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1VzNIK ObČIANSKEhO zDRužENIA
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE  
bolo zaregistrované ako nezávislá mimovládna  
organizácia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky  
dňa 24.5.2002 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-16888,  
IČO: 37889346.

 hLAVNÉ AKTIVITY

• zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov
• podpora činnosti nemocničnej školy
• modernizácia interiéru herní,  

návštevných miestností
• výstavy detských výtvarných prác
• divadelné a hudobné predstavenia  

pre deti na oddelení
• nákup lekárskych prístrojov
• výlety a pobyty pre bývalých pacientov
• podpora vzdelávania a poradenstvo pre rodičov

Cieľom organizácie je:

• plniť želania detí a mladistvých 
s onkologickým alebo iným vážnym 
ochorením, ktoré je spojené  
s veľkým rizikom úmrtia 

• pomoc pri všestrannom zlepšovaní 
kvality života onkologicky 
a inak vážne chorých detí 
počas hospitalizácie a snaha 
o resocializáciu týchto detí aj po 
skončení vlastnej liečby

• zvyšovanie úrovne vybavenia pre 
komplexnú diagnostiku a liečbu  
detí a mladistvých s onkologickým  
alebo iným vážnym ochorením

• podpora odborného rastu lekárov, 
stredného zdravotníckeho personálu 
a špeciálnych pedagógov, ktorí 
pracujú s deťmi a mladistvými 
s onkologickým alebo iným  
vážnym ochorením

• pomoc pri vytváraní podmienok 
pre vzdelávanie detí a mladistvých 
s onkologickým alebo iným  
vážnym ochorením

• vytváranie nových iniciatív 
v prospech detí a mladistvých 
s onkologickým alebo iným vážnym 
ochorením a ich presadzovanie  
cez kompetentné miesta
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3 REALIzOVANÉ PROJEKTY

Výlet – 3D kino IMAX a zOO + Dinopark bratislava

Letný tábor
Cieľ Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia, 

a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku umožniť, aby prežili niekoľko 
zmeškaných dní v prírode so zaujímavým programom a medzi svojimi rovesníkmi.

Realizácia Tábor bol určený deťom vo veku od 6 do 20 rokov, ktoré podstúpili liečbu 
v detskom onkocentre Rooseveltovej nemocnice za posledných 10 rokov. Tábor 
sa uskutočnil s podporou Ligy proti rakovine a Klubu detskej nádeje, ktorý ho 
organizačne zabezpečil. Tábor mal dva turnusy, pre mladšie deti sa konal  
od 4. 7. do 17. 7. 2004 v penzióne Lalíky pri Oščadnici a pre staršie deti  
od 1. 8. do 14. 8. 2004 na chate Kamenisté v Hronci pri Brezne.

Výlet – soľná baňa Wieliczka Poľsko
Cieľ Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť soľnú baňu.

Realizácia Jednodňový výlet organizovaný pre deti liečené v detskom onkocentre a ich 
rodinných príslušníkov dňa 13. 11. 2004 – spolu 50 osôb.
Pretože v autobuse sme mali voľné miesta, doplnili sme tento počet o deti 
z detského domova na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici o 11 osôb.

Cieľ Splnenie detských želaní. „Odmena“ za ťažké chvíle, ktoré deti a celé rodiny 
prežívali počas onkologickej liečby a hospitalizácie.

Realizácia Jednodňový výlet, zorganizovaný pre deti liečené v detskom onkocentre a ich 
rodinných príslušníkov, dňa 24. 6. 2004 – spolu 72 osôb.
Návšteva 3D kina IMAX, predstavenie „Podmorská krajina zázrakov“. Deti si 
v tomto jedinečnom kine mohli pozrieť nádherné predstavenie o podmorskom 
svete a vďaka 3D technike sa mohli „temer“ dotýkať morských živočíchov. Po 
návšteve kina nasledovalo občerstvenie v McDonald´s, spolu s pripraveným 
programom pre deti. Hostesky im na tvár nakreslili rôzne zvieratká, a tak 
zvieratkovská cesta mohla pokračovať návštevou zoologickej záhrady a dinoparku.



Nákup zariadenia pre nemocnicu
Cieľ Zvýšiť úroveň vybavenia pre komplexnú liečbu detí a mladistvých s onkologickým alebo iným 

vážnym ochorením.

Realizácia Zakúpili sme perfuzory, lineárny dávkovač, polohovaciu posteľ, monitor vitálnych funkcií 
a volumetrickú pumpu.

humanizácia nemocničného prostredia
Cieľ Zlepšiť vybavenie izieb pre deti a rodičov.

Realizácia Zakúpili sme nové periny a vankúše a do izieb matiek sme kúpili chladničky.

Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna v nemocnici
Cieľ Vytvoriť podmienky pre zavedenie potrebnej a efektívnej hydrokinezioterapie.

Bazén umožní doplnkovú terapiu pri rôznych typoch chorôb a úrazov, zlepší psychickú pohodu 
dlhodobo hospitalizovaných detí.

Realizácia Prvé prípravy na začatie prác prebehli v novembri. Ukončenie a odovzdanie bazéna plánujeme  
na máj 2005.

Úprava priestorov triedy v základnej škole v nemocnici
Cieľ Celková rekonštrukcia triedy po hygienickej, praktickej i bezpečnostnej stránke a zariadenie triedy 

nábytkom tak, aby zodpovedala potrebám hospitalizovaných detí a zároveň spĺňala kritériá 3 v 1 
– učebňa pre 1. - 4. ročník ZŠ, herňa pre deti materskej školy, klubovňa pre školský klub detí.

Realizácia Práce sa začali v decembri a ukončenie predpokladáme na konci januára 2005. 

Projekt Kolekcia pozdravov
Cieľ Pripomenúť ľuďom, že sú okolo nás deti, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc v mimoriadnej  

životnej situácii.

Realizácia Predajom pozdravov získavame peniaze na financovanie našich ďalších projektov.  
Myšlienku podporil básnik Milan Rúfus výberom svojich básní pre deti a o deťoch.  
Obrázky kreslili deti počas liečby alebo iní výtvarníci.



Cieľ:   

Získať finančné prostriedky na zakúpenie 

lekárskych prístrojov, financovanie výletov 

a pobytov v prírode pre bývalých pacientov 

a modernizáciu interiéru detského  

centra FNsP F. D. Roosevelta. 

Realizácia:  

Dobrovoľná verejná zbierka prebiehala 

v priestoroch hypermarketov a väčších 

obchodných domov v stredoslovenskom 

regióne (spolu 13 miest). Akciu mediálne 

podporili Slovenský rozhlas a Rádio Lumen, 

reklamné spoty sa vysielali v regionálnych TV 

v miestach konania zbierky.

Vytvorenie detskej oázy jednotka s komplexným technickým 
a prístrojovým vybavením, určená pre deti 
a mladých ľudí s onkologickým ochorením

polohovacia posteľ 201 380,00 Sk 

prístroje – infúzna pumpa, prístroj na monitorovanie  
základných životných funkcií 208 151,50 Sk

Iné prístroje 

lineárny dávkovač 57 047,50 Sk

lineárny dávkovač a pulzný oximeter 104 959,00 Sk

výlet pre odliečených pacientov detského onkologického oddelenia  
do Bratislavy, návšteva kina IMAX a ZOO 23 000,00 Sk
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Verejná zbierka sa konala s povolením Ministerstva vnútra  
a Ministerstva financií SR a trvala do 30. 6. 2004

Číslo rozhodnutia o povolení zbierky 203-2003/11686

Čas konania zbierky 10. december 2003 až 30. jún 2004

hrubý výnos verejnej zbierky 795 754,00 Sk

Náklady spojené s konaním zbierky 201 210,84 Sk

výroba pokladní - 182 520,00 Sk

doprava pokladní - 8 396,40 Sk

cestovné náklady pri výbere pokladní - 9 803,50 Sk

bankové poplatky - 1 002,00 Sk

úroky + 511,06 Sk

Čistý výnos verejnej zbierky k 28. 7. 2004 594 543,16 Sk

Účel použitia čistého výnosu:



Kultúrne podujatia realizované pre deti na oddelení

Doktor Klaun Y
Mikulášska nádielka s Majstrom N Y

benefičný koncert Otvárame srdcia hudbou
Cieľ Vianočný benefičný koncert „Otvárame srdcia hudbou“ je jedným 

z darov občianskeho združenia Svetielko nádeje pacientom Detskej 
fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a ich rodinám.
Zároveň je poďakovaním sponzorom, darcom a podporovateľom 
projektov, ktoré prispievajú k humanizácii podmienok liečby  
a prostredia v nemocnici.

Realizácia Za podpory „Horehronských nadšencov“, ktorí koncert organizačne 
zabezpečili a ich hostí Close Harmony Friends sa uskutočnil 
vianočný benefičný koncert 27. 12. 2004 o 19.00 hod v Mestskom 
dome kultúry v Brezne. Výťažok z koncertu bol 12 256,50 Sk.



hOSPODÁRENIE ObČIANSKEhO zDRužENIA
PRÍJMY VÝDAVKY

Zostatok z minulého roku 159 128 Sk

Úroky 23 833 Sk Projekty 1 137 674 Sk

Výnos charity set 17 286 Sk Daň z úrokov 4 481 Sk

Dary 1 361 042 Sk Mzdové náklady 159 575 Sk

Predaj vlastných výrobkov 42 558 Sk Prevádzková réžia 29 062 Sk

2 % dane z príjmu 2 034 271 Sk

Osobný vklad 3 863 Sk

Spolu 2004 4 437 735 Sk Spolu 1 330 792 Sk

Stav pokladne a bežného účtu k 1. 1. 2004 31. 12. 2004
Pokladňa  54 658,00 Sk 74 262,00 Sk

Bežný účet 104 470,00 Sk 2 090 350,27 Sk

Finančné investície v podielových fondoch 1 017 286,50 Sk

Spolu 159 128,00 Sk 3 181 899,20 Sk
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5 ČLENOVIA ObČIANSKEhO zDRužENIA
Občianske združenie pracovalo v roku 2004 v tomto zložení

predseda združenia MUDr. Pavel Bician

ekonómka Jana Hudáková

koordinátorka dobrovoľníkov Mgr. Oľga Kraushuberová

koordinátorka spolupráce so školou Mgr. Viera Paulusová

marketing Augustín Rosa

koordinátor projektov Veronika Rosová

členovia Martin Menšík 
MUDr. Štefánia Škripková 
Mgr. Mária Lauková
MUDr. Ladislav Laho, CSc.
Iveta Kormanová 
Alena Kostúrová



POďAKOVANIE...

... jednotlivcom a organizáciám za finančnú a vecnú podporu pri príprave 
a realizácii projektov občianskeho združenia

Abb Elektro, s.r.o. Bratislava

ADRA Banská Bystrica

anonymný darca

Ardo Nitra

banák, Vladimír

baumax Banská Bystrica

baumax Martin

baumax Žilina

basco SK, s.r.o. Pezinok

billa Brezno

bPS T&C Banská Bystrica

bratská jednota baptistov

b & b Trading, spol. s.r.o. Bratislava

Carion Banská Bystrica

Čavrnoch, Radovan Banská Bystrica

Dexia banka Slovensko, a.s. Brezno

Dipos Brezno

Ferostav Slovakia, s.r.o. Brezno

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

help, n.f. Partizánske

hypernova Ružomberok

hypernova Liptovský Mikuláš

hypernova Zvolen

hypernova Lučenec

... všetkým darcom, ktorí sa zapojili prostredníctvom verejnej zbierky Nie je halier ako halier

... všetkým jednotlivcom a firmám, ktorí nám poukázali 2 % z dane z príjmu
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Rádio Lumen Banská Bystrica

Rímsko-katolícka cirkev Uzovská Panica

SAD bbDS Banská Bystrica

ŠahŠ Iskra Banská Bystrica

Schering Slovakia, s.r.o. Bratislava

Šimonidesová, Anna Mošovce

Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava

Slovenský rozhlas Banská Bystrica

Slovmag, a.s. Lubeník

Spevokol CASD Banská Bystrica

Tatra banka Banská Bystrica

Tesco Poprad

Tesco Banská Bystrica

Tesco Martin

Tesco Žilina

Tesco Prievidza

Tlačiareň KOPRINT Banská Bystrica

základná škola Pliešovce

žiacky parlament Banská Bystrica

zŠ Detva Detva

zŠ ďumbierska Banská Bystrica

zŠ M. R. Štefánika Žiar nad Hronom

zŠ Pionierska Brezno

halo Pizza Banská Bystrica

IMAX Bratislava

Ing. Oravcová

Ing. Síth, Roman Bratislava

Ing. Valica, Štefan

JuDr. Komorová Banská Bystrica

Kaderníctvo Zvolen

Kávomaty, s.r.o. Kežmarok

Kiss, František

Korimová 

Kovod Recycling, s.r.o. Banská Bystrica

Ľudová banka Bratislava

McDonald's Banská Bystrica

McDonald's Bratislava

Monarex audit consulting, s.r.o. Banská Bystrica

Nádej na život Bratislava

Neex.

Novo Nordisk A/S Bratislava

Obchod s palivom, s.r.o. Brezno

Octapharma AG, o.z. Bratislava

OD Dubeň Žilina

Pizzéria MAMA Dolný Kubín

PRO, s.r.o. Banská Bystrica

Pauliak, boris Braväcovo


