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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

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,
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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.

Výlet do soľnej bane v poľskej Wieliczke

Cieľ:

Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť soľnú baňu. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY
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Realizácia: 

Výlet sme zorganizovali v sobotu 16. 11. 2013. 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. 

Počet zúčastnených: 23.

Soľná baňa v poľskej Wieliczke je pamiatkou UNESCO a je jedinečným miestom s bohatou históriou. Baňa 
so všetkými jej chodbami a sálami vytesanými do kamennej soli je fascinujúca. Deti aj s rodičmi sa môžu 
počas návštevy dozvedieť niečo z histórie Poľska, samotnej bane a môžu obdivovať sochy vytesané zo soli. 
Návšteva je určite nezabudnuteľným zážitkom. Po prehliadke nasledoval obed priamo v reštaurácii v bani.

Výlet sa všetkým veľmi páčil, celkové náklady na výlet boli 937,09 €.

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 realizovať sa a tak 
si pestovať pocit uspokojenia z vlastnej činnosti, sebaúctu, sebavedomie. Vytvorili sme priestor na tvorbu 
darčekov pre príbuzných a priateľov, a tiež miesto na to, aby výsledky svojho tvorivého nadšenia mohli 
prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť si izby svojimi prácami.

Náklady na celoročnú prevádzku projektu sú 3 000 €.

Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa

Cieľ:

Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.
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Realizácia:

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

Cieľom pobytu je budovať komunitu ľudí, ktorí prežili rovnakú traumu. Pomocou vytvorenia priestoru pre 
ich spomienky, postrehy či skúsenosti vzniká svojpomocná skupina, ktorá medzi sebou komunikuje počas 
roka, 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 10. do 12. mája 2013 v hoteli Liptovský dvor v Liptovskom Jáne.

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, psychologička z detskej 
nemocnice, kaplán a koordinátor programu pre deti.

Náklady na stretnutie boli vo výške 4 001,24 €, zúčastnilo sa 11 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 
taký 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 sme zorganizovali v termíne od 24. do 26. mája 2013 na Farme svätého Františka 
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v Horných Hámroch. 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 mesto 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 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 či 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.

Víkendu sa zúčastnilo 8 detí s rodičom, sociálny pracovník a lekár.

Náklady na víkend boli 361,70 €, lebo na ostatné náklady sme mali sponzora.

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 28. júna do 7. júla 2013 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 21 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. 

Počas pobytu majú deti možnosť stráviť čas pri mori, plávať, opaľovať sa, hrať športové hry vo vode. 
Mimo pobytu pri mori sú pre deti pripravené súťaže, spoločenské hry a budovanie kolektívu.

Dbá sa na dodržiavanie pitného režimu. Počas siesty deti oddychujú a nie sú vystavené prudkému 
poludňajšiemu slnku.

Zdravotný dozor bol zabezpečený lekárom a zdravotnými setrami.

Náklady na pobyt boli 11 758,75 €.
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Projekt „Leto pri mori“ pre dospelých

Cieľ:

Svetielko nádeje v spolupráci s občianskym združením Nádej na život pripravilo tento rok špeciálnu ponuku 
pre tých, ktorí dosiahli 19 rokov skôr, ako sa mohli s nami zúčastniť nejakého výletu. Máme dojem, že 
by sa mohli cítiť oproti mladším pacientom trocha znevýhodnení. Chceli sme preto aj im sprostredkovať 
a umožniť relax a oddych pri krásnom chorvátskom mori.

Realizácia:

Zorganizovali sme 10-dňový pobyt v prímorskom letovisku Baško Polje. Termín pobytu bol 
od 7. do 16. júna 2013.

Pobytu sa zúčastnilo 12 pacientov. Užili si more, slnko a výlet loďou na ostrov Brač. 

Náklady na pobyt boli 629,50 €.

Projekt „Leto v Tatrách“

Je financovaný športovými osobnosťami – Anastasia Kuzminová, Dominik Graňák, Michal Handzuš – a je 
súčasťou spolupráce s Michaelou Urbanovou a projektom Rozžiarme detské tváre. Výlet je určený pre deti 
od 5 do 19 rokov, liečené na onkologické ochorenia na KPOH v Banskej Bystrici. Pre veľký záujem sme ho 
rozdelili na dva turnusy.

I. turnus

Termín: 12. – 14. júl 2013

Miesto pobytu: Štrbské Pleso, hotel Solisko

Program výletu bol zameraný, tak aby aj deti, ktoré nemajú príliš veľkú fyzickú zdatnosť zvládli krátke trasy 
vo Vysokých Tatrách a mali možnosť vychutnať si atmosféru a krásne prostredie našich hôr.

V piatok sme sa ubytovali v popoludňajších hodinách, potom privítanie, večera, inštrukcie a prechádzka 
okolo Štrbského plesa.

V sobotu po raňajkách sme sa vlakom odviezli do Starého Smokovca, odkiaľ sme šli pozemnou lanovkou na 
Hrebienok, kde sme nastúpili turistickú trasu k Studenovodským vodopádom. Po návrate bol na Hrebienku 
zabezpečený obed. Po obede návrat lanovkou do Starého Smokovca, kde počas rozchodu si deti mohli 
zakúpiť suveníry. Po večeri voľný program a možnosť využiť wellness v hoteli.

V nedeľu po raňajkách sa pobyt končí. 

Výletu sa zúčastnilo 14 detí s jednou sprevádzajúcou osobou.
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II. turnus

Termín: 19. – 21. júl 2013

Miesto pobytu: Štrbské Pleso, hotel Solisko

Na druhom turnuse boli väčšie deti. Pozmenili sme program, aby viac vyhovoval vyššej vekovej kategórii. 

V piatok ubytovanie v popoludňajších hodinách, potom privítanie, večera, inštrukcie a prechádzka okolo 
Štrbského plesa.

V sobotu bol do 10.30 hod. voľný čas. Potom sa k nám pridala Anastasia Kuzminová s rodinou. Okolo 
jedenástej hodiny sme šli na lanovku, ktorou sme sa vyviezli na chatu pod Soliskom, kde sme mali 
zabezpečený obed. Po obede sme pokračovali výstupom na Predné Solisko. Výstup bol krátky, no pomerne 
náročný. Po návrate na chatu pani Kuzminová rozdala deťom športové dresy so svojimi štartovými číslami, 
popodpisovala sa im a rozlúčila sa s nami. Po večeri bola ponuka na využitie wellness. 

Výletu sa zúčastnilo 10 detí s jednou sprevádzajúcou osobou. 

Náklady na obidva turnusy boli 5 624,46 €.

Projekt „Praha“

Pripravili sme novinku pre deti, a to týždňový pobyt v Prahe. Výlet bol určený pre deti liečené na KPOH 
v Banskej Bystrici. Pobyt bol zameraný na spoznávanie histórie a kultúrnych pamiatok Prahy a blízkeho 
okolia. Deti sa počas pobytu dostali s akreditovaným sprievodcom do historicky najzaujímavejších častí 
Prahy, ako sú: Hradčany, Karlov most, Malá Strana, Václavské námestie. Navštívili sme zoologickú záhradu, 
pozreli sme si orloj a dva dni sme strávili na výletoch mimo Prahy. 

Navštívili sme Kutnú Horu, kde sme mali prehliadku bane a kostnice, a hrad Karlštejn a rodinnú sklárňu, 
v ktorej si deti mohli naživo vyskúšať vyfúknuť niečo zo skla.

Výlet bol určený pre deti od 13 do 18 rokov. Zúčastnilo sa ho 13 detí.

Náklady na projekt boli 4 594,86 €.

Projekt Dopravná 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 preň 
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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. 
mamina si musí za cestu v sanitke zaplatiť.

Realizácia:

Vďaka spoločnosti ABB už v súčasnosti môžeme od 1. marca 2008 prevážať deti z domova na ambulantnú 
kontrolu a späť vlastnou dopravou, rovnako aj na plánovanú hospitalizáciu. 
Od 19. mája 2011 OZ Svetielko nádeje realizuje prepravu novým sedemmiestnym vozidlom 
Seat Alhambra.

Dopravná 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 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 ide len na ambulantnú kontrolu. Taktiež prednostne poskytujeme 
dopravu pacientom, ktorých rodiny sú v horšej sociálnej situácii – sú v hmotnej núdzi alebo sociálne 
znevýhodnení a pri posudzovaní dopravy pacientov zohľadňujeme aj vzdialenosť 
od ich bydliska.

Od 1. 1. do 31. 12. 2013 bolo prepravených 31 detí, uskutočnilo sa 228 prepráv 
a najazdilo sa 48 795 km.

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:

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, v ktorej 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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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. 
Robiť to 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.

Realizácia:

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

Projekt kultúrne podujatie: Cirque du Soleil – Slnečný cirkus

Cieľ:

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia a tým ukrátené o zážitky 
umožniť, aby zažili neopakovateľnú atmosféru Slnečného cirkusu naživo.

Realizácia:

Predstavenie sa konalo na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 14. 9. 2013.

Alegría je španielske slovo pre povznesenie, radosť a jasanie. Predstavenie beží v barokovo-opernom štýle 
s okázalými farebnými kostýmami, originálnou živou hudbou a prepracovaným javiskom, ktorého hornú časť 
tvorí kupola v podobnom tvare, akú mávajú chrámové stavby. Pri mnohých číslach sa nám zastavil dych, 
najmä pri vrcholných akrobatických výkonoch, ktoré boli prepojené vystúpeniami trojice klaunov.

Predstavenia sa zúčastnilo dvanásť detí, personál zabezpečujúci dopravu a zdravotná sestra.
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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 aj zabáva, a pritom  
sa nezabúda na choré deti.

Po dvoch úspešných ročníkoch pripravil ďalší volejbalový turnaj s príznačným názvom „Zasmečuj deťom 
zdravie“. Tentoraz dvojdňová športovo-spoločenská akcia sa uskutočnila od 7. do 8. septembra 2013 na 
antukových kurtoch v Kremnici.

Výťažok z akcie Zasmečuj pre deti je krásnych 1 534,85 €.

Benefičný koncert Michala Červienku

Po dvojročnej prestávke sa obnovila tradícia benefičných koncertov virtuózneho akordeonistu Michala 
Červienku a jeho hostí.

Šiesteho novembra 2013 sme v spolupráci s Michalom Červienkom zorganizovali už 7. benefičný koncert. 
Koncert sa konal v Štátnej opere v Banskej Bystrici a ako hostia vystúpili: Jaroslav Dvorský – tenor, 
Klaudius Kováč – klavír, Róbet Ragan – kontrabas a Fáber Dance Team.

Výťažok z koncertu bol 1 607,10 €.

Byt pre sprevádzajúce osoby

Na oddelení onkológie – aj napriek tomu, že je umožnené rodičom byť hospitalizovaný spolu s dieťaťom –
niekedy vzniká situácia, že rodičia nemajú miesto a musia si hľadať ubytovanie mimo nemocnice.

Zistili sme, že bývalé internáty v areáli nemocnice sa prerábajú na byty. Rozhodli sme sa zakúpiť jeden 
dvojizový byt, ktorý bude slúžiť pre rodiny hospitalizované v DFNsP.

Dvanásteho decembra 2013 sme kúpili 2-izbový byt v bývalých internátoch. Bude slúžiť na bezplatné 
ubytovanie sprevádzajúcich osôb onkologických detských pacientov.

Celková cena bytu bola 54 950 €.
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Rekonštrukcia vchodových dverí do ambulancií

Vedenie nemocnice pripravilo rekonštrukciu vchodových dverí do detskej nemocnice a nás oslovilo 
s prosbou o financovanie rekonštrukcie vchodu do okologicko hematologickej ambulancie. 

Tejto požiadavke sme radi vyhoveli, keďže priestor čakárne pred ambulanciou sme už dávno rekonštruovali 
a staré dvere jednak kazili vzhľad priestoru a jednak v zimnom období cez ne prestupoval chlad. Nové dvere 
ssa otvárajú automaticky na fotobunku a spĺňajú dnešné požiadavky, najmä keď sú umiestnené v nemocnici, 
kde je veľký pohyb ľudí.

Náklady na rekonštrukciu boli 17 756,69 €.

Stanly cup a podpora Michala Handzuša

Zásluhou Michala Handzuša prišiel 9. augusta 2013 do Banskej Bystrice Stanleyho pohár. Charitatívny 
charakter celého podujatia podčiarklo odovzdávanie šekov vybraným občianskym združeniam. Od partnerov 
podujatia, ktorými boli Orange Slovensko, a. s.,  spoločnosť Hubert a BMW Group Slovakia, dostalo naše 
združenie 21 000 €.

Michal zavítal so vzácnou trofejou aj na onkologické oddelenie medzi malých pacientov.

Nasťa varí boršč

Stalo sa už tradíciou, že Anastasia Kuzminová varí na Kolibe sv. Františka pravý boršč a výťažok venuje pre 
naše združenie. Tento rok bol výťažok 800 €.

Licencia na mobilný hospic

Dňa 21. 10. 2013 nadobudla právoplatnosť licencia udelená Banskobystrickým samosprávnym krajom na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – mobilný hospic v odbornom zameraní pediatria.

Na základe tohto rozhodnutia môžeme poskytovať zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí pre deti 
v paliatívnom režime.

Domáca detská hospicová starostlivosť rieši komplexne starostlivosť o deti so závažným život limitujúcim 
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nevyliečiteľným ochorením. Ide o detských pacientov od 0. do 19. roku života, ktorých dĺžka života je 
obmedzená a cieľom liečby a starostlivosti je udržať a zlepšiť kvalitu ich života.

Okrem detí s onkologickými ochoreniami starostlivosť bude poskytovaná 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.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú pre paliatívnu starostlivosť v domácom prostredí, budú mať možnosť využiť 
profesionálne služby zdravotníkov, zapožičať si prístrojové vybavenie, využiť 24-hodinovú telefonickú 
poradňu, požiadať o návštevu pracovníka paliatívneho tímu a pod.

Prístrojové a iné vybavenie do Detskej fakultnej nemocnice

• Sonografický prístroj Flex Focus 500 s príslušenstvom: prispeli sme na nákup vo výške 28 000 €.

• Inhalátor Pari Boy SX 2 ks pre onkologicko-hematologickú kliniku: zakúpili sme inhalátory 
v hodnote 394,22 €.

• Stropné držiaky na TV STELL SHO 1070 LCD 32 – 60 6ks a 3 ks televízory LG 32CS460 32 inch 
na ARO v sume 940,27 €.

• Temperovacie zariadenia na ohrev krvných produktov SAHARA III v hodnote 3 600 €.

• Chladnička Gorenje R 6181 na lieky v hodnote 449 €.

• Malé chladničky VOV VRF 48W na JIS izby: 3 ks v hodnote 207 €.





3

HOSPODÁRENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Výnosy

Tržby za predaný tovar a služby 3 932,30 €

Úroky 821,11 €

Kurzové zisky 0,87 €

Prijaté dary 6 173,98 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 27 005,88 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 36 440,98 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 208 859,20 €

Ostatné finančné výnosy 29,70 €

SPOLU 283 264,02 €

Náklady

Spotreba materiálu  11 435,49 €
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Spotreba energie  1 241,42 €

Predaný tovar  383,55 €

Opravy a udržiavanie  1 635,94 €

Cestovné  571,89 €

Náklady na reprezentáciu  7 798,92 €

Ostatné služby  53 667,58 €

Mzdové náklady  29 288,64 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 10 648,99 €

Zákonné sociálne náklady  1 365,27 €

Ostatné dane a poplatky  520,00 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 32 962,00 €

Kurzové straty  27,70 €

Dary  30 943,29 €

Iné ostatné náklady  1 853,42 €

Odpisy DHM a DNM  15 602,02 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  7 792,08 €

Daň z príjmov  158,91 €

SPOLU  207 897,11 €

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 1.1.2013 k 31.12.2013

Pokladňa  4 161,07 € 11 258,27 €

Bežný účet 93 808,50 € 129 386,60 €

Bežný účet 2 % 207 876,59 € 224 203,96 € 

Termínovaný vklad 192 942,52 € 193 550,27 € 

SPOLU 498 788,68 € 558 399,10 € 
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ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
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Občianske združenie pracovalo v roku 2013 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

 Lauková Mária

 Okálová Katarína

 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 

ABB, s.r.o. Bratislava

Albert Martin 

Angelovič Radoslav 

Bahýl Juraj

Bayer Bratislava

Biba Ivan

Bednárová Dominika a Terézia

Belková Viktória

Budajová Jaroslava Žiar nad Hronom

Caletka

Cviklovič Richard
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Creogroup Piešťany

Confal, s.r.o. Slovenská Ľupča

Čipikal Róbert 

Červienka Michal 

Číž Blažej Martin

Danková Alexandra

Defender

Drechsler Mário

Dvořáková Jana

Ďurica Vladimír 

Ďuriš Ján Krupina

Elba Kremnica

Fellner Ivan

Florián Tomáš

Frečkaninová Mariana

Futbalová akadémia Trenčín

Gajdošík Rudolf 

Gallo Jaroslav

Gálisová Marína

Geregová Dominika

Graňák Dominik

Chalúpek

Haladek Rado Žiar nad Hronom

Hanusková Miroslava

Havan Ľubo

Hanzuš Michal Banská Bystrica

Hrubá Terézia

Chrenko Bohuslav 

Jančo Ján
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Jesenská Mária

Ježek Jaroslav

Kalamárová Katarína

Klein Róbert

Kontšeková Kristína

Kopčeková Michaela

Koščák Jozef Kežmarok

Kováčik Erik

Kováčová Karin Banská Bystrica

Krajská prokuratúra Liptovský Mikuláš

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Krajská prokuratúra Trnava

Kvetinárstvo Klívia Banská Bystrica

Kuzminová Anastasia Banská Bystrica

Kuželovci Rasťo a Klaudia

Ličko Peter

LIND Krupina

Lopúchová Alžbeta

Lóh Michal

Majerčiak Roman

Maurusic Juraj

Materská škola, Stará Teheľňa Banská Bystrica

Mikulová Veronika Liptovský Mikuláš

Mlich Michal

Murínová Anna

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

Nadácia ESET

Obec Hrušov

Obchodná akadémia  Bratislava
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Ondrisová Zuzana

Orfánus Dalimír

OZ Povodie Hrona Banská Bystrica

Palka Banská Bystrica

Petit Press, a.s. Bratislava

Petrovič Peter 

Pekárik Juraj

Piterka Ján Banská Bystrica

PRO, s.r.o. Banská Bystrica

Profutbal

Rafaj Martin

Rišiaň Dávid

Rotary klub Banská Bystrica

Rónai Alexander

S&D Pharma Bratislava

SC Europa Banská Bystrica

Simanová Erika

Skorková Jana

Slávik Tomáš

Smetková Adriana

Soták Hlinené

Spišiaková Soňa

Staová Sabina

Straka Peter

Šandorová Viera Badín

Takáč František

Takeda Bratislava

Technická univerzita ekológie Zvolen

Technopek Bratislava



Tiperi – Tipni.sk

Tóth Matej

Trubiroha Peter

TNT Expres Bratislava

Urbanová Michaela

Valica Štefan

Vašková Lucie

Vavrek Jozef

Vrabec Peter

Vykecajsa.sk

Zákazníci Fitexpres

Základná škola Ďumbierska Banská Bystrica

Základná škola Golianova Banská Bystrica

Základná škola Spojová Banská Bystrica

Základná škola a materská škola Cerová

Základná škola a materská škola Hriňová

Základná škola a materská škola  Župkov

Základná škola Pliešovce

Základná škola Jánskeho Žiar nad Hronom

Základná škola M. R. Štefánika Žiar nad Hronom

Zámečník Miroslav

Zdechovan Lukáš

Zlatošová Silvia

Žiak Jozef

Železiarne  Podbrezová

Všetkým darcom, ktorí si neželajú byť zverejnení.

Všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré nám poukázali 2 % z dane z príjmu.
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Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 
osôb a právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

Občianske združenie Svetielko nádeje,
so sídlom: Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica,

IČO: 37889346, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a 

právnických osôb za rok 2011 ním prijatého v roku 2012.

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého      
podielu 

zaplatenej dane 
na tento účel

(v euro)

   Spôsob  použitia
podielu

zaplatenej dane
Iné

údaje

1. Zvyšovanie úrovne vybavenia pre 
diagnostiku a liečbu detí 
s onkologickým alebo iným vážnym 
ochorením

28 000,00 Príspevok na nákup 
sonografického prístroja

2. Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie

1 022,53

Prevádzka mobilných 
telefónov na komunikáciu 
hospitalizovaných detí so 
svojimi rodinami.

3. 
Zlepšenie kvality života 

onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 
a resocializácia po skončení vlastnej 
liečby

5 850,38

8 denný pobyt pre 
odliečených pacientov 
v Prahe, spojený 
s výletmi, návšteva 
predstavenia Slnečný 
cirkus v Bratislave 
a návšteva soľnej bane 
Wieliczka v Poľsku.

4.

Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 
a resocializácia po skončení vlastnej 
liečby

12 651,06

10 –denný rekondičný 
pobyt pre odliečených 
detských onkologických 
pacientov v Chorvátsku 
pri mori.

5.

Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 
a resocializácia po skončení vlastnej 
liečby

1 120,48

Prevádzka dopravnej 
služby, ktorá prepravuje 
deti z domu na 
hospitalizáciu a kontrolné 
vyšetrenia.

6.
Zlepšenie kvality života 

onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie

1 629,15

Platenie prevádzky UPC 
rozvodov na 
onkologickom 
oddelení, nákup 
chladničiek na izby JIS,
oprava notebookov na 
onkologickom oddelení, 
výroba informačnej 
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tabule, nákup boxu na 
CD, nákup inhalátorov 
Pari Boy a plastového 
riadu. 

7.  Organizovanie stretnutia rodín 
s onkologickým detským pacientom 3 909,89 

Stretnutie rodín ktoré 
stratili dieťa v dôsledku 
onkologického ochorenia.  

 

8. 
 Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 

1 648,09 
Preplatenie vyšetrení 
v zahraničí, príspevok na 
genetické vyšetrenie. 

 

9 
 Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 

119,47 Darčeky k sviatku.  

10. 
 Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 

36,75 
Nákup vianočných 
obrusov. 
 

 

11. 

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

2 173,92 
Plnenie prianí pacientov 
v paliatívnom režime, 
príspevky na pohreb. 

 

12.  Réžia organizácie 8 114,64 Nájomné za kancelárske 
a skladové priestory.  

13. 

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

4 670,81 

Predplatné odborných 
časopisov, príspevky na 
konferencie, iné 
predplatné, odborná 
literatúra. 

 

14.  Réžia organizácie 36 275,84 Mzdy a odvody 
zamestnancov  

15.  Réžia organizácie 1 540,27 Právne služby 
a účtovníctvo  

16.  Réžia organizácie 22 124,68 Reklama a propagácia  

17.  Réžia organizácie 921,54 Poplatky v banke, odvod 
DPH  

18. 

Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 
a ich rodín 

54 950,00 

Kúpa bytu v bývalých 
internátoch v areáli 
nemocnice, kde sa bude 
poskytovať bezplatné 
ubytovanie pre rodičov 

 

19.  Mobilný hospic 217,15 

Prevádzka áut 
v mobilnom hospici, 
nákup pomôcok 
a overovanie 
dokumentov. 

 

20. 

Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 
a ich rodín 

18 488,21 

Údržba morského 
akvária, nákup 
mikulášskych balíčkov 
pre ambulantných 
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Spolu suma z 2% 208 859,20 €  

Rozdiel vo výške € bol použitý z iných zdrojov.  

 

<POZNÁMKA 
1) § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

pacientov, rekonštrukcia 
vchodu do onko -  
hematologickej čakárne. 

21. 

Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 
a ich rodín 

3 000,00 
Zabezpečenie kreatívnych 
dielní priamo na 
onkologickom oddelení. 

 

22. 
Zlepšenie kvality života 
onkologických alebo inak vážne 
chorých detí počas hospitalizácie 

291,91 
Nákup liekov, preplatenie 
potvrdení na ZŤP, nákup 
parochní. 

 

23. Réžia organizácie 102,43 

Poplatky za školenia, 
darčeky pre hokejistov, 
nákup cestovnej varnej 
kanvice a poštovné. 
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A. Všeobecné údaje 

 
 
A.a.1) Údaje o účtovnej jednotke 

 

Názov účtovnej jednotky:  Občianske združenie Svetielko nádeje 
         Sídlo:    Nám. L. Svobodu 4 

Dátum založenia alebo zriadenia: 24. mája 2002 
IČO:    37 889 346 

 
A.a.2) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky  
 

 Meno a priezvisko:  MUDr. Pavel Bician 
 Trvalý pobyt:   T. Vansovej 16, 974 01  Banská Bystrica 
 
 Meno a priezvisko:  Mgr. Adriána Bernátová 
 Trvalý pobyt:   Partizánska cesta 52, 974 01  Banská Bystrica 
 
 Meno a priezvisko:  Ing. Michael Dubberke  
 Trvalý pobyt:   Ružová 2, 974 01  Banská Bystrica 
 
 Meno a priezvisko:  MUDr. Štefánia Škripková 
 Trvalý pobyt:   Kozačekova 2107, 960 01  Zvolen 
 
A.b) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej 
jednotky 
 

Meno, priezvisko, (obch. meno) člena Názov orgánu Poznámka 
Pavel Bician Predseda združenia  
Pavel Bician Rada  
Jolana Jančová Rada  
Martina Klimčáková Rada  
Mariana Kovačechová Rada  
Ladislav Laho Rada  
Mária Lauková Rada  
Ľuboš Moravčík Rada  
Ján Piterka Rada  
Veronika Rosová Rada  
Libor Spiššák Rada  
Miroslav Snopko Rada  
 
A.c) Opis činnosti, na ktorej účel bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej 
činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva: 
 

� Plnenie želaní detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením, ktoré je spojené 
s veľkým rizikom úmrtia 

� Pomoc pri všestrannom zlepšení 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 

 
Podnikateľská činnosť: 
 

§ Predaj pohľadníc 
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A.d) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: 
 

 Bežné účtovné obdobie  
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 3 3 
    z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného 
obdobia 

12 15 

 
A.e) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky 
 
 Účtovná jednotka nebola zriaďovateľom v žiadnej organizácii.  
 

B. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 

B.a) Informácia, či účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti 
 

  x     Áno         Nie 
 
B.b) Zmeny účtovných zásad a metód 
 

 Účtovná jednotka v roku 2013 nemenila účtovné zásady a metódy.  
 
B.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov: 
 

Účtovná jednotka v roku 2013 nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok. 

 
Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.  
 
Účtovná jednotka v roku 2013 neprijala dlhodobý nehmotný majetok darovaním a ani iným spôsobom.  
 
Účtovná jednotka v roku 2013 nakupovala dlhodobý hmotný majetok a oceňovala ho obstarávacou cenou.  
 
Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou. 
 
Účtovná jednotka v roku 2013 neprijala dlhodobý hmotný majetok darovaním a ani iným spôsobom.  
 
Účtovná jednotka v roku 2013 nevlastnila dlhodobý finančný majetok.  
 
Účtovná jednotka nakupovala zásoby 
 

Účtovanie obstarania a úbytku zásob 
 

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 31 postupov pre neziskové organizácie:  
  x   spôsobom A účtovania zásob 
 

       spôsobom B účtovania zásob 
 

Nakupované zásoby oceňovala účtovná jednotka obstarávacou cenou v zložení: 
 

 x   cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. 
 
Náklady súvisiace s obstaraním zásob 
      pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby. 
 
 x    obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace 

s obstaraním. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňajú do nákladov predaného tovaru (501,504) záväzne 
stanoveným spôsobom podľa hodnoty tovaru v eurách.  

 
Pri vyskladnení zásob sa používal 

 

       vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne 
  x   metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku 

      zásob) 
      Iný spôsob: 
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Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila zásoby vlastnou činnosťou. 
 
Účtovná jednotka v roku 2013 neprijala zásoby darovaním a ani iným spôsobom.  
 
Účtovná jednotka oceňovala pohľadávky 
 

- pohľadávky pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou 
- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, záväzky pri ich prevzatí oceňovala obstarávacou cenou 

 
Účtovná jednotka v roku 2013 nevlastnila krátkodobé finančné investície 
 
Účtovná jednotka oceňovala časové rozlíšenie na strane aktív 
 

Časové rozlíšenie na strane aktív pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou  
 
Účtovná jednotka oceňovala záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 
 

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou  
 
Účtovná jednotka oceňovala časové rozlíšenie na strane pasív 
 

Časové rozlíšenie na strane pasív pri ich vzniku oceňovala menovitou hodnotou  
 
Účtovná jednotka oceňovala deriváty 
 

Deriváty pri ich vzniku oceňovala obstarávacou hodnotou  
 
Účtovná jednotka v roku 2013 nemala majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi. 
 
 
B.d) Spôsoby zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku 
 

 x   Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve a dodržiavala sa zásada jeho odpísania podľa doby životnosti jednotlivého majetku.  

 
 

 x  Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve  a dodržiava sa zásada jeho odpísania podľa doby životnosti jednotlivého majetku.  

 
Dlhodobý majetok Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Zdravotnícke zariadenia 6 rokov 1/6 rovnomerné 
Motorové vozidlá - Peugeot 6 rokov 1/6 rovnomerné 
Nábytok – kancelária Hospic 6 rokov 1/6 rovnomerné 
Seat Alhambra N 2,0 TDI 4 roky 1/4 rovnomerné 
Invalidné vozíky 4 roky 1/4 rovnomerné 
Byt – Nám. L. Svobodu 4 20 rokov 1/20 rovnomerné 

  
B.e) Údaje o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 
 

 Účtovná jednotka v roku 2013 neznižovala hodnotu majetku.   
 
 

C. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
 
C.a) Prehľad o stave a pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 
 

 Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.  
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Tabuľka č. 2 
 

 
 Pozemky 

Umelecké 
diela a 
zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

A b c d e f g h i j k l 
 
Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

   75 916,51      1 460,53 77 377,04 

Prírastky   54 950,00 2 611,40       57 561,40 
Úbytky            
Presuny            
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  54 950,00 78 527,91      1 460,53 134 938,44 

 
Oprávky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

   40 254,91       40 254,91 

Prírastky   229,00 15  373,02       15 602,02 
Úbytky            
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  229,00 55 627,93       55 856,93 

 
Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

           

Prírastky            
Úbytky            
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 
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Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

  0 35 661,60      1 460,53 37 122,13 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

  54 721,00 22 899,98      1 460,53 79 081,51 
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C.b) Prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
 

 Účtovná jednotka nemá dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má 
 obmedzené právo s ním nakladať.  
 
C.c) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 
 

Poistený majetok Poistná suma Platnosť zmluvy od - 
do 

Peugeot 207 – havarijné poistenie 12 600,00 26.1.10 – neurčito 
Peugeot 207 – havarijné poistenie 12 600,00 26.1.10 – neurčito 
Peugeot 207 – havarijné poistenie 12 600,00 26.1.10 – neurčito 
Seat Alhambra – havarijné poistenie 28 262,00 19.5. 11 – neurčito 
 
C.d) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku a o zmenách, ktoré sa uskutočnili 
v priebehu bežného účtovného obdobia 
 

 Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok.  
 
C.e) Údaje o položkách krátkodobého finančného majetku  
 
Tabuľka č. 1  
 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pokladnica 4 686,27 2 082,07 

Ceniny 6 572,00 2 079,00 

Bežné bankové účty 547 140,83 494 627,61 
Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok    

Peniaze na ceste   

Spolu 558 399,10 498 788,68 
 
 Iný krátkodobý finančný majetok účtovná jednotka nevlastní.   
 
C.f) Prehľad o opravných položkách k zásobám 
 
 Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila opravné položky k zásobám.  
 
  C.g) Údaje o významných pohľadávkach podľa položiek súvahy 
 

Položka súvahy Riadok Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Pohľadávky z obchodného styku 043 4 800,00  
Ostatné pohľadávky  044 4 745,75  
Spolu  9 545,75  
 
C.h) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam  
 
 Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila opravné položky k pohľadávkam.  
 
C.i) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti 
 

Text 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 9 545,75 10 881,00 
Pohľadávky po lehote splatnosti   



 
Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)  IČO 3  7  8  8  9  3  4 6  /SID     

 

Strana 13 
 

Pohľadávky spolu 9 545,75 10 881,00 
 
C.j)  Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 
 

Významné položky nákladov budúcich období 
a príjmov budúcich období 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Náklady budúcich období, z toho: 325,47 2 079,76 
Telefónne poplatky, prístup na internet 27,45 27,45 
Poistenie 49,67 1 240,38 
Kanc. potreby, literatúra 15,39 15,39 
Ostatné služby 232,96 671,07 
Drobný DNM 0 125,47 
Príjmy budúcich období 9,31 25,37 
Úroky 9,31 25,37 
 
C.k) Údaje o vlastných zdrojoch krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek 
súvahy 
 

Názov položky 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 

obdobia 
Imanie a fondy 
Základné imanie      
Z toho: 
Nadačné imanie v nadácii      

Vklady zakladateľov      
Prioritný majetok      
Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu      

Fond reprodukcie      
Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov      

Fondy zo zisku 
Rezervný fond      
Fondy tvorené zo zisku      
Ostatné fondy 39 638,85    39 638,85 
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 256 262,16   38 951,47 295 213,63 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 38 951,47 75 366,91  -38 951,47 75 366,91 

Spolu 334 852,48 75 366,91  0 410 219,39 
 
C.l) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach  
 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Účtovný zisk 38 951,47 
Rozdelenie účtovného zisku  

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  
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Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 38 951,47 

Iné  

Účtovná strata  
Vysporiadanie účtovnej straty  

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   
 
C.m) Opis a výška cudzích zdrojov 
 
C.m.1) Údaje o tvorbe a použití rezerv  
  

Druh rezervy 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Zrušenie 
alebo 

zníženie 
rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Rezerva – audit 350,00 350,00 350,00 0,00 350,00 
Rezerva – dovolenky + poistenie 1 287,27 1 310,82 1 287,27 0,00 1 310,82 
Rezerva – služby  165,97 165,97 165,97 0,00 165,97 
Zákonné rezervy spolu 1 803,24 1 826,79 1 803,24 0,00 1 826,79 
Jednotlivé druhy krátkodobých  
ostatných rezerv      

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv      

Ostatné rezervy spolu 0,00    0,00 
Rezervy spolu 1 803,24 1 826,79 1 803,24 0,00 1 826,79 
 
C.m.2) Údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky  
 

Významné položky  
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

325 – Ostatné záväzky 0,00 6 609,84 6 609,84 0,00 

Účet 325 – Ostatné záväzky spolu 0,00 6 609,84 6 609,84 0,00 

379 – Iné záväzky 190,05 94 503,54 94 525,96 167,63 

Účet 379 – Iné záväzky spolu 190,05 94 503,54 94 525,96 167,63 

 
C.m.3-4)   Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti 
 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

Bežného 
účtovného 

obdobia 

Bezprostredne 
predchádzajúceh

o  účtovného 
obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 29,70 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka 7 441,10 4 744,94 
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Krátkodobé záväzky spolu 7 441,10 4 774,64 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov 
vrátane 0,16 1,12 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov   

Dlhodobé záväzky spolu 0,16 1,12 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 7 441,26 4 775,76 
 
C.m.5)  Prehľad záväzkov zo sociálneho fondu  
 

Sociálny fond Bežné účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 
Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1,12 0,17 
Tvorba na ťarchu nákladov 159,31 151,41 
Tvorba zo zisku 0,00 0,00 
Čerpanie 160,27 150,46 
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 0,16 1,12 
 
C.m.6)  Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach  
 
 Účtovná jednotka v roku 2013 neprijala bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.  
 
C.n)  Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 
období 
 

Položky výnosov budúcich období 
z dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého 
majetku     

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie     

dlhodobého majetku obstaraného 
z finančného daru     

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
z prostriedkov Európskej únie     

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku     

grantu     
podielu zaplatenej dane 208 859,20 228 881,57 208 859,20 228 881,57 
dlhodobého majetku obstaraného 
z podielu zaplatenej dane      

 
C.o) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
 

 Účtovná jednotka v roku 2013 neprenajímala majetok formou finančného prenájmu.  
 

D. Informácie k údajom vykázaným vo výkaze ziskov a strát 
 

D.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar 
 

Druh činnosti 

Hodnota podľa druhov typov výrobkov a služieb 

Produkt: pohľadnice Produkt: propagácia Produkt: vstupenky Produkt 4: 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Predch. 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Predch. 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Predch. 
účtovné 
obdobie 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Predch. 
účtovné 
obdobie 

Hlavná činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 0,00   
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Podnikateľská činnosť 462,30 549,40 3 470,00 3 320,00 0,00 0,00   
Spolu 462,30 549,40 3 470,00 3 320,00 1 120,00 0,00   
 
D.b)  Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov 
a zákonných poplatkov 
 

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Prijaté dary 6 173,98 1 000,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií 27 005,88 30 817,23 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 36 440,98 33 845,62 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 208 859,20 168 760,04 
 
D.c)  Prehľad dotácií a grantov 
 
 Účtovná jednotka v roku 2013 neprijala dotácie a granty.  
 
D.d)  Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov 
 

Položky výnosov Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Úroky 821,11 1 653,20 
Kurzové zisky 0,87 6,60 
z toho: kurzové zisky ku dňu    
zostavenia účtovnej závierky 0,40 6,60 

 
D.e)  Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných 
ostatných nákladov 
 

Položky nákladov Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Spotreba materiálu 11 435,49 24 689,36 
Spotreba energie 1 241,42 1 390,22 
Predaný tovar 383,55 357,38 
Opravy a udržiavanie 1 635,94 1 179,86 
Cestovné 571,89 13,10 
Náklady na reprezentáciu 7 798,92 5 902,32 
Ostatné služby 53 667,58 37 980,04 
Mzdové náklady 29 288,64 27 699,93 
Zákonné sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie 10 648,99 9 736,83 

Zákonné sociálne náklady 1 365,27 1 798,02 
Ostatné dane a poplatky 520,00 59,18 
Kurzové straty 27,70 0,13 
Dary 30 943,29 27 675,81 
Iné ostatné náklady 1 853,42 1 925,67 
 
 D.f) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane 
 

Účel použitia podielu zaplatenej 
dane 

Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

Vybavenie pre diagnostiku a liečbu 
detí s onkologickým alebo iným 
vážnym ochorením 

28 000,00  

Zlepšovanie kvality života vážne 
chorých detí 100 808,03  

Organizovanie stretnutia rodín 
s onkologickým detským pacientom 3 909,89  

 
Plnenie želania detí a mladistvých 2 173,92  
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s onkologickým alebo iným vážnym 
ochorením s veľkým rizikom úmrtia 
Podpora odborného rastu lekárov 4 670,81  
Mobilný hospic 217,15  
Réžia organizácie 69 079,40  
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 228 881,57 
 
D.g) Významné položky finančných nákladov a celková sumu kurzových strát 
 

Položky nákladov Bežné účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie 

Úroky 0,00 0,00 
Kurzové straty 27,70 0,13 
Z toho: kurzové straty účtované ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky 27,70 0,13 

 
D.h) Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 
 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 
overenie účtovnej závierky 350 
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia 
účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  
daňové poradenstvo  
ostatné neaudítorské služby  
Spolu 350 
 

E. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch 
 
E.a)   Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísaných 
pohľadávok a ďalšie položky 
 
 Účtovná jednotka v roku 2013 neúčtovala na podsúvahových účtoch.  
 

F. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach 
 
F.a)  Opis a hodnota iných aktív  
 
Rozumie sa nimi možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo 
závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od 
účtovnej jednotky.  
 
 Účtovná jednotka v roku 2013 nemá iné aktíva, ktoré vznikli v dôsledku minulých udalostí.  
 
F.b)  Opis a hodnota iných pasív  
 
 

Rozumie sa nimi:  
a) Možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia nezávisí od toho, či 

nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej 
jednotky 

b) Povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je 
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška 
tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť 

 
Účtovná jednotka v roku 2013 nemá povinnosti, ktoré vznikli ako dôsledok minulých udalostí.  

 
F.c) Opis významných položiek ostatných finančných povinností  
 

Účtovná jednotka v roku 2013 nemá ostatné finančné povinnosti.  
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F.d) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vlastníctve účtovnej 
jednotky 
 
 Účtovná jednotka v roku 2013 nemá  vo vlastníctve alebo správe nehnuteľné kultúrne pamiatky.  
 
F.e) Informácie, o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka a dňom jej zostavenia.  
 

Účtovná jednotka v roku 2013 nemá informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.  
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