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Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE bolo zaregistrované 
ako nezávislá mimovládna organizácia na Ministerstve vnútra SR
dňa 24. 5. 2002 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-16888, 
IČO: 37889346.

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 na 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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• zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov

• podpora činnosti nemocničnej školy

• výstavy detských výtvarných prác

• divadelné a hudobné predstavenia pre deti na oddelení

• nákup lekárskych prístrojov

• podpora vzdelávania a poradenstvo pre rodičov

• výlety a pobyty pre bývalých pacientov

HLAVNÉ
AKTIVITY

2

— 7 — 



— 8 — 



Projekt „Balíček prvého kontaktu“

Cieľ:

Zakúpením balíčkov dostanú deti už pri prvej hospitalizácii 
základnú výbavu, ktorú budú potrebovať a používať počas 
dlhodobej liečby.

Realizácia:

Balíček obsahuje základné hygienické potreby: zubnú pastu 
a kefku, antibakteriálne mydlo, sprchovací gél, krém na tvár, 
telové mlieko, balzam na pery, vlhčené jednorazové utierky, 
hygienické vreckovky a toaletný papier, uterák, detský príbor, 
hrnček, teplomer a šatku na hlavu.

Do balíčkov pribaľujeme aj informačné materiály o našom 
združení, o pomoci, ktorú poskytujeme a prikladáme brožúry 
z Ligy proti rakovine s rôznymi informáciami.

REALIZOVANÉ
PROJEKTY
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Projekt „Telefóny“

Cieľ:

Umožniť aj deťom pripútaným na lôžko komunikovať počas liečby 
s rodinou a kamarátmi.

Realizácia:

Každoročne zabezpečujeme od mobilných operátorov akciové 
ponuky na volania v rámci ich sietí. Akciové ponuky môžu deti 
využívať na volania domov alebo kamarátom.

Tvorivé dielne v nemocnici

Cieľ:

V rámci spolupráce so Základnou školou pri DFNsP uskutočňu- 
jeme zaujímavý projekt Kreatívne dielne, vďaka ktorému 
hospitalizované deti môže viesť profesionálna odborníčka 
k umeleckej tvorivosti a pomáhať im tak spríjemniť si život 
v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu a iným činnostiam, ktorých 
výsledkom sú rozkošné dielka. Takto strávený čas im umožní 
aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť, úzkosť a smútok. Projekt 
zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu.

Realizácia:

Snažili sme sa vytvoriť priestor kreatívnej dielne pre aktívne 
trávenie voľného času detí počas pobytu v nemocnici. Ponúkli 
sme deťom možnosť využívať nové techniky a materiály 
z kreatívnej umeleckej i úžitkovej tvorby, a tým rozvíjať ich 
zručnosť a osobnosť. Poskytli sme deťom možnosť, ako sa 
realizovať a tak si pestovať pocit uspokojenia z vlastnej činnosti, 
sebaúctu, sebavedomie. 

Vytvorili sme priestor na tvorbu darčekov pre príbuzných 
 a priateľov, a takisto miesto na to, aby výsledky svojho tvorivého 
nadšenia mohli prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť 
si izby svojimi prácami. 
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Autá pre mobilný hospic

Dňa 9. apríla 2010 o 12.00 hodine v Europa SC v Banskej 
Bystrici výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Ing. Eva Kováčová 
slávnostne odovzdala nášmu združeniu tri automobily značky 
Peugeot 207, ktoré budú využívané na prevádzkovanie detského 
mobilného hospicu v Banskej Bystrici.

Detský mobilný hospic bude poskytovať zdravotnú, sociálnu, 
psychologickú a duchovnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým 
deťom a ich rodinám v Banskej Bystrici i okolí a zabezpečí tak 
dôstojné prežitie posledných dní života deťom v kruhu svojej 
rodiny v domácom prostredí.

Benefičný koncert Michala Červienku

Dňa 13. apríla 2010 zorganizoval Michal Červienka už 6. benefičný 
koncert pre naše občianske združenie a združenie Červený Nos. 
Koncert sa konal v Estrádnej sále Domu kultúry v Banskej Bystrici. 
Ako hostia vystúpili Juraj Burian (gitara), Marcel Buntaj (bicie), 
Martin Gašpar (bass), Klaudius Kováč (klávesy), Eva Kosorínová 
(klavír) a Ján Babjak (spev).

Výťažok z koncertu bol 680,14 eur, ktorý sa rozdelil medzi 
občianske združenia Svetielko nádeje a Červený Nos.

Bol to nezabudnuteľný zážitok a dúfame že sa podarí koncert 
zorganizovať aj budúci rok. 

Meninové a narodeninové darčeky 
pre hospitalizované deti

Cieľ:

Plniť sny detí počas liečby.

Realizácia:

Každé dieťa, ktoré je hospitalizované na onkologickom oddelení, 
si môže k svojmu sviatku vybrať darček, po akom túži.
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Stretnutie rodín ktoré stratili dieťa

Cieľ:

Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.

Realizácia:

S niektorými rodinami sa stretávame aj po úmrtí ich dieťatka 
a vieme, že ich životy nie sú ľahké. Niektorí vyjadrili želanie 
a potrebu stretnúť sa rodinami s podobným osudom. Preto sme po 
štvrtýkrát zorganizovali víkendový pobyt v termíne od 7. do 9. mája 
2010 už po druhýkrát v penzióne Gejdák pri Ružomberku.

Rodiny sa ubytovali, postupne zoznámili, nasledovala spoločná 
večera a po nej spoločný večer plný spomínania a otázok. 
V sobotu bol naplánovaný oddychový deň. Po raňajkách sa išlo na 
prechádzku do Vlkolínca, po obede bola siesta, kto chcel jazdil 
na koňoch, niektorí navštívili wellness. Po večeri bola pripravená 
opekačka. V nedeľu program končil raňajkami a rozlúčkou.

Stretnutia sa zúčastnili celé rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol 
pripravený program podľa ich veku a záujmov. Z nášho združenia 
sa zúčastnili: lekár onkológ, sociálny pracovník, psychologička 
z detskej nemocnice, kaplán a koordinátor programu pre deti. 
Podarilo sa nám vyčariť úsmev na tvárach rodičov aj detí 
a dúfame, že tieto stretnutia sa stanú každoročnou tradíciou.

Projekt „Víkend na ranči“

Cieľ:

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu 
onkologického ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace 
k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko zážitkovo 
príjemných dní v prírode, so zaujímavým programom a svojimi 
rovesníkmi.

Realizácia:

Víkendový pobyt na Farme svätého Františka sme zorganizovali 
v termíne od 18. do 20. júna 2010. 

Na turnuse sa okrem liečeného dieťatka mohol zúčastniť aj jeden 
rodinný príslušník, v prípade malých detí rodič, u väčších to mohol 
byť aj súrodenec. Deti mali zabezpečené jazdenie na koňoch, 
naučili sa ovládať koníka a klusať na ňom. Hrali sa spoločenské 
hry, futbal, boli sme na prechádzke po okolí a večer bola opekačka.
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Projekt „Leto pri mori“ (dospeláci)

Cieľ:

Umožniť mladým ľuďom, ktorí sa liečili dávnejšie na onkologické 
ochorenie, aby mohli ísť načerpať novú silu k moru.

Realizácia:

V spolupráci s občianskym združením Nádej na život sme sa 
rozhodli osloviť bývalých pacientov a ponúknuť im možnosť prežiť 
10 dní pri mori v Chorvátsku. Pobyt sa uskutočnil v letovisku 
Baško Polje v hoteli Alem. 

„Dospeláci“ mali zabezpečenú polpenziu a zdravotný dozor. 
Keďže išlo o dospelých, program si organizovali sami. 
Pobytu sa zúčastnilo 20 účastníkov.

Projekt „Leto pri mori“

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 
pri mori.

Realizácia:

Po minuloročných úspechoch sme sa rozhodli zorganizovať výlet 
do prímorského strediska na Makarskej riviére v Chorvátsku 
– Drašnice.

V termíne od 2. do 11. júla 2010 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 
18 detí. Užili si slniečko, vodu a hry. Jeden deň sme zorganizovali 
výlet loďou do Makarskej, spojený s obedom a prehliadkou 
mestečka.

Cez deň sa deti venovali hlavne kúpaniu, potápaniu a skúmaniu 
vylovených živočíchov.

Zdravotný dozor bol zabezpečený lekárom a zdravotnými setrami.
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Výlet na golf

Existujú sny, ktoré nie sú ľahko realizovateľné, lebo sú príliš 
nedostupné alebo drahé. Jedným z takých snov je aj golf. 
Z iniciatívy pána Sikuteho, golfového trénera, sme dostali možnosť 
prísť s deťmi 20. júla 2010 a zahrať si na golfovom ihrisku 
Grey Bear na Táloch golf.

Po našom príchode nasledovala pútavá ukážka, ako sa vlastne 
golf hrá. Po niekoľkých ukážkach profesionála sme sa dostali 
k paliciam a loptičkám a začalo sa odpaľovať jedna radosť. 
Niektorým to išlo skvele, iným horšie. Ale zažili sme pri tom 
veľa zábavy. Pretože sme tvorili veľkú skupinu, časť sa pobrala 
„patovať“ a učila sa, ako na „greene“ trafiť loptičku do jamky. 
Poslednou atrakciou na golfovom ihrisku bola jazda cez areál na 
golfovom aute. Prekrásna príroda a krásny letný deň boli skvelým 
spôsobom, ako si oddýchnuť a naučiť sa niečo nové. Po náročnom 
golfovom turnaji sme si dali v reštaurácii obed a zamierili sme 
do Bystrianskej jaskyne.

Projekt „Jazdecká škola“

Cieľ:

Jazdecká škola bol projekt určený pre staršie deti liečené na 
KPOH. Hlavnou náplňou bolo intenzívne venovanie sa jazdeniu. 
Vedľajšími aktivitami boli lukostreľba, stolný tenis, spoločenské 
hry, prechádzky a výlety do okolia. Deti sa naučili základy jazdenia 
spolu s prvkami hipoterapie.

Realizácia:

Päťdňový pobyt sme zorganizovali v termíne od 9. do 13. augusta 
2010 na Ranči u Edyho v Námestove. V pondelok dopoludnia po 
príchode sa deti ubytovali a rodičia dostali inštrukcie ohľadne 
piatkového odchodu z ranča. Jazdilo sa každý deň doobeda aj 
poobede okrem chvíľ kedy pršalo. Čo sa týka jazdenia, deti urobili 
veľké pokroky. Od nasadnutia na koňa po jednotlivé cviky na 
konskom chrbte. Najťažšie bolo pre nich klusať...

V strede pobytu sa konal výlet do Múzea oravskej dediny v Zuberci. 
Pobyt sa končil v piatok obedom.

— 19 — 



— 20 — 

��������������������

����������������

������������
�������������

�������������
���

�������������
����������

������������
����������

�������������

������������

��������������
����������

������������
����

�����������
����

������������������

�������������
������������

������������
�����������

�����

����������
������������������

�

������������������������

��������������������������

��������������������������

����������������

�����

�����

���������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������

�
��������������������

���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������

������

���������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������

�
��������������������

���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

������������������������������������������������

���������������

������

���������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������

�
��������������������

���������������������������������������������������

����������������������������������������������������
���

������������������������������������������������

���������������

������ �����

�����

�����



Projekt Dobrovoľnícka návštevná služba

Cieľ:

Poslaním je organizovať pravidelné návštevy detských onkologic-
kých pacientov hospitalizovaných na KPOH a prispieť k zlepšeniu 
ich psychosociálnych podmienok. Chceme spríjemňovať nemoc-
ničný pobyt dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré sú vytrhnu-
té zo svojho domáceho prostredia, formou hier, čítania knižiek, 
kreslenia či rozvíjania tvorivých schopností, pri ktorých aspoň na 
chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky hospita-
lizácie. Pre rodičov hospitalizovaných detí, ktorí trávia v nemoc-
niciach so svojimi deťmi celé mesiace, chceme priniesť svojou 
prítomnosťou možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy.

Výlet do soľnej bane Wieliczka (Poľsko)

Cieľ:

Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť soľnú baňu.

Realizácia:

Výlet sme zorganizovali pre 31 detí dňa 6. novembra 2010. Výlet 
bol určený pre deti liečené na Klinike pediatrickej onkológie 
a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou 
v Banskej Bystrici. Každé dieťa si mohlo vziať so sebou jedného 
rodinného príslušníka. Wieliczka je jedna z najstarších soľných 
baní vôbec a funguje od 13. storočia. Prehliadka bane je zážitok. 
Veľké siene, sochy zo soli, slané jazerá, cesta výťahom niekoľko 
desiatok metrov pod zem, obed v podzemnej reštaurácii... 
Výlet sa všetkým veľmi páčil.

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 choré deti 
počas vlastnej liečby alebo iní výtvarníci.
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Projekt Dopravná služba

Cieľ:

Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť 
využiť dopravnú službu, ktorá je však pre našich pacientov 
nevyhovujúca. Dopravná služba zabezpečuje totiž prevoz viacerých 
pacientov v jednom vozidle. Tak sa stáva, že dieťa s onkologickým 
ochorením cestuje spolu s inými dospelými pacientmi. Nie je to 
preň vhodné, pretože v dôsledku onkologickej liečby majú malí 
pacienti zníženú obranyschopnosť organizmu, teda nemali by sa 
prepravovať s inými chorými ľuďmi. Navyše sprevádzajúca osoba, 
napr. matka si musí za cestu v sanitke zaplatiť.

Realizácia:

Vďaka spoločnosti ABB už môžeme od 1. marca 2008 prevážať 
deti z domova na ambulantnú kontrolu a späť, či plánovanú 
hospitalizáciu, vo vlastnom vozidle. OZ Svetielko nádeje zakúpilo 
sedemmiestne vozidlo Renault Trafic Generation.

Dopravná služba Svetielka nádeje je určená detským onkologickým 
pacientom, ktorí sa liečia alebo liečili na Klinike pediatrickej 
onkológie a hematológie DFNsP a spĺňajú nasledovné kritériá: 
sociálna situácia, aktuálny stav a vzdialenosť. Vzhľadom na to, 
že zabezpečujeme prepravu detí z banskobystrického 
a žilinského kraja len jedným autom, uprednostníme pacienta, 
ktorý má byť prijatý na hospitalizáciu kvôli liečbe, resp. zákroku, 
pred tým, ktorý cestuje len na ambulantnú kontrolu. Taktiež 
prednostne poskytujeme dopravu pacientom, ktorých rodiny sú 
v horšej sociálnej situácii – sú v hmotnej núdzi, alebo sú sociálne 
znevýhodnení a pri posudzovaní dopravy pacientov zohľadňujeme 
aj vzdialenosť od ich bydliska.

Do 31. decembra 2010 bolo prepravených 82 detí.

Pitný režim

Z iniciatívy darcu sme pre deti na onkologickom oddelení mohli 
zabezpečiť počas horúcich letných dní, popri možnosti pitného 
režimu čistej vody, aj pitný režim formou ochutených prírodných 
vôd s bylinkami a džúsov. Darca zakúpil pre deti nesýtené 
ochutené vody a džúsy, ktoré deti dostávali každý druhý deň. 
Počas horúceho leta to bol vynikajúci osviežujúci doplnok.
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Návštevy Anastasie Kuzminovej

Nasťa Kuzminová nosí na svojej kombinéze logo Svetielka nádeje, 
propaguje nás doma i v zahraničí, návštevami a malými darčekmi 
poteší zakaždým, keď jej to čas dovolí, malých pacientov. Tak to 
bolo aj po úspešnej olympiáde vo Vancouvri, tak to bolo aj dva dni 
po jej vyhlásení za Športovca roka 2010. 

Na oddelenie prišla v sprievode manžela Daniela a doniesla deťom 
ovocie, podpisové karty, knižky, šatky.

Druhá návšteva sa uskutočnila na Štedrý deň. 
Deti dostali stavebnicu lego, ovocie a sladkosti. 

Športovci deťom

V pondelok 6. decembra popoludní ste na Klinike pediatrickej 
onkológie a hematológie v Banskej Bystrici mohli stretnúť 
skupinku štyroch mladých mužov – boli to futbalisti Juraj Halenár, 
Erik Grendel, Martin Dobrotka a Michal Ďuriš. Oblečení v plášťoch 
a s darčekmi v rukách vstupujú na oddelenie. Čo sa skrýva 
v jednotlivých taštičkách? „Doobeda sme nakúpili sladkosti, 
ovocie, ale aj šálky a zároveň hračky,“ prezrádza Michal Ďuriš 
a pred vstupom do prvej izby hovorí: „Dúfam, že im spríjemníme 
čas a vyčarujeme úsmev na tvári.“ Takto sa začala akcia Futbalový 
Mikuláš na detskej onkológii.

„Boli sme oslovení, či by sme nechceli podporiť projekt ‘Športovci 
deťom’ a spraviť malým pacientom radosť. Samozrejme, nemali 
sme s tým najmenší problém a tešíme sa z pozvania, ktoré sme 
dostali,“ povedal Juraj Halenár a zároveň prezradil hlavnú 
myšlienku akcie: „Prišli sme s cieľom pomôcť a stráviť s deťmi 
aspoň chvíľku času.“

Každého človeka, ktorý sa rozhodne preukázať pomoc iným, 
k tomu niečo vedie. Možno osobná skúsenosť s ochorením, jeho 
výskyt v rodine alebo vnútorný pocit urobiť správnu vec. „Nie každý 
má to šťastie byť zdravý,“ predostrel svoj dôvod Martin Dobrotka 
a dodáva: „A preto tým, ktorí toto šťastie nemajú, treba pomáhať.“ 
Najmladší z futbalistov však deťom na tomto oddelení nepomáha 
po prvýkrát. „Pred troma mesiacmi som prispel určitou sumou na 
nákup hračiek. Bol som veľmi rád, že sa im páčili a rozhodol som 
sa opätovne pomôcť,“ hovoril s úsmevom Erik Grendel, po chvíli 
však zosmutnel: „V poslednom období som prišiel o dvoch blízkych 
ľudí, ktorí prehrali boj s rakovinou, takže som sa rozhodol ísť do 
tejto akcie s plnou vervou.“
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Projekt „Vianoce a Silvester“

Cieľ:

Umožniť deťom, ktoré v čase Vianoc a Silvestra budú na 
onkologickom oddelení, stráviť tento sviatočný večer so svojimi 
blízkymi za krásne prestretým stolom.

Realizácia:

Projekt sa uskutočnil za podpory z nadácie Orange. Na Štedrý deň 
sme pre detských onkologických pacientov a ich rodiny pripravili 
štedrovečernú večeru, ktorá sa podávala priamo na oddelení 
detskej onkológie. 

Nakúpili sme výzdobu, deti si v rámci tvorivých dielní vyrobili 
nádherné vianočné svietniky, ktoré zdobili stoly v jedálni, kde sa 
večera podávala. Oddelenie sme vyzdobili svetelnými reťazami, 
girlandami, sklenené svietniky a sviečky pretvorili priestor jedálne 
a vytvorili vianočnú náladu.

Podávala sa vianočná kapustnica, filé so zemiakovým šalátom 
a nápoje.

Na Silvestra si deti objednali jedlo z reštaurácie a na záver dňa 
po zotmení sme pre nich pred nemocnicou pripravili ohňostroj.
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HOSPODÁRENIE
OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA

Výnosy

Tržby z predaja služieb 2 156,37 €

Tržby za predaný tovar 135,00 €

Úroky 2 229,20 €

Kurzové zisky 9,07 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 28 922,00 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 8 710,59 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 209 419,77 €

Dotácie 840,30 €

Prijaté dary 7 800,00 €

SPOLU 260 222,30 €
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Náklady

Spotreba materiálu  27 984,28 €

Spotreba energie  1 150,34 €

Predaný tovar  54,63 €

Opravy a udržiavanie  1 432,58 €

Cestovné  274,87 €

Náklady na reprezentáciu  5 495,58 €

Ostatné služby  36 068,74 €

Mzdové náklady  25 574,30 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 8 983,62 €

Zákonné sociálne náklady  1 702,38 €

Ostatné dane a poplatky  264,86 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 62 902,07 €

Kurzové straty  11,05 €

Dary  17 750,21 €

Iné ostatné náklady  2 464,83 €

Odpisy DHM a DNM  18 399,09 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  2 675,71 €

Daň z príjmov  425,30 €

SPOLU  213 614,44 €

Suma príspevkov z podielu zaplatenej dane je rozdielna ako bola skutočne 
vyplatená, pretože na základe opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a úč-
tovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené 
na účel podnikania, sa musia uvedené príspevky vykazovať vo výnosoch 
na základe ich použitia a nie na základe ich zaplatenia.

Stav k 1.1.2010 k 31.12.2010

Pokladňa  1 853,09 € 842,25 €

Bežný účet 34 301,69 € 14 479,59 €

Termínovaný vklad 380 188,02 € 336 290,24 €

SPOLU 416 342,80 € 351 612,08 €

— 30 — 



5

ČLENOVIA
OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA
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Občianske združenie pracovalo v roku 2010 
v tomto zložení:

predseda združenia Bician Pavel 

účtovníčka Strečková Silvia 

koordinátor dobrovoľníkov 
a sociálna práca Moravčík Ľuboš

koordinátorka spolupráce so školou Hubáčková Eva 

výkonná riaditeľka Rosová Veronika 

vedúci dopravnej služby Snopko Miroslav

členovia rady Jančová Jolana
 Klimčáková Martina
 Kovačechová Mariana
 Laho Ladislav
 Lauková Mária
 Piterka Ján
 Spiššák Libor
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POĎAKOVANIE
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Ďakujeme jednotlivcom a organizáciám za finančnú 
a vecnú podporu pri príprave a realizácii projektov 
občianskeho združenia.

Anonymní darcovia 

Aeroklub Banská Bystrica

ABB s.r.o. Bratislava

ABC Media s.r.o. Banská Bystrica

AMI s.r.o. Harmanec

Ambrošová

ADV Comunication s.r.o. Podebrady

ATRO s.r.o. Banská Bystrica

AutoOlymp s.r.o. Banská Bystrica

Autotechna  Zvolen

Bartúnek Marián 

Budajová Jarmila Žiar nad Hronom

Creogroup Piešťany
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Confal s.r.o. Slovenská Ľupča

Club 77 Banská Bystrica

Čipikal Róbert 

Červienka Michal 

Číž Martin

Davital s.r.o. Banská Bystrica

Divok Miroslav 

Duranka Daniel 

Ďakujeme.sk

Ďurček Tomáš 

Ďurčo František

Evanjelický spolok

Erben Juraj

Franková Daniela 

Gallo  

Hagarová Denisa

Haladek Rado Žiar nad Hronom

Havran Ľubor 

Hauptvoglová

Holáčiková

Hrehuš

Hydrotour Bratislava

Ivančíková Mária

Ivanovič

Janošová Bratislava

Jurík Branislav

Kalamárová Katarína

Klein Róbert

Konto Orange n.f. Bratislava

Kosorínová Jana

Krajská prokuratúra Liptovský Mikuláš

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Krušpánová Katarína Banská Bystrica
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Kubiš Mário

Kuželová Klaudia 

Leichenberg Martin

Lehotský Dušan Zvolen

Lopata Miroslav

Lopúchová Alžbeta

Medňanský 

Mesto  Banská Bystrica

Mlich Michal 

Molčány Roman

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

Mufuza  Kremnica

Občianske združenie Nádej na život Bratislava

Obchodná akadémia  Bratislava

Okresná prokuratúra  Bratislava IV

Okresná prokuratúra Trnava

Ottová Viera 

Pariža Miroslav

Pavlík Andrej

Patakyová Lýdia

Petit Pres a.s. Bratislava

Petrovič Peter 

Pekárik Juraj 

Piterka Ján Banská Bystrica

PRO s.r.o. Banská Bystrica

Rotary klub Zvolen

SC Europa Banská Bystrica

SHP a.s. Harmanec

Skorka Radoslav

Skorková Jana

Slovenská televízia Banská Bystrica

Svitek Marián

Szigety Peter
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Šálik Pavol

Šipošová Zuzana

Športovci tombola Banská Bystrica

Študenti zdravotnícky internát Banská Bystrica 

Študenti FPV a FHM UMB Banská Bystrica

Tanečná škola K- Dance  Banská Bystrica

Technopek Bratislava

Tlačiareň KOPRINT Banská Bystrica

Valica Štefan 

Vavreková Dagmar Banská Bystrica

Zamestnanci ASO Vending Banská Bystrica

Základná škola Ďumbierska Banská Bystrica

Základná a materská škola Hriňová

Základná škola Pliešovce

Základná škola M. R. Štefánika Žiar nad Hronom

Základná škola II Žiar nad Hronom

ZUŠ Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča

Zatloukal Martin

Všetkým darcom, ktorí si neželajú byť zverejnení.

Všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré nám poukázali 
2 % z dane z príjmu.
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PRÍLOHY
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Občianske združenie 
SVETIELKO NÁDEJE

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

tel.: 0908 073 073, 048 / 472 65 77
office@svetielkonadeje.sk

www.svetielkonadeje.sk

IČO: 37889346
DIČ: 2021703200

Bankové spojenie: 262 0756 262/1100

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, 
č. spisu VVS/1-900/90-16888 z 24.5.2002
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