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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

I. zobrať na vedomie   

 

1. Informatívnu správu o činnosti Nadácie Mesta Žilina za rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Nadácia Mesta Žilina predkladá informatívnu správu za rok 2021. Vzhľadom k tomu, že 

Nadácia Mesta Žilina získava zdroje z rozpočtu mesta Žilina a je súčasťou programového 

rozpočtu mesta Žilina predkladá mestskému zastupiteľstvu Žilina správu o činnosti. 
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MATERIÁL 

 

Nadácia Mesta Žilina bola schválená  Mestským  zastupiteľstvom  Žilina dňa 21.06.2017 a do 

registra nadácii bola  zapísaná dňa 30. októbra 2017. 

 

Nadácia Mesta Žilina pracuje na dobrovoľníckom princípe. Správkyňa nadácie ako aj 

predsedníčka správnej rady a členovia správnej rady pracujú bez nároku na odmenu. Nadácia 

Mesta Žilina v 2. polroku zamestnala 1 administratívneho pracovníka na skrátený pracovný 

úväzok, na ktorého prešla administratívna agenda, čím sa znížila administratívna záťaž 

správkyne Nadácie Mesta Žilina.  

Základné imanie je vo výške 6 638,00 EUR. Prostriedkami nadačného imania nebolo 

nakladané. Nadácia nemá vytvorený žiadny nadačný fond. 

 

V roku 2021 prijala Nadácia Mesta Žilina dotáciu, ktorá bola schválená mestským 

zastupiteľstvom Žilina, z projektu Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR a  z príjmu 

FO a PO. 

 

Tab. č. 1:  Príjmy Nadácie Mesta Žilina v roku 2021 

Názov Účel Dátum Suma Poznámka 

Mesto Žilina 

Podpora zdravotne postihnutých 

osôb a fyzických osôb, ktorí sa 

ocitli v nepriaznivej sociálnej 

situácií 

1.3.2021 
20 000,00 

EUR 
 Zmluva o poskytnutí dotácie č.39/2021 

Mesto Žilina 
Výdavky súvisiace s 

prevádzkou nadácie 
1.3.2021 

3 000,00 

EUR 

Mesto Žilina 

Na mzdy, poistné a príspevky 

do poisťovní a ďalšie náležitosti 

vyplývajúce z 

pracovnoprávneho vzťahu v 

nadväznosti na zákonník práce 

29.6.2021 
10 000,00 

EUR 

Zmluva o poskytnutí dotácie  č. 

272/2021 

Mesto Žilina 

Na pomoc rodinám a seniorom 

v kríze, ohrozených chudobou a 

sociálnym vylúčením, na 

preplatenie ročného poplatku 

MHD 

29.6.2021 
2 000,00 

EUR 

MPSVaR SR Dobrovoľnícka činnosť 15.11.2021 692,00 EUR 
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 

2117/2021  

Príjmy 

od FO a PO 

Podpora zdravotne postihnutých 

osôb a fyzických osôb, ktorí sa 

ocitli v nepriaznivej sociálnej 

situácií 

2021 261,62 EUR Poukázanie 2% a 1,5% z daní FO, PO 

Spolu                                 35 953,62 EUR  

 

  

Tab. č. 2: Výdavky Nadácie Mesta Žilina v roku 2021 

Účel Suma 

Odmena za výkon správcu alebo iného orgánu nadácie  0,00 EUR 

Mzdové náklady  4 089,89 EUR 

Zákonné a sociálne a zdravotné poistenie 1 438,52 EUR 

Zákonné sociálne náklady 401,09 EUR 
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Prevádzka nadácie         3 841,82 EUR 

Vrátka nevyčerpanej dotácie na mzdy 4 092,22 EUR 

Poskytnuté dary (príspevky v rámci hlavnej činnosti nadácie) 21 284,60 EUR 

Ostatné iné náklady 120,00 EUR 

Ostatné služby  1 228,90 EUR 

Ostatné iné náklady 44,60 EUR 

Spolu 36 541,64 EUR 

  

 

Plnenie cieľov nadácie, priorít a poskytovanie služieb občanom 

V roku 2021 boli prostredníctvom Nadácie Mesta Žilina realizované tieto aktivity: 

- Poskytovanie finančnej pomoci – v rámci rozpočtu Mesta Žilina nadácia pomohla  

zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a 

mládeži, ktorí potrebovali predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné 

pomôcky a špeciálne pomôcky. Taktiež poskytla finančnú pomoc v tomto roku ľuďom 

bez domova, rodinám s malými deťmi, občanom s nízkym príjmom a pod. Za rok 2021 

Nadácia Mesta Žilina zaevidovala 144 žiadostí o finančnú pomoc z ktorých finančne 

podporila 56 žiadostí. O  schválení finančných darov rozhodovala správna rada nadácie 

na základe evidencie žiadosti, ktoré boli na nadáciu doručené poštovou 

korešpondenciou, emailom alebo osobne. Každá takto podaná žiadosť bola individuálne 

predstavená členom správnej rady, ktorí žiadosť preskúmali a na základe kritérií 

posúdili či predloženú žiadosť podporia v požadovanej sume, čiastočne, alebo ju 

nepodporia. Celkovo správna rada nadácie zasadala 4 krát k prerokovaniu prijatých 

žiadostí na rok 2021. 

- Poskytovanie finančnej pomoci na dopravnú kartu MHD - nadácia pomohla 14 

žiadateľom príspevkom na poplatok MHD Žilina v sume 532,00 EUR, ktorými boli 

žiaci, študenti (6-16 r.) a seniori mesta Žilina ktorých rodiny sa nachádzali v kríze a boli 

ohrozený chudobou a sociálnym vylúčením. 

- Poskytovanie materiálnej pomoci: 

1. Hygienická pomoc -  z prostriedkov od mesta Žilina, ako aj so vzájomnou 

spoluprácou so spoločnosťou  dm drogerie markt, s.r.o. sa nadácii podarilo 

zabezpečiť drogériový a hygienický tovar pre ľudí bez domova, rodinám s malými 

deťmi, občanom s nízkym príjmom a pod. 

2. Potravinová pomoc - z prostriedkov od mesta Žilina, ako aj so vzájomnou 

spoluprácou so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s. r. o. sa nadácii podarilo 

zabezpečiť potravinový tovar pre ľudí bez domova, rodinám s malými deťmi, 

občanom s nízkym príjmom a pod.  

3. Ošatenie - v rámci prijatých darov od občanov mesta Žilina sa nadácii podarilo 

zabezpečiť ošatenie pre deti z nízkopríjmových rodín. 

4. Školské pomôcky - v rámci výzvy, ktorú sme zverejnili na sociálnych sieťach sa 

nadácii podarilo zabezpečiť školské potreby a pomôcky pre nízkopríjmové rodiny 

školopovinných deti v počte 40 kusov ( školské tašky, písacie potreby, školské 

pomôcky, zošity, potreby na výtvarnú výchovu a pod.)  



5 

 

5. Ochranné pomôcky – nadácia v tomto roku zabezpečila v rámci rozpočtu určeného 

na prevádzku nadácie.  

6. Ostatná materiálna pomoc - v rámci prostriedkov od mesta Žilina, z projektu 

Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR a  z príjmu FO a PO a verejnej 

zbierky sa nadácii podarilo zabezpečiť aj materiálnu pomoc pre nízkopríjmové 

rodiny, občanov s nízkym príjmom v podobe matraca, tabletu, notebooku či 

reproduktorov. Nadácia Mesta Žilina v roku 2021 materiálne podporila základnú 

školu, ktorú navštevujú deti s kombinovaným postihnutím formou školských 

pomôcok, hygienického tovaru, Mikulášskych balíčkoch a pod. Nadácia taktiež 

v roku 2021 darovala Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina materiálny dar vo 

forme 200 termosiek pre covidových pacientov. 

 

Nadácia Mesta Žilina tak v roku 2021 materiálne podporila 207 žiadateľov, ktorým bola 

sprostredkovaná rôznorodá materiálna pomoc v podobe potravinových, drogériových balíčkov 

a inej materiálnej pomoci. 

- Dobrovoľnícka činnosť – Nadácia Mesta Žilina sa v roku 2021 zapojila do výzvy na 

predkladanie projektov na dobrovoľnícku činnosť, kde získala finančný príspevok vo 

výške 692,00 EUR. Hlavným cieľom bolo podanie pomocnej ruky a sprevádzanie 

osoby pri dôležitých činnostiach a poskytnutia psychickej podpory ľuďom, ktorých sa 

sociálne vylúčenie a pretrvávajúca pandémia najviac dotkla.  Pre občanov sa 

zabezpečovali aktivity v priestoroch Nadácie Mesta Žilina. 

 

Tab. č. 3: Celková štruktúra vykonaných 254 dobrovoľníckych hodín/za rok 2021: 

 Počet žiadateľov Počet hodín Počet dobrovoľníkov  

Osobný kontakt  123 16 3 

Telefonický kontakt 120 40 3 

Emailový kontakt 85 60 3 

Návšteva v domácom zariadení 15 45 5 

Príprava administratívy - 80 2 

Zasadnutie správnej rady  - 13 4 

SPOLU: - 254 hodín - 

 

 

Snahou nadácie je poskytovať čo najkvalitnejšie služby pre občanov, ktorí si nevedia v neľahkej 

životnej situácii pomôcť sami a jej poslaním je poskytnúť im okamžitú pomoc, konzultácie, 

pomáhať pri vypisovaní tlačív, poskytnúť rôzne informácie alebo sprostredkovať rôzne formy 

pomoci cez združenia a inštitúcie.  

Z dôvodu limitovaného rozpočtu a chýbajúceho personálneho zabezpečenia je nadácia nútená 

niektoré svoje činnosti zabezpečovať aj cez svojho zriaďovateľa a to mesto Žilina, ďalej 

prostredníctvom projektov a grantových programov. Taktiež sa prostredníctvom kontaktov 

nadácii podarilo nadviazať spoluprácu s viacerými sponzormi, ktorí jej poskytli materiálnu 

pomoc. Sídlo nadácie je na adrese Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 

a prevádzka na Radničná 34/1, 010 01 Žilina. 
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Externé služby 

Účtovníctvo nadácie je zabezpečené externým dodávateľom, ako aj iné služby potrebné na 

zabezpečenie fungovania nadácie (bankové služby, grafické práce, notárske poplatky, vstupné, 

priebežné a výstupné BOZP, PO školenia a pod.). 

 

Propagácia činnosti Nadácie Mesta Žilina 

Nadácia má zriadenú web stránku www.nadacia.zilina.sk. O svojej činnosti informuje aj 

prostredníctvom tlačovín v žilinských novinách,  prostredníctvom organizácií, ktoré sa venujú 

sociálnej, zdravotnej, dobrovoľníckej a športovej oblasti ako aj prostredníctvom Facebook 

stránky. Okrem toho nadácia zabezpečila propagačné materiály s logom Nadácie Mesta Žilina, 

ktoré boli distribuované žiadateľom a organizáciám.  

 

Registrácia 2%   

Aby mohla Nadácia Mesta Žilina prijímať finančné prostriedky aj z iných zdrojov,  po splnení  

podmienok registrácie ktoré bolo  dňa 25.10. 2019  notárkou  spísané  osvedčenie vyhlásenia 

o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb, týkajúce sa  nadácie 

nadácia disponuje aj finančnými prostriedkami z pripísania 2% PO a FO.   

 

Plánovaná činnosť v roku 2022 

V roku 2022 pokračuje Nadácia Mesta Žilina plne v činnostiach vo svojom poslaní, ktoré 

plánuje rozšíriť. Aktivity budú nasmerované do nasledujúcich oblastí: 

• Pomoc zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, 

deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné 

pomôcky a špeciálne pomôcky. 

• Pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám ako aj realizácia a ochrana ľudských práv 

alebo iných humanitných cieľov, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj 

vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre 

jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

• Pokračovať v podpore dobrovoľníckej činnosti.  

• Propagácia  a zviditeľňovanie činnosti Nadácie Mesta Žilina formou propagácie cez 

sociálne siete, prostredníctvom tlačovín v žilinských novinách poukázaním na finančnú 

a materiálnu pomoc, ktorú nadácia uskutočnila v konkrétnych rodinách či u 

jednotlivcoch. 

• Zriadenie nadačných fondov podľa dopytu a potreby občanov v jednotlivých 

činnostiach. 

• Zriadenie finančnej zbierky pre zabezpečenie hlavného poslania nadácie. 

• Zriadenie materiálnej zbierky „Vianočná zbierka“ pre sociálne slabých obyvateľov 

mesta Žilina. 

• Zabezpečiť príjmy z 2% PO a FO, dary, podpora z dotácii a grantov. 

• Pokračovať v rozvíjaní a nadväzovaní spolupráce s firmami na území mesta Žilina. 

• Pokračovať v rozvíjaní a nadväzovaní spolupráce s nadáciami pôsobiacimi v kraji. 

 

 

http://www.nadacia.zilina.sk/

