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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. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

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

3. Organizovanie  seminárov,  verejných  diskusií,  konferencií  a  prednášok  zameraných  na 
realizovanie účelu založenia neziskovej organizácie

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

5. Pomoc sociálne a hmotne núdznym rodinám v regióne

HLAVNÉ AKTIVITY

2.1 Domov Gianny B. Mollovej
V zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálne služby v zariadení 
núdzového bývania  (§ 29).  V zariadení  núdzového bývania  sa  poskytuje  sociálna služba  fyzickej  
osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej 
tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu 
z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je 
odkázaná na pomoc inej  fyzickej  osoby a nemá zabezpečené ubytovanie  alebo nemôže z vážnych  
dôvodov užívať bývanie. Kapacita spolu je 25 klientov

Cieľové skupiny:
• Tehotné dievčatá a ženy v núdzi 
• Matky s deťmi – obete domáceho násilia 

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

Metódy práce
• Špeciálne odborné poradenstvo (sociálne, právne, psychologické, špeciálno - pedagogické)
• Krízová intervencia
• Ergoterapia
• Filálna terapia
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• Pedagogické metódy
Kvantitatívne ukazovatele  

Počet klientov 
k 1.1.2010

Počet prijatých 
klientov 

Počet klientov, ktorí 
ukončili poberanie 
sociálnych služieb

Počet klientov 
k 31.12.2010

25 41 40 26

Počet evidovaných žiadosti 39

Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 4,5

Celkový počet klientov od 1998 do 2010 486

  - z toho žien 206

  - z toho detí 280

Počet novonarodených detí v roku 2010 6

Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2010 45

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

14 8 1 8 6 4 1

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli:

do podnájmu ku rodine do iných ZSS do soc. bytu nemáme 
informáciu

Ženy: 7 7 1 0 1
Deti: 12 11 0 0 1

Spolu: 19 18 1 0 2

2.2 Vykonávanie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele
Nezisková  organizácia  Áno  pre  život  získala  v roku  2008  na  2  roky akreditáciu  na vykonávanie 
opatrení  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a sociálnej  kurately  podľa  č.  zákona  č.  305/2005  Z.  z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele Rozhodnutím č. 23043/2007-I/25, ktoré vydalo  
MPSVR SR. V roku 2010 organizácia požiadala MPSVR SR o predĺženie akreditácie na vykonávanie 
opatrení. Následne zamestnanci ministerstva vykonali v zariadení obhliadku materiálno - technického, 
priestorového a personálneho zabezpečenia vykonávania opatrení. Zároveň zodpovedná zástupkyňa na 
zasadnutí akreditačnej komisie preukázala  odbornú spôsobilosť na vykonávanie opatrení. Na základe 
uvedeného MPSVR SR predĺžilo organizácii Áno pre život n.o. akreditáciu na ďalšie 3 roky na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11 ods. 1 písm. a) a d) 
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.  

- § 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 

-  § 11 ods. 1 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.  
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V roku 2010 sme  vykonávali  opatrenia  pre  deti  a  mladých  dospelých prostredníctvom výchovno-
sociálnych a výchovno-rekreačných programov, ktorých sa zúčastnilo 52 detí a 7 mladých dospelých. 

2. PREVENTÍVNE A ŠKOLIACE AKTIVITY
• Infotýždeň „Domáce násilie ubližuje všetkým“

V  dňoch 19. až 25. novembra 2010 sme organizovali sériu podujatí o domácom násilí. Obidva tieto  
novembrové dni sú spojené s témou násilia - 19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie  
týrania a zneužívania detí a 25. november je Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchaného na  
ženách.

Infotýždeň bol odštartovaný verejnou 
kampaňou v mestách Rajeckého 
regiónu. Pokračoval verejnou 
besedou v Krajskej knižnici v Žiline. 
O fenoméne domáceho násilia 
debatovali odborníci Jarmila 
Majáková, vedúca Poradensko – 
tréningového centra Náruč v Čadci, 
Vladimír Cehlár, probačný a 
mediačný úradník Okresného súdu v 
Žiline a Anna Verešová, riaditeľka 
neziskovej organizácie Áno pre život 
(na obr.). Na besede zaznelo aj 
svedectvo ženy, ktorá bola obeťou 
domáceho násilia. Účastníci besedy 
sa zaujímali o riešenie konkrétnych 
prípadov, s ktorými sa stretli, či 
stretávajú vo svojom osobnom živote. 

Záverečným  podujatím Infotýždňa  bol  Benefičný  koncert  pre  ľudí  v  núdzi,  ktorý  sa  konal 
25.  novembra  v Mestskom  divadle  v  Žiline.  Pred  plným  hľadiskom  divákov  vystúpili  speváčka 
Adriena  Bartošová  s  manželom Štefanom Bučkom,  folklórny  súbor  Rozsutec  a  hudobná  skupina 
Bodega Bay zo Žiliny. Sprievodnými podujatiami kampane boli prednášky pre študentov gymnázií a 
stredných škôl a informovanie verejnosti o fenoméne domáceho násilia v elektronických a tlačových 
médiách. Počas infotýždňa prebiehala aj verejná zbierka. 
Našou snahou  bolo upozorniť verejnosť na fenomén násilia páchaného tam, kde sa máme všetci cítiť 
najbezpečnejšie – doma. Domáce násilie je alarmujúci problém na celom svete a vyžaduje si zvýšenú 
pozornosť, účinné metódy ochrany a preventívne opatrenia. Naša nezisková  organizácia sa snaží od 
svojho vzniku poukazovať na tento problém.

• Odborné prednášky pre študentov gymnázií a stredných škôl

V rámci projektu „Sociálne a komunitné služby pre rodinu v ohrození a profesionalizácia MVO“,  
ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 

finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR 
sme zrealizovali sériu prednášok pre študentov 
gymnázií a stredných škôl. 

Témy prednášok: 
„Obchodovanie s ľuďmi – novodobé otroctvo“ 
- lektorka Andrea Bezáková a „Domáce násilie 
ubližuje všetkým“ – lektorka Anna Verešová. 

V roku 2010 spolu navštívili 13 škôl na území 
Žilinského samosprávneho kraja a to v Žiline, v 
Kysuckom Novom Meste, v Rajci, v Čadci, v Bytči, 
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v Sučanoch, v Martine, v Ružomberku                           a v Tvrdošíne. Týchto preventívnych 
programov sa zúčastnilo 484 študentov. 

3. PROPAGÁCIA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ
• XII. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“ 

V  dňoch  26.  –  27.  marca  2010  sme  v  Rajeckých  Tepliciach  organizovali  spolu  s občianskym 
združením Fórum života už  XII. ročník medzinárodnej konferencie  Vyber si život. Konferencia sa 
konala pod záštitou poslankyne EP Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. 
Cieľom konferencií  je  dať priestor  na diskusiu o potrebe ochrany ľudského života  od počatia  po 
prirodzenú smrť.

II. ročník konferencie bol zameraný na tému: Žena a jej slobodná voľba a to aj v súvislosti 
s 15. výročím Svetovej konferencie o žene v Pekingu (1995). Jeden z kľúčových príspevkov 
predniesla na konferencii Prof. Janne Haaland Matlary z Nórska. Z Belgicka sa prišla podeliť so 
svojimi dlhoročnými skúsenosťami z oblastí udržateľného rozvoja, konsenzu, dobrého riadenia, 
reprodukčného zdravia, nového prístupu k právam, svetovej etike a ďalších tém najmä z pohľadu 

rozvoja krajín tretieho sveta 
Prof. Marguerite A. 
Peeters. K téme 
konferencie pridala svoj 
pohľad na súčasný 
Európsky parlamanet a 
politickú agendu v ženskej 
otázke aj europoslankyňa 
Anna Záborská Na 
konferencii vystúpil tiež 
sídelný biskup Žilinskej 
diecéty Tomáš Galis na 
tému „Dôstojnosť ženy 
z pohľadu cirkvi“. 

Veľmi pútavé a tému 
analyzujúce boli aj 
prednášky katolíckeho 

kňaza Mariána Kuffu, lekára M. Bartkovjaka, teológa I. Szaniszlá, europoslanca M.Mikolášika, 
profesorky E. Grey, rádovej sestry J. M. Punovej CJ a riaditeľky domova pre matky v núdzi A. 
Verešovej. Konferenciu pozdravil aj vedúci chorvátskej delegácie Chorvátskeho zväzu za život Petar 
K. Hodzič. V záverečnej panelovej diskusii so vzácnymi hosťkami rezonovali témy rôznorodosti 
poslania ženy, ženy v politike a zladenia viacerých úloh v živote ženy. 

Na  konferencii  sa  zúčastnilo  170 účastníkov zo Slovenska,  Českej  republiky,  Rakúska,  Nemecka, 
Chorvátska, Belgicka a Nórska. 

• Verejná zbierka 
Nezisková organizácia realizovala aj v roku 2010 rôzne fundraisingové aktivity. Jednou z nich bola aj 
verejná zbierka, ktorú povolilo Ministerstvo vnútra SR Rozhodnutím č.SVS-OVVS3-2010/017238 zo 
dňa 16.7.2010. Výnos zbierky je určený na výchovno – vzdelávacie programy pre osamelé tehotné 
ženy  v núdzi  a  matky  s deťmi  -  obete  domáceho  násilia,  tiež  aj  na  opravy  a údržbu  zariadenia 
núdzového bývania – Domova Gianny B. Mollovej. 

Zbierka sa konala od 1. septembra 2010 do 31. januára 2011 na území SR a to formou: finančných 
príspevkov  na  účet  alebo  do  pokladničiek,  prijímaním  darcovských  SMS,  predajom  stolových 
kalendárov na rok 2011 vydaných organizáciou a predajom vstupeniek na benefičný koncert.

Čistý výnos zbierky bol  vo výške 6 048,47 EUR.

Verejnú zbierku mediálne podporili:     
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4. REALIZOVANÉ PROJEKTY

5.1 Projekt „Od pomoci k svojpomoci“
Projekt podporila: Nadácia Tatra banky Nadácia Tatra banky

Vďaka podpore projektu sme mohli zadať objednávku na grafický návrh stolového kalendára na rok 
2011. Originálny kalendár s fotografiami detí z domova bol predmetom predaja vo verejnej zbierke, 

ktorú  sme  realizovali  koncom  roka.  Cieľom 
projektom  bola  podpora  zamestnancov  i klientov 
k vlastnej   iniciatíve,  jednoducho  –  posilniť  nás 
vykročiť  na  cestu  od  pomoci  druhých  k vlastnej 
svojpomoci.  Zapájaním sa  zamestnancov,  klientov 
i dobrovoľníkov do realizácie verejnej zbierky,  bol 
cieľ projektu splnený. 

5.2 Projekt „Sociálne a komunitné služby pre rodinu v ohrození a profesionalizácia 
MVO“

Blokový grant v sociálnej oblasti: Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku
Sprostredkovateľ blokového grantu: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Podporený z : Finančného  mechanizmu  EHP,  Nórskeho  finančného 

mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.
Partner podprojektu: Mesto Rajecké Teplice.
Doba trvania podprojektu: 1. máj 2009 – 30.september 2010. 

Cieľom projektu bolo posilniť inštitucionálnu kapacitu 
a profesionalizáciu našej neziskovej organizácie zavádzaním 
nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre deti, 
mládež a rodinu, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. 

Pracovali sme s členmi rodín ohrozených sociálnou exklúziou, ktorí 
mohli využívať odborné služby právnika, psychológa, špeciálneho 
pedagóga a sociálneho poradcu. 
Podporná  terapeutická  skupina  realizovala  program zameraný  na 
spracovanie  tráum,  vyrovnanie  sa  s  negatívnymi  javmi  prežité  v 
minulosti, k lepšiemu sebapoznaniu a  zvýšenej  sebaúcte.  Pre deti 
z ohrozených  rodín  sme  pripravili  kultúrne  a športové  aktivity, 
fungoval  detský  klub.  Pre  členov  týchto  rodín  sme   ponúkli  aj 
vzdelávacie  kurzy  počítačovej  gramotnosti.  Aktivity  projektu 
zachytili 203 osôb zo 149 rodín.

Celkový prínos projektu pre cieľové skupiny - rozvoj rodičovských zručností; zvýšenie schopnosti 
riešiť  svoje  problémy  s odborníkmi;  posilnenie  rodinných  vzťahov;  zlepšenie  prospechu 
školopovinných detí;  zmiernenie rizikového správania v ohrozených rodinách; zvýšenie sociálnych  
kontaktov vďaka dobrovoľníckej práci; zlepšenie komunikačných zručností; získanie PC gramotnosti 
povedie k vyšším možnostiam uplatnenia sa na trhu práce; zvýšenie kvality bývania pre klientov ZSS 
zásluhou montáže umývateľných soklov.  
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Okrem členov rodín ohrozených sociálnym vylúčením, boli dotknutými osobami aktivitami projektu aj 
študenti  gymnázií  a stredných škôl  v Žilinskom kraji  v počte 785.  Cieľom aktivity bola prevencia 
mládeže pred negatívnymi formami správania a zneužitím. 

Výrazne  bola  posilnená  aj  dobrovoľnícka  činnosť.  Dvanásť  dobrovoľníkov  odpracovalo  v rámci 
projektu 1 962 hodín, čo má hodnotu 3 469 EUR ! Dobrovoľníctvo má naozaj nielen ľudský, ale aj 
ekonomický  význam  -  vďaka  dobrovoľníckej  práci  je  vykonanej  veľa  kvalitnej  práce  veľmi 
hospodárnym spôsobom.

Z hľadiska profesionalizácie a trvalej udržateľnosti našej organizácie  priniesol projekt významné 
výsledky. V rámci projektu bola zamestnancom organizácie poskytovaná pravidelná supervízia. 
Zamestnanci absolvovali 
akreditované vzdelávacie výcviky - 
Výcvikový program PRIDE a 
Výcvikový program pre konzultantov 
na telefonickej linke. 

Dôležitým výstupom projektu je 
dôkladne pripravená analytická časť 
sociálneho podnikania organizácie. 
K dispozícii je Správa 
z organizačného auditu, ale aj 
Strategický plán na roky 2010 –  
2015. Pre budúcnosť organizácie je 
významný Podnikateľský plán 
sociálnej firmy spolu so Štúdiou 
realizovateľnosti podnikateľského 
zámeru, rovnako aj zahraničný 
partner pre realizáciu plánu.

Celkový prínos podprojektu pre organizáciu - potvrdenie odborného kreditu organizácie; udržanie 
a rozvoj existujúcich partnerstiev s verejnou správou; vytvorenie nového partnerstva so zahraničnou 
MVO;  zníženie  prevádzkových  nákladov  ZSS;  získanie  objektívneho  pohľadu  na  fungovanie 
a riadenie  organizácie;  vypracovanie  dôkladnej  analytickej  časti  sociálneho  podnikania;  zvýšenie 
miery  profesionality  pracovníkov;  zvýšenie  skúseností  s  manažovaním  a  finančným  riadením 
projektov. Implementáciou projektu sme významne posilnili svoje postavenie v regióne.

5.3 Projekt  „Rozvoj osobnosti detí z rodín ohrozených sociálnou exklúziou“ 
Projekt podporila: Nadácia pre deti Slovenska

Obdobie:     august 2010 – júl 2011

Naša spoločnosť je  stále  benevolentná  k  násiliu  v rodinách,  čo 
vytvára predpoklady pre jeho eskaláciu. Mnohé ženy / matky sa 
nachádzajú  v  zložitých  životných situáciách,  z  ktorých nevedia 
nájsť východisko. Stávajú sa obeťami násilia, ich situáciu a stres 
nesú aj ich deti, ktoré následne majú ťažkosti so sebaovládaním a s 
rešpektovaním  autority,  so  zvládaním  agresie,  s  nadväzovaním 
kontaktov ... 

Cieľom projektu je posilňovanie vzťahov medzi rodičmi a deťmi z ohrozených rodín  prostredníctvom 
vzdelávacích,  zážitkových  a  voľnočasových  aktivít.  Ďalším  cieľom  je  podporiť  nadväzovanie 
kontaktov  s  ostatnými  mladými  ľuďmi.  Našou  snahou  je  povzbudiť  mladých  ľudí  "byť 
dobrovoľníkom".
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5.4 Projekt  „Knihy do každej rodiny“ 
Projekt podporil: Nadácia Orange, Program Darujte Vianoce
Obdobie: od 10. – 24. decembra 2010

 Knihy sú  dôležitou  súčasťou nášho života  počas  detstva i dospelosti.  Rodiny,  ktoré  sú  ohrozené 
sociálnym vylúčením, na nákup kníh nemajú dostatok financií a tak ich deti strádajú.  Menšie deti 
potrebujú pre svoj zdravý vývoj rozprávkové knihy,  školopovinné deti zasa potrebujú pri plnení si 
svojich  školských  povinností  odborné  knihy  –  encyklopédie.  Nákupom kníh  som chcela  zároveň 
v deťoch vzbudiť záujem o čítanie. 

5. ĽUDIA V ORGANIZÁCII

Členovia a členky správnej rady

Baránková Mária
RNDr. Dobeš Peter 
RNDr. Ing. Dobešová Marcela
Mgr. Jasenovcová Janka
JUDr. Pialová Katarína
PaeDr. ThLic. Turiak Emil
MUDr. Záborská Anna

Členovia a členky dozornej rady
Grupáčová Helena, Ing. Turiaková Antónia, Ing. Arch. Záborský Vladimír

Riaditeľka
Mgr. Verešová Anna

Zamestnankyne

Interní zamestnanci:
Bc. Hudecová Mariana, sociálna pracovníčka
Jasenovská Mária, lektorka pracovnej terapie
Mgr. Ing. Kulinová Margita, sociálna pracovníčka
Mgr. Páleschová Denisa, pedagogická pracovníčka 
Mgr. Podolanová Terézia, vychovávateľka
Praznovcová Marta, sociálna pracovníčka
Bc. Repková Marta, sociálna pracovníčka

Externí zamestnanci:
Mgr. Augustínová Daniela, špeciálna pedagogička
Mgr. Ninisová Mariana, psychologička 
JUDr. Pialová Katarína, právnička 
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7.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2010

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2010 v porovnaní s rokom 
2009 bol nasledovný:

Strana aktív    (v EUR) 2010 2009

A. MAJETOK SPOLU 159 277 170 586

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 159 277 170 586

FINAČNÉ INVESTÍCIE

B. OBEŽNÝ MAJETOK 18 708 21 853

ZÁSOBY 95 840

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 13 095 16 822

FINANČNÝ MAJETOK 5 518 4 191

PRECHODNE UCTY AKTIV 258 5 192

AKTIVA celkom
178 243 197 631

Strana pasív    (v EUR) 2010 2009

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A 
OBEŽNÝCH AKTÍV 74 271 98 945

FONDY ORGANIZÁCIE 45 705 45 705
NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 
MIN.ROKOV 56 826 51 076

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - 28 260 2 164

B. CUDZIE ZDROJE 35 016 25 894

REZERVY ZÁKONNÉ 3 856 3 251
DLHODOBÉ ZÁVAZKY 938 994
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 8 613 7 191
BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 21 609 14 458
 PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ 68 956 72 792

PASÍVA celkom 178 243 197 631
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný:

Náklady     (v EUR) 2010 2009

Spotreba materiálu 11 734 21 555

Spotreba energie 8 721 8 249

Nakupované služby 46 146 48 090

Osobné náklady 78 922 61 604

Odpisy a predané zásoby 13 194 13 134

Poskytnuté príspevky finančné 98 1 104

Ostatné náklady 5 084 2 137

Náklady celkom 163 899 155 873

Výnosy      (v EUR) 2010 2009

Tržby z vlastnej činnosti 9 887 33 790

Dary PO, granty 18 380 21 641

Dary FO 7 281 12 990

Prijaté príspevky zo zbierok 6 317 2 192

Dotácie  77 288 62 111

Iné výnosy 10 961 8 794

Príspevky z  podielu zaplatenej dane    5 517 16 503

Úroky, kurzové zisky 8 16

Výnosy celkom 135 639 158 037

Daň z príjmu

Výsledok hospodárenia - 28 260 2 164
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Grafické znázornenie nákladov a výnosov organizácie za rok 2010

Náklady 2010

Osobné náklady 
48,2%

Nakupované služby 
28,2%

Spotreba materiálu 
7,2%

Poskytnuté fin. 
príspevky

0,1% Ostatné náklady
3,1%

Odpisy a predané 
zásoby
8,1%

Spotreba energie 
5,3%

Spotreba materiálu Spotreba energie Nakupované služby Osobné náklady 

Odpisy a predané zásoby Ostatné náklady Poskytnuté f in. príspevky

Výnosy 2010

Dotácie Žilinský 
samosprávny kraj

28,3%

Dary fyzických osôb
5,4%

Príspevky zo zbierok
4,7%

Príspevok z podielu 
zapl. dane

4,1%

Z vlastnej činnosti 
7,3%

Nadácia SOCIA 24,3 % 

Iné výnosy
8,1%

Dary právnických 
osôb, granty

13,6%

Dotácie ÚPSVaR
4,3%

Z vlastnej činnosti Dary právnických osôb, granty Dary fyzických osôb

Príspevky zo zbierok Dotácie Žilinský samosprávny kraj Dotácie ÚPSVaR

Nadácia SOCIA Iné výnosy Príspevok z podielu zapl. dane
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8. SPONZORI, DARCOVIA, PODPOROVATELIA V ROKU 2010

Dotácie zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov:
Finančný  mechanizmus  Európskeho  hospodárskeho  priestoru  a Nórsky  finančný  mechanizmus; 
Krajská prokuratúra a Okresná prokuratúra Žilina;  Úrad práce,  sociálnych vecí a rodiny v Žiline; 
Úrad vlády SR.

Samosprávy:

Mesto Rajecké Teplice; Žilinský samosprávny kraj.

Zahraničné subjekty:

Ja zum Leben, Uznach, Švajčiarsko.

Nadácie:

Fond GSK n.f., Bratislava; Nadácia ORANGE Bratislava; Nadácia SOCIA Bratislava; Nadácia SPP, 
Bratislava; Nadácia TATRA BANKY Bratislava; Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava.

Neštátne subjekty:

Deti Dunaja o.z., Bratislava; Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza, Žilina; Diecézna charita  
Žilina; Fórum života o.z., Bratislava; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť 
Rajec;  Spoločnosť  Dcér  kresťanskej  lásky,  Rajec;  Pedagogická  a sociálna  akadémia  sv.  Márie 
Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; Soroptimist International 
Club Žilina.

Podnikatelia – právnické i fyzické osoby:

BELA TEXTIL, s.r.o., Belá; HENKEL ČR, s.r.o. Praha; JUDr. Anton Chromík, Šenkvice; JUDr. 
PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; LIBEX, s.r.o. Žilina- Považský Chlmec; METRO Cash & 
Carry Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji;  MIDA PRINT Michal Švecko, Žilina;  MIX Stavebniny 
Hodás Ľubomír, Konská;  PEZA a.s. Žilina, Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica; Servis MVO, 
s.r.o., Bratislava; SSV–Vojtech s.r.o. Trnava, redakcia Katolícke noviny; Žilinská univerzita, Žilina.

Fyzické osoby: 

Abíková Zuzana, Trebišov; Bajzíková Dáša, Rajec; Bajzíková Dáša; Baránková Otília,  Kamenná 
Poruba; Baránek Ladislav a Mária, Konská; Barčiaková Jarmila, Rajecké Teplice; Bezáková Mária,  
Rajecké Teplice;  Bollo Lubomír Konská; Bečár Henrich; Benický Imrich, Palín; Bereczová Olga, 
Solčany;  Bielik Peter, Bratislava;   Cibira Michal a Mária, Rajecké Teplice; Černák Ivan, Žilina; 
Demeterová Mária Lozorno; Dubec Peter Rajec; Dvorecká, Žilina; Ďuratná Olga, Žilina; Džudžiová 
Mária,  Žilina; p.  Gajdošová;  Gallusová Barbora; Halgošová Helena,  Nová Dubnica;  p.  Halama, 
Teplička n.Váhom; Hatala Juraj a Mária Trenčín; Hlaváč Jozef Konská; Hlaváč Ondrej a Mária, 
Konská; Hoferica Peter, Žilina; Hološ Ladislav Smrečany; Horváthová Sabína, Šamorín; Hudecová 
Helena,  Dlhá  nad  Oravou;  Hutlasová  Katarína  Veľké  Zálužie; Hvižďáková  Pavlína,  Udavské; 
Chalupka Peter, Žilina; Chalúpka Peter, žilina; Chládeková Monika, Kamenná Poruba;   Chmelík 
Bohumil, Trnava; Jakubíková Justína Žilina; Jasenovská Renáta, Rajecké Teplice; Jászberényiová 
Soňa, Ilava; Kavecký Ján a Janka, Kamenná Poruba; Keblušek Ladislav, Vráble; Kolšová Anna, 
Likavka;  Koptáková  Darina,  Žilina;  Kloptová  Olga,  Likavka; Knapec  Peter  Stránske; Krajník 
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Florián  Trebišov;  Krutáková  Barbora;  Kutiš  Vladimír,  Rajec  nad  Rajčankou;  Lajčiak  Pavol, 
Liptovské Sliače; 

Liška Ján; Majda Marián a manž.; Madaj Milan, Bytča; Machalová Dana, Bánovce; Martinková 
Mariana Žilina; Mereš Miloš, Bratislava; Miháliková Štefánia, Vlčkovce; Michalíček Martin Nitra; 
Mikloško Jozef, Modra; Mižičková Magdaléna Žilina; Mlynarčík Alojz Spišská Nová Ves; Mračko 
Kamil  Likavka; Murčová  Milota,  Rajecké  Teplice; Paulínyová  Lucia,  Bratislava;  Pavelková 
Martina; Pekná  Jozefa  Kamenná  Poruba;  Podolanová  Gabriela,  Rajec; Pokorná  Barbora; Pôbiš 
Karol  Veľká  Lesná; Sisková  Mária,  Slovenská  Ves; Sýkora  Milan,  Krompachy; Šadlák  Pavol, 
Rajecká Lesná; Šošková Ludmila, Žilina; Šotkovská Anna; Žilina; Štefánik Vladimír Varín; Štrbák 
Martin,  Košice; Tomko  Stanislav;  Mons.  Tondra  František  Spišské  Podhradie;  Tretina  Milan  a 
Kubica, Martin; Tretinová Emília,  Kamenná Poruba; Truhlíková Mária, Oščadnica; Turiak Emil, 
Žilina; Uškovitš Róbert, Rajecké Teplice; Valuchová Katarína Rajecké Teplice; Verešová Jozefa 
Kamenná  Poruba; Vojtikevičová  Anna  a  Milan,  Žilina;  Záborská  Anna  a  Vladimír,  Bojnice; 
Záborský Ladislav akad. maliar, Martin; Záborská Mária, Martin; Záhradník Anton, Ružomberok; 
Zaťková Veronika; Želinská Magdaléna, Trebišov.

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým spolupracovníkom, podporovateľom, sponzorom, 

donorom, prispievateľom 2% z daní

za finančnú i materiálnu pomoc, 

za odbornú spoluprácu a preukázanú dôveru.

Všetkým známym i neznámym darcom
patrí naša úprimná vďaka za prejavenú dôveru.
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