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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.

Cieľom činnosti združenia je zlepšenie a skvalitnenie života detí a mladistvých s onkologickým alebo 
iným vážnym ochorením a súčasne aj ich rodín.

Činnosť je zameraná na aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom štátnych 
inštitúcií.

Cieľom združenia je najmä:

1. pomoc pri všestrannom zlepšovaní kvality života onkologicky a nevyliečiteľne chorých detí počas 
hospitalizácie a snaha o resocializáciu týchto detí aj po skončení liečby,

2. poskytovať bezplatnú prepravu detských onkologických pacientov, liečených v Detskej fakultnej 
nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici (ďalej len DFNsP),

3. poskytovať paliatívnu liečbu deťom s nevyliečiteľným ochorením v ich domácom prostredí (domáca 
hospicová starostlivosť),

4. plniť želania detí a mladistvých s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením, ktoré je 
spojené s veľkým rizikom úmrtia,
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5. zabezpečiť bezplatné ubytovanie pre rodinných príslušníkov  detí liečených v DFNsP v Banskej 
Bystrici,

6. vybudovanie respitného centra pre rodičov, ktorí sa dlhodobo starajú o nevyliečiteľne choré dieťa,

7. zvyšovanie úrovne vybavenia pre komplexnú diagnostiku a liečbu detí a mladistvých s onkologickým 
alebo nevyliečiteľným ochorením,

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

9. vytváranie nových iniciatív v prospech detí a mladistvých s onkologickým alebo nevyliečiteľným 
ochorením a ich presadzovanie cez kompetentné miesta.

Formy činnosti:

1. odborná poradenská činnosť pre rodičov detí a mladistvých s onkologickým alebo nevyliečiteľným 
ochorením,

2. organizovanie stretnutí detí a mladistvých s onkologickým alebo nevyliečiteľným ochorením a ich 
rodín,

3. organizovanie podujatí v nemocnici, eventuálne umožniť účasť detí a mladistvých s onkologickým 
alebo nevyliečiteľným ochorením na verejných podujatiach,

4. osvetová činnosť,

5. preprava detí s onkologickým nevyliečiteľným ochorením vozidlom združenia spolu s rodinnými 
príslušníkmi,

6. mobilný hospic bude poskytovať starostlivosť formou domácich návštev lekára, zdravotnej sestry 
a multidisciplinárneho tímu a bude zahŕňať poradenské služby pre rodičov a osoby, ktoré majú 
k dieťaťu blízky vzťah; združenie bude zapožičiavať prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje pobyt 
dieťaťa v domácom prostredí, starostlivosť bude zameraná na odborné sledovanie zdravotného stavu 
detí a liečbu symptómov, najmä bolesti, dušnosti atď.

7. respitné centrum bude poskytovať respitnú starostlivosť, a to hlavne zmenou prostredia 
umožňujúcou vzájomnú podporu a spoluprácu osôb zainteresovaných do starostlivosti o pacienta 
s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta vrátane jeho rodiny s cieľom eliminovať 
dôsledky psychosociálnej záťaže vyplývajúcej z vykonávania paliatívnej starostlivosti.
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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: zubná pasta a kefka, 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, šatka 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

2



— 8 —



Kultúrne podujatie Cirque du Soleil – Quidam
Cieľ:

Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť cirkusové predstavenie. 

Realizácia: 
Výlet sme zorganizovali 8. 2. 2015. Bol určený pre deti liečené na Klinike pediatrickej onkológie 
a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. 

Počet zúčastnených detí: 11.

Znudená a odmeraná Zoé, ktorej rodičia nevenujú pozornosť, hľadá útočisko v imaginárnom svete 
Quidam. Dievčatko sa oddáva snovým predstavám a spoznáva rôzne postavy. Tie jej pomáhajú na ceste 
k oslobodeniu duše a nájdeniu zmyslu života. Zážitok z predstavenia Slnečného cirkusu umocnila hudba 
kanadského skladateľa Benoita Jutrasa, ktorý bol v roku 1996 vyhlásený na Medzinárodnom cirkusovom 
festivale v Monte Carle za najlepšieho cirkusového skladateľa.

Tvorivé dielne v nemocnici 

Cieľ: 
V rámci spolupráce so Základnou školou pri DFNsP uskutočňujeme zaujímavý projekt Kreatívne dielne, 
vďaka ktorému hospitalizované deti môže viesť profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti a 
pomáhať im tak spríjemniť 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 
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na tvorbu darčekov pre príbuzných a priateľov, a tak isto miesto na to, aby výsledky svojho tvorivého 
nadšenia mohli prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť si izby svojimi prácami. 

Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa
Cieľ:

Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa. Budovanie komunity ľudí, ktorí prežili 
rovnakú traumu.

Realizácia:
Stretnutie rodín je pobyt určený pre rodiny, ktorých deti zomreli v dôsledku onkologického alebo iného 
závažného ochorenia. Pozvaní sú rodičia a súrodenci detí.

Víkendový pobyt pre rodiny je určený pre najbližšiu rodinu zosnulých detí. Pomáhame vytvoriť 
a koordinovať činnosť svojpomocnej skupiny, ktorá prostredníctvom zmeny prostredia, spoločných 
zážitkov, možnosti porozprávať sa mimo bežných dní môže pracovať so svojimi pocitmi, myšlienkami 
a vnímať proces smútenia v rôznych časových obdobiach. Svojpomocná skupina môže svojou 
atmosférou a priamou podporou aktívne prispieť k lepšiemu zvládnutiu stresu a smútku rodinám, ktoré 
majú úmrtie dieťaťa v rodine čerstvé. 

Pomocou vytvorenia priestoru pre ich spomienky, postrehy či skúsenosti vzniká svojpomocná skupina,
ktorá medzi sebou komunikuje počas roka a navzájom sa podporuje a zdieľa svoje skúsenosti a osudy. 

Na stretnutí vznikajú trvalé priateľstvá. Počas piatkového terapeutického sedenia s psychológom, 
kňazom, lekárom a sestrou môžu otvorene rozprávať o najťažších chvíľach svojho života a o tom,
ako sa im podarilo ťažké obdobie zvládnuť. Skupina ponúka oporu, komunikačný priestor a jediné 
prostredie, ktoré plnohodnotne chápe, čo rodičia prežívajú. 

Víkendový pobyt sme zorganizovali od 8. do 10. mája 2015 v Horskom hoteli Mních v Bobrovci.

Stretnutia sa zúčastnili celé rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol pripravený program podľa ich veku 
a záujmov. Z nášho združenia sa zúčastnil lekár onkológ, zdravotná sestra, sociálny pracovník, 
psychológovia, kaplán a koordinátor programu pre deti.

Náklady na stretnutie boli vo výške 4 761 €, zúčastnilo sa 16 rodín, spolu 43 osôb.
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Prvý krát sme zaradili do nášho programu aj stretnutie po pol roku od predchádzajúceho stretnutia, 
kde boli pozvané len rodiny ktoré sú čerstvo po strate dieťatka. Pobytu sa zúčastnilo 8 rodín.

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.

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 zmeškaných dní v prírode so 
zaujímavým programom a svojimi rovesníkmi.

Realizácia:
Víkendový pobyt na Farme svätého Františka v Horných Hámroch sme zorganizovali v termíne od 22. 5. 
do 24. 5. 2015. Na turnuse sa okrem liečeného dieťatka mohol zúčastniť aj jeden rodinný príslušník.

Je to jeden z najobľúbenejších pobytov pre deti do 10 rokov. Pobyt ponúka relax v krásnom prírodnom 
prostredí mimo mesta a civilizácie. Počas víkendu prebieha vyučovanie jazdenia na koni pod vedením 
skúsených trénerov. Deti sa dostanú viackrát počas pobytu do sedla a naučia sa základy jazdenia na 
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koni. Blízky kontakt s prírodou a koňmi v deťoch buduje pozitívny vzťah k svetu a pomocou zážitkov 
pôsobí relaxačne a terapeuticky. Deti sa na ranč vždy veľmi tešia a odchádzajú naplnené pozitívnou 
energiou a elánom.

Sprievodnými aktivitami sú spoločenské hry, opekačka, športové hry. Deti majú možnosť hrať stolný 
tenis, skákať na trampolíne, strieľať z luku. 

Ubytovanie je v spoločnej chate s kapacitou 24 lôžok. Nie každá izba má vlastné sociálne zariadenie,
a preto nenapĺňame ubytovacie zariadenie naplno. 
Ubytovanie je v spoločnej chate s kapacitou 24 lôžok. Nie každá izba má vlastné sociálne zariadenie
a preto nenapĺňame ubytovacie zariadenie naplno. 
Ubytovanie je v spoločnej chate s kapacitou 24 lôžok. Nie každá izba má vlastné sociálne zariadenie

Víkendu sa zúčastnilo 5 detí s rodičom, sociálny pracovník a zdravotná sestra.

Náklady na víkend boli 1 070 €.

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:
V termíne od 3. do 12. júla 2015 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 22 detí. Desaťdňový pobyt na 
Makarskej riviére v malom letovisku Živogošče Blato je určený pre deti liečené na onkologické 
ochorenie na KPOH v Banskej Bystrici. 

Cieľom pobytu je prostredníctvom zážitkovej terapie, budovania nových sociálnych kontaktov, 
relaxačných a oddychových činností, hier a súťaží, nahradiť chvíle, ktoré deti strávili počas liečby 
v nemocnici, príjemnými zážitkami. Výlet do Chorvátska je pobytový výlet. Podstatnou časťou programu 
je pobyt na pláži, plávanie, hry vo vode, bezpečné šnorchlovanie. Počas obedňajšej prestávky majú deti 
siestu, aby dopriali telu odpočinok. Počas siesty je možnosť hrať sa spoločenské hry alebo oddychovať, 
deti nie sú vystavené prudkému poludňajšiemu slnku.

K pobytu patrí aj fakultatívny výlet loďou do prímorského mestečka Makarska. Večerný program je 
sčasti vyplnený súťažami a sčasti voľný. Deti počas pobytu nadväzujú nové priateľstvá. Pobyt bez 
rodiny pôsobí na deti aktivačne, sú vedené k samostatnosti. Personál je im vždy nablízku. Na výlete 
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je zabezpečená starostlivosť lekára aj sestier. Plná penzia je zabezpečená v reštauračnom zariadení 
a postarané je aj o pitný režim pre deti.

Náklady na pobyt boli 11 424 €.

Projekt „Leto v Tatrách“
Výlet je určený pre deti od 5 do 19 rokov, liečené na onkologické ochorenia na KPOH v Banskej Bystrici,
a sprevádzajúcu osobu. Pobytu sa zúčastnilo 18 osôb.

Termín: 30. júla – 2. augusta 2015.

Miesto pobytu: Štrbské Pleso, hotel Solisko.

Pobyt vo Vysokých Tatrách organizovalo Svetielko nádeje už štvrtý raz. Ponúkame deťom pobyt 
v krásnom vysokohorskom prostredí v hoteli Solisko priamo na brehu Štrbského plesa. 

Hlavný program je tvorený výletmi s turistickým zameraním. Túry a výlety sú vybraté tak, aby ich zvládli 
všetky vekové kategórie. Začíname výletom lanovkou so Starého Smokovca na Hrebienok, kde sa v čase 
nášho výletu konajú Medvedie dni – zábavno poučná akcia pre deti. Nechýba ani prechádzka popri 
Bilíkovej chate na Rainerovu chatu a nazad na Hrebienok. Časť detí sa v sprievode vedúcich dostala až 
k Zamkovského chate, kde sme mali oddych a následne sa vrátili na Hrebienok a do Starého Smokovca, 
kde mali deti rozchod a mohli čas využiť ľubovoľne. Tretí deň bol viac turistický. Vyrazili sme po 
náučnom chodníku na Popradské pleso. Počasie nám prialo a túra nás obdarovala krásnymi výhľadmi. 
Na Popradskom plese sme mali oddych a obed a pokračovali sme na Symbolický cintorín a nazad do 
hotela. V poobedných hodinách sme mali možnosť využiť wellness hotela. Pobyt sa skončil v nedeľu po 
raňajkách. Každého účastníka sme obdarovali suvenírom. 

Náklady na výlet boli 3 418 €.
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Projekt „Tatralandia“

Cieľ:
Umožniť celej rodine prežiť víkendový relaxačný pobyt.  

Realizácia:
Po veľkom záujme v minulom roku o víkendový pobyt pre celé rodiny, sme aj tento rok zaradili do našej 
ponuky víkendový pobyt pre pacienta, ktorý sa liečil na KPOH v Banskej Bystrici.

Výlet pre celú rodinu vytvára pozitívne rodinné prostredie, ktoré bolo narušené liečbou a dlhodobou 
hospitalizáciou. Spoločné chvíle strávené hrou a oddychom patria k najkrajším v každej rodine. 

Svetielko nádeje zabezpečilo ubytovanie, stravu, vstup do aquaparku a sauny Keltský saunový svet. 
Samotný areál Tatralandie ponúka množstvo príležitostí na športové vyžitie, na využitie animačných 
programov, návštevu 5D kina či návštevu minizoo. 

Ubytovanie bolo zabezpečené v samostatných chatkách. Zabezpečená bola plná penzia v hlavnej 
reštaurácii. 

Výletu sa zúčastnilo 20 rodín, celkovo 79 osôb.

Náklady na výlet boli 8 123 €.

Projekt „Prepravná služba“

Cieľ:
Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť využiť dopravu sanitkou, ktorá je 
však nevyhovujúca pre našich pacientov. Sanitka 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 pre dieťa vhodné, pretože v dôsledku onkologickej liečby majú malí onkologickí pacienti 
zníženú obranyschopnosť organizmu, čiže by sa nemali prepravovať s inými chorými ľuďmi. Navyše 
sprevádzajúca osoba, napr. maminka, si musí za cestu v sanitke zaplatiť.
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Realizácia:
Vďaka spoločnosti ABB teraz môžeme – už od 1. marca 2008 – prevážať deti z domova na ambulantnú 
kontrolu a späť, rovnako aj na plánovanú hospitalizáciu. 

Prepravná služba Svetielka nádeje je určená detským onkologickým pacientom, ktorí sa liečia alebo 
liečili na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a spĺňajú nasledujúce kritériá: sociálna 
Prepravná služba Svetielka nádeje je určená detským onkologickým pacientom, ktorí sa liečia alebo 
liečili na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a spĺňajú nasledujúce kritériá: sociálna 
Prepravná služba Svetielka nádeje je určená detským onkologickým pacientom, ktorí sa liečia alebo 

situácia, aktuálny stav a vzdialenosť. Vzhľadom na to, že zabezpečujeme prepravu detí z bývalého 
stredoslovenského kraja len jedným autom, uprednostníme pacienta, ktorý má byť prijatý na 
hospitalizáciu kvôli liečbe, resp. zákroku pred tým, ktorý ide 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.

Od 1. januára do 31. decembra 2015 bolo prepravených 35 detí, uskutočnilo sa 247 prepráv a najazdilo 
sa 49 213 kilometrov.

Projekt „Vianoce a Silvester“

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

Realizácia:
Každoročne pripravujeme a zabezpečujeme, aby počas Vianoc bola aj na onkologickom oddelení 
vianočná atmosféra. Tak ako každý rok, aj tento sme začali Vianoce spoločným zdobením vianočného 
stromčeka. Deti, rodičia, dobrovoľníci a personál sa stretli pri vianočnom stromčeku a spoločne ho 
ozdobili. 

K samotnému Štedrému dňu patrí aj chutná večera, ktorú sme objednali z reštaurácie a pozostávala 
z kapustnice, vyprážanej a prírodnej ryby, kuracieho mäsa vyprážaného a „na prírodno“, zemiakového 
šalátu majonézového a bez majonézy. Na upravených a krásne prestretých stoloch nechýbal med, 
oblátky, ovocie, orechy. 
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Každý pacient, ktorý bol v predvianočnom čase, alebo tesne po Vianociach na onkológii, dostal krásny 
darček.

Pacienti, ktorí boli 24. decembra 2015 na oddelení, si mohli zavolať svoju rodinu a spolu sa mohli 
navečerať pri prestretom stole. 

Silvester sa niesol v znamení osláv a vítania nového roku, v ktorom si prajeme veľa pevného zdravia 
a všetko len to najlepšie. Ani detská onkológia nie je výnimkou. Posledný deň v roku zabezpečujeme 
okolo 19. hodiny ohňostroj v blízkosti nemocnice, aby si ho mohli vychutnať všetci pacienti. Ešte 
predtým objednávame pre deti ich milovanú pizzu. Silvester je teda v znamení „párty“.

Projekt „Dobrovoľnícka návštevná služba“
Cieľ: 

Poslaním projektu je organizovať pravidelné návštevy pre detských onkologických pacientov 
hospitalizovaných na KPOH a prispieť tak k zlepšeniu ich psychosociálnych podmienok, čiže 
spríjemňovať pobyt v nemocnici dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré sú vytrhnuté zo svojho 
domáceho prostredia, formou hier, čítania knižiek, kreslenia, rozvíjania tvorivých schopností, pri 
ktorých aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky hospitalizácie. Pre rodičov 
hospitalizovaných detí, ktorí trávia so svojimi deťmi v nemocniciach celé mesiace, chceme priniesť 
prítomnosťou dobrovoľníkov možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy. 

Projekt „Kolekcia pozdravov“

Cieľ:
Pripomenúť ľuďom, že sú okolo nás deti, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc v mimoriadnej životnej 
situácii.
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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.

Zasmečuj deťom zdravie
Väčšina ďakovných listov, ktoré posielame, je adresovaná firmám, školám alebo jednotlivcom, ktorí sa 
rozhodli nejako pomôcť a podporiť našu činnosť. Sú to ľudia, ktorí nikdy nezažili na vlastnej koži čo 
to znamená liečba rakoviny. Je obdivuhodné, že napriek tomu že nemuseli, prispeli. Tak by to malo 
fungovať. Zdraví pomáhajú chorým.

Matej Tóth je náš bývalý pacient, nechcelo sa mu zostávať v skupine, ktorá pomoc prijíma, ale chcel sa 
stať tým, kto pomáha. Podarilo sa mu to úžasne. Zorganizoval akciu, počas ktorej sa športuje a zabáva,
a pritom sa nezabúda na choré deti.

Piaty ročník turnaja „Zasmečuj deťom zdravie“, ktorý sa odohral 5. septembra na kremnickom 
ľahkoatletickom ihrisku, bol zároveň aj memoriálom Matúša Majerčíka.

Výťažok z akcie „Zasmečuj deťom zdravie“ je krásnych 3 470,18 €. 

Vitamíny pre deti
Cieľom je prinášať deťom liečiacim sa na oddelení zdravé ovocné a zeleninové šťavy. Chceme 
motivovať deti aj rodičov, aby namiesto sladkých nápojov dopriali deťom zdravší variant.

Prostredníctvom aktivít s ovocím (ovocné špízy, vytváranie obrázkov z ovocia a zeleniny) chceme 
zároveň hravou formou aj niečo o ovocí a zelenine deti naučiť. 

Pozitívne ohlasy na tento projekt ukazujú, že je zmysluplný a nachádza si svojich priaznivcov.
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Pomáhať nám chutí
Spolupráca pre pomoc druhým – tak by sa dalo nazvať spojenie dvoch šéfkuchárov, ktorí pomohli 
našim pacientom. Už po druhýkrát sa na Slovensku uskutočnil jedinečný šéfkuchárky súboj s názvom 
„Pomáhať nám chutí“, kde každý hosť zaplatil za jedlo toľko, koľko chcel prispieť dvom občianskym 
združeniam.

Kulinársky súboj sa odohral večer 18. apríla 2015 v reštaurácii hotela Liptovský dvor. Šéfkuchári 
Michaela Králiková a Miroslav Gemzický pripravili na večer veľmi originálne menu. Hostia si objednávali 
a priraďovali ceny jedlám bez toho, aby vedeli, ktorý šéfkuchár ich pripravil.

Hostia za jedlo zaplatili ľubovoľnú čiastku peňazí, pričom suma za jedlá pána Gemzického z Liptovského 
dvora bola venovaná centru pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje v Banskej Bystrici a za jedlá pani 
Králikovej z Tesca (ako tvár Hravo a Zdravo) zase Otcovmu srdcu z Martina. Svetielku nádeje tak bolo 
venovaných 1 261 €.

Finančné prostriedky využijeme na pobyt pre rodiny detí na Liptove v aquaparku. 

Cieľom večera bolo v priateľskej atmosfére postaviť proti sebe dvoch špičkových šéfkuchárov, hosťom 
pripraviť labužnícky zážitok, všetkým vytvoriť príjemnú atmosféru, ale najmä podporiť dobrú vec. Podľa 
ohlasov hostí i zástupcov občianskych združení bol tento cieľ naplnený.

Informačné centrum pre rodičov detských pacientov
Cieľom projektu je zabezpečenie materiálnych a finančných prostriedkov s následnou realizáciou 
Informačného centra pre rodičov detských pacientov.

Sekundárnym prínosom zriadenia Informačného centra bude jeho využívanie v čase, keď bude voľné. 
Vtedy poslúži rodinám počas ich čakania na uvoľnenie nemocničnej izby a budú si môcť skrátiť čakanie 
premietnutím rozprávky. 

V rámci komplexnosti prístupu k detskému pacientovi s onkologickým ochorením, sa snažíme 
zrozumiteľne, vecne a jasne vysvetliť diagnózu a ochorenie, ktoré bolo stanovené na základe lekárskych 
vyšetrení, zákonnému zástupcovi dieťaťa, aby porozumel, čo sa v tele v prípade tohto ochorenia deje. 

Ak je rodič správne a vhodným spôsobom poučený o priebehu ochorenia, ktoré závažným 
onkologickým spôsobom zasiahlo jeho dieťa, je prístupnejší liečbe, porozumie jej a následne dokáže 
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pružne a pokojnejšie reagovať na prípadné zmeny zdravotného stavu jeho dieťaťa, ako aj na prípadné 
nežiaduce účinky. Na základe skúseností vieme, že pokiaľ rodič rozumie tomu, čo sa v detskom tele 
počas choroby deje, je pokojnejší, vie čo ho čaká. A to sa pozitívne odráža v jeho psychickom stave, 
pripravenosti reagovať a pozitívne ovplyvňovať – priamym, či nepriamym pôsobením – psychický stav 
dieťaťa. 

To informačné centrum nám pomôže, aby rodič porozumel ochoreniu a procesu liečby natoľko, aby 
vedel pozitívne na dieťa pôsobiť, čo nie je možné bez názorných ukážok na multimediálnych nosičoch 
o ľudskom tele. Človek z nelekárskeho prostredia si tak skôr vie predstaviť, čo sa v ľudskom tele 
odohráva – ak mu je to názorne ukázané.

Túto informačnú miestnosť vytvoríme vďaka grantu Dobré srdce Tatrabanky, ktorá nám 
prispela sumou 1 025 €.

Projekt „Živé vysielanie“
Cieľom projektu je sprostredkovať deťom na oddelení v lekopenickom režime prenos aktuálneho 
programu v nemocnici, ktorého sa vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôžu zúčastniť. Obraz sa do 
izieb bude prenášať cez existujúce DVB-T vedenie. Záznam z týchto vystúpení sa bude ukladať na 
úložisko, kde si ho potom budú môcť deti pozrieť kedykoľvek. Na tomto projekte spolupracujeme 
so spoločnosťou Johnsons Control z Lučenca.

Žalúzie a pracovné odevy
Cieľom projektu je zabezpečiť clonu pre onkologických pacientov počas vyšetrení na oddelení Kliniky 
pediatrickej onkológie a hematológie, vzhľadom na ich zdravotný stav a kontraindikáciu slnečných 
lúčov s chemoterapiou a rádioterapiou. Väčšina oddelenia je už žalúziami vybavená, potrebné je v rámci 
projektu zabezpečiť krytie ešte v troch miestnostiach.





Cieľom projektu je zabezpečiť pracovný odev označený logom Svetielka nádeje tak, aby sa dostal 
do povedomia ľudí. Považujeme za dôležité vykonávať aktivity blízke verejnosti, pretože len tak ju 
dokážeme motivovať k pomoci. A bez pomoci verejnosti by naša činnosť nebola možná, pretože sme 
závislí od finančnej či nefinančnej podpory fyzických, či právnických osôb. S cieľom oboznámenia 
spoločnosti s našou činnosťou sa zúčastňujeme PR akcií, kde nám rôzne organizácie dávajú priestor na 
zviditeľnenie sa. Naše zviditeľnenie však často nie je dostatočné, keďže financie z darov používame pre 
deti a rodiny s onkologickým pacientom, takže na oblečenie dobrovoľníkov a pracovníkov do exteriéru 
prostriedky nezostávajú. 

Tieto projekty sa podarilo zabezpečiť vďaka spoločnosti Slovanet, ktorá nám prispela sumou 1 200 €.

Strava z reštaurácie
Každý športovec, horolezec, každý cieľavedomý človek vie, že cesta k úspechu vedie cez vytrvalosť, 
malé krôčiky a odhodlanosť ísť aj cez bolesť, diskomfort a so sebazaprením. Vyberáme si rôzne 
ciele, ku ktorým napredujeme. Raz sú to peniaze, inokedy úspech v práci alebo v športe, úspech vo 
vzdelávaní. Tvoríme a vyberáme si životné výzvy a snažíme sa byť silní v odhodlaní, aby sme dosiahli 
vytýčený cieľ. Niekedy nám život výzvu vyberie sám.

Ročne ochorie na Slovensku približne 200 detí na onkologické ochorenie. Celá rodina sa zrazu ocitne 
pred vysokou horou, ktorá im stojí v ceste. Medzi nimi a ich vytúženým životom v zdraví a šťastí sa 
objaví nečakaná výzva. Prvou reakciou je šok a nepripravenosť na novú situáciu. Žiadna príprava pred 
výkonom, žiaden mentálny tréning a ani nazbierané fyzické sily. Pred náročným výstupom stojí dieťa, 
za ruku ho bude celou cestou držať mama, otec, súrodenci, širšia rodina. Pomáhať a povzbudzovať ho 
budú všetci lekári, sestry, fyzioterapeuti, sociálny pracovník, psychológ, priatelia a známi aj neznámi 
ľudia, ktorí ho nikdy nevideli a nič o ňom nevedia. No na horu musí vystúpiť na vlastných nôžkach, musí 
po ceste zvládnuť bolesť, únavu, nečakané komplikácie, boj s pocitmi smútku, úzkosti, strachu. 

Ako mu môžeme pomôcť? Čo pre neho môžeme urobiť? Môžeme si vybrať vlastnú horu a vystúpiť 
na jej vrchol. Pozvať priateľov a známych, zaprieť sa, prijať výzvu a s vedomím toho, že symbolicky 
podporím všetky deti stúpajúce na ich vlastnú horu a za vlastným cieľom. Môžeme im držať palce 
a fandiť im – podávajú svoj životný výkon. 

Takouto krásnou formou podporuje všetky deti aj pán Michal Caletka so svojimi priateľmi a všetkými, 
ktorí sa chcú pridať. V krásnej prírode švajčiarskych Álp usporiadal viackrát výstup na rôzne vrcholy. 
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Nezostal však len pri symbolickej podpore, ale rozhodol sa podporiť Svetielko nádeje a jeho projekty 
aj finančnou formou. Sumou 900 € prispel so svojimi priateľmi na to, aby si hospitalizované deti 
z detskej onkológie v Banskej Bystrici mohli každý týždeň vo štvrtok vybrať chutnú večeru z reštaurácie. 

Za všetky deti, ktoré stúpajú na svoju horu a chcú sa dostať až úplne na vrchol, všetkým z celého srdca 
ďakujeme. Vážime si všetkých, čo sa pridali k veľkej rodine, pre ktorú pomoc chorým deťom nie je 
cudzia. 

K tomuto projektu sa pridala aj pizzeria Rusticana, ktorá nám venovala pre deti kupóny 
v hodnote 1 500 €. 

Prezident Andrej Kiska – MDD
Počas Medzinárodného dňa detí zavítal 1. júna 2015 predpoludním prezident SR Andrej Kiska medzi 
pacientov Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou 
v Banskej Bystrici.

„Dnes je MDD a práve v tento deň som sa rozhodol pozrieť tých hrdinov – bojovníkov, ktorí nemôžu tak 
ako iné deti byť s rodičmi napríklad v zoologickej záhrade alebo niekde na výlete. Na detské onkológie 
chodievam na MDD už niekoľko rokov, predtým som chodieval za charitu a teraz som tu zase ako 
prezident. Tak ako deti, tak aj ich rodičia potrebujú počuť podporu, potrebujú vedieť, že záleží celej 
našej spoločnosti na tom, aby sa deti čím skôr vyzdraveli, aby to ďalšie MDD mohli osláviť ako ostatné 
deti – veselé, vyšantené,“ povedal pán prezident, ktorý deti potešil nielen svojou prítomnosťou, ale aj 
darčekmi – stolovými hrami a knihami, aby im pobyt v nemocnici aspoň takto spríjemnil.

Prezident Andrej Kiska v rozhovore s médiami povedal: „Zdravotníctvo je pre mňa prioritou počas 
môjho pôsobenia vo funkcii. Zaujímajú ma problémy v tejto oblasti. Aj dnes som sa zhováral 
s personálom v nemocnici, s rodičmi, aby som jednotlivé problémy, ktoré ich ťažia, nanášal na 
kompetentných a aby som tieto otázky otváral. Určite sa aj na základe dnešných skúseností zase k téme 
zdravotníctva vrátim a budem v boji za lepšie zdravotníctvo pokračovať.“

Pán prezident z časových dôvodov mohol navštíviť len jednu nemocnicu a vybral si práve DFNsP 
v Banskej Bystrici. Okrem darčekov priniesol aj dobrú náladu a svojou bezprostrednosťou si deti ihneď 
získal. Úsmev na tvári detských pacientov vyčaroval nielen veselými príhodami, ale aj vo chvíli, keď sa 
podujal byť živou známkou na obrovskej pohľadnici a takto si ho mohli vyfotografovať.
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Pána prezidenta Andreja Kisku sme oslovili s otázkou, ako hodnotí prácu OZ Svetielko nádeje – centrum 
pomoci detskej onkológie v Banskej Bystrici, ktoré už trinásť rokov pomáha deťom s onkologickým 
ochorením a ich rodinám.

„Je to výborné, pokiaľ je tu niekto z pohľadu charitatívnej pomoci. Je tu organizácia, na ktorú sme sa 
vedeli v pôsobení v Dobrom anjelovi vždy obrátiť a vždy tu boli ľudia, ktorí presne vedeli, čo nemocnica 
potrebuje, čo rodičia potrebujú a prial by som si, aby tak ako tu fungujú, aby v každej jednej detskej 
nemocnici, na každom jednom detskom oddelení takéto niečo bolo na celom našom Slovensku.“

„Veľmi si vážim, že pán prezident aj v takejto dôležitej funkcii zotrváva v návštevách na onkológii tak ako 
predtým. Rodičia i deti sa dnes potešili, že im takáto významná osobnosť venovala svoj čas. Určite to 
dnes bola pre nich výnimočná udalosť a aspoň na chvíľu zabudli na starosti súvisiace s liečbou,“ povedal 
MUDr. Pavel Bician, primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie.

Byt pre sprevádzajúce osoby
V roku 2015 sme 13. mája odovzdali do užívania dvojizbový byt priamo v areáli Rooseveltovej nemocnice 
v Banskej Bystrici. Byt zakúpený a zariadený z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom 
asignácie dvoch percent z dane, grantov a darov fyzických a právnických osôb bude slúžiť rodičom 
a príbuzným detí, ktoré sú hospitalizované na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP 
v Banskej Bystrici.

Byt sme sa snažili zariadiť tak, aby ho naraz mohli využívať dve rodiny, spoločnú majú kuchynku, 
kúpeľňu a toaletu. Bude slúžiť osobám sprevádzajúcim detských onkologických pacientov. Ubytovanie 
poskytujeme zadarmo. Liečba onkologických pacientov si často vyžaduje aj niekoľkotýždňový pobyt 
v nemocnici. Hoci sprevádzajúca osoba – jeden z rodičov, starý rodič – môže byť počas liečby 
s dieťaťom hospitalizovaná priamo na oddelení, kapacita oddelenia na to vždy nestačí. Stáva sa tiež, 
že jeden z rodičov je u nás dlhší čas hospitalizovaný spolu s dieťaťom a druhý rodič pricestuje za 
nimi aspoň na víkend. V takomto prípade vieme poskytnúť v byte ubytovanie druhému z rodičov, 
prípadne aj súrodencom, resp. starým rodičom. Jednak umožníme rodine byť spolu a jednak ušetria 
náklady na cestovné, ak pricestujú zo vzdialenejších miest, keďže máme pacientov z celého bývalého 
stredoslovenského kraja. Byt bude slúžiť aj tým pacientom, ktorí chodia na rádioterapiu. Znamená to, 
že nemusia byť hospitalizovaní v nemocnici, ale musia každý deň absolvovať ožarovanie. Aj v tomto 
prípade môže dieťa bývať v byte spolu s rodičmi.
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Mobilný hospic
Domáca detská hospicová starostlivosť rieši komplexne starostlivosť o deti so závažným život 
limitujúcim nevyliečiteľným ochorením. 

Týka sa to detských pacientov od narodenia do 19. roku veku, ktorých dĺžka života je obmedzená 
a cieľom liečby a starostlivosti je udržať a zlepšiť kvalitu ich života.

Okrem detí s onkologickými ochoreniami sme poskytovali starostlivosť aj deťom s iným závažným život 
limitujúcim nevyliečiteľným ochorením.

Hospicová starostlivosť je orientovaná na vytvorenie takého programu služieb a starostlivosti 
o umierajúcich a ich blízkych, ktorý v prvom rade rešpektuje uspokojenie individuálnych potrieb 
umierajúceho. Dôraz je kladený na integráciu pacienta do jeho vlastného sociálneho prostredia.

Kvalita života umierajúceho je spojená so zaistením takých podmienok, ktoré mu dovolia prežiť 
posledné dni v známom prostredí, v kruhu svojich blízkych, bez fyzickej a duševnej bolesti. Je dôležité si 
uvedomiť, že každá pre nás bežná činnosť, môže byť pre umierajúceho posledným pôžitkom, preto je 
nutné vytvoriť také prostredie a podmienky, v ktorých umožníme umierajúcemu naplno prežiť, čo chce 
a čo môže.

V roku 2015 mal náš mobilný hospic v starostlivosti 8 pacientov.

Knižným debutom podporila Svetielko nádeje 
V máji 2015 v  Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici slávnostne vyprevádzali na cestu k čitateľom 
knižný debut z pera Valentíny Sedilekovej, ktorému len 15-ročná talentovaná mladá spisovateľka dala 
názov POKRVNÍ.

Podporiť mladú autorku v mimoriadne slávnostnej chvíli prišli rodičia, sestra, najbližší príbuzní, priatelia, 
ale aj pedagógovia, spolužiaci a všetci fanúšikovia, medzi ktorými nemohli chýbať ani zástupcovia OZ 
Svetielko nádeje. S veľkou vďakou sme prijali pozvanie, pretože Vavi sa rozhodla časť výťažku z predaja 
knihy venovať práve nášmu združeniu. Stalo sa tak aj vďaka Dáši Mellovej, predsedníčke Občianskeho 
združenia U4, ktorá má najväčšiu zásluhu na vydaní knihy mladej autorky. Spoločne s Dášou Mellovou 
knihu prezentovali Matej Tóth, reprezentant Slovenska v chôdzi, atlét roka 2014 a Peter Papšo, básnik 
a textár z OZ Generácia Nula, ktorý hostí príjemným večerom sprevádzal. Vydanie knihy vo veľkej miere 
podporila Nadácia M Market. K príjemnej atmosfére prispel aj hudobný hosť Tomáš Dobrík.

— 37 — 





Vavi je veľmi všestranná a vzácne skromná mladá slečna s veľkým srdcom. Potvrdila to aj svojím 
rozhodnutím pomôcť výťažkom z predaja knihy Svetielku nádeje. Vydanie jej knihy je do istej miery 
inšpiratívnym príbehom pre všetkých, aby sa nevzdávali, pretože netreba pozerať na prekážky, ale ísť 
vytrvalo za svojím cieľom. Vavin sen v podobe vydanej knihy je toho rukolapným dôkazom. 

„Je to neuveriteľné, krásne, nádherný zážitok. Stále nemôžem uveriť, že z malého denníka sa vykľula 
kniha. Prajem jej veľa dobrých čitateľov, ktorí si z nej veľa odnesú a nech je na svojej ceste úspešná. 
Čitateľom želám zážitok z čítania, aby si knižku užili a spolu s hlavnou hrdinkou prechádzali jej 
životom...,“ povedala Vavi pri uvedení svojej knihy do života. Ako prezradila, v pláne má aj ďalšie 
pokračovanie, takže sa máme na čo tešiť.

Adela Banášová prijala naše pozvanie
Deti na onkológii v Banskej Bystrici navštívila v sobotu 29. augusta 2015 známa moderátorka Adela 
Banášová. Detskí pacienti, ale aj rodičia sa jej návšteve veľmi potešili. 

Keďže Adelka je veľmi bezprostredná, srdečná a priateľská, stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére.

Známa tvár z obrazovky potešila deti nielen svojou prítomnosťou, ale aj starostlivo vyberanými 
darčekmi. Pre všetkých bola návšteva známej tváre z obrazovky veľkým zážitkom. 

Do našej kroniky na záver návštevy napísala: „Ďakujem za milé popoludnie, želám Svetielku nádeje veľa 
spolusvietiacich a na oddelení veľa pokoja, lásky a prijatia.“

Svetielko nádeje v Banskobystrickom pivovare
Vďaka ústretovosti vedenia Banskobystrického pivovaru sme sa mohli 19. septembra 2015 stať súčasťou 
ich jubilejného 10. ročníka dňa otvorených dverí a predstaviť naše projekty a aktivity. Kým v našom 
stánku dospeláci vpisovali svoje odkazy pre deti na onkológii do svetielkáčskej kroniky, deťúrence 
maľovali obrázky a písali na ne odkazy kamarátom do nemocnice. Skvelé podujatie moderoval Andrej 
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Wallner, ktorý sa počas nášho vstupu na pódiu stal jedným z prvých esemeskujúcich a  zaslaním sms 
správy na tel. číslo 877 v tvare DMS (medzera) SVETIELKO podporil činnosť nášho detského mobilného 
hospicu. K nemu sa vzápätí pridali mnohí ďalší.

Exkluzívna charitatívna fashion show
Konala sa 24. apríla 2015 v Trenčianskych Tepliciach a bola spojením spevu a tanca (Twins, Dara Rolins, 
Jumbo Chicks), módnej prehliadky a charitatívnej akcie. Charita prbiehala formou dražby svadobných 
a družičkovských šiat, dresu slovenskej hokejovej reprezentácie s podpismi, dresu Petra Sagana 
s podpisom, obrazov známej výtvarníčky a obleku Leoša Mareša, ktorý akciu moderoval.

Výťažok tejto charitatívne akcie bol krásnych 7 800 €.

Bežím pre Svetielko nádeje
Bežať a pomáhať. Podporiť svojím výkonom tých, ktorí si nemôžu obuť tenisky a vybehnúť na trať – aj 
to je motto mnohých bežcov, ktorí sa behom rozhodli zviditeľniť Svetielko nádeje. Bežia a myslia na 
deti, ktoré sa ocitli na tej najťažšej trati plnej prekážok. Dávajú svojim bežeckým výkonom hlbší zmysel 
a to ich ženie dopredu.

Bežcov, ktorí bežia pre Svetielko nádeje pribúda každý deň. Pribúdajú aj medaily, ktoré sa po úspešných 
pretekoch bežci rozhodli venovať deťom na onkológii. 

Rozrastá sa komunita ľudí, ktorí bežia s lepším pocitom. Našli dôvod behať. Ich nadšenie pre dobrú vec 
je úžasne „nákazlivé“,  motivujú ďalších a ďalších. Do zdolávaných kilometrov vkladajú svoje veľké srdce.

Z podujatí, kde v roku 2015 bežci zviditeľnili Svetielko nádeje spomeňme: Tower runnig – beh do 
schodov (11. apríla) Banská Bystrica, Bystrický vertikal (4. mája) Banská Bystrica, Beh na Urpín (16. mája) 
Banská Bystrica, Lučatínska 11 (27. júna) Lučatín, Šport nás spája (22. augusta) Rajecké Teplice, Nox 
querox (9. novembra) Banská Bystrica.
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Bežať za Svetielko nádeje sa v roku 2015 rozhodli viacerí rekreační bežci, ale aj športovci zvučných 
mien, ktorých športové výkony zdobia tie najvyššie medaily. Z mnohých bežcov, ktorí nás takto 
podporili spomeňme mená: Ondrej Doletina, Svetlana Lipárová, Marek Vojník, Michaela Kúdeľová, Alena 
Slaná, Branislav Bician, Peter Daubner, Petra Daubnerová, rodina Mellová, Roland Krajči a mnohí ďalší.

S obdivom sledujeme všetky výkony. S vďakou prijímame každú informáciu o nových nadšencoch 
rozhodnutých rozbehnúť sa pre dobrú vec. Pre Svetielko nádeje. 

Koncert 
Spomienku na Deža Ursinyho spojili s verejnou zbierkou pre Svetielko nádeje.

Vo zvolenskom Dome kultúry ŽSR sa 2. mája zišla smotánka slovenskej bigbítovej scény. Spája ich totiž 
spoločná práca s jedným z najuznávanejších hudobníkov modernej slovenskej hudby, Dežom Ursinym, 
ktorý pred 20 rokmi podľahol rakovine. 

Na koncerte si jeho pamiatku pripomenuli Laco Lučenič, Pavol Hammel, Fedor Frešo s kapelou The 
Badge a Soňa Horňáková. Fedor Frešo sa špeciálne pre tento benefičný koncert vrátil k pôvodnému 
nástrojovému zloženiu kapely Soulman, ktorú svojho času zakladal práve s Dežom Ursinym. 

Účinkujúci prispeli k benefičnej myšlienke koncertu, ktorý organizátori spojili s verejnou zbierkou a 
výťažok venovali na podporu aktivít OZ Svetielko nádeje. Celkovo sa podarilo vyzbierať 949,48 €.

Tóny srdca pre Svetielko nádeje
Čas dobrých skutkov a otvorených sŕdc, také sú každoročne Vianoce, kedy sa všetci snažíme pomáhať 
viac ako po iné dni v roku. Cítime to aj my vo Svetielku nádeje.

V predvianočnom čase, 18. decembra 2015, žiaci a učitelia Súkromnej základnej umeleckej školy 
v Hliníku nad Hronom zorganizovali benefičný koncert na podporu Svetielka nádeje. Žiaci pod vedením 
svojich pedagógov pripravili na slávnostný večer všetko do detailov. Už pri príprave scenára mysleli na 
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tých, ktorým sa koncert rozhodli venovať – na onkologicky choré deti a ich rodiny, o ktoré sa stará OZ 
Svetielko nádeje. Podrobne sa už vopred oboznámili s aktivitami nášho občianskeho združenia a počas 
programu o nich presvedčivo porozprávali divákom v sále. Nezabudli ani na kamarátov v nemocnici, pre 
ktorých pripravili video-odkazy a odovzdali nám ich na CD, aby si ich deti v nemocnici mohli pozrieť.

Deti vedené svojimi pedagógmi pochopili, že Vianoce nie sú len o darčekoch, ale aj o tom ako urobiť 
niekoho šťastným alebo urobiť dobrý skutok – napríklad benefíciou. Mnohí účastníci koncertu podporili 
ich myšlienku aj finančne. V závere sme s vďakou prebrali symbolický darovací šek. Celkovo sa na tomto 
podujatí vyzbieralo 735 eur. 

OZ Svetielko nádeje v spolupráci s Farnosťou Banská Bystrica pripravilo Adventný benefičný koncert 
v nedeľu 20. decembra 2015 v Katedrále sv. Františka Xaverského. 

Hlavným účinkujúcim bol spevácky zbor mesta Nová Baňa s názvom Cantus Monte Regis. Koncert 
bol príjemným sviatočným zastavením v závere kalendárneho roka. V úvode zaspievali Zuzana Holá, 
žiačka ZUŠ Nová Baňa, spoločne s  Mgr. art. Margarétou Žňavovou, dirigentkou speváckeho zboru. 
Dvojčatá Ramona a Diana Valkové zahrali Čajkovského Tanec cukrovej víly. Hosťami koncertu boli traja 
talentovaní mladí umelci: akordeonista Filip Urda, klavirista Emanuel Görči a Ľubomír Gašpar, hráč na 
kontrabas, ktorí študovali na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. 

Keď sme si na záver spoločne zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc, všetci sme si želali, aby sa sila 
energie z koncertu v Katedrále preniesla priamo k deťom na onkológiu a k ich rodinám. Aby naši 
účinkujúci toto želanie umocnili, po skončení koncertu sa presunuli na Kliniku pediatrickej onkológie 
a hematológie do banskobystrickej DFNsP, aby zaspievali tým, ktorí sa koncertu nemohli zúčastniť. 
Tento vzácny okamih na oddelení sprevádzali radosť a dojatie. 

Na dobrovoľnom vstupnom sa vyzbieralo 632 eur. 

Moderátorka večera okrem iného povedala: „Veľa vecí nedokážeme ovplyvniť – plynutie času, striedanie 
ročných období, počasie... A tak sa snažme o to, čo v našich silách je. Buďme k sebe milí, ohľaduplní 
a trpezliví. Nech pokoj, pokora a ľudské porozumenie pomáhajú, aby náš život bol plnohodnotný 
a šťastný. Vtedy budeme mať dosť síl a odvahy pomáhať tým, ktorí to práve potrebujú. Veď každý z nás 
môže byť tomu druhému svetielkom nádeje!“ 
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Verejná zbierka SVETIELKO
Zapojením sa do verejnej zbierky podporíte mobilný hospic. 

Registračné číslo verejnej zbierky 000-2015-018475 

Zbierka sa uskutočňuje na celom území Slovenskej republiky od 1. septembra 2015 do 30. júna 2016 
kombináciou týchto spôsobov:

- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky vedený v Tatrabanke,
číslo účtu 2940006460/1100 (SK6611000000002940006460) od 1. septembra 2015 do 30. júna 2016,

- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS na číslo 877 v tvare DMS 
(medzera) SVETIELKO,

- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 7. decembra 2015 do 20. decembra 2015,

- predajom predmetov, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške 1 euro z ceny predmetu,

- predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie.

K 31.12.2015 bolo na zbierkovom účte 24,96 €.

Prístrojové a iné vybavenie do Detskej fakultnej nemocnice
- prístroj pre krátkovlnnú diatermiu v hodnote 6 479 €,

- zostava štandardnej a dokovacej infúznej techniky v hodnote 30 398  €,zostava štandardnej a dokovacej infúznej techniky v hodnote 30 398  €,zostava štandardnej a dokovacej infúznej techniky

- mechanické nemocničné lôžka s príslušenstvom a nočné stolíky v hodnote 11 123 €,mechanické nemocničné lôžka s príslušenstvom a nočné stolíky v hodnote 11 123 €,mechanické nemocničné lôžka s príslušenstvom a nočné stolíky

- sieťky na okná proti hmyzu na Klinike detskej onkológie a hematológie v hodnote 46 €,

- bezdotykové digitálne teplomery v hodnote 115,60 €,bezdotykové digitálne teplomery v hodnote 115,60 €,bezdotykové digitálne teplomery

- detský invalidný vozík Sopur Friend v hodnote 1 952,42 €,

- detské svietidlá v tvare zvieratiek v hodnote 511,05 €, detské svietidlá v tvare zvieratiek v hodnote 511,05 €, detské svietidlá v tvare zvieratiek monitor dychu v hodnote 588 €,

- monitor dychu s príslušenstvom v hodnote 198 €, sedacie vaky v hodnote 174,98 €,sedacie vaky v hodnote 174,98 €,sedacie vaky

- elektronická váha s výškomerom RADWAG WPT 60/150 OW v hodnote 500 €.
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HOSPODÁRENIE 
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Výnosy

Tržby z predaja služieb 3 000,00 €

Tržby za predaný tovar  566,00 €

Úroky 5 913,91 €

Kurzové zisky 0,10 €

Prijaté dary 3 538,02 €

Iné ostatné výnosy 625,12 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 81 947,25 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 43 435,19 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 205 460,81 €

SPOLU 344 486,40 €

Náklady

Spotreba materiálu 30 783,64 €
Predaný tovar 137,78 €
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Opravy a udržiavanie 1 958,82 €
Cestovné 544,78 €
Náklady na reprezentáciu 4 069,54 €
Ostatné služby 85 644,60 €
Mzdové náklady 70 641,82 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 24 756,76 €
Zákonné sociálne náklady 3 126,30 €
Daň z nehnuteľnosti 21,67 €
Ostatné dane a poplatky 44,30 €
Kurzové straty 32,97 €
Dary 4 896,79 €
Iné ostatné náklady 2 201,49 €
Odpisy DHM a DNM 17 285,40 €
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 48 000,00 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 4 832,42 €
Daň z príjmov 1 310,14 €
SPOLU 300 289,22 €
Suma príspevkov z podielu zaplatenej dane je rozdielna, ako bola skutočne vyplatená, pretože na základe 
opatrenia Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej 
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: 1.1.2015 31.12.2015

Pokladňa, ceniny 23 481,98 € 23 767,96 €

Bežný účet 28 000,43 € 112 432,18 €

Bežný účet – zbierkový 0,00 € 24,96 €

Bežný účet 2 % 194 070,12 € 192 855,94 € 

Termínovaný vklad 200 000,00 € 203 222,25 € 

Bežný účet 150 374,49 € 151 906,35 €

SPOLU 595 927,02 € 684 209,64 €
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ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
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Občianske združenie pracovalo v roku 2015 v tomto zložení:

predseda združenia Pavel Bician 

účtovníčka Silvia Strečková 

koordinátor dobrovoľníkov a sociálna práca Ľuboš Moravčík 

koordinátorka spolupráce so školou Eva Hubáčková 

výkonná riaditeľka Veronika Rosová 

vedúci dopravnej služby Miroslav Snopko 

členovia rady Jolana Jančová 

  Martina Klimčáková 

  Mariana Kovačechová 

  Mária Lauková 

  Katarína Okálová 

  Ján Piterka 

  Libor Spiššák





5

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

Anonymní darcovia
ABB s.r.o. Bratislava
Affinito Mária
Agentúra crea Piešťany
Antošíková Janka
Autotechna Baránek, s.r.o. Zvolen
Babic Peter
Bartošová Renáta
Bayer Bratislava
Benč Peter
Benefičný koncert Dežo Ursíny Zvolen
Biba Ivan
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Blaško Anton
Brozman Jaroslav
Brveníkovci
Caletka
Cantus Monte Regis Nová Baňa
Cech hostinských Banská Bystrica
Confal a.s. Slovenská Ľupča
Continetal Automot. Slovakia Zvolen
Cviklovič Richard
Čaklošová Ivana Trnavá Hora
Čipikal Róbert
Číž Blažej Martin
Debnárová Zdenka
DKP Slovakia
DSO Slovakia Bratislava
Drechsler Mário
Dzubák Erik Spišská Nová Ves
Dujava Kamil Lipany nad Torysou
Ďuriš Ján Krupina
Elba a.s. Kremnica
Evonik Fermas Slovenská Ľupča
Farská charita Novoť
Fedorová Jana
Fejfár Ján
Findra Tomáš
Gallo Jaroslav
Gallová Jana
Guttenová Monika
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Haladek Rado Žiar nad Hronom
Hanusková Miroslava Prievidza
Haringová Zuzana
Henrich Glatzner
Hodová zábava Žemberovce
Holos Pavol
Hríň Pavol Banská Bystrica
Hrivnák Ľubomír
Hudáková Zuzana Horné Saliby
Chalúpek
Chalúpka Banská Bystrica
Jančok Peter Žiar nad Hronom
Janušeková Ivana
Jedináková Martina
Jednota Prievidza
Jesenská Mária Liptovská Teplá
Johnsons Control Lučenec
Kacina Michal
Kalamárová Katarína
Kaliariková Dagmar Belgicko
Kapustovci
Keleti Mário
Klein Róbert
Kmeť Michal
Kocúr Vladimír Banská Bystrica
Kolenčík Miroslav
Kováčová Barbora
Kozna cup
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Krajská prokuratúra Liptovský Mikuláš
Krajská prokuratúra Trnava
Krajská prokuratúra Žilina
Krakovská Barbora
Kramírová Janka Turčianska Štiavnička
Kravec Pavol
Krnáčová Gabriela
Krupec Pavol
Kupka Marián
Kuzminová Anastázia Banská Bystrica
Kuželovci Rasťo a Klaudia
Lettrichová Ľubomíra Dubové
Lopúchová Alžbeta
Ľudia ľuďom
Maga Ján
Machavová Lucia
Maturitný ples Hruštín
Mesina Vojtech
Mikuš Maroš
Minárik Marek
Mlich Michal
Módna fashion show
Moravčíková Zuzana Kolín
Murínová Anna - Barková
Monarex audit consulting, s.r.o. Banská Bystrica
Nadácia ESET Bratislava
Nadácia J&T Bratislava
Nadácia Orange Bratislava



Nadácia Tatrabanky Bratislava
Nadácia TV JOJ Bratislava
Nadácia TV Markíza Bratislava
Nosálová Želmíra
Nox Banská Bystrica
Obec Hrušov Hrušov
Obchodná akadémia Bratislava
Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Orfánus Dalimír
Otiepka Vladimír
OZ Nula Banská Bystrica
OZ Povodie Hrona Banská Bystrica
OZ Slza šťastia
OZ Zdravie v pohybe Lučatín
Paur Peter
Pecháček Matej
Petit Press, a.s. Bratislava
Petrovič Peter
Pekárik Juraj
Piterka Ján Banská Bystrica
Podmanická Marcela
Podstavek Peter
Podstavková Miroslava
Poláková Iveta
Precáková Denisa
PRO, s.r.o. Banská Bystrica
Púpalová Monika
Rádio Rebeca Martin
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Richter Ján Koš
Rónai Alexander
Sabolová Alexandra
Sadeya, s.s.
Selecký Stanislav
Semetková Adriana
Seninová Alžbeta
Skopec Juraj
Sladký Richard
SLSP as., CBOR Banská Bystica
SC Europa Banská Bystrica
Slávik Tomáš
Slovanet Bratislava
Stefe Banská Bystrica a.s. Banská Bystrica
Straka Peter Donovaly
Styková Jana
Suchá Zuzana Banská Bystrica
Szabová Karin
SZUŠ Hliník nad Hronom
Šimko Jozef
Šimkovič Rudolf Tekovská Breznica
Šotíková Jana
Takeda Bratislava
Technická univerzita ekológie 
a enviromentalistiky Zvolen
Thelém René Rakúsko
Tóth Matej
Trim leader Martin
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Trost Banská Bystrica
Trost Žilina
Trubiroha Peter
Turóciová Ľubomíra Banská Bystrica
Urpiner Banská Bystrica
Valica Štefan
Varga Peter
Veronese Cristiano
Výbohová
Vykecajsa.sk
Wengert Alena
Zákazníci centra funkčného tréningu Banská Bystrica
Zákazníci hotela Liptovský dvor Liptovský Ján
Základná škola Pliešovce
Základná škola a materská škola Cerová
Základná škola a materská škola Hriňová
Základná škola a materská škola Senohrad
Základná škola M.R. Štefánika Žiar nad Hronom
Zamestnanci Nestlé Bratislava
Zamestnanci Slovak Telekom Banská Bystrica
Združenie kresťanských podnikateľov
Zvara Róbert Dolný Kubín
Žiklová Terézia
Žuffová Katarína Tvrdošín

A tiež:
– 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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