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

Cieľom organizácie je:

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

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

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

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

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

• vytváranie nových iniciatív v prospech detí a mladistvých 
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich 
presadzovanie cez kompetentné miesta.
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• Zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov.

• Podpora činnosti nemocničnej školy.

• Výstavy detských výtvarných prác.

• Divadelné a hudobné predstavenia pre deti na oddelení.

• Nákup lekárskych prístrojov.

• Podpora vzdelávania a poradenstvo pre rodičov.

• Výlety a pobyty pre bývalých pacientov.

HLAVNÉ
AKTIVITY
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Projekt „Balíček prvého kontaktu“

Cieľ:

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

Realizácia:

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

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

REALIZOVANÉ
PROJEKTY
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Výlet do Bojníc

Cieľ:

Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť ZOO v Bojniciach.

Realizácia:

Výlet sme zorganizovali v sobotu 18. júna 2011. Bol určený pre deti 
liečené na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej 
fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Každé dieťa 
si mohlo vziať so sebou jedného rodinného príslušníka.

Počet zúčastnených: 21.

Cieľom výletu bola zoologická záhrada, ktorá ponúka možnosť 
pozorovať exotické zvieratá a naučiť sa niečo o ich živote. 
Pre deti je to forma zážitkovej terapie.

Po prehliadke zoologickej záhrady bol spoločný obed v reštaurácii, 
a potom mali deti voľný program, pretože práve prebiehal v okolí 
zámku rôzny sprievodný program.

Výlet sa všetkým veľmi páčil.

Tvorivé dielne v nemocnici

Cieľ:

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

Realizácia:

Snažili sme sa vytvoriť priestor kreatívnej dielne pre aktívne 
trávenie voľného času detí počas pobytu v nemocnici. Ponúkli sme 
deťom možnosť využívať nové techniky a materiály z kreatívnej, 
umeleckej i úžitkovej tvorby a tým rozvíjať ich zručnosť a osobnosť. 
Poskytli sme deťom možnosť ako sa realizovať, a tak si pestovať 
pocit uspokojenia z vlastnej činnosti, sebaúctu, sebavedomie. 
Vytvorili sme priestor na tvorbu darčekov pre príbuzných a 
priateľov, a tak isto miesto na to, aby výsledky svojho tvorivého 
nadšenia mohli prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť 
si izby svojimi prácami.
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Meninové a narodeninové darčeky pre hospitalizované deti

Cieľ:

Plniť sny detí počas liečby.

Realizácia:

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

Stretnutie rodín ktoré stratili dieťa

Cieľ:

Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.

Realizácia:

S niektorými rodinami sa stretávame aj po úmrtí ich dieťatka 
a vieme, že ich životy nie sú ľahké. Niektorí vyjadrili želanie 
a potrebu stretnúť sa s rodinami s podobným osudom.

Preto sme po piatykrát zorganizovali víkendový pobyt v termíne 
od 6. do 8. mája 2011 v hoteli Polianka na Krpáčove.

Rodiny sa ubytovali, postupne zoznámili, nasledovala spoločná 
večera a po nej spoločný večer, kde sme mali nachystané 
premietanie filmu „Oskar a ružová pani“. Spätná väzba bola veľmi 
pozitívna, ľuďom sa film páčil, mnohí videli v Oskarovi vlastné 
dieťa, ktoré stratili. Spoločné rozhovory prebiehali dlho do noci.

Sobota sa niesla v relaxačnom a výletnom duchu. Po raňajkách 
sme vyrazili autami do Bystrianskej jaskyne. Prehliadka jaskyne 
trvala asi hodinu, keďže sme boli veľká skupina. Nasledoval 
obed a prekvapenie – jedna z maminiek upiekla tortu, ktorá bola 
vyzdobená nápisom „5. ročník stretnutia rodín a priateľov“ 
s naším logom.

Po obede bol voľný program. Časť ľudí využila možnosť relaxovať 
vo vírivke. Druhá časť sa vybrala na prechádzku okolo jazera. 
Zastavili sme sa pri chate pri jazere, kde bolo detské ihrisko 
a v časti oploteného lesa chovali dva diviaky. Po večeri bol voľný 
program, rodiny sa stretli a rozprávali.

Nedeľa nám pripravila nemilé prekvapenie v podobe dažďa. 
Mali sme pripravenú ešte návštevu golfového ihriska na Táľoch, 
ale pre nepriazeň počasia sme ju museli zrušiť.

V nedeľu program skončil raňajkami a rozlúčkou.

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

Podarilo sa nám vyčariť úsmev na tvárach rodičov aj detí a dúfame, 
že na budúci rok sa stretneme znovu.

Projekt „Víkend na ranči“

Cieľ:

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

Realizácia:

Víkendový pobyt na Farme svätého Františka v Horných Hámroch 
sme zorganizovali v termíne od 13. do 15. júna 2011. Na turnuse 
sa okrem liečeného dieťatka mohol zúčastniť aj jeden rodinný 
príslušník.

Deti mali zabezpečené jazdenie na koňoch, naučili sa ovládať 
koníka a klusať na ňom. Hrali sa spoločenské hry, futbal, 
boli sme na prechádzke po okolí a večer bola opekačka.

Projekt „Leto pri mori“

Cieľ:

Deťom, ktoré boli pre onkologické ochorenie dlhodobo 
hospitalizované a ochudobnené o zážitky spojené s detstvom, 
umožniť, aby prežili niekoľko zmeškaných dní pri mori.

Realizácia:

Tento rok sme sa rozhodli zorganizovať výlet do prímorského 
strediska na Makarskej riviére v Chorvátsku – Živogošče Blato.

V termíne od 1. do 10. júla 2011 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 
18 detí. Užili si slniečko, vodu a hry. Jeden deň sme zorganizovali 
výlet loďou do Makarskej, spojený s obedom a prehliadkou 
mestečka.

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

Zdravotný dozor bol zabezpečený lekárom a zdravotnými setrami.
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Projekt Dopravná služba

Cieľ:

Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť 
využiť dopravu sanitkou, ktorá je však pre našich pacientov nevyho-
vujúca. Sanitka totiž preváža viacerých pacientov v jednom 
vozidle. Tak sa stáva, že dieťa s onkologickým ochorením cestuje 
spolu s inými dospelými pacientmi. To nie je pre dieťa vhodné, 
pretože v dôsledku onkologickej liečby majú malí onkologickí 
pacienti zníženú obranyschopnosť organizmu, takže by sa nemali 
prepravovať s inými chorými ľuďmi. Navyše sprevádzajúca osoba, 
napr. mamina si musí za cestu v sanitke zaplatiť.

Realizácia:

Vďaka spoločnosti ABB môžeme od 1. 3. 2008 prevážať deti 
z domova na ambulantnú kontrolu a späť či na plánovanú hospi-
talizáciu vlastnou dopravou. Od 19. 5. 2011 OZ Svetielko nádeje 
robí prepravu novým sedemmiestnym vozidlom Seat Alhambra. 

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

Od 1. januára do 31. decembra 2011 bolo prepravovaných 35 detí, 
uskutočnilo sa 194 prepráv a najazdilo sa 54 898 km.

Projekt „Vianoce a Silvester“

Cieľ:

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

Realizácia:

Na Štedrý deň sme pre detských onkologických pacientov a ich 
rodiny pripravili štedrovečernú večeru, ktorá sa podávala priamo 
na oddelení detskej onkológie. Nakúpili sme výzdobu, deti si 
v rámci tvorivých dielní vyrobili nádherné vianočné svietniky, 
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ktoré zdobili stoly v jedálni, kde sa večera podávala. Oddelenie 
sme vyzdobili svetelnými reťazami, girlandami, sklené svietniky 
a sviečky pretvorili priestor jedálne a vytvorili vianočnú náladu.

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

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

Projekt Dobrovoľnícka návštevná služba

Cieľ:

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

Projekt Kolekcia pozdravov

Cieľ:

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

Realizácia:

Predajom pozdravov získavame peniaze na financovanie našich 
ďalších projektov. Myšlienku podporil básnik Milan Rúfus výberom 
svojich básní pre deti a o deťoch. Obrázky kreslili choré deti 
počas vlastnej liečby alebo iní výtvarníci.
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Projekt kultúrne podujatie – muzikál na ľade „Mrázik“

Cieľ:

Deťom, ktoré boli pre onkologické ochorenie dlho hospitalizované, 
kompenzovať stratené zážitky patriace k detskému veku a umožniť 
im, aby zažili neopakovateľnú atmosféru muzikálu naživo.

Realizácia:

Muzikálové predstavenie sa konalo na zimnom štadióne vo Zvolene 
5. novembra 2011. Každé dieťa si mohlo vziať so sebou jedného 
rodinného príslušníka.

Deti mali možnosť vidieť tie najlepšie krasokorčuliarske výkony, 
najznámejšiu rozprávku Vianoc a najkrajšie piesne v podaní 
Karla Gotta a Ivety Bartošovej.

Nevedeli sa „vytešiť“ z krásnych kostýmov zvieratiek, padajúceho 
snehu či prenádherných projekcií. 

Kto Mrázika nevidel, prichádza o zážitky, na ktoré sa nezabúda.

Benefičný koncert Stredoslovenského múzea

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so 
Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a naším združením 
zorganizoval slávnostnú vianočnú benefíciu Stredoslovenského 
múzea pod názvom „Svetlo pre Svetielko“. Benefícia sa uskutočnila 
20. decembra 2011 o 18.00 hod. v historických priestoroch 
Thurzovho domu.

Výnos zo slávnostnej benefície bol 267,80 eur.

Návštevy Anastasie Kuzminovej

Nasťa Kuzminová nosí na svojej kombinéze logo Svetielka nádeje, 
propaguje nás doma i v zahraničí, návštevami a malými darčekmi 
teší malých pacientov zakaždým, keď jej to čas dovolí.

Tretieho júna varila Anastasia Kuzminová na parkovisku 
pred Kolibou u sv. Krištofa pravý ruský boršč a výťažok z tejto 
dobročinnej akcie vo výške 700 eur venovala nášmu združeniu.

„Únava sa ani tak nehlásila, mala som z toho veľkú radosť a dobrý 
pocit, že podporíme detskú onkológiu. Spôsob sme vymysleli 
originálny, nový. Pomáhať onkologicky chorým deťom – Svetielku 
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nádeje – sme sa rozhodli po olympiáde vo Vancouveri. Počas 
sezóny nemáme veľa času, aby sme ich navštívili, takže aspoň 
takto chceme trochu prispieť. Možno to nebudú veľké peniaze, ale 
úprimné, takže verím, že sa im zídu.“ (zdroj citátu: bystrica.sme.sk)

Zasmečuj pre deti

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

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

Dospelí často vravia mladým ľuďom, aby si z nich brali príklad. 
Teraz by to mohlo byť naopak a dospelí by si mohli vziať príklad 
z Mateja – z toho, ako sa dokázal „prehupnúť“ nie do zabehaného 
spôsobu života, ktorý žil pred ochorením, ale do takého života, 
v ktorom zúročil všetky dovtedajšie životné skúsenosti a posunul 
sa v osobnom vývoji míľovými krokmi dopredu.

Výťažok z nultého ročníka akcie „Zasmečuj pre deti“ je 
krásnych 1707,55 eur.

Prístrojové vybavenie do Detskej fakultnej nemocnice

• Chirurgické a urologické inštrumentárium pre operačné 
sály – pri operáciách chýbali nové inštrumenty, ktoré prispievajú 
k lepšiemu hojeniu rán po chirurgických výkonoch, preto sme 
schválili nákup inštrumentov vo výške 21 726,57 eur.

• Hill Rom The West pre pneumologickú ambulanciu – je to 
systém na efektívne čistenie dýchacích ciest. Obsahuje nafukovaciu 
vestu, pripojenú dvoma hadicami ku generátoru vzduchových 
impulzov. Generátor rýchlo nafúkne a vyfúkne vestu, pričom 
jemne stláča a uvoľňuje hrudnú stenu a vytvára prúdenie vzduchu 
v pľúcach. Tento proces vyvoláva u pacienta pocit na kašeľ a posúva 
hlieny k centrálnym dýchacím cestám, odkiaľ môžu byť hlieny 
vykašlané, alebo odsávané. Systém je určený pre chronických 
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alebo akútnych pacientov s respiračnými komplikáciami 
asociovanými s viac ako 500 chorobami alebo poúrazovými stavmi, 
ako sú napr. cystická fibróza, muskulárna distrofia, závislosť od 
ventilátora u pacientov po transplantácii pľúc. Cena prístroja 
je 11 541,06 eur.

• Infračervená lampa pre onkologicko-hematologickú kliniku 
v sume 34,99 eur.

• Váha s metrom a dojčenská váha.

• Dezinfekčný a umývací program na operačné sály – prispeli 
sme sumou 45 619,20 eur.

• Detské postieľky s matracom na onkologicko-hematologickú 
klinku. Zakúpili sme 3 postieľky v sume 2 741,76 eur.
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4

HOSPODÁRENIE
OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA

Výnosy

Tržby z predaja služieb DNM a DHM 9 900,00 €

Tržby za predaný tovar 530,60 €

Úroky 1 566,47 €

Kurzové zisky 182,74 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 28 051,45 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 16 535,28 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 145 652,89 €

Prijaté dary 3 180,00 €

Iné ostatné výnosy 20,32 €

SPOLU 205 619,75 €
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Náklady

Spotreba materiálu  18 171,26 €

Spotreba energie  1 473,88 €

Predaný tovar  322,67 €

Opravy a udržiavanie  631,13 €

Cestovné  107,71 €

Náklady na reprezentáciu  7 614,05 €

Ostatné služby  37 001,63 €

Mzdové náklady  25 618,64 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 8 999,09 €

Zákonné sociálne náklady  1 631,72 €

Ostatné dane a poplatky  93,81 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 51 181,20 €

Kurzové straty  43,99 €

Dary  41 662,88 €

Iné ostatné náklady  1 932,06 €

Odpisy DHM a DNM  18 676,86 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  1 400,58 €

Daň z príjmov  297,43 €

Zostatková cena predaného DNM a DHM  3 364,88 €

SPOLU  220 225,47 €

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

Stav k 1.1.2011 k 31.12.2011

Pokladňa  842,25 € 1 876,32 €

Bežný účet 14 479,59 € 42, 826,78 €

Termínovaný vklad 336 290,24 € 353 482,07 €

SPOLU 351 612,08 € 398 185,17 €
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5

ČLENOVIA
OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA
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Občianske združenie pracovalo v roku 2011 
v tomto zložení:

predseda združenia Bician Pavel 

účtovníčka Strečková Silvia 

koordinátor dobrovoľníkov 
a sociálna práca Moravčík Ľuboš

koordinátorka spolupráce so školou Hubáčková Eva 

výkonná riaditeľka Rosová Veronika 

vedúci dopravnej služby Snopko Miroslav

členovia rady Jančová Jolana
 Klimčáková Martina
 Kovačechová Mariana
 Laho Ladislav
 Lauková Mária
 Piterka Ján
 Spiššák Libor
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6

POĎAKOVANIE

— 31 — 

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

ABB, s.r.o. Bratislava

ABC Media, s.r.o. Banská Bystrica

AMI, s.r.o. Harmanec

Adámek Lukáš

ATRO, s.r.o. Banská Bystrica

B6 Slovakia Lučenec

Bayer Bratislava

Bezemková Anna

Bojdová Ľudmila

Bradovka Miroslav

Budajová Jarmila Žiar nad Hronom

Creogroup Piešťany

Confal, s.r.o. Slovenská Ľupča
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Čipikal Róbert 

Červienka Michal 

Číž Blažej Martin

Davital, s.r.o. Banská Bystrica

Dvořáčková Marie 

Dubovcová Denisa 

Dupáková, rodina Banská Bystrica

Dutka Silvester Brusno

Dutková Ľudmila

Ďurček Tomáš 

Ďuriš Ján

Elba Kremnica

Evonik Fermas Slovenská Ľupča

Faby Norbert

Ficza Ladislav

Figurová Jana

L. Ffler Viliam

Fekete Attila

Fleischerová Ľudmila

Flow Control Grafitti

Gajdošík Rudolf 

Gallo 

Grgelová Petra

Grohmannová Zuzana

Guzmický Peter

Habas Martin 

Haladek Rado Žiar nad Hronom

Hallóová Mária

Hanusková Miroslava

Hanzely Martin

Hauptová Petra

Hojdíková Monika

Holzmanová Kristína
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Horváthová Renáta

Hraboš Jozef

Hrbáčková Valentína

Hrehuš

Hríň Pavol Banská Bystrica

Hrubá Terézia

Huňady Róbert

Hurtoňová Soňa

Hydrotour Bratislava

Javúrek 

Jerguš Miroslav

K-Dance Banská Bystrica

Kahaník Juraj

Kaffanová Zuzana

Kalamárová Katarína

Kišoňová Jana

Klein Róbert

Kmeť Michal

Koščák Jozef Kežmarok

Krajská prokuratúra Liptovský Mikuláš

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Krušpánová Katarína Banská Bystrica

Kubiš Mário

Kusý Miroslav, Ing.

Kuzmániová Poltár

Labath Vladimír

Lastíková Mária

Lampášik

Le Desir

Ležák Michal

Licko Peter

Liga proti rakovine Bratislava

Lintne Jozef
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Lopúchová Alžbeta

Luptáková Zuzana

Luptovský Martin

Mada Michal

Martoníková Martina

Matoš Jozef

Mayer Csaba

Mešťanová Iveta

Mišutková Marta 

Mlich Michal

Molnárová Daniela

Mountfield 

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

Murgaš Miroslav

Naďová Soňa

Nastja SK Banská Bystrica

Net Building Slovakia, s.r.o.

Neupauer Marek

OZ Nádej na život Bratislava

Obec Mojtín

Odleváková Miroslava

OZ Povodie Hrona Banská Bystrica

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš

Ottová Viera

OZ Slza šťastia

Packová Katarína

Palasthy Sečovce 

Páleník Albín

Petit Press, a.s. Bratislava

Petrovič Peter 

Pekárik Juraj

Piliarčíková Andreja

Piváreň ALFA Púchov 



Piterka Ján Banská Bystrica

Pontiš Tomáš

Poragro, s.r.o.

Považanová Eva

PRO, s.r.o. Banská Bystrica

Puškelová Lenka 

Rajniak Ján

Rónai Alexander

Rýsová

SC Europa Banská Bystrica

Siman Jozef

Skorka Radoslav

Skorková Jana

Slavkovský Marián

Slováková Angelika

Sokol Ján

Spak Martin

SSE Žilina  Žilina

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

Szigety Peter

Šalfavli Július

Šebesta Radovan

Študenti FPV a FHM UMB Banská Bystrica

Tallová Mária

Török Alfréd

Uhrecká Martina

Ušák René

Valica Štefan

Valušková Zuzana 

Vavreková Dagmar, JUDr. Banská Bystrica

Varga Peter

Verejné obstarávanie  Bratislava

Vizváry Adrián
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Vrabček Martin Liesek

Vykecajsa.sk

Výcviková jednotka vojenských misií Martin

Zamestnanci ASO Vending Banská Bystrica

Zaťková Mária

Základná škola Ďumbierska Banská Bystrica

Základná škola Pliešovce

Základná škola J. Zemana Nová Baňa

Základná škola M. R. Štefánika Žiar nad Hronom

Základná škola Dr. Jánskeho Žiar nad Hronom

Žila Július, SVON

Všetkým darcom, ktorí si neželajú byť zverejnení.

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

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

tel.: 0908 073 073
office@svetielkonadeje.sk

www.svetielkonadeje.sk

IČO: 37889346
DIČ: 2021703200

Bankové spojenie: 262 0756 262/1100

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