terapia 3 matky / 3 deti 
Vzdelávacie programy 12 osôb 
Záujmová činnosť   21 detí / 16 rodín 
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3. PREVENTÍVNE A ŠKOLIACE AKTIVITY 

• Infokampaň „Domáce násilie ubližuje 
všetkým“ 

Dňa 19. novembra sme v Rajeckých Tepliciach a v Rajci 
zorganizovali informačnú kampaň s cieľom zvýšiť 
povedomie verejnosti o probléme domáceho násilia. Našou 
snahou bolo upozorniť verejnosť na fenomén násilia 
páchaného tam, kde sa máme všetci cítiť najbezpečnejšie – 
doma.  

Prečo práve 19. novembra? Tento deň je vyhlásený za 
Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Detí sú v 
reťazci obetí domáceho násilia tie, ktoré sú najzraniteľnejšie a 
najviac zneužívané. V mesiaci novembri, presne 25. 
novembra, si svetová verejnosť každoročne pripomína ďalší 
deň proti násiliu - Medzinárodný deň boja proti násiliu 
páchanému na ženách. Ďalšou skupinou ľudí na ktorých je 
páchané v domácnostiach násilie, sú starí a chorí ľudia. O 
týchto sa hovorí najmenej, tento problém je vo verejnosti 
najviac tabuizovaný. Domáce násilie je alarmujúci problém 
na celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozornosť nás všetkých. 

 
• Prednášky a besedy 

so študentmi  a pre verejnosť 

 

Viaceré školy na Slovensku prejavili 
záujem o besedy a prednášky na témy: 
Ochrana života, Domáce násilie, 
Obchodovanie s ľuďmi.  

Na besedy s verejnosťou sme boli 
pozvaní aj v rámci aktivít 
organizovaných občianskymi  
združeniami .   

 

 

4. PROPAGÁCIA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ 

• Jubilejný X. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“  
 

V dňoch 28. – 29. marca 2008 sa v 
Rajeckých Tepliciach uskutočnil X. 
ročník medzinárodnej konferencie 
VYBER SI ŽIVOT. Konferencia sa 
konala pod záštitou poslankyne 
Európskeho parlamentu a 
predsedníčky FEMM Anny 
Záborskej a primátora mesta Rajecké 
Teplice Petra Dobeša.  

V prvý deň na konferencii vystúpili 
okrem iných aj poslanec NR SR a 
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bývalý minister spravodlivosti Daniel Lipšic na tému Úloha štátu pri ochrane ľudského života. 
Psychiater a gynekológ Peter Fedor priblížil účastníkom najnovšie vedecké poznatky o prenatálnom 
živote dieťaťa. Mária Demeterová z Fóra života predstavila nový darcovský project Zachráňme životy, 
ktorého cieľom je pomáhať ženám zaskočeným nečakaným tehotenstvom. V sobotnom programe 
dominovala téma konkrétnej pomoci deťom a ich matkám v kritickom období tehotenstva, do ktorej sa 
zapojili prednášajúci z Českej republiky, Poľska a Chorvátska. Záver konferencie patril predstaveniu 
činnosti neziskovej organizácie Áno pre života. 

 

• Publikácie  

V rámci projektu podporenom ESF v programe IS EQUAL sme 
vydali dve publikácie. V prvej z nich s názvom Nezisková 
organizácia Áno pre život v projekte IS EQUAL, predstavujeme 
aktivity realizovaného projektu, jeho výsledky a získané skúsenosti. 
Zároveň je v publikácii predstavená činnosť organizácie po            
10 – tich rokoch jej činnosti. V závere sú načrtnuté vízie 
organizácie do budúcnosti.  

V publikácii 
Budúcnosť strategických 
partnerstiev v sociálno – kultúrnej 
oblasti v Rajeckom regióne  
sa pokúšame analyzovať minulosť 
a súčasnosť sociálno – kultúrnej 
činnosti v Rajeckej doline a zároveň 
poukázať na nové vízie do 
budúcnosti. Hlavný dôraz kladieme 
na vytváranie strategických partnerstiev, ktoré považujeme 
najefektívnejší prostriedok na dosiahnutie cieľov všetkých 
zúčastnených aktérov. Cieľom tejto štúdie bolo povzbudiť všetkých 
potenciálnych partnerov v Rajeckom regióne k spolupráci. Zo 
všetkých kapitol je totiž zrejmé, že dosiahnutie ozajstného 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja občanov Rajeckej doliny je 
v budovaní strategických partnerstiev všetkých dôležitých socio – 

ekonomických aktérov, ktorými sú samosprávy, podnikatelia a mimovládne organizácie. Publikácia je 
určená predstaviteľom samospráv, zástupcom vyššieho územného celku, podnikateľom, 
mimovládnym organizáciám, školám a všetkým záujemcov z radov verejnosti, ktorí môžu zohrať 
významnú úlohu pri rozvoji svojho regiónu a vytváraní užitočných kontaktov a väzieb v budúcnost 
 

• Nová web stránka 

V roku 2008 sa nám podarilo 
zmeniť imidž našej web 
stránky. Zásluhu na tom má 
absolventka Žilinskej 
univerzity Ing. Lenka 
Gališinová. V rámci svojej 
diplomovej práce, v ktorej sa 
zaoberala príspevkom 2% 
z daní pre neziskové 
organizácie, vytvorila pre 
našu organizáciu aj túto novú 
web stránku 
www.anoprezivot.sk 
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5. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

5.1  Projekt „Každá zmysluplná činnost je lepšia ako nečinnost“ 

Projekt podporil: Žilinský samosprávny kraj  

Obdobie:  jún  - november 2008 

Hlavný cieľ:  
Zvýšenie úrovne informovanosti v Rajeckom regióne o probléme domáceho 
násilia za účelom dosiahnutia zmeny a scitlivenia verejnosti voči násiliu 
páchanom na ženách a deťoch a posilňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi 
v rodinách ohrozených sociálnym vylúčením. 

 
5.2 Projekt  „Kurzy počítačovej gramotnosti“ 

Projekt podporila: Nadácia Tatra banky 
Zamestnanecký grantový program NTB „Dobré 
srdce“  

Predkladateľka projektu: Mgr. Monika Tretinová  

Obdobie:  august – september 2008                              Nadácia Tatra banky 

Hlavný cieľ: Nákup vybavenia pre realizáciu počítačových kurzov určených pre marginalizované 
skupiny (Microsoft Office, projekčné plátno, dataprojektor ). 

 
 

5.3    Projekt  „Vytvorenie stabilných pracovných podmienok pre zamestnávanie 
pracovníkov so zdravotným postihnutím“  

Projekt podporila: Nadácia VÚB – Otvorená grantová schéma pre NÁDEJ 2008 

Obdobie:   november 2008 – jún 2009 

Cieľ projektu:  

Udržanie pracovných miest a rozšírenie vzdelania 
zdravotne znevýhodnených zamestnancov na chránenom pracovisku pri Domove Gianny B. Molla 
 
 
5.4 Projekt „Benefičný koncert pre ľudí v núdzi“ 

Projekt podporila: Nadácia SLSP 

Obdobie:  október – november 2009 

Cieľ projektu:  Podpora fundraisingových aktivit organizácie – príspevok na organizačné 
náklady benefičneho koncertu, z ktorého výťažok bude použitý na financovanie vzdelávacích 
programov pre deti a ženy z ohrozených rodín.   

 
 
5.5 Projekt  „Divadlo a knihy pre všetkých: Vstúpte, prosím!“ 

Projekt podporil: Konto Orange - Program Darujte Vianoce 2008 

Obdobie:  od 19. – 31. decembra 2008 

Anotácia projektu:  
V projekte boli realizovali voľnočasové aktivity pre deti a ich 
matky z ohrozených rodín za účelom vzbudiť v nich záujem o divadlo a o čítanie kníh. Spolu 
s doborovoľníkmi navštívili divadelné predstavenie a mestskú knižnicu. Zároveň navštívili aj 
kníhkupectvo, v ktorom si mohli vybrať knihu ako darček na Vianoce.  
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6. UDALOSŤ ROKA 2008 
Udalosťou roka 2008 bolo 10. výročie založenia organizácie, ktoré sme si počas roka pripomenuli 
viacerými aktivitami. Jednou z nich bol aj Deň 
otvorených dverí. Posledný júnový deň sme 
v Domove Gianny B. Mollovej „otvorili dvere“ 
všetkým našim priateľom, spolupracovníkom, 
dobrodincom i celej verejnosti. Nechýbali medzi 
nimi zástupcovia samospráv z Rajeckého regiónu, 
ďalej zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja, 
Obvodného úradu v Žiline, spolupracovníci zo 
sociálnej oblasti, zástupcovia niektorých 
mimovládnych organizácií Rajeckého regiónu 
a nechýbali ani naši dobrovoľníci.  
 
Vzácnou udalosťou v tomto roku bolo získanie 

Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, ktorá 

bola našej organizácii udelená na X. ročníku medzinárodnej konferencie „Vyber si život“ za  

dlhoročnú profesionálnu prácu v prospech žien v núdzi a ich detí. (na obr.: Anna Verešová preberá 

ocenenie od europoslankyne Anny Záborskej 

Už dlhší čas sme plánovali navštíviť našich 

priateľov a spolupracovníkov z Inštitútu Krista 

Veľkňaza v Žakovciach. Vzhľadom na nepretržitú 

prevádzku v našom domove nebolo ľahké takúto 

akciu zorganizovať. Nakoniec sa nám to predsa len 

podarilo práve v tomto roku a preto chápame túto 

pracovnú cestu ako dar. Dva dni sme strávili (celý 

náš pracovný kolektív) v prostredí denného režimu 

klientov IKV. Odchádzali sme odtiaľ povzbudení. 

Zároveň sme si oddýchli a načerpali nových síl do ďalšej práce. 

 
Poslednou oslavnou akciou bol Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý sa konal 24. novembra 
v Mestskom divadle v Žiline. Záštitu nad 
podujatím prebrali eurokomisár Ján Figeľ, 
europoslankyňa Anna Záborská a predseda 
Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. 

Divákom sa v zaplnenom hľadisku  predstavili 
umelci z partnerských miest mesta Rajecké 
Teplice - Art Music Trio z Wilamowíc z Polska 
(na obr.) a folklórny súbor Lubená z Poluvsia 
pri Prievidzi. Zároveň vystúpili hudobná 
skupina Amphibios a Sisa Sklovská, ktorá 
pripomenula, že v rodnej Žiline vždy rada 
vystupuje.  
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Prítomní vzácni hostia popriali neziskovej organizácii do ďalších rokov veľa úspechov, odhodlania 
a vytrvalosti. Umelci podali skvelé 
výkony, atmosféra v divadle bola 
výnimočná. Bola to vzácna 
udalosť, na ktorej boli oslávencami 
nielen tí, ktorí zastupujú neziskovú 
organizáciu, ale všetci tí, ktorí po 
celé desaťročie rôznym spôsobom 
toto dielo podporujú. Vzácne sa tu 
stretli partneri zo všetkých 
sektorov – súkromného, verejného 
i neziskového. I keď príkladov 
takýchto trojsektorových 
partnerstiev nenájdeme v našej 
krajine veľa, v Rajeckom regióne 
sa to podarilo.  

(Na obr. zľava: starosta obce Wilamovice Marián Trela (PL), starostka mesta Pozlovice Oľga Tkáčová (ČR)      
a primátor mesta Rajecké Teplice Peter Dobeš. 

Projekt benefičného koncertu bol podporený Nadáciou SPP v matchingovom programe Pridáme sa. 
Organizátorom verejnej zbierky, ktorú povolil Obvodný úrad v Žiline, odbor všeobecnej vnútornej 
Rozhodnutím č. 2008/06638-09/4-VZ/2SA zo dňa 31.10.2008, bolo občianske združenie Biela studňa 
z Jasenového pri Rajci. Nakoľko Nadácia SPP podporuje zbierky zdvojnásobením celkového výťažku 
(1:1), dobrovoľníci predávajúci vstupenky si predsavzali, že dosiahnu maximálnu hranicu. To sa im aj 
podarilo - výťažok zbierky bol 50 000 Sk! Finančné prostriedky získané v zbierke (v celkovej sume 
100 000 Sk) budú použité v roku 2009 na vzdelávacie kurzy a programy pre získanie rodičovských 
zručností. Výťažok z koncertu bol určený na činnosť Domova Gianny B. Mollovej, v ktorom 
nachádzajú pomoc v čase krízovej životnej situácie osamelé matky s deťmi.  

 
 

7. ĽUDIA V ORGANIZÁCII 

Členovia správnej rady 

Baránková Mária, Dobeš Peter, Dobešová Marcela, Jasenovcová Jana, Pialová Katarína, Turiak Emil, 
Záborská Anna  

Členovia dozornej rady 

Grupáčová Helena, Turiaková Antonia, Záborský Vladimír  

Zamestnanci 

Interní zamestnanci: 
 Verešová Anna, riaditeľka  
 Riečičiarová Zuzana, vedúca Domova Gianny B. Mollovej (ukončenie PM ku 31.5.2008) 
 Hrnková Jana, sociálna pedagogička (od novembra 2008 na MD) 
 Bezáková Andrea, sociálny poradca 
 Hudecová Mariana, sociálna pracovníčka 
 Praznovcová Marta, sociálna pracovníčka 
 Repková Marta, sociálna pracovníčka 
 Verešová Katarína, sociálna pracovníčka (prijatá od 1.6.2008)  
 Jasenovská Mária, lektorka pracovnej terapie 
 Páleschová Denisa, pedagogická pracovníčka 

Externí zamestnanci: 
 Mariana Ninisová, psychologička  
 Katarína Pialová, právnička  
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8.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2008 
 
 
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2008 v porovnaní s rokom 2007 bol 
nasledovný: 

 

Strana aktív (v tis. Sk) 
 
 2007 2008 

A. MAJETOK SPOLU 5577 5379 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK   

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 5577 5379 

FINAČNÉ INVESTÍCIE   
 
B. OBEŽNÝ MAJETOK 
 
 1514 806 

ZÁSOBY 5 - 

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY 91 31 

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 282 775 

FINANČNÝ MAJETOK 91 31 

PRECHODNE UCTY AKTIV 105 82 
 
AKTIVA celkom 
 7091 6267 

Strana pasív (v tis. Sk) 2007 2008 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV 5130 2916 

FONDY ORGANIZÁCIE 3211 1377 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 1919 1539 

B. CUDZIE ZDROJE 1961 1095 

REZERVY ZÁKONNÉ  60 

DLHODOBÉ ZÁVAZKY 49 7 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 585 406 

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 613 622 

 PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ 714 2256 

 
PASÍVA celkom 
 

7091 6267 
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný: 
 

Náklady 2007 2008 

Materiálové náklady 679 537 

Nakupované služby 1314 862 

Osobné náklady 1938 2077 

Ostatné náklady na činnosť 193 196 

Odpisy a predané zásoby 374 343 

Poskytnuté príspevky 193 225 

Náklady celkom 4661 4240 
 

Výnosy 2007 2008 

Z vlastnej činnosti 289 252 

Dary PO, granty  751 839 

Dary FO 352 558 

Dotácie na prevádzku z verejných zdrojov 2478 1489 

Iné ostatné výnosy 165 87 

Príspevky z  podielu zaplatenej dane      439 671 

Výnosy celkom 4474 3896 

Daň z príjmu   

Výsledok hospodárenia 187 344 
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9. SPONZORI, DARCOVIA, PODPOROVATELIA  

neziskovej organizácie Áno pre život v roku 2008 

 

Dotácie zo štátného rozpočtu: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline;  
 
Samosprávy: 

Mesto Rajec; Mesto Rajecké Teplice; Obec Zbyňov; Žilinský samosprávny kraj; 
 
Nadácie: 

Konto Orange Bratislava; Nadácia Prameň Bratislava; Nadácia SLSP Bratislava; Nadácia SPP 
Bratislava; Nadácia Tatra banky Bratislava;  
 

Neštátne subjekty: 

Biela studňa o.z. Jasenové; Deti Dunaja o.z., Bratislava; Fórum života o.z., Bratislava; Inštitút Krista 
Veľkňaza Žakovce; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Čadca; Rímsko-
katolícka Cirkev Biskupstvo Nitra; Rímsko-katolícka farnosť Prečín; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; 
Rímsko-katolícka farnosť Rajecké Teplice; Rímsko-katolícka farnosť Zubák; Spoločnosť Dcér 
kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Stredná 
zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca;  
 
 
Podnikatelia – právnické i fyzické osoby: 

DISPOLAB Žilina, s.r.o.; DREVODOM Rajec s.r.o.; DOLKAM Šuja a.s.; ELTECO a.s., Žilina; 
GRYF – reklamné štúdio, Žilina; HORNEX a.s. Bratislava; HOUR s.r.o. Žilina; Lekáreň sv. Michala, 
s.r.o., Rajec; Lekáreň Amara  Zemianské Kostoľany;   Mestské divadlo Žilina; PEZA a.s. Žilina, 
JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL s.r.o. OZ 
Žilina; Rádio ZET, TV Patriot, MY Žilinské noviny, Rádio Lumen; TV LUX; URAP Žilina; TESCO 
STORES SR a.s. Bratislava; ZIPP Bratislava - závod Rajec; 
 
Fyzické osoby:  

Abíková Zuzana Považská Bystrica; Astaloš Viliam Žilina; Baránková Mária a Ladislav, Konská; 
Baránková Jozefa Kamenná Poruba; Baránková Jozefa Rajecké Teplice; Baránková Otília Kamenná 
Poruba; Barčiaková Jarmila, Rajecké Teplice; Bielik Peter Bratislava; Bollo Lubomír;  Bošnák Rudolf 
Nitra; Benický Imrich, Palín; Bereczová Olga Solčany; Bezáková Mária Rajecké Teplice; Brenčič 
Marek; Brišková Gabriela Martin; Brosová Anna, Rajec; Cibira Michal a Mária, Rajecké Teplice; 
Cvik Vincent, Bánov; Čeledová Lýdia Bratislava; Černák Ivan, Žilina; Čerňanský Ján a Katarína, 
Konská; Červená Anna Rajecké Teplice;  Chmelík Bohumil Trnava; Demeterová Mária, Bratislava; 
Dobrotová Michaela Banská Bystrica; Dolinayová Anna Rajecké Teplice; Dorušinec Jozef, Žilina; 
Dvorská Marta, Bratislava; Džúdžiová Mária, Žilina; Friedmann Ladislav Košice; Frtúsová  Helena, 
Podlužany; Gabčík Vladimír a Anna, Konská; Gonová Františka Bratislava; Halamová Katarína 
Teplička nad Váhom; Halgošová Helena, Nová Dubnica; Herényi Štefan Bratislava; Hodasová Tána 
Rajecké Teplice; Hlaváč Ondrej  a Mária Konská; Hološ Ladislav Liptovský Mikuláš;  Hoferica Peter, 
Žilina; Horváth Jozef Špačince;  Hrnčiarová Mária, Svit; Hudecová Helena, Dlhá nad Oravou; 
Hvižďák Jozef, Udavské; Hvižďáková Pavlína, Udavské; Jalovičiar Ján  Bytča; Jászberényiová Soňa, 
Ilava; Jucková Monika Bratislava; Kavecký Ján a Janka, Kamenná Poruba; Keblušek Michal Púchov; 
Keblušek Ladislav Bytča; Klenovičová Eva Bratislava; Knapec Peter Stránske; Knapcová Jana 
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Stránske; Kloptová Olga, Likavka; Koiš Vlastimil Likavka; Kolek Albín, Žilina; Klimčík Jozef 
Košice; Krajník Florián Trebišov; Králiková  Gabriela Žilina; Kunec Štefan Prešov; Kutiš Vladimír, 
Rajec nad Rajčankou; Kulmová Kubica Závod; Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; Láska Samko s rod., 
Pezinok;  Madaj Milan, Bytča; Maťo Štefan Bratislava;; Martanovičová Anna; Michalicová Elena, 
Rohov; Miháliková Štefánia Vlčkovce; Micháliková Antonia a Ján, Dolná Súča; Medveďová Olga 
Bratislava; Molčanová Helena Topoľčany; Mračko Kamil Likavka; Mračková Margita Likavka; 
Murčová Milota, Rajecké Teplice; Očková Anna, Rajecké Teplice; Omastová rod., Bratislava; 
Pagáčová Drahomíra, Rajecké Teplice; Paulínyová Lucia, Bratislava; Pekara František Rajec; Pekná 
Jozefa, Kamenná Poruba; Podolanová Gabriela, Rajec; Pôbiš Karol Veľká Lesná; Puchoňová 
Drahomíra, Kolárovice; Rončák Ivan; Sabolová Mária Košice; Sádecký Ľubomír, Prečín;  Sisková 
Mária, Slovenská Ves; Soliarová Mária Svit; Šilhárová Marianna Žilina; Smudová Helena Rajecké 
Teplice; Slaničková Gabriela Žilina; Stanček Ľubomír, Spišské Podhradie; Stanko Ladislav; Stromček 
Ladislav Žilina; Sujová Alžbeta Topoľčianky; Sýkora Milan, Krompachy; Šalek Ladislav Rajecké 
Teplice; Štefánková, rodina Zlaté Moravce; Štefánik Vladimír Varín; Štrbák Martin, Košice; Šuda 
Miroslav Nitra; Tomko Stanislav, Suchá nad Parnou; Toth Dominik Trnava; Trizuljaková Jana 
Bratislava; Tretina Milan, Martin; Tretinová Monika, Kamenná Poruba; Tuhársky Karol, Zvolenská 
Slatina; Uškovitš Róbert, Rajecké Teplice; Vargová Anna Košice; Varga Andrej, Košice; 
Vojtikevičová Anna a Milan, Žilina; Vrabec Ján, Bobrovec; Záborská Anna a Vladimír, Bojnice; 
Záborský Ladislav akad. maliar, Martin; Záhradník Anton, Ružomberok; Želinská Magdaléna 
Trebišov;  

 
Niektorým našim dobrodincom nemôžeme verejne poďakovať, nakoľko 
nevieme ich mená, napr. z dôvodu bezhotovostného prevodu daru z inej 
banky.  

Nepoznáme tiež ľudí, ktorí nám venovali 2% z daní. Venovaním tohto 
príspevku nám vyslovili dôveru.   

 

Všetkým Vám, známym i neznámym darcom, 
patrí naša úprimná vďaka. 

 
 


