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Občasník neziskovej organizácie Áno pre život 
Ročník 10 

Milí priatelia, 

náš občasník k vám prichádza v prázdninovom čase. Mnohí z vás si užívajú zaslúžený oddych. 
Prostredníctvom občasníka vás opäť chceme informovať o aktivitách, ktoré sme zrealizovali v 1. 
polroku tohto roku. Zároveň vám v ňom prinášame hlavnú časť Výročnej správy organizácie za rok 
2007 spolu s audítorskou správou.  

Najdôležitejšou udalosťou v tomto roku je pre nás 10. výročie založenia neziskovej organizácie 
Áno pre život. Počas celého roka 1998 sme pripravovali administratívne záležitosti pre začatie 
poskytovania sociálnych služieb. Tieto sme začali poskytovať od 1. septembra 1998 v domčeku v Šuji 
a od 1. októbra 1998 v Rajci. V rokoch 1998 – 2000 sme existovali ako organizačná jednotka Inštitútu 
Krista Veľkňaza Žakovce. Naši priatelia a kolegovia zo Žakoviec, zvlášť pán farár Marián Kuffa, nám 
boli v týchto začiatkoch veľmi nápomocní, za čo im patrí naša úprimná vďaka. Poďakovanie patrí aj 
pánovi Mikulášovi Havrillovi zo Švajčiarska, ktorý už nie je medzi nami (+ 4.9.2006). On nás zoznámil 

s prezidentom švajčiarskej organizácie JA ZUM 
LEBEN s pánom Piusom Stössellom. Na vybudovaní 
zariadenia sociálnych služieb pre osamelé matky 
s deťmi v núdzi majú obidvaja obrovskú zásluhu. Ako 
samostatná nezisková organizácia sme začali 
existovať od 18. mája 2000.  

Vedeli sme, že okrem poskytovania konkrétnej 
pomoci ženám v núdzi je potrebné zároveň 
vykonávať osvetu za účelom zmeny verejnej mienky 
a scitlivenia verejnosti voči problémom žien akými sú 
nežiaduce tehotenstvo, ochrana života, rozvodovosť, 

domáce násilie... Už od roku 1999 sme začali 
organizovať semináre s názvom „Vyber si život“, 
ktoré prerástli do medzinárodných konferencií. Ich 
súčasťou sa neskôr stalo odovzdávanie Ceny 
Antona Neuwirtha za ochranu života (na obr. 
hore), ktorú udeľuje Fórum života.  

V tomto roku bola ocenená aj naša organizácia. 
Europoslankyňa Anna Záborská, dcéra Antona 
Neuwirtha (na obr. dole), udelila špeciálnu cenu 
neziskovej organizácii Áno pre život z 
Rajeckých Teplíc pri príležitosti 10. výročia jej 
vzniku za dlhoročnú profesionálnu prácu v 
prospech žien v núdzi a ich detí.  

Je to pre nás všetkých veľká časť. Ďakujeme. Zároveň ďakujeme Vám všetkým, milí naši 
priatelia a dobrodinci za to, že nám pomáhate pomáhať. Bez Vás by sme to nedokázali.  

Marcela Dobešová a Anna Verešová
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Uskutočnilo sa v 1. polroku 2008 ... 
 
� 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 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, 
ktorá tento rok oslavuje 10 rokov od svojho založenia. (Na obrázku účastníci konferencie).  
 

�  III. púť k sv. Gianne 

V dňoch 26. – 27. apríla 2008 sa v Kostole 
Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých 
Tepliciach konala už III. púť na oslavu 
patrónky nášho domova pre osamelé matky 
s deťmi v núdzi. Sv. omšu v sobotu 
podvečer celebroval Mons. ThDr. Marián 
Šuráb, PhD. Pri nedeľnej sv. omši sa veriaci 
stretli s ThLic. Danielom Diánom. 
K sviatočnej nálade prispeli svojim 
koncertom súrodenci Bažíkovci (na obr.)  
V roku 2005 bola v kostole Božského Srdca 
v Rajeckých Tepliciach otvorená a 
posvätená kaplnka sv. Gianny, kde sú 
vystavené jej relikvie.  

 

� Pracovná návšteva               
v IKV Žakovciach 

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 v máji t.r. 
podarilo. Dva dni sme strávili (celý náš 
pracovný kolektív) v prostredí denného 
režimu klientov IKV. Boli to pre nás 
všetkých nezabudnuteľné chvíle. 
Odchádzali sme povzbudení tak odborne 
ako duchovne. Zároveň sme si oddýchli 
a načerpali nových síl do ďalšej práce. 
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� Oslava Medzinárodného dňa detí 

Dňom ukončenia školského roku sme ukončili projekt s názvom „Tri kvapky dobrovoľníka pre deti 
v núdzi“, ktorý bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska v programe Hodina deťom. Jeho cieľom 

bolo povzbudiť v mladých ľuďoch túžbu „byť 
dobrovoľníkom“. Počas celého projektu sa naši 
dobrovoľníci aktívne podieľali na aktivitách pre 
deti, ktorými boli tvorivé dielne, výstavy, vianočné  

 
trhy, vianočná párty, karneval. Poslednou peknou 
akciou bol víkend na chate v Rajeckých 
Tepliciach, ktorým sme oslávili Medzinárodný  deň 
detí.  Na výlet boli pozvané aj deti z rodín v núdzi 
z Rajeckého regiónu. Pozvaní boli aj naši dobrovoľníci, ktorým sme sa chceli poďakovať za ich 
obetavosť a ochotu poslúžiť tým, ktorí to potrebujú. Deti a ich matky bývajúce v Domove Gianny B. 
Mollovej nepoznajú krásy Rajeckej doliny, nakoľko pochádzajú z celého Žilinského kraja, niektorí 
dokonca aj z iných krajov Slovenska. Prechádzka Rajeckými Teplicami bola pre nich „prechádzkou 
rajom“ – tak sa niektoré vyjadrili.  V sobotu sme spoločne so zamestnancami domova navštívili 
Ekoskanzen v Lietavskej Svinnej. Tu  sa deti povozili na koníkoch, videli rôzne zvieratká, pohrali sa 
veľkými bernardínmi ... Večera vo forme pizze po takýchto zážitkoch chutila všetkým. Deti boli výletom 
nadšené, ich mamy boli dojaté.  
 

� Bábkové divadlo 

Už po tretíkrát potešili naše deti v domove 
študenti VŠMU z odboru bábkoherectva, ktorí im 
prišli aj v tomto roku zahrať bábkové 
predstavenie "O Palčekovi“ (na obr.) 
Predstavenie nacvičili v rámci projektu, ktoré bolo 
určené deťom v domovoch, ústavoch, 
a nemocniciach. Tento projekt realizuje 
slovensko - francúzske občianske združenie 
Deti Dunaja so sídlom v Bratislave, s ktorým 
máme už dlhoročnú spoluprácu.  

Detských divákov čakali po predstavení tvorivé 
dielne, ktoré viedli študenti z VŠMU. 

 
 
� Kurz „Základy práce s PC“ 

Medzi ďalšie aktivity 1. polroku 2008 patril aj kurz 

„Základy práce s PC“, ktorý pre naše klientky 

pripravila Nadácia Silvie Gašparovičovej. Zo strany 

našich klientok bol o kurz veľký záujem, preto 

plánujeme v týchto vzdelávacích kurzoch ďalej 

pokračovať.  
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� Deň otvorených dverí 

Posledný júnový deň sme v Domove Gianny B. Mollovej „otvorili dvere“ všetkým našim priateľom, 
spolupracovníkom, dobrodincom i celej verejnosti. Navštívili nás zástupcovia Žilinského 
samosprávneho kraja, Obvodného úradu v Žiline, predstavitelia samospráv Rajeckého regiónu, 
spolupracovníci zo sociálnej oblasti, zástupcovia niektorých mimovládnych organizácií Rajeckého 
regiónu a nechýbali ani naši dobrovoľníci. Našim hosťom sme ukázali domov, komunitné centrum, 
chránenú dielňu. Porozprávali sme sa o činnosti a plánoch, tiež o našich aktivitách s dobrovoľníkmi. 
Zároveň sme sa im touto formou mohli poďakovať za doterajšiu spoluprácu. Deň otvorených dverí bol 
jednou z aktivít, ktoré organizujeme v roku 10. výročia založenia neziskovej organizácie. 
 

� Publikácie  

V rámci projektu podporenom ESF v programe IS EQUAL sme 
koncom roka 2007 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 budúcnosti.  
 

� Akreditácia  

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) a d) 
  
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie 
negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a 
plnoletej fyzickej osoby, sú najmä  
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  
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.  
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�  Nová web stránka 

V tomto roku sa nám podarilo zmeniť aj imidž našej web stránky. Zásluhu na tom má absolventka 
Žilinskej univerzity Mgr. 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. Zatiaľ máme iba pozitívne spätné väzby. Veľmi nám pomohla. Ďakujeme!  

Pozrite si :  www.anoprezivot.sk 

 
 

� Zasadanie správnej rady 

Ešte v roku 2007 boli na zasadnutí správnej rady volení členovia, predseda a riaditeľ organizácie.   
Členovia správnej rady na funkčné obdobie 2007 – 2011 :  

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

Členovia dozornej rady na funkčné obdobie 2007 – 2011:  
 Grupáčová Helena 
  Ing. Turiaková Antónia 
  Ing. Arch. Záborský Vladimír 

Predsedníčka správnej rady na funkčné obdobie 2007 – 2011:  
 RNDr. Ing. Dobešová Marcela 

Riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život na funkčné obdobie 2007 – 2011: 
  Mgr. Verešová Anna 

Členovia rady schválili aj niektoré zmeny a doplnenia štatútu, taktiež zmenu sídla organizácie. 
 

Nové sídlo organizácie (totožné s poštovou adresou) 

ÁNO PRE ŽIVOT n.o. 
ul. Farská 543/2 

013 13 Rajecké Teplice 
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Projekt „Zachráňme životy“ 

Projekt konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich deťom Zachráňme životy bol spustený v decembri 
minulého roka občianskym združením Fórum života. Jeho prvoradým cieľom je pomôcť tehotným 
ženám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi. Počas polročnej existencie darcovského 
systému Zachráňme životy sa narodilo 6 bábätiek, v systéme bolo zaradených 10 žien a 
darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou 221 506,- Sk. Príjemkyňu pomoci si 
môžete vybrať podľa jej životného príbehu, ktoré sú sprístupnené na web stránke. Všetky finančné 
prostriedky poukázané darcom dostanú priamo príjemkyne pomoci vo forme služieb a materiálnej 
pomoci. Príjemkyne pomoci sa do systému zaraďujú na základe odporúčania spolupracujúcich 
organizácií a jednotlivcov. Všetky informácie o poskytovateľoch a príjemcoch pomoci, formách pomoci, 
finančných čiastkach a ich použití si môže každý registrovaný darca overiť na stránke 
www.zachranmezivoty.sk.  (Zdroj : Fórum života zo dňa 9.7.2008) 

Do tohto projektu nezisková organizácia Áno pre život vstúpila ako poskytovateľ sociálnych služieb.  

Zachráňme životy 
Projekt konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich 

deťom 

Poznáte vo svojom okolí ženu, matku s deťmi, ktorá sa 
ocitla v zložitej situácii? 
Ženu s neželaným tehotenstvom v ťažkej sociálnej situácii a 
chcete pre ňu niečo urobiť? Ponúkame pomoc... 
 
Projekt Zachráňme životy je tu  

• pre vás, ktorí potrebujete pomoc,  
• ale aj pre vás, ktorí chcete pomôcť. 

 
Jeho cieľom je: 

• Pomôcť ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi  
• Umožniť ľuďom, ochotným pomôcť, finančne, materiálne, i aktívnym 

zapojením sa do projektu, prejaviť solidaritu s trpiacimi 
 

http://www.zachranmezivoty.sk/ 
Číslo účtu: 0424246346/0900 

 
 
Nová kniha o sv. Gianne 

Chcem byť tvojou ženou 
Iafolla, Paolo  
 
Vydavateľstvo: Don Bosco 
Počet strán: 164  
Väzba: brožovaná   
 
Životný príbeh sv. Gianny Beretta Mollovej je jednoduchý a zároveň 
uchvacujúci. Táto manželka úprimne hľadala Božiu vôľu vo všetkých 
životných okolnostiach, a keď bolo treba, neváhala zanechať šťastnú 
existenciu na zemi v prospech nového stvorenia – svojho štvrtého 
dieťaťa. Gianninu vnútornú silu a túžbu po skutočnej láske nám odhalí 
najmä jej korešpondencia s Pietrom, jej snúbencom, neskôr manželom, a 
svedectvá najbližších.   
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Výročná správa za rok 2007 - časť 

 
1. Činnosť zariadenia sociálnych služieb – Domova Gianny B. Molla 

Formy pomoci:    
• Pobytový program; Krízová pomoc; Sociálna sistencia; Ambulantná pomoc; Následná pomoc; 

Krízová telefonická linka; Sociálna práca v teréne; Programy pre deti; 

Metódy práce 
• Špeciálne odborné poradenstvo (sociálne, právne, psychologické,pedagogické); Krízová 

intervencia; Ergoterapia; Pedagogické metódy;  

Programy  
• Terapeutické programy: týždenné komunity, svojpomocná skupina, večerná komunita, 

individuálne  konzultácie, pracovná terapia; 
• Podporné programy: cvičenie, detský klub, kultúrne a športové aktivity; 

Personálne zabezpečenie 
• riaditeľka - 1 
• vedúca domova – 1 
• sociálne pracovníčky – 4 
• lektorka pracovnej terapie – 1 (skrátený úväzok) 
• pedagogická pracovníčka  – 1 (skrátený úväzok) 
• psychologička (externe) 
• právnička (externe) 

Z interných zamestnankýň sú dve so zdravotným postihnutím zamestnané na chránenom pracovisku. 
Najväčšou devízou neziskovej organizácie sú pracovníci a dobrovoľníci, ktorí sú stotožnení s víziou 
organizácie.   

Počet stálych dobrovoľníkov 18 

Počet príležitostných dobrovoľníkov 23 

Počet jednorázových dobrovoľníkov 30 

 

Kvantitatívne ukazovatele   

Počet klientov 
k 1.1.2007 

Počet prijatých 
klientov  

Počet klientov, ktorí 
ukončili poberanie 
sociálnych služieb 

Počet klientov 
k 31.12.2007 

20 
 

45 45 20 

 
Počet evidovaných žiadosti 86 

Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 4,5 

Počet klientov prijatých do domova pre osamelých rodičov 23 

Počet klientov prijatých do útulku (domáce násilie) 22 

Celkový počet klientov od 1998 do 2007 327 

  - z toho žien 141 

  - z toho detí 186 

Počet novonarodených detí v roku 2007 4 

Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2007 32 

Počet hovorov na Linku pomoci (poradenstvo) 435 
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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 

17 klientov 8 klientov 2 klienti 4 klienti 7 klientov 7 klientov 0 
 

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli: 

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

Ženy: 8 6 5 - - 
Deti: 11 3 12 - - 

Spolu: 19 9 17 - 
- 
 

 

Kraj, z ktorého pochádzali klienti (ich celkový počet 
v roku 2007 bol 65) 

 
Žilinský  27 

Prešovský 8 

Košický 10 

Nitriansky 2 

Banskobystrický 12 

Bratislavský 2 

Trnavský 0 

Trenčiansky 4 

 

2. Správa o hospodárení za rok 2007  

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2007 v porovnaní s rokom 2006 bol 
nasledovný: 

Strana aktív (v tis. Sk) 2006 2007 

A. MAJETOK SPOLU 5 907 5577 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK -  

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 5 907 5577 

FINAČNÉ INVESTÍCIE -  

B. OBEŽNÝ MAJETOK 1 161 1514 

ZÁSOBY 5 5 

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY -  

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 104 282 

FINANČNÝ MAJETOK 45 91 

PRECHODNE UCTY AKTIV 1 007 105 
 
AKTIVA celkom 
 

7 068 
 7091 
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Strana pasív (v tis. Sk) 2006 2007 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV 5 461 5130 

FONDY ORGANIZÁCIE 3 313 3211 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 2 148 1919 

B. CUDZIE ZDROJE 1 607 1961 

REZERVY ZÁKONNÉ -  

DLHODOBÉ ZÁVAZKY 6 49 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 951 585 

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 77 613 

 PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ 573 714 

 
PASÍVA celkom 
 

7 068 7091 

 
Výsledok hospodárenia bol nasledovný: 
 

Náklady 2006 2007 

Materiálové náklady 874 679 

Nakupované služby 1 069 1314 

Osobné náklady 1 748 1938 

Ostatné náklady na činnosť 170 193 

Odpisy a predané zásoby 358 374 

Poskytnuté príspevky 152 193 

Náklady celkom 4371 4661 
 

Výnosy 2006 2007 

Z vlastnej činnosti 347 289 

Dary PO, granty  784 751 

Dary FO 200 352 

Dotácie na prevádzku z verejných zdrojov 2 465 2478 

Iné ostatné výnosy 303 165 

Príspevky z  podielu zaplatenej dane      501 439 

Výnosy celkom 4600 4474 

   

Daň z príjmu -  

Výsledok hospodárenia 229 187 



Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život  za rok 2007  /  časť 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
10 

 

 

 
3. Správa audítora 
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SPONZORI, DARCOVIA, PODPOROVATELIA  

neziskovej organizácie Áno pre život v roku 2007 

Zahraniční darcovia:  

Teuscher Tobias; Vierling Catherine; 

 
Dotácie zo štátného rozpočtu a európskych fondov: 

Európska komisia, Európsky sociálny fond; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR;  Žilinský 
samosprávny kraj;  
 
Samosprávy: 

Mesto Rajecké Teplice;  
 
Nadácie: 

Nadácia Fond Pipi Dlhá Pančucha; Nadácia Pontis Bratislava; Nadácia SPP Bratislava; Nadácia pre 
deti Slovenska Bratislava; Nadácia Tatra banky Bratislava; Spoločnosť pre podporu vedy a 
vzdelávania na FZaSP TU, Trnava; 
 
Neštátne subjekty: 

Astra,  občianske združenie Púchov;  Deti Dunaja o.z., Bratislava; Fórum života o.z., Bratislava; 
Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce; Katolícke hnutie žien, Bratislava; Misionári Najsvätejších Sŕdc, 
Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Prečín; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímsko-katolícka farnosť 
Rajecké Teplice; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická a sociálna akadémia sv. 
Márie Goretti Čadca; Spoločnosť priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“, Bratislava; 
Rímsko-katolícka fanosť Zubák; Spoločnosť Ježišova na Slovensku; Stredisko Evanjelickej diakonie 
Martin; Cirkevný zbor ECAV Martin; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca;  
 
 
Podnikatelia – právnické i fyzické osoby: 

DELL s.r.o. Bratislava; 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; 
INA Kysuce a.s., Kysucké Nové Mesto; LAJKA s.r.o., Žilina; LIBEX veľkoobchod s potravinami, Žilina- 
Považský Chlmec; Lekáreň Mária, Rajecké Teplice; Lekáreň sv. Michala, s.r.o., Rajec; MVO SERVIS 
s.r.o. Žilina; PEZA a.s. Žilina, PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; RYBA a.s. Žilina; SMOKER 
veľkoobchod potravín Žilina; Time Print Žilina; Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava; 
 
 
Fyzické osoby:  

Balčáková Kamila, Prešov; Baláž Rudolf, Banská Bystrica; Baránková Mária a Ladislav, Konská; 
Barčiaková Jarmila, Rajecké Teplice; Barčiaková Jozefa, Rajecké Teplice; Bečár Henrich a Mária, 
Klin; Benický Imrich, Palín; Brosová Anna, Rajec; Cibira Michal a Mária, Rajecké Teplice; Čechová 
Iveta, Prešov; Černák Ivan, Žilina; Čerňanský Ján a Katarína, Konská; Fusko František, Rajec; 
Demeterová Mária, Bratislava; Dorušinec Jozef, Žilina; Dvorská Marta, Bratislava; Ďačok J. Bratislava; 
Džúdžiová Mária, Žilina; Fialová Mária, Svätý Jur; Frtúsová  Helena, Podlužany; Gabčík Vladimír a 
Anna, Konská; Grupáčová Helena, Rajecké Teplice; Halgošová Helena, Nová Dubnica; Hatala Juraj, 
Trenčín; Hlaváč Ondrej, Konská; Hodasová Táňa, Rajecké Teplice; Hodoš Peter; Hoferica Peter, 
Žilina; Horník Jaroslav, Kunerad; Hrnčiar Andrej, Martin; Hrnčiarová Mária, Svit; Hudecová Helena, 
Dlhá nad Oravou; Hutlasová Katrína, Veľké Zálužie; Hvižďák Jozef, Udavské; Hvižďáková Pavlína, 
Udavské; Jakubík Jozef, Rajecké Teplice; Jakubíková Justína, Žilina; Jászberényiová Soňa, Ilava; 
Jonek Miloš; Kavecký Ján a Janka, Kamenná Poruba; Kloptová Olga, Likavka; Kolek Albín, Žilina; 
Krčméry Vladimír, Bratislava; Kubačáková Andrea, Rajec; Kutiš Vladimír, Rajec nad Rajčankou; 
Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; Láska Samko s rod., Pezinok; Lenczová, rodina, Bratislava; Liška Ján 
a Anna; Lišková Helena, Rajec;  Madaj Milan, Bytča; Martinková Mariana, Žilina; Martanovičová Anna; 
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Máčková Jana, Žilina; Michalicová Elena, Rohov; Micháliková Antonia a Ján, Dolná Súča; Mikloško 
Jozef st. Svätý Jur; Mlynarčík Alojz, Spišská Nová Ves; Mračková Margita, Likavka; Murčová Milota, 
Rajecké Teplice; Novosádová Olga; Očková Anna, Rajecké Teplice; Omastová rod., Bratislava; 
Pagáčová Drahomíra, Rajecké Teplice; Pánisová Danka, Nitrianske Rudno; Papšová Zdenka, Žilina; 
Paulínyová Lucia, Bratislava; Pekná Jozefa, Kamenná Poruba; Podolan Ľubomír, Rajec; Podolanová 
Gabriela, Rajec; Rovňaník Michal; Duchoňová Drahomíra, Kolárovice; Rusnák Martin, Budatín; 
Sádecký Ľubomír, Prečín;  Sisková Mária, Slovenská Ves; Smiešková, Rajecké Teplice; Stanček 
Ľubomír, Spišské Podhradie; Streďanská Oľga, Žilina; Súlovcová Viera, Žilina; Sýkora Milan, 
Krompachy; Šadlák Pavol, Rajecké Lesná; Šoleková Mária, Bratislava; Šotkovská Anna, Žilina; 
Škrabanová Katarína; Štefánek Vladimír, Varín; Štrbák Martin, Košice; Tadialová Emília; Tretina 
Milan, Martin; Tretinová Monika, Kamenná Poruba; Tuhársky Karol, Zvolenská Slatina; Uškovitš 
Róbert, Rajecké Teplice; Varga Andrej, Košice; Vojtikevič Milan, Žilina; Vojtikevičová Anna, Žilina; 
Vrabec Ján, Bobrovec; Záborská Anna, Bojnice; Záborský Ladislav akad. maliar, Martin; Záborský 
Vladimír, Bojnice; Záhradník Anton, Ružomberok; 

 
 

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. 
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