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milí priatelia,
pri obzretí sa za uplynulým rokom považujem za dôležité spomenúť výročie, ktorého pripomenutie iniciovalo práve
SVETIELKO NÁDEJE, pretože prácu našich predchodcov si veľmi vážime.
Pred 35 rokmi, v roku 1983, vzniklo v Banskej Bystrici detské onkologické centrum, prvé svojho druhu na Slovensku.
Ide o najstaršie onkologické pracovisko špecializované na detského pacienta v Slovenskej republike. Svoju vďaku prišla
v septembri 2018 pracovníkom kliniky i zakladajúcim aktérom procesu vzniku kliniky v Banskej Bystrici vyjadriť aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Počas 35-ročnej histórie sa na detskej onkológii v Banskej Bystrici liečilo 1444
detských pacientov. Dnes je pokračovateľom prvého detského onkocentra Klinika pediatrickej onkológie a hematológie
SZU v DFNsP Banská Bystrica, v ktorej sa nachádza 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok. V súčasnosti dosahuje
klinika 80% úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská v Európe.
Som hrdý na to, že blízkym partnerom kliniky je od svojho vzniku v roku 2002 SVETIELKO NÁDEJE. Našou veľkou
snahou je zabezpečiť detským pacientom a ich rodinám čo najkomplexnejšiu starostlivosť. Zvládnuť náročné obdobie
počas liečby im vďaka nášmu združeniu pomáhajú psychológ, liečebný pedagóg a sociálny pracovník. Pravidelne tiež
prispievame DFNsP v Banskej Bystrici na kúpu prístrojov a vybavenia oddelenia i ambulancie. Celkovo sme za 16 rokov
podporili nemocnicu sumou 1 128 831,34 eur.
V uplynulom roku sme sa priblížili k naštartovaniu projektu kanisterapie. SVETIELKO NÁDEJE sa v spolupráci so združením Physio Canis už dlhšie intenzívne usilovalo o zavedenie kanisterapie priamo do nemocničného prostredia. K tomuto úsiliu sa pridalo aj vedenie DFNsP v Banskej Bystrici. Snahy vyústili do povolenia zo strany Ministerstva zdravotníctva
SR zaradiť kanisterapiu do doplnkového terapeutického programu pre detských onkologických pacientov. Veríme, že
už onedlho po vypracovaní a nastavení podmienok budú môcť deti hospitalizované na Klinike pediatrickej onkológie
a hematológie v Banskej Bystrici využívať prínos tohto podporného terapeutického prístupu, a to všetko s finančnou aj
personálnou podporou projektu zo strany SVETIELKA NÁDEJE.
Dovoľte mi na záver citát, ktorý nájdete aj na nasledujúcich stránkach našej výročnej správy: „Nemôžeme pomôcť
každému, ale každý môže pomôcť niekomu.“ S veľkou vďakou vnímame všetky formy pomoci, ktorými ste sa aj v roku
2018 rozhodli podporovať naše občianske združenie. Vaše nadšenie pre pomoc chorým deťom a ich rodinám nestráca na
intenzite a neustále hľadáte nové možnosti a formy ako pomôcť. Ďakujeme Vám za to.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
MUDr. Pavel Bician
zakladateľ a predseda OZ Svetielko nádeje
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o svetielku nádeje
„PRACUJEME PRE NÁDEJ, KTORÚ
CHORÉ DETI NESMÚ NIKDY STRATIŤ.“
Sme občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Okrem toho sa usilujeme pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie
porozumenia, prijatia a pomoci.
Našou víziou je, aby bola všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá všetka a tá najlepšia pomoc a podpora, ktorú potrebujú pri zvládaní závažného najmä onkologického ochorenia dieťaťa. Zároveň,
aby bola zabezpečená potrebná prevencia a včasná diagnostika závažných ochorení detí a mladistvých na
najvyššej medicínskej úrovni.
Od svojho vzniku v roku 2002 sa usilujeme napĺňať túto víziu najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou
nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Svoje
služby poskytujeme deťom a rodinám zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä v oblasti Banskobystrického a Žilinského kraja.
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Pomoc SVETIELKA nádeje
v roku 2018 v číslach:
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•

naše sociálno-psychologické služby sme poskytli 46 novým pacientom, ktorí boli diagnostikovaní a liečení na detskej onkológii v Banskej Bystrici

•

pacientom sme preplatili náklady na odporúčané doplnkové lieky, ktoré nie sú v plnej
výške hradené zdravotnou poisťovňou vo výške 13 180,11 eur

•

v rámci projektu prepravná služba sme zrealizovali 338 prepráv pre 48 malých pacientov so sprevádzajúcou osobou v rámci Slovenska, najazdili sme 111 456 km

•

sprostredkovali a organizačne sme zabezpečili konzultácie a operačné zákroky v zahraničí 8 deťom v týchto krajinách: Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Česká republika

•

dvojizbový byt, ktorý prevádzkujeme priamo v areáli nemocnice, využilo 77 rodinných
príslušníkov na 498 prenocovaní

•

Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici sme poskytli podporu na
prístrojové a materiálové vybavenie vo výške 48 529,06 eur

•

tím detského mobilného hospicu, ktorý sa stará o deti v terminálnom štádiu života 24
hodín denne 7 dní v týždni, poskytol starostlivosť 13 deťom a ich rodinám a absolvoval 119 výjazdov, na ktorých najazdil 14 994 km

•

deťom v detskom mobilnom hospici sme zapožičali 15 zdravotníckych prístrojov
a pomôcok

•

do dobrovoľníckej návštevnej služby sa zapojilo 22 stálych dobrovoľníkov, ktorí vykonali 154 návštev na oddelení

•

pre rodiny, ktoré v dôsledku vážneho ochorenia stratili dieťa, sme zorganizovali dve
stretnutia rodín, ktorých sa zúčastnilo 136 osôb

•

zabezpečili sme pre našich vyliečených pacientov a ich rodinných príslušníkov rekondičné pobyty a výlety na Slovensku i v zahraničí, celkovo sa ich zúčastnilo 196 osôb

Od svojho vzniku v roku 2002 sme poskytli pomoc viac ako 600 deťom s onkologickým
a iným nevyliečiteľným ochorením a ich rodinám.
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Napísali o nás:
ĎAKUJEM SVETIELKU NÁDEJE ZA POMOC.

Dnes sme sa odviezli z nemocnice domov, komfortná, rýchla, bezpečná cesta. (Lenka)

Moja dcéra sa liečila na onkológii v Banskej Bystrici. Veľmi ste nám pomáhali.

ĎAKUJEME KRÁSNE. STE ÚŽASNÍ.
Prajem Vám len to najlepšie v ďalších rokoch. (ocko pacientky)
Ležali sme v Banskej Bystrici na oddelení, ktorého je Svetielko nádeje súčasťou. Našťastie sme vašu
pomoc nepotrebovali, ale cítili sme sa so synčekom veľmi príjemne. Je to tam veľmi krásne a tie
mamičky s deťmi to tam majú aspoň o niečo príjemnejšie.

PRAJEM LEN A LEN VEĽA ŠŤASTIA V TOM, ČO ROBÍTE. (Veronika)
Ležala som s dcérkou tam na onkológii a úplne veľký obdiv,

DOKÁŽETE ROZŽIARIŤ A POTEŠIŤ tie nevinné trpiace detičky...
je hrozné, že deti musia trpieť. (Romana)

VÝLET SO SVETIELKOM NÁDEJE BOL
SKVELE ZORGANIZOVANÝ.
Po tom, čo si dcéra počas ťažkej liečby zažila, toto bol pre ňu úžasný zážitok v spoločnosti super ľudí a kamarátov. Ďakujeme! (mamina pacientky)
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Niekoľko faktov

o detskej rakovine

•

Rakovina je hlavnou príčinou smrti detí a adolescentov na celom svete a približne
300 000 detí vo veku od 0 do 19 rokov je diagnostikovaných s rakovinou každý rok.
V Európe sa jedná asi o 35 000 detí a na Slovensku vyše 200.

•

Doteraz podstúpilo onkologickú liečbu v detskom veku asi 500 000 Európanov. Na
onkologickej klinike v Banskej Bystrici sa počas jej 35-ročnej histórie liečilo 1444
detských pacientov.

•

V rozvinutých krajinách sa vylieči viac ako 80 % detí s rakovinou, ale v mnohých
rozvojových krajinách len asi 20 %.

•

Najbežnejšie kategórie detských karcinómov sú leukémia, rakovina mozgu, lymfómy
a solídne nádory, ako je napríklad neuroblastóm a Wilmsov nádor.

•

Rakovine dieťaťa sa vo všeobecnosti nedá predchádzať alebo ju skríningovať.

•

Zlepšenie výsledkov pre deti s rakovinou si vyžaduje včasnú a presnú diagnózu, po
ktorej nasleduje účinná liečba.

Zdroj: WHO a SIOP Europe
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naše aktivity
PROJEKTY, KTORÝMI POMÁHAME,
ABY SA KRÁČALO ĽAHŠIE....

LIEČBA A HOSPITALIZÁCIA
Balíček prvého kontaktu
Pri prvej hospitalizácii dostane každé dieťa od SVETIELKA NÁDEJE balíček prvého kontaktu. V balíčku je
základná výbava hygienických potrieb, ktoré dieťa potrebuje počas dlhodobej liečby. 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, nechýba detský
príbor, hrnček, teplomer, či šatka na hlavu.

Sociálny pracovník
Rodine, v ktorej dieťa ochorie na onkologické ochorenie, sa z minúty na minútu obráti život a často sa
úplne nečakane ocitnú v nemocnici. Na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZÚ v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici je tu pre nich okrem zdravotnej starostlivosti aj pomoc zo strany
občianskeho združenia SVETIELKO NÁDEJE v osobe sociálneho pracovníka. Rodičom poskytuje sociálne poradenstvo, pomáha im s vybavovaním preukazov ZŤP, sprostredkuje finančnú pomoc od iných združení, informuje o možnosti preplácania liekov. V sociálnej oblasti je dennodenne nápomocný rodinám, ktoré sa v tejto
oblasti len veľmi ťažko vedia v novej situácii orientovať.

Psychológ
Aká je úloha psychológa na oddelení? Zhovára sa s deťmi aj s rodičmi o pocitoch neistoty a strachu,
ktoré ich trápia na začiatku, keď čakajú na výsledky prvých vyšetrení. Po stanovení diagnózy prichádza šok
a otázka, čo bude teraz, čo ďalej? Po tomto období nasleduje začatie liečby. Psychológ s rodičmi preberie
možnosti, ako to povedať dieťaťu, súrodencovi, či rodine. Prichádza obdobie adaptácie na prostredie a spo-
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ločne s deťmi začína boj s chorobou. Aby zvládli situáciu, ktorá nečakane vstúpila do ich života, psychológ
im poskytuje maximálnu podporu.

Liečebný pedagóg
Liečiť sa dá aj hudbou, umením a zážitkami a tak je to aj na našom oddelení. S deťmi veľmi aktívne pracuje liečebný pedagóg, ktorý najmä prostredníctvom muzikoterapie, arteterapie a terapie hrou dokáže otvoriť
dvere do sveta detí v novej situácii. Zaujať, urobiť radosť, často aj rozosmiať, to je cieľ terapie, ktorá prináša na
oddelení veľa príjemných zážitkov.
Počas stretnutí s deťmi a ich sprevádzajúcimi osobami sa liečebný pedagóg snaží zistiť záujmy a aktuálne
zručnosti dieťaťa, ktoré postupne podporuje a tak posilňuje ich sociálne, komunikačné, motorické zručnosti,
sebavedomie a sebahodnotenie, ktoré značne napomáhajú k celkovému zvládnutiu novej a zložitej situácie.

Prepravná služba
Onkologická liečba je vyčerpávajúca z viacerých stránok. Malý pacient počas celej liečby cestuje v sprievode dospelého, pravidelne medzi nemocnicou a domovom. Preprava sanitkou, ktorá zabezpečuje prevoz viacerých pacientov je nevyhovujúca. Nie každá rodina však má auto či prostriedky na to, aby si zaplatila adekvátnu
prepravu do banskobystrickej nemocnice a späť. Prepravná služba SVETIELKA NÁDEJE je bezplatnou službou
pre pacientov, ktorí sa liečia na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZÚ v DFNsP, Banská Bystrica.
V roku 2018 sme zrealizovali 338 prepráv pre 48 malých pacientov so sprevádzajúcou osobou (111 456 km).

Meninové a narodeninové priania pre hospitalizované deti
Každé dieťa, ktoré je hospitalizované na onkologickom oddelení, si môže k svojmu sviatku vybrať darček.
Vždy sa snažíme splniť priania detí a tešíme sa, keď pacientom urobíme radosť. Príjemným prekvapením mu
spestríme narodeninový, či meninový deň a spoločne mu zablahoželáme. K narodeninám vždy zabezpečíme
deťom aj malú tortičku.

Vianoce a Silvester
Najkrajšie sviatky a záver roka musia niektoré deti kvôli liečbe tráviť v nemocnici. Tím SVETIELKA NÁDEJE
sa vždy snaží, aby sa podobali na Vianoce doma. Pripravujeme stoly, na ktorých nechýba slávnostné prestieranie, oblátky, med, orechy, ikebany, ovocie. Stoly sú prestreté tak, aby mohli prísť aj ostatní členovia rodiny.
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Balíček prvého kontaktu

Hospicový tím pred výjazdom

Mikuláš na oddelení

Ovocie pre deti
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Darčeky pod stromčekom si nájdu aj súrodenci detí, ktoré sa liečia. Nechýba kapustnica, rezne obaľované aj
prírodné, šalát aj s majonézou aj bez nej a taktiež domáce vianočné koláčiky.
Silvester je už tradične spájaný s objednávaním pizze podľa výberu detí a rodičov. Večer čakajú na ohňostroj pod oknami nemocnice.

Dobrovoľnícka návštevná služba
Pravidelné návštevy detských onkologických pacientov hospitalizovaných na KPOH organizujeme už viac
ako desať rokov. Dobrovoľníci sa snažia spríjemňovať pobyt v nemocnici dlhodobo hospitalizovaným deťom,
ktoré sú vytrhnuté zo svojho domáceho prostredia. Trávia s nimi čas hrami, čítaním knižiek, kreslením, rozvíjaním tvorivých schopností, pri ktorých aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky
hospitalizácie. Rodičom hospitalizovaných detí, ktorí s nimi trávia v nemocnici celé mesiace, chceme priniesť
prítomnosťou dobrovoľníkov možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy.
Počet dobrovoľníkov, ktorí na programe spolupracovali:
Počet návštev oddelenia:
Počet odpracovaných hodín:
Priemerný počet návštev na deň:
Priemerný počet návštev na dobrovoľníka:
Priemerný počet odpracovaných hodín na dobrovoľníka:
Priemerná dĺžka návštevy:

22
154
389
0,42 návštev/deň
7 návštev
17,68 hodiny
2 hodiny 30 minút

Vitamíny pre deti
Projekt je zameraný na podporu liečby detí, ktoré chceme motivovať ku konzumácii ovocia a zeleniny.
Rodičov sa snažíme motivovať k tomu, aby deťom ovocie a zeleninu ponúkali viac a aby sa stali tieto nenahraditeľné potraviny súčasťou ich jedálneho lístka. Ovocie zabezpečujeme deťom na oddelení v rôznych formách.
Odšťavujeme, robíme ovocné špízy alebo len tak ovocie nakrájame. Veľmi obľúbená je medzi deťmi výroba
smoothies, ktorými vždy potešíme nielen deti, ale aj rodičov.

Byt pre sprevádzajúce osoby
SVETIELKO NÁDEJE prevádzkuje dvojizbový byt priamo v areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Byt slúži rodičom a príbuzným detí, ktoré sú hospitalizované na Klinike pediatrickej onkológie a hemato-
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lógie SZÚ v DFNsP v Banskej Bystrici. Liečba onkologických pacientov si často vyžaduje aj niekoľkotýždňový
pobyt v nemocnici. Sprevádzajúca osoba (jeden z rodičov, resp. starý rodič), môže byť počas liečby s dieťaťom
hospitalizovaná priamo na oddelení, ale kapacita oddelenia na to vždy nestačí. Stáva sa tiež, že jeden z rodičov
je u nás dlhšiu dobu 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. Byt slúži aj tým pacientom, ktorí chodia na rádioterapiu. Znamená to, že nemusia byť hospitalizovaní
v nemocnici, ale musia každý deň absolvovať ožarovanie. V roku 2018 byt využilo 77 rodinných príslušníkov
(498 prenocovaní).

Tvorivé dielne v nemocnici
Kreatívne dielne pre deti je názov projektu, ktorým SVETIELKO NÁDEJE podporuje Základnú školu pri
zdravotníckom zariadení v Banskej Bystrici. Vďaka tomuto projektu hospitalizované deti môže viesť profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti a pomáha im tak spríjemniť život v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu, kresleniu, tvorbe darčekových predmetov z rôznych materiálov. Výsledkom ich kreativity pod vedením
skúsenej odborníčky sú prekrásne diela. Takto strávený čas im umožňuje aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť,
úzkosť a smútok. Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu.

Večere na oddelení
Trikrát do týždňa majú deti v nemocnici suchú večeru a tak zmena občas príde vhod. Všetko podľa individuálnych požiadaviek detí, samozrejme, pri dodržaní diétnych pravidiel detských pacientov. Realizovali sme
objednávky večerí pre deti ale aj pre rodičov, pretože tí si inak musia za stravu v nemocnici platiť. S večerami
sme mohli pomôcť vďaka stravným lístkom, ktoré nám pravidelne posielal jeden z našich podporovateľov.
Celkovo nám takto venoval 1 139,50 eur.

Chladnička na oddelenie
Zástupcovia spoločnosti Constellium Extrusions Levice pod vedením pána Štefana Pásztora, ktorých oslovilo SVETIELKO NÁDEJE, zakúpili chladničku na oddelenie. Pri dlhodobých hospitalizáciách je veľmi dôležité,
aby rodičia mali fungujúce chladničky. Naše pôvodné už doslúžili, preto nám táto pomoc prišla vhod. Navyše,
páni zo spomínanej spoločnosti dali celej návšteve pridanú hodnotu. Bielu chladničku vďaka šikovným grafikom premenili na tú najkrajšiu chladničku na svete, pretože na ňu preniesli kresby a výtvory detí na oddelení.
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Máša a medveď na oddelení

Vianoce pripravené

Z dobrovoľníckej služby

Chutné večere na oddelení pripravené
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Dobrovolníčky pripravujú smoothie pre deti

Hospicový tím pri kancelárskych povinnostiach

Chladnička pre oddelenie

Dobrovolníčky
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Dúšok relaxu pre rodičov – nové v roku 2018
Zapojili sme sa do výzvy Nadácie Tesco a uspeli sme s projektom pod názvom Deťom terapiu hrou, dúšok
relaxu pre rodičov. Vďaka tomuto projektu sme rodičom zabezpečili služby maséra a kozmetičiek. Podarilo sa
nám priniesť na oddelenie trošku relaxu a úľavy rodičom, ktorí so svojimi hospitalizovanými deťmi trávia dlhé
týždne v nemocnici. Relaxačné popoludnia sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Vďaka ústretovosti odborníkov môžeme aj po skončení projektu pokračovať v ponuke relaxačných služieb. Deťom sa v čase relaxu rodičov
venujú členovia tímu SVETIELKA NÁDEJE a dobrovoľníci.

Obrazy na onkológiu dospelých – nové v roku 2018
Zástupcovia SVETIELKA NÁDEJE 20. decembra 2018 odovzdali krásny dar na Onkologickej klinike SZU vo
Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Kreslené, maľované, ale aj inými technikami vytvorené obrazy už skrášľujú a spríjemňujú prostredie, kde sa liečia dospelí onkologickí pacienti. Obrazy
vytvorili deti na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
Banská Bystrica. Výzva sa stretla s veľkým ohlasom u detí, ktoré sa liečia na oddelení, ale aj bývalých pacientov a ich blízkych. Niektoré obrazy sa okrem lôžkovej časti ocitli aj v priestoroch, kde pacientom podávajú
chemoterapiu ambulantne. Ďakujeme firme ATRO, s.r.o. ktorá nám pomohla zabezpečiť klip rámy na výkresy.

Liečebná pedagogička Juliana v akcii

Naše deti namaľovali obrazy, ktorými potešili pacientov
na dospeláckej onkológii
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poliečebná STAROSTLIVOSŤ
Leto pri mori
Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, chceme umožniť, aby prežili niekoľko dní pri mori. Každoročne v prvých
júlových dňoch organizujeme 10-dňový pobyt na Makarskej riviére v malom letovisku Živogočše Blato.
Cieľom pobytu je prostredníctvom zážitkovej terapie, budovania nových sociálnych kontaktov, relaxačných
a oddychových činností, hier a súťaží pripraviť deťom nezabudnuteľné zážitky a nahradiť čas, ktorý strávili
počas liečby v nemocnici, príjemnými zážitkami.

Tatralandia
V rámci tohto výletu umožňujeme rodine prežiť spoločný víkendový relaxačný pobyt. Rodinné prostredie bolo narušené liečbou a dlhodobou hospitalizáciou, preto mnohým príde vhod výlet pre celú rodinu, kde
môžu spoločne zabudnúť na náročné obdobie. Spoločné chvíle strávené hrou a oddychom patria v každej
rodine k najkrajším. Do aquaparku Tatralandia sme rodiny pozvali v dňoch 23. až 26. augusta 2018. Bazény
v krásnom krytom tropickom raji, tobogány, športoviská, vikingský saunový svet, atrakcie, a kopec zábavy,
to všetko mohli využiť v rámci tohto pobytu v závere leta. SVETIELKO NÁDEJE zabezpečilo ubytovanie
v chatkách, plnú penziu, vstupy do Tatralandie, zdravotnú starostlivosť.

Výlet do Bojníc
Bojnická zoologická záhrada a zámok majú čo ponúknuť návštevníkovi každého veku, preto aj tento
nami organizovaný výlet pre celé rodiny sa stretol s veľkým záujmom. V sobotu 2. júna 2018 sme spoločne navštívili Bojnice, kde sme si pozreli majestátne slony, tigre a nezbedné opice. Súčasťou výletu bola
aj návšteva jedného z najkrajších zámkov na Slovensku. SVETIELKO NÁDEJE hradilo rodinám vstupy do
ZOO, prehliadku zámku a obed.
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GOLF a Bystrianska jaskyňa
Vďaka tomuto výletu si mohli deti a rodičia vychutnať nevšedný zážitok v lone krásnej prírody. Trénovali
golf na 18-jamkovom golfovom ihrisku GRAY BEAR. Areál je situovaný v prostredí Národného parku Nízke
Tatry, v rekreačnom stredisku Tále. Golfové ihrisko sme navštívili 18. augusta 2018. Veľkým zážitkom bola aj
jazda v golfovom autíčku. Po spoločnom obede v reštaurácii v areáli ihriska sme sa presunuli do Bystrianskej
jaskyne, kde sme obdivovali podzemné krásy Slovenska.

SIAF 2018
Slovenská letecká agentúra s.r.o. nám venovala vstupenky na veľkolepé letecké podujatie a tak sme v nedeľu, 2. septembra 2018 mohli opäť potešiť niekoľko rodín našich bývalých pacientov. V sektore, kde sme mali
stánok, bolo pristavené cvičné prúdové lietadlo Ozbrojených síl SR L-39 Albatros. Deťom aj rodičom sme
umožnili nazrieť a posadiť sa do kokpitu vojenského lietadla. Na podujatí sme počas oboch dní organizovali
verejnú zbierku. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 195,10 eur.
Celkovo sme poliečebnú starostlivosť poskytli 196 osobám.

Vyliečené deti na pobreží jadranského mora

Na SIAF si mohli deti vyskúšať aj tryskáč

V Ý R O Č N Á S P R ÁVA /

23

paliatívna STAROSTLIVOSŤ
Detský mobilný hospic
Domov je miesto, ktoré najlepšie zodpovedá potrebám chorých detí v terminálnom štádiu. Bez odbornej
pomoci zo strany zdravotníckeho personálu je pre rodičov ťažké rozhodnúť sa pre pobyt doma v tak ťažkých
chvíľach. Detský mobilný hospic SVETIELKO NÁDEJE vytvára v domácom prostredí podmienky na čo
najdôstojnejší zvyšok života s materiálnym, prístrojovým a zdravotníckym zabezpečením. Hospicový tím
tvoria lekári, zdravotné sestry, psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pracovník a rodinám sú k dispozícii 24
hodín 7 dní v týždni.
Domáca detská hospicová starostlivosť rieši komplexne starostlivosť o deti so závažným ochorením,
ktorých život sa neodvratne blíži ku koncu. V našom mobilnom hospici ide o detských pacientov od 0 do
19 roku života predovšetkým z Banskobystrického a Žilinského kraja. Cieľom liečby a starostlivosti je udržať
a zlepšiť kvalitu ich života po stránke medicínskej, psychickej, sociálnej a duchovnej. Zabezpečujeme, aby bola
detským pacientom zachovaná ľudská dôstojnosť, aby netrpeli neznesiteľnými bolesťami, aby neboli sami.
Pomáhame tiež rodičom pripraviť sa na najťažšie chvíle, keď ich dieťa navždy opustí. Pomáhame rodinám,
aby mohli vzácne zostávajúce chvíle prežiť spoločne. Umožňujeme zostať dieťaťu v prostredí, kde sa cíti
najlepšie – v dôvernom prostredí, medzi milovanými, s obľúbeným domácim miláčikom, so svojimi hračkami.
Poskytujeme im podporu, potrebné rady a pomoc.
Tím detského mobilného hospicu:
– poskytol v roku 2018 starostlivosť 13 deťom, s onkologickou diagnózou boli 3 deti, s neonkologickou
diagnózou 10 detí.
– absolvoval 119 výjazdov (14 994 km).
– deťom v detskom mobilnom hospici sme zapožičal 15 zdravotníckych prístrojov a pomôcok
SVETIELKO NÁDEJE zakúpilo v roku 2018 pre potreby tímu detského mobilného hospicu nový automobil
Citröen C3 Aircross najmä vďaka významnému daru od súkromnej osoby.
Na základe zmluvy, ktorú SVETIELKO NÁDEJE podpísalo so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v roku
2018, sa náš detský mobilný hospic stal na Slovensku historicky prvým, ktorý poskytujete zdravotnú
starostlivosť čiastočne hradenú aj z verejného zdravotného poistenia.

24

/ SVETIELKO NÁDEJE

Stretnutia rodín, ktoré stratili dieťa
Už 10 rokov organizuje SVETIELKO NÁDEJE pravidelné stretnutia pre rodiny, ktoré následkom ťažkého
ochorenia prišli o dieťa. Vytvárame priestor na rozhovory, pochopenie, vypočutie. Stretnutie je zamerané
na smútkové poradenstvo, budovanie komunity rodín, vytváranie nových sociálnych väzieb, relax a trávenie
spoločného času rodiny. Prostredníctvom stretnutia môžu rodičia v uzatvorenej skupine porozprávať svoje
skúsenosti, vyjadriť svoje pocity, zdieľať svoj smútok a vyjadriť podporu iným smútiacim rodičom. Stretnutie
skupiny je moderované psychológom. V roku 2018 sme pre tieto rodiny zorganizovali dve stretnutia, ktorých
sa zúčastnilo spolu 136 osôb zo 40 rodín.

MATERIÁLNA POMOC NEMOCNICI
Prístrojové a iné vybavenie, ktoré SVETELKO NÁDEJE zakúpilo do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Banskej Bystrici:
Digitálne váhy na KPOH
69 eur
Hygienický režim
30 252,94 eur
Motodlahu pre oddelenie rehabilitácie 6 588 eur
Infúzny zásobník na pumpy
1 609,20 eur
Perfúzory a space kit pre PCA
3 771,60 eur
Navigačný systém EKG
6 238,32 eur
SPOLU
48 529,06 eur

Nové auto pre detský hospic

Výbava nášho hospicového tímu pripravená
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Zapájanie verejnosti
Peter Káčer rúca bariéry
Správca Nadácie TA3 Peter Káčer a spolu s ním aj televízny štáb, ktorý pripravuje reláciu Cesta do života,
zavítali 16. januára 2018 na návštevu detskej onkológie v Banskej Bystrici. Prišli, aby natočili rozhovor s MUDr.
Pavlom Bicianom a zoznámili sa s konkrétnym príbehom malého pacienta Andrejka a jeho rodiny, ktorej
SVETIELKO NÁDEJE pomohlo. Stretnutie s Petrom Káčerom bolo pre nás veľmi inšpirujúce. Je to osobnosť,
ktorá svojím príkladom motivuje ľudí k aktívnemu a pozitívnemu prístupu k životu a k presvedčeniu, že žiadne
bariéry neexistujú.

Univerzitný bál
Sedemnásty ročník Univerzitného bálu Univerzity Mateja Bela, ktorý sa konal 25. januára 2018 v hoteli
LUX, bol jedinečný. Po prvý raz sa organizátori rozhodli zorganizovať charitatívnu akciu počas tomboly. Celý
výťažok z nej venovali SVETIELKU NÁDEJE. V tombole sa podarilo vyzbierať celkom 2 400 eur. Ďakujeme
všetkým plesajúcim hosťom, ktorí do tomboly prispeli. Tešíme sa tiež so vzájomnej spolupráce s UMB, ktorá
má mnoho podôb.

Donovaly fest 2018
Tradične dobrá atmosféra vládla na 12. ročníku Donovaly fest, ktorý sa uskutočnil pod zjazdovkou Nová
hoľa 3. marca 2018. O náladu sa postarali Double Trouble, Fuera Fondo, Helenine oči, Smola a hrušky, Kali, Buty
a Polemic. Organizátori opäť podporili SVETIELKO NÁDEJE. Súčasťou festivalu bola už tradične dražba, v ktorej
dražitelia mohli „uloviť“ zaujímavé kúsky od známych športových osobností zvučných mien ako sú Ivan Jakeš,
Daniela Hantuchová, Dominika Cibulková, Ľubomír Višňovský, Marek Hamšík, Peter Sagan a mnohých ďalších.
V závere festivalu pozval moderátor Richard Vrablec na pódium hlavných organizátorov Donovaly fest-u
Milana Klačmana a Ferka Jasenca. Spoločne odovzdali symbolický šek na sumu 7 000 eur Pavlovi Bicianovi,
predsedovi nášho občianskeho združenia.
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Tiffany vs. Leroy
Na banskobystrickom zimnom štadióne sme boli 6. marca 2018 svedkami zaujímavého hokejového
súboja. Na ľade sa proti sebe postavili tímy fast-foodu Tiffany a kaviarne Leroy, ktoré posilnili hráči UMB
hockey team-u a tiež známe osobnosti slovenského hokeja Michal Handzuš a Ľubomír Sekeráš. Diváci sa
nenudili počas zápasu ani počas prestávok. Okrem výborného občerstvenia z kuchyne Tiffany boli pre nich
pripravené zaujímavé súťaže a zároveň aj dražba dresu Michala Handzuša. Dres sa vydražil za 280 eur a tieto
peniaze, rovnako ako výťažok zo vstupného tvorili výslednú sumu, ktorú organizátori venovali SVETIELKU
NÁDEJE. Celkovo to bolo 952,64 eur.

Umenie spája, teší a pomáha
Vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Žiline – Hájik sa 8. apríla 2018 rozozvučali hlasy novobanského
speváckeho zboru Cantus Monte Regis pod dirigentskou taktovkou Margaréty Žňavovej. Zbor, ktorý nás už
viackrát podporil svojimi vystúpeniami, sa aj tento koncert rozhodol venovať SVETIELKU NÁDEJE. Myšlienka
podporiť detských onkologických pacientov a ich rodiny sa vo farnosti stretla s pozitívnym ohlasom. Počas
koncertu sa dokonca vyzbieralo 680 eur. Poďakovanie patrí obetavej dirigentke a skvelým spevákom za ich
výkony, celej farnosti a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nás týmto koncertom podporili.

Donovaly Fest 2018

Univerzitný bál
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Bežecké preteky v Budči
V obci Budča sa 28. apríla 2018 uskutočnil 28. ročník Behu oslobodenia obce. Beh je zaradený do
Zvolenskej bežeckej ligy, ktorá podporuje SVETIELKO NÁDEJE. Na stupňoch víťazov nás potešili prvými
miestami vo svojej kategórii Iveta Furáková a Eva Tulejová, ktorá dobehla zo žien celkovo prvá. Okrem nich za
nás bežali Peter a Petra Daubnerovci, Halina Širgelová, Radko Kandra. Svojich zástupcov sme mali aj na Behu
zdravia. Ďakujeme organizátorom Peťovi Drozdíkovi a Monike Moravcovej (ZBL) za možnosť byť opäť s nimi na
bežeckom podujatí, ktoré vďaka ich tímu dostáva z roka na rok vydarenejšiu podobu.

Podpora od nadácie Volkswagen
Nadácia Volkswagen nás pri príležitosti svojho 10. výročia podporila sumou 5 000 eur, spolu s Cenou
Nadácie TV JOJ, na projekt spolufinancovania prevádzky detského mobilného hospicu SVETIELKO NÁDEJE.
Symbolický šek nám zástupcovia nadácie odovzdali na Dobrom trhu na Jakubáku v Bratislave 21. apríla 2018.

Šachová simultánka
Nezisková organizácia Prvá šachová zorganizovala benefičnú simultánku s cieľom podporiť výťažkom
SVETIELKO NÁDEJE. Oslovili známe osobnosti, podnikateľov, skúsených šachistov, aj mladé talenty. Na
dvanástich šachovniciach si 24. mája 2018 v hoteli Loft v Bratislave proti slovenskému šachovému veľmajstrovi
Ľubomírovi Ftáčnikovi zahrali šach tí, ktorí sa rozhodli svojou účasťou podporiť dobrú vec. Naše farby pri
šachovnici zastupovala Kristína Plšková.
Organizátori Patrik Nemergut a Matúš Olejár nám na záver odovzdali symbolický šek na 1 200 eur.

Pomáhať nám chutí piatykrát
„Nemôžeme pomôcť každému, ale každý z nás môže pomôcť niekomu.“ V duchu tejto myšlienky sa
26. mája 2018 konal už V. ročník projektu Pomáhať nám chutí v Hoteli**** Liptovský dvor v Liptovskom Jáne.
Otcom krásnej charitatívnej myšlienky je Richard Holec, riaditeľ hotela. Šéfkuchár Peter Bracho tasil varešku
za SVETIELKO NÁDEJE a Lukáš Hesko za Future generation. Hostia odmenili ich kulinárske umenie rekordnou
sumou 5 250 eur, z tejto sumy 3 000 eur pre SVETIELKO NÁDEJE. Okrem dobrého jedla sa podávala skvelá
nálada v priateľskom prostredí, ktoré dotvárala moderátorka večera Barborka Rakovská.
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Beh Budča

Náš tím na Dobrom trhu v Bratislave

Šachová simultánka na podporu Svetielka nádeje

Pomáhať nám chutí
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Michaela Mucinová

Kristína Murínová a Zdenka Ballová

Ocenení dobrovoľníci
Vo SVETIELKU NÁDEJE si vážime našich dobrovoľníkov, ktorí sú súčasťou projektu Dobrovoľnícka
návštevná služba. Už desať rokov ho realizujeme na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v DFNsP
v Banskej Bystrici. Teší nás, keď im môžeme poďakovať za ich nezištnú službu aj návrhom na ocenenia
v rámci Slovenska, či kraja. Na ocenenie Dobrovoľník roka, ktoré organizuje CARDO, sme navrhli Michaelu
Mucinovú v kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotníckej oblasti. Oceňovanie sa konalo 30. mája 2018
v Bratislave s bohatým celodenným programom. Najprv to bolo predpoludním prijatie dobrovoľníkov
u prezidenta Andreja Kisku v Prezidentskom paláci. Popoludní program pokračoval v bratislavskej Redute.
Michaela dostala Ďakovný list za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva. V Banskej Bystrici oceňovanie
dobrovoľníkov zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva 7. decembra 2018. Na ocenenie sme navrhli Zdenku
Ballovú, ktorá získala cenu Srdce na dlani. Potešilo nás aj ocenenie Kristíny Murínovej, ktorá získala za svoje
dobrovoľnícke aktivity Ďakovný list. Veríme, že ocenenia budú motiváciou, aby ďalej pokračovali vo svojich
aktivitách v prospech chorých detí.

30

/ SVETIELKO NÁDEJE

Kanisterapia pre deti s onkologickým ochorením
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE sa v spolupráci so združením Physio Canis už niekoľko rokov
usiluje o zavedenie kanisterapie priamo do nemocničného prostredia. K tomuto úsiliu sa pridala aj Detská
fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorá získala v máji 2018 kladné stanovisko z Ministerstva
zdravotníctva SR k zavedeniu kanisterapie pre deti s onkologickým ochorením. Vďaka finančnej pomoci
zdravotnej poisťovne Dôvera a Nadácie pre deti Slovenska sme mohli kanisterapiu zrealizovať zatiaľ v rámci
paliatívnej starostlivosti o deti v domácom prostredí. Kanisterapia je pomocná psychoterapeutická metóda,
ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na človeka. Cieľom je priniesť pacientom zníženie napätia, strachu
a úzkosti, ale aj radosť a rozptýlenie.

UMB a Svetielko nádeje spečatili vôľu spolupracovať
V priestoroch Ekonomickej fakulty UMB sa 31. mája 2018 uskutočnil slávnostný Galavečer UMB hockey
teamu, ktorý bol vydarenou bodkou za mimoriadne úspešnou sezónou 2017/2018. UMB hockey team v tejto
sezóne zvíťazil a stal sa zlatým tímom Európskej univerzitnej hokejovej ligy. Program Galavečera bol tak ako
v hokeji rozdelený na tri tretiny. V tretej tretine organizátori pozvali na pódium MUDr. Pavla Biciana, predsedu
nášho občianskeho združenia. Galavečer bol pre hokejový tím príležitosťou na odovzdanie symbolického šeku
v hodnote 1 625 eur. Časť sumy, 1 371 eur, sa podarilo získať z dražby špeciálnej edície dresov. Druhú časť,
254 eur, predstavovali všetky góly (154) a víťazstvá (20) v sezóne 2017/2018 premenené na eurá. UMB hockey
team nás podporuje už druhý rok a naštartoval spoluprácu, ku ktorej sa pridala aj samotná Univerzita Mateja
Bela. Vôľu pokračovať v tejto spolupráci sme potvrdili vo forme memoranda o spolupráci, ktoré podpísali rektor
UMB Vladimír Hiadlovský a Pavel Bician, predseda nášho o.z. Vážime si, že sa UMB rozhodla svoju charitatívnu
činnosť upriamiť smerom k SVETIELKU NÁDEJE.

Nasťa varila Boršč
Radosť, zážitok, šťastie, takto deti zhodnotili stretnutie s Nasťou Kuzminovou, ktorá ich 7. júna 2018
navštívila na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Návšteva v nemocnici sa uskutočnila pár dní po tom, ako
v Kolibe u sv. Krištofa varila a podávala pravý ruský boršč v rámci charitatívnej akcie Nasťa varí boršč. „Piaty
ročník dopadol najlepšie ako mohol. Prejavilo sa to aj na výslednej vyzbieranej sume, ktorá bola zatiaľ najvyššia,
pekných 1 500 eur.“ - povedal za Kolibu u Sv. Krištofa Milan Fekiač, ktorý prišiel spolu s Nasťou do nemocnice
odovzdať symbolický šek. Návšteva skvelej športovkyne bola veľkou dávkou pozitívnej energie pre všetky deti
aj rodičov. Zapísala sa do sŕdc kamarátskym prístupom a trpezlivosťou vypočuť tých, ktorí sa kvôli chorobe na
dlhé týždne ocitli v nemocnici. Nasťa, ďakujeme!
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Zlatá Nasťa pri jednej z mnohých návštev

Kanisterapia

Medovník pripravený pre deti na oddelení

Úvodné buly benefičného zápasu Tiffany vs. Leroy
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Napiekli medovníky pre deti
V Kremničke pri Banskej Bystrici sa druhý júnový víkend uskutočnilo celoslovenské stretnutie medovnikárok
s medzinárodnou účasťou žien z Čiech, Moravy, Srbska a z rumunského Nadlaku. Stretnutie zorganizovali
Emília Gavorníková a Tatiana Pavlovičová. Organizátorky sa rozhodli venovať medovníky deťom na detskej
onkológii prostredníctvom SVETIELKA NÁDEJE. „Detičky na onkológii nemajú to šťastie mať zdravie. Aj keď sa
vyliečia, obdobie pobytu v nemocnici a čas strávený liečením v nich určite zanechá stopu na celý život. Ťažké
obdobie sme im chceli spríjemniť aspoň tým, v čom sme dobré a poslali sme im naše medovníčky“ - povedala
E. Gavorníková. Medovníky pre deti piekli Alžbeta Knappová, Janka Melišová a Janka Šefčiková.

Svietili sme na banskobystrickom maratóne
Na krásnom bežeckom podujatí v srdci Slovenska sme mali tento rok početné zastúpenie. Na hlavnej
maratónskej trati sme mali silné želiezko v osobe Dušana Krajčoviča. Minimaratón 4, 2 km bežali premiérovo
svetielkáči Pavel Bician, Igor Obšajsník a Vanda Prandorfyová. Na polmaratóne nás reprezentovali Iveta Furáková,
Radko Kandra, Paťo Bobák, Peter a Petra Daubnerovci, Ján Zvara, Petronela Jagnešáková, Mário Komár, Peter
Šúrik, Gitka Kottmanová, Roman Rus, Jana Beňová, Ivana Trnková, Ivan Čík, Vladimír Václavík a Marek Janík.
O skvelý štafetový výsledok v podobe 19. miesta zo 153 štafiet sa postarala trojica Halina Širgelová, Braňo
Bician a Adam Mello. Na kolieskových korčuliach nás reprezentoval Jozef Furák. Na maratónskej trati sa na

Naši svetielkáči na maratóne v Banskej Bystrici
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striebornej priečke umiestnil skvelý Dušan Krajčovič. Na polmaratóne v kategórii žien (40 – 49 rokov) získala
striebro Iva Furáková, v absolútnom poradí žien piata.

Od Tatier k Dunaju 2018
Na najväčšom slovenskom štafetovom behu na Slovensku Od Tatier k Dunaju malo po druhý raz svoje
zastúpenie aj SVETIELKO NÁDEJE. Štart šiesteho ročníka sa uskutočnil 18. augusta 2018. Na 345 km trasu
z Jasnej v Nízkych Tatrách sa naši bežci rozbehli v sobotu o 13.30 h. V 12 člennom tíme bežali skvelí bežci
zvučných mien, Ján Zvara, Erik Lenhart, Silvia Valová, Róbert Valíček, Iveta Furáková, Anna Zvarová, Patrik
Bobák, Dušan Krajčovič, Radka Roháčová, Michaela Kúdeľová, Michal Stehlík, Nikola Berčíková. Každý člen
tímu bežal minimálne 3 úseky, teda približne 30 km. Servis im počas celých pretekov neúnavne zabezpečovali
Jožko Furák, Peter a Petra Daubnerovci. Od prvých kilometrov nasadili skvelé tempo a udržali ho až do konca.
Trať odbehli za necelý jeden deň s časom 23:51: 49,7. Znamenalo to prvé miesto v kategórii Mix a v celkovom
poradí úžasné druhé miesto.

Zasmečuj deťom zdravie
Podujatie Zasmečuj deťom zdravie – Memoriál Mateja Tótha sa uskutočnilo v dňoch 1. - 2. septembra
2018. Skvelá rodinná atmosféra, ľudia so srdcom na dlani, chutný guláš od šikovných guláš majstrov, tombola,
profi hráči volejbalu a mužstiev toľko, že turnaj bežal po prvýkrát celé dva dni. Svetielkáčka Ingrid deťom
maľovala na tvár a naša dobrovoľníčka Iveta s nimi vyrábala odznaky. Organizátori sa rozhodli, že výťažok
nepoputuje len na onkologické oddelenie v detskej nemocnici, ale aj na hematologické oddelenie JIS pre
dospelých. Celkovo sa im podarilo vyzbierať 8 206, 26 eur. Z toho pre SVETIELKO NÁDEJE 4 103 eur. Ďakujeme
rodine a blízkym priateľom Mateja Tótha, ktorí v jeho myšlienke organizovať volejbalový turnaj pokračujú
s veľkým nadšením.

Nové weby
V septembri sme po niekoľko mesačnej príprave spustili do ostrej prevádzky náš nový web
na doméne svetielkonadeje.sk. Zároveň sme tiež spolupracovali na spustení informačného webu
www.detskaonkologia.info,na ktorom sa návštevníci dozvedia viac o detskej rakovine, jej liečbe a tiež Klinike
pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP Banská Bystrica, s ktorou SVETIELKO NÁDEJE úzko spolupracuje.
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Paličkovaná krása pripravená pre Svetielko nádeje

Od Tatier k Dunaju

Zbor Cantus Monte Regis z Novej Bane
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35. výročie prvej detskej onkológie na Slovensku
V septembri 2018 sme sa podieľali na zorganizovaní 35. výročia detskej onkológie v Banskej Bystrici, ktoré
je najstarším onkologickým pracoviskom špecializovaným na detského pacienta v Slovenskej republike. Dnes
je pokračovateľom prvého detského onkocentra Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP
Banská Bystrica. V súčasnosti dosahuje klinika 80% úspešnosť liečby, teda podobnú ako iné špičkové pracoviská
v Európe. Svoju vďaku prišla zakladajúcim aktérom procesu jej vzniku vyjadriť ministerka zdravotníctva Andrea
Kalavská. Ocenenie si od ministerky prevzali: prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., MUDr. Eva Bubanská, PhD.,
MUDr. Kristína Husáková, MUDr. Viera Bajčiová, CSc., MUDr. Terézia Stančoková a doc. MUDr. Emília Kaiserová,
CSc. Počas 35-ročnej histórie sa na detskej onkológii v Banskej Bystrici liečilo 1444 detských pacientov.

Paličkovali pre SVETIELKO NÁDEJE
Klub paličkovanej čipky a mesto Nová Dubnica usporiadali v dňoch 12. - 14. októbra 2018 tradičné
stretnutie čipkárok z celého Slovenska. Súčasťou víkendovej akcie bolo už po druhý raz aj SVETIELKO NÁDEJE,
pre ktoré čipkárky ochotne paličkovali. S úžasom sme túto vystavenú krásu sledovali na výstave, kde sa
predstavili čipkárky z Košíc, Popradu, Bratislavy, Martina, Popradu, Nových Zámkov, Trenčína, Španej Doliny
a ďalších regiónov. Kus umeleckého majstrovstva čipkárok sa v darčekoch dostalo aj k deťom na detskej
onkológii v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým aj za dobrovoľné príspevky, ktorými podporili našu činnosť
a projekty sumou 400 eur.

Posolstvo svetlušiek
V priestoroch Thurzovho domu nám Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici umožnilo v októbri
2018 zrealizovať výstavu detských výtvarných prác pod názvom Posolstvo svetlušiek. Naša spolupráca
so Stredoslovenským múzeom vznikla na jar 2018, keď bolo SVETIELKO NÁDEJE partnerom výstavy
Trpezlivosť čipky prináša, kde dostali priestor paličkované svetlušky. Teraz sme prišli s nápadom vystaviť
maľované svetlušky, ktorých tvorcami sú šikovní školáci. Súčasťou loga nášho občianskeho združenia je
svetluška a detskí autori tým svojim dali krásnu maľovanú podobu. Na výstave dominovali originálne diela
žiakov zo základných škôl z Poník, z Hrochote a zo Súkromnej základnej umeleckej školy z Hliníka nad Hronom.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým školám, ktoré sa do našej výzvy zapojili, ale aj ďalším jednotlivcom, ktorí
nám svoje svetlušky posielali.
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Nox Quaerox 2018
Nočný orientačný beh Nox Quaerox 2018 – bežíme so svetielkom, sa uskutočnil v piatok, 9. novembra.
Zúčastnilo sa ho 56 dvojíc, pre ktoré organizátori opäť vymysleli zaujímavú taktickú hru mestom v duchu
tohtoročného hesla „ Je mi fajn.“ V dejisku celej akcie, v URBAN SPOTE, vládla výborná atmosféra. Ďakujeme
organizátorom zo skvelého tímu STAGEMAN Slovensko, najmä Lenke Piliarovej a Slavomírovi Pačutovi za
možnosť byť už po štvrtý raz súčasťou tohto podujatia.

Deň s Nadáciou Markíza
SVETIELKO NÁDEJE bolo 5. decembra 2018 súčasťou Dňa s Nadáciou Markíza. V rámci jeho jubilejného
V. ročníka Nadácia Markíza usporiadala finančnú zbierku na pomoc deťom s onkologickým ochorením. Do
projektu zapojila tri mestá cez tri organizácie, ktoré pomáhajú detským onkologickým pacientom. Deň
s Nadáciou Markíza sa 5. decembra vinul vysielaním takmer po celý deň – počnúc reláciou Teleráno, kde za
SVETIELKO NÁDEJE na otázky moderátorov odpovedali psychologička Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová

Svetlušky v Stredoslovenskom múzeu

Deň s Nadáciou Markíza
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a MUDr. Pavel Bician, predseda nášho občianskeho združenia. Popoludní, v špeciálnom vydaní magazínu Reflex,
boli odvysielané príbehy detí a organizácií, ktoré boli do zbierky zapojené. Banskobystrickú detskú onkológiu
navštívili moderátori Adela a Viktor Vinczeovci. Na Mikuláša sme sa v Teleráne dozvedeli výslednú vyzbieranú
sumu – 78 000 eur. Nadácia Markíza túto sumu navýšila na 90 000 eur a rovným dielom ich prerozdelila medzi
tri organizácie. SVETIELKO NÁDEJE si odnieslo symbolický šek na 30 000 eur. Naše veľké poďakovanie patrí
Nadácii Markíza za možnosť byť súčasťou tohto piateho ročníka. Ďakujeme z celého srdca všetkým ľuďom,
ktorí posielali SMS a podporili tak krásny výsledok celkovej vyzbieranej sumy.

Charitatívny mikulášsky beh
Prvú decembrovú nedeľu sa v Banskej Bystrici uskutočnil piaty ročník charitatívneho mikulášskeho behu.
Organizátor, Crazy WoMen Active Planet, sa opäť rozhodol podporiť občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE.
Aj napriek mrazivému počasiu sa na symbolický štart pred EUROPA SC postavila veľká mikulášska rodina,
odhodlaná spojiť príjemné s užitočným. Iniciátorka behu Katarína Belicová povedala, že tieto preteky mali
mnoho víťazov, ktorí sa spojili pre dobrú vec. SVETIELKU NÁDEJE odovzdala symbolický šek z piateho ročníka
vo výške 593 eur. Ďakujeme.

Benefičným koncertom podporili rovesníkov
Príjemným zastavením v predvianočnom zhone bol štvrtý benefičný koncert, ktorý zorganizovala Súkromná
základná umelecká škola Hliník nad Hronom, pod vedením riaditeľky Tatiany Ladiverovej, v Pohronskom
osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Tentokrát to bolo pod názvom Vyšla hviezda nad Betlehemom ako
určitý spoločný symbol medzi betlehemskou hviezdou pre ľudstvo a svetielkom nádeje pre onkologicky choré
deti. Na koncerte vystúpilo 57 žiakov. Za uplynulé tri roky nás vďaka tomuto koncertu podporila škola sumou
viac ako 1 500 eur. Je to krásny výťažok a sme za podporu veľmi vďační. Za veľkú pridanú hodnotu koncertu
považujeme to, že žiaci pod vedením svojich pedagógov nezostávajú ľahostajní k chorým rovesníkom a snažia
sa im takto vyjadriť spolupatričnosť.
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Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská s ocenenými zakladateľmi detskej onkológie

Charitatívny Mikulášsky beh 2018 v Banskej Bystrici

Benefičný koncert v Žiari nad Hronom
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Adela a Viktor Vinczeovci počas návštevy oddelenia v rámci
nakrúcanie pre TV Markíza

Bežci, ktorí vybojovali zlato v kategórii MIX na štafetovom behu
Od Tatier k Dunaju 2018 prišli na oddelenie aj s Matejom Tóthom

Návštevy hokejistov UMB hockey teamu sú vždy zážitkom

Vedenie UMB odovzádva symbolický šek z výťažku
univerzitného punču
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Potešiť deti prišla aj veselá dvojica Pali a Pali

Nasťa Kuzminová pred Vianocami priniesla deťom
obrovskú lego železnicu

Okrem chladničky firma Constellium Extrusions Levice s.r.o.
zabezpečila aj krásny kultúrny program

Odovzdávanie šeku na realizáciu projektu Deťom terapiu hrou,
dúšok relaxu pre rodičov
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Hospodárenie

občianskeho združenia za rok 2018

Výnosy
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Náklady

Tržby z predaja služieb

21 592,83 eur

Spotreba materiálu

32 108,94 eur

Tržby za predaný tovar

180 eur

Predaný tovar

85,68 eur

Úroky

-100,99 eur

Opravy a udržiavanie

8 199,35 eur

Kurzové zisky

0,03 eur

Cestovné

2 942,74 eur

Prijaté dary

1 100,00 eur

Náklady na reprezentáciu

2 060,27 eur

Iné ostatné výnosy

251,58 eur

Ostatné služby

118 736,45 eur

Prijaté príspevky
od iných organizácií

86 226,54 eur

Mzdové náklady

143 669,43 eur

Prijaté príspevky
od fyzických osôb

75 389,14 eur

Zákonné sociálne poistenie 49 142,45 eur
a zdravotné poistenie

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

370 878,38 eur

Zákonné sociálne náklady

5 878,59 eur

Daň z nehnuteľnosti

21,67 eur

Ostatné dane a poplatky

128,30 eur

Kurzové straty

23,79 eur

Dary

36 573,81 eur

Iné ostatné náklady

2 150,53 eur

Odpisy DHM a DNM

9 878,00 eur

SPOLU

555 517,51 eur

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

3 000,00 eur

Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám

29 198,91 eur

Daň z príjmov

39,36 eur

SPOLU

443 838,27 eur

Suma príspevkov z podielu zaplatenej dane je rozdielna ako bola skutočne vyplatená, pretože na základe
opatrenia ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a 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. 2018

k 31. 12. 2018

Pokladňa, ceniny

30 736,88 eur

28 157,17 eur

Bežný účet

266 886,74 eur

664 914,39 eur

Bežný účet – zbierkový

720,90 eur

40,83 eur

Bežný účet 2 %

209 256,56 eur

155 582,15 eur

Termínovaný vklad

207 196,47 eur

0 eur

Bežný účet

152 702,28 eur

0 eur

Spolu

867 499,83 eur

848 694,54 eur
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Ľudia v združení
PREDSEDA
Pavel Bician
RADA ZDRUŽENIA
Marek Michalčík
Igor Obšajsník
Veronika Rosová
Libor Spiššák
VÝKONNÝ TÍM
Riaditeľ: Oľga Moškurjáková/ Ján Piterka
Sociálny pracovník: Ľuboš Moravčík
Psychológ: Silvia Mamoňová Lorencovičová
Liečebný pedagóg: Juliana Holosová
Lekári v DMH: Anna Svitková, Pavel Bician
Sestry v DMH: Jolana Jančová, Zuzana Dobrotová
Prepravná služba: Miroslav Snopko
Koordinátor dobrovoľníkov a podujatí: Vanda Prandorfyová
Office: Veronika Rosová
Fundraiseri: Ingrid Škropeková, Kristína Plšková
PR a komunikácia: Marek Michalčík
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Poďakovanie
Ďakujeme jednotlivcom a organizáciám za finančnú a vecnú podporu pri príprave
a realizácii projektov občianskeho združenia.
•	Paluba rozvoz, Žiar nad Hronom
pizza na Silvestra pre deti
a rodičov
•	Abelovská Eva
•	Accenture s.r.o.,
•	Active Planet, Banská Bystrica
•	Adamicová Radka
•	agentúra crea, s.r.o, Piešťany
•	Anonymný darca
•	AS Trenčín a.s., Trenčín
•	ATRO, s.r.o., Banská Bystrica klip
rámy na obrazy vytvorené deťmi
•	Auxt Marián
•	AXON PRO
•	Babic Ján
•	Bachárová Simona
•	BAD s.r.o.
•	Bakyta Jaroslav
•	Balga Norbert
•	Baľo Maroš
•	Bariaková Helena
•	Bednárová Marcela
•	Benefičný hokej Tiffany vs. Leroy,
Banská Bystrica
•	Benefičný koncert Cantus Monte
Regis, Nová Baňa
•	Benefičný koncert SZU, Banská
Bystrica

•	Benefit Management s.r.o.
•	Beníčková Mária
•	Beták Boris
•	Bician Branislav
•	Bistro Smartfood, Banská
Bystrica
•	Bittner Ladislav
•	Bobáková Lenka
•	Boháč Pavel
•	BPP s.r.o., Banská Bystrica
•	Breznický Jozef
•	Brida Ladislav
•	Brišš Peter
•	BRO kebab, Žiar nad Hronom
•	Brozman Jaroslav
•	Bruková Eva
•	Bučeková Michaela
•	Bučková Michaela
•	Budaiová Mária
•	Bukai Jozef
•	Bystriansky Andrej
•	C&A Mode s.r.o.
•	Čema Marián
•	Cemmac a.s., Horné Srnie
•	Červeňan Matej
•	Ciglan Dalibor
•	Čipikala Róbert
•	Confal a.s., Slovenská Ľupča

•	Continental Automotive Systems
Slovakia s.r.o., Zvolen
•	COOP Jednota - zamestnanci,
Prievidza
•	Csámpaiová Judita
•	Čtvrtníček Pavel
•	Cviklovič Richard
•	Cyklo, Zvolen
•	Ďaďová Monika
•	Darivšák Jozef
•	Debnárová Zdenka
•	Detská športiáda, Oravské Veselé
•	DHZ (dobrovoľný hasičský zbor),
Šišov - Libichava
•	Dian Ondrej
•	Dien Branislav
•	DKP Slovakia s.r.o.
•	Dobríková Eva
•	Drábová Ivana
•	Drechsler Mário
•	driveING, s.r.o., Žilina
•	Dubovská - rodina
•	Ducár Marián
•	Ducárová Mariana
•	Ďurčan Mário
•	Ďuriš Andrej
•	Ďuriš Ján
•	Dvorská Kristína
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•	Dzubak Erik
•	Eco Village BBC 1 plus
•	Elba a.s., Kremnica
•	Elizeus Ján
•	Enamel Dent s.r.o., Holíč
•	Esco bar, Levice
•	Extreme Obstacle Runners
•	Fabricius Igor
•	Fénysugár občianske združenie
•	Férová Nadácia, Bratislava
•	Filčíková Jarmila
•	Fischbach + Miller s.r.o., Bardejov
•	Findra Tomáš
•	Fitfactory, Nemce
•	Fodor Vladimír
•	FourTune
•	Fulmeková Anna
•	Gallová Jana
•	Gally Simona
•	Gbúr Tomáš
•	Gembicky Stanislav
•	Grosshappel Martin
•	Gulajda Jakub
•	Gymnázium, Žiar nad Hronom
•	György Ladislav
•	Hajová Eva
•	Haladek Rado
•	Hanusková Miroslava
•	Haramiová Beáta
•	Harik Ján
•	Havran Marian
•	Heart Beats DNB, Zlaté Moravce
•	HELLA Innenleuchten-Systeme
Bratislava, s.r.o., Bratislava
•	Herčút Marián
•	Herda Ľubomír
•	Herkelová Miroslava
•	Hertl Peter
•	Hiadlovský Vladimír
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•	HIMEX, a.s., Bratislava
•	Hlavinková Magdaléna
•	Hnát Daniel
•	Holec Michal
•	Hotel Galileo, Donovaly
•	Hradsky Jan
•	Hronská Martina
•	Hrubá Terézia
•	Hudáková Alžbeta
•	Huslík Tomáš
•	Ilčinová Dominika
•	J&L Barber Shop, Lučenec
•	Jacková Zuzana
•	Jagnesakova Petronela
•	Jakubisková Nela
•	Jaloviar Ján
•	Janáčik Daniel
•	Jančok Martin
•	Jančok Peter
•	Janeková Lenka
•	Janitorová Abigail
•	Jankular Marek
•	Jánsky Juraj
•	Jazyková škola IC-Centre s.r.o. ,
Banská Bystrica
•	Jesenská Mária
•	Juhászová Katarína
•	JUMICOL, s.r.o., Žilina
•	JUMPINGBB, Banská Bystrica
•	Kalamárová Katarína
•	Kandra Radoslav
•	Kánová Juliana
•	Kapalová Zuzana
•	Karafová
•	Kaviareň Sirius, Banská Štiavnica
•	Keleti Mário
•	Kiššová Daniela
•	Klein Róbert
•	Klimanová Ľubica

•	Klinovský Martin
•	Klub paličkovanej čipky, Nová
Dubnica
•	Kmeť Michal
•	Kohút Peter
•	Koliba a.s., Hriňová
•	Kolobab Matúš
•	Komár Mário
•	Korgo Michal
•	Korgová Ľudmila
•	Kováč Miroslav
•	Kováčik Juraj
•	Kovotvar, výrobné družstvo, Kúty
•	Kozma Cup
•	Krajčiová Dagmar
•	Krajčír Ľuboš
•	Krajská prokuratúra, Liptovský
Mikuláš
•	Kraus Andrea
•	Kravec Pavol
•	Kravec Peter
•	Krchnavá Alexndra
•	Krekáňová Ivana
•	Križan
•	Krupcová Zuzana
•	Kubátková Daniela - birmovníci
•	Kubica Lukáš
•	Kubincová Gabriela
•	Kubiš Ladislav
•	Kúdelová Michaela
•	Kupka Marián
•	Kuželovci Klaudia a Rasťo
•	Kyselicová Martina
•	La Peña Madridista de Eslovaquia,
Košice
•	Laktiš Peter
•	Lamac Branislav
•	Lapošová Nikola
•	Lasková Eva

•	Laštiaková Bohdana
•	Laurinec Peter
•	Leginus František
•	Lehotská Alena
•	Liga proti rakovine, Bratislava
•	Lipták David
•	Litavský Jozef
•	Lobotková Daniela
•	LOCA Studio s.r.o., Banská
Bystrica
•	Lopúchová Alžbeta
•	Lošonský Štefan
•	Ľudia ľuďom
•	Lukajka Jozef
•	Luláková Jana
•	Machciník Peter
•	Machciníková Lenka
•	Macko Peter
•	Macko Vladimír
•	Majer Andrej
•	Makovníková Martina
•	Marková Silvia
•	Markovičová Katarína
•	Masarik Drahoslav
•	Maslenová Rozália
•	Matatová Dana
•	Maťuš Zdenko
•	Matušková Lucia
•	MB Tech s.r.o., Banská Bystrica
•	Mellová Dáša
•	Mesina Vojtech
•	Mestský polmaratón, Žilina
•	Metalshop, CZ, s.r.o.
•	Micháliková Jana
•	Michalove Dušan
•	Mihalfiová Jarmila
•	Mikolášik Miroslav
•	Mikulová Veronika
•	Minková Zuzana

•	Miškovič Dušan
•	Misutková Janka
•	ML consortio s.r.o., Zvolen
•	Mlich Michal
•	Mojžitová Erika
•	Monišová Elena
•	Moškurjaková Olga
•	Motor-Car Banská Bystrica,
spol. s r.o., Banská Bystrica
•	Mrenica Juraj
•	Mucinova Michaela
•	Murínová Anna - Barková
•	Muzik Peter
•	MWS Casting s.r.o., Hliník
nad Hronom
•	Nadácia Centra pre filantropiu1
•	Nadácia EPH , Bratislava
•	Nadácia Pontis, Bratislava
•	Nadácia pre deti Slovenska,
Bratislava
•	Nadácia Tatrabanky, Bratislava
•	Nadácia Tesco, Bratislava
•	Nadácia Volkswagen, Bratislava
•	Nastja SK s.r.o., Banská Bystrica
•	Nemčeková Beáta
•	Netbiznis s.r.o., Podbrezová
•	Nichtová Emília
•	Nomads s.r.o., Zvolen
•	Novák Peter
•	Novosad Stanislav
•	Oberholzer Martin
•	Obšajsník Igor
•	Oleksak Miroslav
•	Oravec Pavel
•	Orgonášová Helena
•	Outdoor institute stageman,
Banská Bystrica
•	OZ Hrbôstka ratolesť
•	OZ Povodie Hrona, Banská

Bystrica
•	OZ Zdravie v pohybe, Lučatín
•	Pačuta Slavomír
•	Padalová Kristína
•	Páleník Albín
•	Pásztor Štefan
•	Pekárik Juraj
•	Pešková Anna
•	Petrasová Miroslava
•	Petrovič Peter
•	Piatriková Jana
•	Pilathy Denisa
•	Pivovar STEIGER a.s., Vyhne
•	Pleschova Gabriela
•	Plškovci
•	Pohanková Lenka
•	Pokrivčáková Silvia
•	Polakova Zdenka
•	Poľnohospodárske družstvo,
Čachtice
•	Pomáhať nám chutí,
Liptovský Ján
•	Pomsarová Katarína
•	Popovcová Eva
•	PPG DECO Slovakia s.r.o., Žilina
•	Prečuch Jan
•	Prečuch Ján
•	Prvá šachová, Prešov
•	Púchyová Lujza
•	Puntigán Alexander
•	Raffaj Ján
•	Reháková Božena
•	Remišová Lucia
•	Rodina Tvrdoňová
•	Roháčová Radka
•	Rónai Alexander
•	Rumancová Lucia
•	Rumpler Peter
•	Rusinová Jana
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•	Rybanská Silvia
•	Rybošová Lucia
•	Šalingová Marína
•	Šalko Igor
•	San Angello, reštaurácia
s rozvozom, Banská Bystrica pizza
pre deti na oddelení na Mikuláša
•	Šandorová Viera
•	Sedlacek Martin
•	setoop, s.r.o.
•	Šidlovská Mária
•	SIMA BB s.r.o., Banská Bystrica
•	Širgelová Halina
•	Škantár Michal
•	Skanzat spol., s.r.o., Skalbiňa
•	Skladaná Anna
•	Skopec Juraj
•	Škorňa Ján
•	Škropeková Ingrid
•	Šlesarová Alena
•	Sliacky Milan
•	Slovensko - nemecká obchodná a
priemyselná komora, Bratislava
•	Smoliarová Hujčáková Božena
•	SMS a.s., Banská Bystrica
•	SNOWSERVICE, s.r.o.
•	Sofrancová Martina
•	Športklub Dobrá Niva o.z., Dobrá
Niva
•	STD DONIVO a.s.
•	Stehlík Michal
•	Šteller Richard
•	Štímeľová Dana
•	Stolárik Samuel
•	Stolcová Zuzana
•	Strapcová Jana
•	Stredoslovenské elektrárne
•	Stredoslovenské múzeum, Banská
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Bystrica
•	Stribrnská Michaela
•	Šuleková Dušana
•	Šuleková Jana
•	SUP - TECHNIK SLOVAKIA s.r.o.,
Bratislava
•	Surianska Jarmila
•	Švaralovci
•	Švejdíková Katarína
•	Svitková Alžbeta
•	Szigety Peter
•	SZUŠ, Hliník nad Hronom
•	Technická univerzita ekológie a
enviromentalistiky, Zvolen
•	Teluchová Anna
•	Trenčianska bežecká liga, Trenčín
•	Trevaleczová Monika
•	Trilecová Katarína
•	Trippe Ivo
•	Trokanová Dominika
•	Trubiroha Peter
•	Truhlíková Emília
•	Tuchynová Bibiána
•	Turčan Ľubomír
•	Turian Zdenek
•	Turoň Anton
•	Uhrová Andrea
•	UMB hockey, Banská Bystrica
•	UMB ples, Banská Bystrica
•	UMB punč, Banská Bystrica
•	UMB študenti, Banská Bystrica
•	Unimedia spol., s.r.o.
•	UNIVERSAL maklérsky dom a.s.,
Bratislava
•	Urbanská Janka
•	Václavík Radoslav
•	Václavík Vladimír
•	Valachova Andrea

•	Valica Štefan
•	Vallo Eduard
•	Valocky Milan
•	Vansová Katarína
•	Varga Peter
•	Varholák Dalibor
•	Vasarábová rodina
•	Vasarabová Eva
•	Vetráková Lucia
•	Vilhanová Katarína
•	Vojenské lesy a majetky SR,
štátny podnik, Pliešovce
•	Volko Erik
•	Vozárová Mária
•	Vrabec Jaroslav
•	Vrbová Petra
•	Vuskovicova Veronika
•	Vysna Jaroslava
•	Výťažok z plesu, Dačov Lom
•	Záhorčáková Ingrid
•	Záhorcová Katarína
•	Zákazníci centra funkčného
tréningu, Banská Bystrica
•	Základná škola, Pliešovce
•	Základná škola a materská škola,
Hriňová
•	Základná škola Ďumbierska,
Banská Bystrica
•	Základná škola II M.R.Štefánika,
Žiar nad Hronom
•	Základná škola J.Zemana, Nová
Baňa
•	Zamestanci Continental
Automotive Systems Slovakia
s.r.o. , Zvolen
•	Zasmečuj deťom zdravie,
Kremnica
•	Zbraš Jozef

•	Zliechovská Patrícia
•	ZŠ a MŠ, Malatiná
•	Žuffová Katarína
Materiálna podpora
•	Berndorf Sandrik s.r.o., Žarnovica
príbory
•	Dino Toys spoločenské hry
a hračky
•	dm drogerie markt, s.r.o., Banská
Bystrica výrobky do balíčkov
pre pacientov
•	DRU, a.s., Zvolen výrobky pre deti
•	GLS General Logistics Systems
Slovakia s.r.o., Zvolen preprava
zásielok
•	Green Print s.r.o., Trstená
darčekové tašky
•	I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň
Pečivárne Sereď, Sereď výrobky
•	Koliba a.s., Hriňová syr a jogurt
•	Küster -automobilová technika,
spol. s. r. o., Vlkanová tonery
•	Kvetinárstvo CLIVIA, Banská
Bystrica kvety
•	Pavel Malec - Kúpeľné oblátky ,
Slovenská Ľupča oblátky

•	Ringier axel Springer Slovakia,
s.r.o., Bratislava noviny a časopisy
na oddelenie
•	Stageman Slovensko, Banská
Bystrica animačné programy
na oddelení
•	Swan a.s., Banská Bystrica
internet
•	Tesco Extra, Banská Bystrica dózy
na potraviny
•	ALBI - predajňa, Banská Bystrica
pohľadnice pre deti
•	p. Kuzminová Anastázia, Banská
Bystrica darčeky pre deti
•	LIMAX LM s.r.o., Levice reklamné
predmety
•	Monarex audit consulting, s.r.o., ,
Banská Bystrica účtovníctvo
•	Mondi SCP a.s., Ružomberok
kancelársky papier
•	OZ Nádej na život, Bratislava
pitný režim na oddelení (stojan
na vodu),
•	PRO s.r.o., Banská Bystrica
reklamné materiály

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí si neželajú byť zverejnení.
Ďakujeme všetkým jednotlivcom a firmám, ktorí nás podporili % z dane.

V Ý R O Č N Á S P R ÁVA /

49

prílohy

50

/ SVETIELKO NÁDEJE

Obchodný vestník 100/2019

Zverejnenie
špecifikácie 2 %

Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov

Deň vydania: 27.05.2019

Š002091
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov:
OZ Svetielko nádeje
Sídlo:
Námestie L.Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
IČO:
37 889 346
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok:
2016
prijaté v roku:
2017
výdavky priamo súvisiace s účelom použitia:
Účel použitia podielu
zaplatenej dane z príjmov
podľa § 50 ods. 5 zákona o
dani z príjmov

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(EUR)

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane

1

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
6587,83
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Poradenská činnosť pre rodičov detí a mladistvých
s onkologickým alebo nevyliečiteľným ochorením sociálny pracovník

2

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
1689,44
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Prevádzka mobilných telefónov na komunikáciu
hospitalizovaných detí so svojimi rodinami

3

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
1875,00
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Pobyt pre celé rodiny v Tatralandii

4

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
4000
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

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

5

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
11568,47
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

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

6

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
1500
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Podpora nemocničnej školy

7

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
6600
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Stretnutie rodín ktoré stratili dieťa v dôsledku
onkologického ochorenia

8

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
3147,08
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Preplatenie vyšetrení v zahraničí, sociálne služby,
strava.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov

Deň vydania: 27.05.2019

9

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
4794,86
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Liečebný pedagóg.

10

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
48451,79
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Fundraisingové aktivity medializácia a propagácia

11

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
2189,54
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

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

12

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
3243,66
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Psychológ

13

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
2226,46
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Prevádzka bytu v areáli nemocnice, kde sa
poskytuje bezplatné ubytovanie pre rodičov

14

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
22468,39
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Náklady na prevádzku mobilného hospicu,
príspevok na pohreb.

15

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
20617,90
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Prístrojové vybavenie

16

a) ochrana a podpora zdravia,
prevencia, liečba, resocializácia
10476,94
drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb

Nákup liekov, preplatenie potvrdení na ZŤP, nákup
parochní.

Spolu:

151437,36

výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:

1

Druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa

Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
druh výdavku (EUR)

Réžia organizácie,Mzdy a odvody zamestnancov, právne a účtovnícke služby,
poplatky v banke , odvod DPH, kancelárske potreby, právne služby a
účtovníctvo

74344,29

Spolu:

74344,29

Spolu celkovo (EUR): 225781,65
Výrok auditora:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IČO 3

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

7

8

8

9

3

4

6

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

účtovné
obdobie

a

b

A.

Neobežný
majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021
a

001

1.

Dlhodobý
nehmotný majetok r. 003 až 008
a

002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
a
012 - (072 + 091 AÚ)

Softvér
013 - (073 + 091 AÚ)
a
Oceniteľné
práva 014 - (074 + 091 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091
a
AÚ)
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095
a
AÚ)
2.

Dlhodobý
hmotný majetok r. 010 až r. 020
a

Pozemky
(031)
a
Umelecké diela a zbierky (032)
a
Stavby
021 - (081 - 092 AÚ)
a
Samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
a
022 - (082 + 092 AÚ)
Dopravné
prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)
a
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)
a
Základné
stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)
a
Drobný
dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)
a
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)
a
3.

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
a

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
a
ovládanej osobe (061-096 AÚ)

Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
a
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)
Dlhové
cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
a
Pôžičky
podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
a
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
a

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

158 762,94

98 810,01

59 952,93

53 717,93

98 810,01

59 952,93

53 717,93

003
004
005
006
007
008
009

158 762,94

010

x

011

x

012

54 950,00

13 969,00

40 981,00

43 729,00

013

102 352,41

84 841,01

17 511,40

8 528,40

1 460,53

1 460,53

014
015
016
017
018
019
020

1 460,53

021

022
023
024
025
026
027
028
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Bežné účtovné obdobie

účtovné
obdobie

a

b

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

B.

Obežný
majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051
a

029

854 039,55

854 039,55

870 173,89

1.

Zásoby
r. 031 až r. 036
a

030

3 334,51

3 334,51

1 728,51

031

1 606,00

1 606,00

1 728,51

1 728,51

Materiál (112+119) - 191
a
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +
a
193)

a

033

Výrobky
(123 - 194)
a

034

Zvieratá
(124 - 195)
a

035

Tovar
a (132+139) - 196
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
a
2.

Dlhodobé
pohľadávky r. 038 až r. 041
a

Pohľadávky
z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
a
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a

a
a

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)

3.

Krátkodobé
pohľadávky r. 043 až r. 050
a

Pohľadávky
z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
a
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
a
(336)

a

Daňové pohľadávky (341 až 345)
a
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

a

Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a
Spojovací
účet pri združení (396 - 391 AÚ)
a
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ
a
4.

032

Finančné účty r. 052 až r. 056
a

Pokladnica
(211 + 213)
a
Bankové
účty (221 AÚ + 261)
a

a
a

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291
a
AÚ

a

Obstaranie
krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)
a
C.

Časové rozlíšenie spolu
a

1.

Náklady
budúcich období (381)
a

r. 058 až r. 059

Príjmy
budúcich období (385)
a
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057

1 728,51

036
037

038
039
040
041

042

2 010,50

2 010,50

945,55

043

233,06

233,06

189,00

044

1 000,00

1 000,00

045

046

x

31,69

047

x

31,69

10,80

745,75

745,75

848 694,54

867 499,83

x

048
049
050

745,75

051

848 694,54

052

28 157,17

x

28 157,17

30 736,88

053

820 537,37

x

820 537,37

836 762,95

054

x

055

056
057

1 572,22

1 572,22

1 806,27

058

1 572,22

1 572,22

1 498,08

059

0,00

0,00

0,00

308,19

060

1 014 374,71

98 810,01

915 564,70

925 698,09
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Bežné účtovné obdobie

a

b

5

predchádzajúce účtovné
obdobie

A.

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

1.

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

062

Základné imanie (411)

063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

Fond reprodukcie (413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

2.

061

6
792 215,09

680 535,85

39 638,85

39 638,85

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071

068

Rezervný fond (421)

069

Fondy tvorené zo zisku (423)

070

Ostatné fondy (427)

071

39 638,85

39 638,85

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+;- 428)

072

640 897,00

575 514,54

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068
+ r.072 + r.074 + r.101)

073

111 679,24

65 382,46

B.

Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

074

34 803,68

33 393,30

1.

Rezervy r. 076 až r. 078

075

12 791,66

6 653,33

Rezervy zákonné (451 AÚ)

076

Ostatné rezervy (459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

078

12 791,66

6 653,33

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086

079

14,20

0,12

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

080

14,20

0,12

Vydané dlhopisy (473)

081

Záväzky z nájmu (474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

086

2.

3.

4.

C.

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

21 997,82

26 739,85

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

2 618,25

15 938,47

Záväzky voči zamestnancom (331+333)

089

10 188,13

5 679,39

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)

090

7 236,23

3 784,95

091

1 955,21

964,09

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

092

Spojovací účet pri združení (396)

095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

0,00

372,95

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100
88 545,93

211 768,94

093
094

Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103

101

Výdavky budúcich období (383)

102

Výnosy budúcich období (384)

103

88 545,93

211 768,94

104

915 564,70

925 698,09

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101

Strana :

60

/ SVETIELKO NÁDEJE

4

IČO 3

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

7

8

8

9

3

4

6

/ SID
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Náklady

Číslo
účtu
a

b

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

c

1

2

3

4

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

85,68

151,58

511

Opravy a udržiavanie

04

8 199,35

8 199,35

3 303,48

512

Cestovné

05

2 942,74

2 942,74

657,68

513

Náklady na reprezentáciu

06

2 060,27

2 060,27

4 883,25

518

Ostatné služby

07

116 811,72

1 924,73

118 736,45

84 925,78

521

Mzdové náklady

08

140 796,04

2 873,39

143 669,43

89 935,20

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

48 131,02

1 011,43

49 142,45

31 493,71

525

Ostatné sociálne poistenie

010

527

Zákonné sociálne náklady

011

5 878,59

3 801,23

528

Ostatné sociálne náklady

012

531

Daň z motorových vozidiel

013

532

Daň z nehnuteľností

014

21,67

21,67

42,47

538

Ostatné dane a poplatky

015

128,30

128,30

201,18

541

Zmluvné pokuty a penále

016

542

Ostatné pokuty a penále

017

543

Odpísanie pohľadávky

018

544

Úroky

019

545

Kurzové straty

020

23,79

23,79

0,04

546

Dary

021

36 573,81

36 573,81

29 345,90

547

Osobitné náklady

022

548

Manká a škody

023

549

Iné ostatné náklady

024

2 150,53

2 150,53

2 103,50

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

025

9 878,00

9 878,00

11 747,00

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

026

553

Predané cenné papiere

027

554

Predaný materiál

028

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

029

556

Tvorba fondov

030

557

Náklady na precenenie cenných papierov

031

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

032

561

Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

033

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

034

3 000,00

3 000,00

2 100,00

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

035

29 198,91

29 198,91

15 445,36

565

Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane

036

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

443 798,91

309 990,08

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

32 108,94

32 108,94

85,68

5 878,59

29 852,72

037
038

437 903,68

5 895,23

Strana :

5

V Ý R O Č N Á S P R ÁVA /

61

IČO 3

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

7

8

8

9

3

4

6

/ SID

Činnosť

Výnosy

Číslo
účtu
a

b

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

c

1

2

3

4

601

Tržby za vlastné výrobky

039

602

Tržby z predaja služieb

040

604

Tržby za predaný tovar

041

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

042

612

Zmena stavu zásob polotovarov

043

613

Zmena stavu zásob výrobkov

044

614

Zmena stavu zásob zvierat

045

621

Aktivácia materiálu a tovaru

046

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

047

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku

048

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

049

641

Zmluvné pokuty a penále

050

642

Ostatné pokuty a penále

051

643

Platby za odpísané pohľadávky

052

644

Úroky

053

645

Kurzové zisky

054

646

Prijaté dary

055

647

Osobitné výnosy

056

648

Zákonné poplatky

057

649

Iné ostatné výnosy

058

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

059

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

060

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

061

654

Tržby z predaja materiálu

062

655

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

063

656

Výnosy z použitia fondu

064

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

065

658

Výnosy z nájmu majetku

066

661

Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

067

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

664

Prijaté členské príspevky

070

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

072

691

Dotácie

15 877,01

5 715,82

21 592,83

3 600,00

180,00

180,00

575,00

-100,99

-100,99

1 057,23

0,03

0,03

7,19

1 100,00

1 100,00

1 449,00

251,58

251,58

33 692,38

068

86 226,54

86 226,54

75 029,50

069

75 389,14

75 389,14

58 291,93

370 878,38

370 878,38

201 951,47

073

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

074

549 621,69

5 895,82

555 517,51

375 653,70

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.
74 - r. 38

075

111 718,01

0,59

111 718,60

65 663,62

39,36

39,36

281,16

111 679,24

65 382,46

591

Daň z príjmov

076

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

077

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75
- (r.76 + r.77)) (+/-)

078

111 678,65

0,59
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A. Všeobecné údaje

Poznámky

A.a.1) Údaje o účtovnej jednotke
Názov účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia alebo zriadenia:
IČO:

Občianske združenie Svetielko nádeje
Nám. L. Svobodu 4
24. mája 2002
37 889 346

A.a.2) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:

MUDr. Pavel Bician
T. Vansovej 16, 974 01 Banská Bystrica

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:

Mgr. Adriána Bernátová
Partizánska cesta 52, 974 01 Banská Bystrica

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:

Ing. Michael Dubberke
Ružová 2, 974 01 Banská Bystrica

Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:

MUDr. Štefánia Škripková
Kozačekova 2107, 960 01 Zvolen

A.b) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky
Meno, priezvisko, (obch. meno) člena
Pavel Bician
Pavel Bician
Veronika Rosová
Igor Obšajsník
Marek Michalčík
Libor Spiššák
Oľga Moškurjáková
Ján Piterka

Názov orgánu

Poznámka

Predseda združenia
Člen rady
Člen rady
Člen rady
Člen rady
Člen rady
Riaditeľka
Riaditeľ

štatutárny zástupca
Koná za združenie na základe plnej moci

Do 31.8.2018
Od 1.9.2018

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
Poskytnuté služby za propagáciu
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A.d) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

7

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
7

2

2

0

0

22

29

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného
obdobia

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 2018 nemenila účtovné zásady a metódy.

B.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Účtovná jednotka v roku 2018 nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok.
Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
Účtovná jednotka v roku 2018 neprijala dlhodobý nehmotný majetok darovaním a ani iným spôsobom.
Účtovná jednotka v roku 2018 nakupovala dlhodobý hmotný majetok a oceňovala ho obstarávacou cenou.
Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
Účtovná jednotka v roku 2018 neprijala dlhodobý hmotný majetok darovaním a ani iným spôsobom.
Účtovná jednotka v roku 2018 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)
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Iný spôsob:
Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila zásoby vlastnou činnosťou.
Účtovná jednotka v roku 2018 prijala zásoby darovaním a oceňovala ich cenou stanovenou v darovacej
zmluve.
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 2018 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 2018 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
Zdravotnícke zariadenia
Motorové vozidlá  Peugeot
Nábytok – kancelária Hospic
Invalidné vozíky
Byt – Nám. L. Svobodu 4
Seat Alhambra Style PLUS 2.0
TDI
Kyslíkový koncentrátor Airsep
Lôžkový monitor OXIMETER s
príslušenstvom
Motorové vozidlo  Citreon

Doba odpisovania
6 rokov
6 rokov
6 rokov
4 roky
20 rokov

Sadzba odpisov
1/6
1/6
1/6
1/4
1/20

Odpisová metóda
rovnomerné
rovnomerné
rovnomerné
rovnomerné
rovnomerné

4 roky

1/4

rovnomerne

6 rokov

1/6

rovnomerne

6 rokov

1/6

rovnomerne

4 roky

1/4

rovnomerne

B.e) Údaje o zásadách pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Účtovná jednotka v roku 2018 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

A
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

b

c

d

54 950,00

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí
e

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

f

g

h

i

j

86 239,41
16 113,00

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok
k

1 460,53
16 113,00

Spolu

l

142 649,94
16 113,00

16 113,00

54 950,00

102 352,41

0,00

1 460,53

158 762,94

11 221,00

77 711,01

88 932,01

2 748,00

7 130,00

9 878,00

13 969,00

84 841,01

98 810,01

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
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43 729,00

8 528,40

1 460,53

53 717,93

40 981,00

17 511,40

1 460,53

59 952,93
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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

Peugeot 207 – havarijné poistenie
Peugeot 207 – havarijné poistenie
Peugeot 207 – havarijné poistenie
Poistenie v bytovom dome  byt
 hnuteľné veci
Seat Alhambra Style PLUS – havarijné poistenie

12 600,00
12 600,00
12 600,00
66 000,00
8 000,00
30 801,00

Platnosť zmluvy od 
do
26.1.10 – neurčito
26.1.10 – neurčito
26.1.10 – neurčito
31.12.2014 – neurčito
4.9.2014  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

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

18 868,35

27 168,40

9 288,82

3 568,48

820 537,37

836 762,95

848 694,54

867 499,83

Bankové účty s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

Iný krátkodobý finančný majetok účtovná jednotka nevlastní.

C.f) Prehľad o opravných položkách k zásobám
Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila opravné položky k zásobám.

C.g) Údaje o významných pohľadávkach podľa položiek súvahy
Položka súvahy

Riadok

Hlavná činnosť

Pohľadávky z obchodného styku

043

233,06

Ostatné pohľadávky

044

1 000,00

Daňové pohľadávky

046

31,69

Ostatné pohľadávky

050

745,75

Spolu

Podnikateľská činnosť

2 010,50

C.h) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam
Účtovná jednotka v roku 2018 netvorila opravné položky k pohľadávkam.
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C.i) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Text
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

2 010,50

945,55

2 010,50

945,55

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

C.j) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov budúcich období
a príjmov budúcich období
Náklady budúcich období, z toho:
Telefónne poplatky, prístup na internet
Poistenie
Kanc. potreby, literatúra
Ostatné služby
Reklama a propagácia
Príjmy budúcich období
Úroky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
1 572,22
93,36
826,43
15,00
313,43
324,00
0,00
0,00

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
1 498,08
66,84
551,56
8,71
546,97
324,00
308,19
308,19

C.k) Údaje o vlastných zdrojoch krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek
súvahy

Názov položky
Imanie a fondy

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
()

Presuny
(+, )

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

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
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

39 638,85

39 638,85

575 514,54

+ 65 382,46

640 897,00

65 382,46

111 679,24

 65 382,46

111 679,24

680 535,85

111 679,24

0,00

792 215,09
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C.l) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

65 382,46

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
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
65 382,46

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
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
Rezerva – audit
Rezerva – dovolenky + poistenie
Rezerva – služby

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba
rezerv

Použitie
rezerv

400,00

400,00

400,00

6 087,36

11 941,66

4 980,31

165,97

450,00

165,97

Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
400,00

1 107,05

11 941,66
450,00

Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

6 653,33

12 791,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezervy spolu

6 653,33

12 791,66

5 546,28

1 107,05

12 791,66

C.m.2) Údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky
Významné položky
325 – Ostatné záväzky
Účet 325 – Ostatné záväzky spolu

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
0,00
0,00

10 970,84

10 970,84

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
0,00

10 970,84

10 970,84

0,00

Prírastky

Úbytky
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379 – Iné záväzky

372,95

35 677,32

36 050,27

0,00

Účet 379 – Iné záväzky spolu

372,95

35 677,32

36 050,27

0,00

C.m.34) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Stav na konci
Bežného
účtovného
obdobia

Druh záväzkov

Záväzky po lehote splatnosti

Bezprostredne
predchádzajúceh
o účtovného
obdobia

105,05

0,00

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka

21 892,77

26 739,85

Krátkodobé záväzky spolu

21 997,82

26 739,85

14,20

0,12

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov
vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

0,00

Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

14,20

0,12

22 012,02

26 739,97

C.m.5) Prehľad záväzkov zo sociálneho fondu

0,12

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
11,24

703,53

433,62

Bežné účtovné
obdobie

Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

0,00

0,00

689,45

444,74

14,20

0,12

C.m.6) Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Účtovná jednotka v roku 2018 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
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

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúce
účtovného
obdobia

211 768,94

Prírastky

88 545,93

Úbytky

211 768,94

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

88 545,93

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
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C.o) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Účtovná jednotka v roku 2018 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
Hodnota podľa druhov typov výrobkov a služieb
Produkt 3:
zdravotná
Produkt 4:
starostlivosť
Predch.
Bežné
Predch.
Bežné
Predch.
účtovné účtovné účtovné účtovné účtovné
obdobie obdobie obdobie obdobie obdobie
0,00 1 077,01
0,00

Produkt: pohľadnice

Produkt: propagácia

Bežné
účtovné
obdobie
0,00

Predch.
účtovné
obdobie
0,00

Bežné
účtovné
obdobie
14 800,00

Podnikateľská činnosť

180,00

575,00

5 715,82

Spolu

180,00

575,00

20 515,82

Druh činnosti

Hlavná činnosť

3 600,00

0,00

0,00

3 600,00 1 077,01

0,00

D.b) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov
a zákonných poplatkov
Položky výnosov
Prijaté dary

Bežné účtovné obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

1 100,00

1 449,00

251,58

33 692,38

Prijaté príspevky od iných organizácií

86 226,54

75 029,50

Prijaté príspevky od fyzických osôb

75 389,14

58 291,93

Príspevky z podielu zaplatenej dane

370 878,38

201 951,47

Iné ostatné výnosy

D.c) Prehľad dotácií a grantov
Účtovná jednotka v roku 2018 neprijala dotácie a granty.
D.d) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
Položky výnosov
Úroky

Bežné účtovné obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

100,99

1 057,23

0,03

7,19

0,00

7,19

Kurzové zisky
z toho: kurzové zisky ku dňu
zostavenia účtovnej závierky

D.e) Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov
Položky nákladov
Spotreba materiálu
Spotreba energie

Bežné účtovné obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

32 108,94

29 852,72

0,00

0,00

85,68

151,58

Opravy a udržiavanie

8 199,35

3 303,48

Cestovné

2 942,74

657,68

Náklady na reprezentáciu

2 060,27

4 883,25

Ostatné služby

118 736,45

84 925,78

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady

143669,43

89 935,20

49 142,45

31 493,71

5 878,59

3 801,23

Predaný tovar

Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky

21,67

42,47

128,30

201,18
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23,79

0,04

36 573,81

29 345,90

2 150,53

2 103,50

D.f) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej
dane
Ochrana a podpora zdravia, prevencia,
liečba, resocializácia drogovo závislých
v oblasti zdravotníctva a sociálnych
služieb
Réžia organizácie

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

151 467,36

106 714,70

60 301,58

52 394,74

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

88 545,93

D.g) Významné položky finančných nákladov a celková sumu kurzových strát
Položky nákladov

Bežné účtovné obdobie

Úroky
Kurzové straty
Z toho: kurzové straty účtované ku
dňu zostavenia účtovnej závierky

Predchádzajúce účtovné obdobie
0,00

0,00

23,79

0,04

0,89

0,04

D.h) Údaje o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia
účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby

400

daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

400

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 2018 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 2018 nemá iné aktíva, ktoré vznikli v dôsledku minulých udalostí.
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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 2018 nemá povinnosti, ktoré vznikli ako dôsledok minulých udalostí.

F.c) Opis významných položiek ostatných finančných povinností
Účtovná jednotka v roku 2018 nemá ostatné finančné povinnosti.

F.d) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vlastníctve účtovnej
jednotky
Účtovná jednotka v roku 2018 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 2018 nemá informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
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