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

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

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

Cieľom združenia je najmä:

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

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

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

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

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

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

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

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

Formy činnosti:

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

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

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

4. osvetová činnosť,

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

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

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

2

Projekt „Balíček prvého kontaktu“
Zakúpením balíčkov dostanú deti už pri prvej hospitalizácii základnú výbavu, ktorú budú potrebovať 
a používať 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, detský príbor, hrnček, teplomer, šatka na hlavu.

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

Tvorivé dielne v nemocnici 
V rámci spolupráce so Základnou školou pri DFNsP uskutočňujeme zaujímavý projekt Kreatívne dielne, 
vďaka ktorému hospitalizované deti môže viesť profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti 
a pomáhať im tak spríjemniť život v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu a iným činnostiam, ktorých 
výsledkom sú rozkošné dielka. Takto strávený čas im umožní aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť, 



— 8 —



— 8 —

úzkosť a smútok. Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu. 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. 

Donovaly Fest opäť podporil Svetielko nádeje
Jubilejný 10. ročník zimného festivalu Donovaly Fest 2016 sa uskutočnil v sobotu 27. februára pod 
zjazdovkou Nová hoľa na Donovaloch. Organizátori tohto jedinečného podujatia sa opäť rozhodli 
podujatím podporiť naše občianske združenie.

Známi hudobní interpreti a kapely zvučných mien prilákali na festival stovky návštevníkov. Ani tento 
rok nechýbal skvelý moderátor Richard Vrablec. Vstup na festival bol voľný. Opäť sa podarilo vyzbierať 
krásnu sumu – tento rok bol celkový výťažok 15 000 eur. Symbolický šek odovzdali MUDr. Pavlovi 
Bicianovi hlavní organizační nadšenci festivalu František Jasenec a Milan Klačman.

Keďže išlo o jubilejný desiaty ročník, aj my sme pripravili organizátorom malé prekvapenie. Bolo akousi 
symbolickou cenou vďaky za všetky doterajšie ročníky, vďaka ktorým sa podarilo vyzbierať a podporiť 
Svetielko nádeje celkovou sumou 70 000 eur. 

Keďže my vo Svetielku nádeje sme presvedčení, že DONOVALY FEST je FEST DOBRÝ, dali sme to spolu 
s deťmi, ktoré sa liečia na onkológii, naším darčekom na vedomie aj organizátorom. 

Skvelou správou pre nás je ich odhodlanie pokračovať v organizovaní festivalu i naďalej. Určite to 
chce veľa energie a nadšenie pre dobrú vec. Veríme, že im to vydrží a že sa opäť uvidíme o rok, už na 
jedenástom ročníku. 

Paličkovaná krása
Čipkárky z celého Slovenska, ale aj z Chorvátska a Českej republiky sa stretli v Novej Dubnici. Presvedčili 
sme sa na vlastné oči, že ak sa tieto šikovné ženy do niečoho pustia s nadšením a otvoreným srdcom, 
nemôže to dopadnúť inak ako výborne.
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Keď pred časom Klub paličkovanej čipky z Novej Dubnice prijal našu nesmelú ponuku na spoluprácu, 
netušili sme, aký to bude mať výsledok. Doslova nám to vyrazilo dych. Na výstave nás totiž vítali 
prekrásne práce čipkárok z rôznych kútov Slovenska. Svetluška z nášho loga dostala umeleckú 
paličkovanú podobu a veru ťažko sa nám hľadali slová, ktorými by sme vedeli náležite oceniť túto 
krásu. 

Vedúca klubu Anna Waldeckerová vo svojom príhovore na úvod okrem iného povedala: „Zišli sme sa už 
po štvrtýkrát, aby sme si počas troch dní vymenili skúsenosti, uzatvorili nové priateľstvá a obyvateľom 
mesta i okolia priblížili rozmanitosť slovenských čipiek. Naše stretnutie má ešte jeden rozmer 
– podporiť občianske združenie Svetielko nádeje. Čipkárky nemajú len šikovné ruky, ale hlavne dobré 
srdce. Na podporu Svetielka vytvorili viac ako tristo darčekov. Práce vytvorili starí i mladí. Najstaršie 
čipkárky majú viac ako 80 rokov a tie najmladšie z Popradu iba 12 rokov.“

V Novej Dubnici nám učarila nielen krása čipky, ale aj tí, ktorí sa na výstave prezentovali svojimi 
nádhernými prácami. Veľmi nás teší, že sme v radoch slovenských čipkárok našli obrovskú podporu. 

Ďakujeme všetkým čipkárkam od Bratislavy až po Košice, ktoré sme stretli osobne, ale aj tým, ktoré sa 
výstavy nezúčastnili a poslali svoje práce. 

Káva a boršč s príchuťou charity
Prednedávnom sa konali dve vydarené akcie, ktorých organizátori sa rozhodli výťažkom podporiť 
Svetielko nádeje. 

Kto zavítal v piatok 20. mája 2016 do centra Banskej Bystrice, mohlo sa mu stať, že objednanú kávičku 
mu priniesli známe osobnosti. V šiestich prevádzkach Cechu hostinských v Banskej Bystrici sa totiž 
športové osobnosti a krásne missky spojili pre dobrú vec. Išlo o sprievodný program Coffee Fiesty 
2016. Hostí obsluhovali olympijská víťazka v biatlone Nasťa Kuzminová, hokejista Tomáš Surový, Miss 
Slovensko 2015 Lujza Straková, ďalšie bystrické missky Kristína Roháčeková a Ľudmila Šedivcová, 
viceprimátor Martin Turčan, automobilový pretekár Richard Gonda, americkí futbalisti Zvolen Patriots, 
ako aj biatlonisti Pavlína Fialková a Martin Otčenáš. Vďaka nadšeniu všetkých osobností vládla na 
Námestí SNP skvelá atmosféra, ľudia sa fotografovali so známymi osobnosťami a páčilo sa im, že 
zároveň môžu aj pomáhať. Podarilo sa vyzbierať celkovo 1 000 eur.

Ďalšia vydarená akcia sa konala v Kolibe u sv. Krištofa v nedeľu 12. júna 2016, kde popoludní naša 
dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone Nasťa Kuzminová varila a podávala pravý ruský boršč. Kto 
prišiel ochutnať, neoľutoval. Jednak mal možnosť stretnúť sa s vynikajúcou športovkyňou a vychutnať
si kvalitnú špecialitu, jednaj mohol podporiť dobrú vec. Výťažok z vyzbieraných peňazí sa totiž 
organizátori tejto krásnej akcie rozhodli venovať Svetielku nádeje. Charitatívna akcia „Nasťa varí 
boršč“ sa v Kolibe u sv. Krištofa konala už po štvrtýkrát a opäť mala veľký úspech. Celkovo sa podarilo 
vyzbierať 1 100 eur.
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Organizátori oboch akcií sa spojili a spoločne prišli Svetielku nádeje výťažok odovzdať v stredu 
29. júna 2016. Za Kolibu u sv. Krištofa prišiel pán Milan Fekiač, za Cech hostinských v Banskej Bystrici 
Andrej Patráš a Ľuboš Končok. Všetko skvele zorganizovala a termínovo zladila Nasťa Kuzminová, 
dlhoročná priateľka Svetielka nádeje. Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie za dlhoročné úsilie 
podporovať dobrú vec a motivovať aj ďalších, aby sa k nim pridali. 

Medzinárodný deň detí
Spoločná akcia Svetielka nádeje, Klubu priateľov detskej nemocnice a Základnej školy pri zdravotníckom 
zariadení priniesla radosť na tvárach detí a veľa pozitívnych zážitkov. Od skorého rána čakal na deti, 
ktoré prišli na vyšetrenie, stôl plný prekvapení. Zvolenský tvarohový Mňamkáčik, jabĺčka, banány, ale 
aj nejaké tie sladkosti, pestrofarebné balóny, bublifuky, plyšáky – míňal sa najmä z televízie známy Ťuki 
– aj krásne papierové rozprávkové postavičky a zvieratká, to všetko bolo k dispozícii vo vestibule, kde 
sa s nadšením pristavovali deťúrence aj s rodičmi. Pred onkohematologickou ambulanciou boli okrem 
občerstvenia pripravené aj kreatívne aktivity.

Škola pozvala na tento deň experta na bubliny a popoludní spisovateľku Gabrielu Futovú, ktorá 
predstavila svoj rozprávkový príbeh O Bezvláske. Poriadny rozruch a skvelú náladu pripravili deťom 
aj Máša a medveď. Nabalili sme ich darčekmi a tie rozdávali deťom na všetkých oddeleniach v celej 
nemocnici. Fotografovanie s obľúbenými rozprávkovými postavičkami nemalo konca kraja.

Výnimočný deň plný prekvapení sa vydaril. Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli, priložili ruku k dielu 
a prispeli k vydarenej akcii. Všetci sme sa snažili, aby deti prežili svoj sviatok s úsmevom na tvári 
a v pohode. Aj v nemocnici. A že to tak bolo, potvrdzujú slová malého pacienta, ktorý odchádzajúc 
z nemocnice povedal: „Dnes tu bolo super! Mohli by nás takto prekvapiť aj inokedy!“

Výstava o Svetielku 
V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bola od 8. marca do 15. apríla 2016 výstava, ktorou sme 
verejnosti priblížili naše projekty. 

My vo Svetielku nádeje už 14 rokov pracujeme pre nádej, ktorú choré deti nikdy nesmú stratiť. 
Pomáhame deťom s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením. Od vzniku nášho 
občianskeho združenia, v máji 2002, sme boli oporou pre stovky rodín. Pomáhame zlepšiť kvalitu života 
v čase hospitalizácie dieťaťa, ale zameriavame sa aj na resocializáciu po liečbe. Pomáhame rodinám 
aj po strate dieťaťa. 
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Pripravili sme zaujímavé informácie o tom, ako pracuje detský mobilný hospic, komu slúži prepravná 
služby a byt pre rodiny, dozviete sa aj o nami organizovaných výletoch a rekondičných pobytoch.

Naše poďakovanie za priestor predstaviť prácu Svetielka nádeje patrí Štátnej vedeckej knižnici v Banskej 
Bystrici a PaedDr. Dušanovi Jarinovi, ktorý nám pomohol s inštalovaním výstavy. Za grafickú prípravu 
našich vystavovaných panelov ďakujeme grafičke – dobrovoľníčke Daniele Pusztaiovej, tlač sme 
zabezpečili v spolupráci s Copy Print Centrom Banská Bystrica.

Projekt „psychológ“
Projekt podporila nadácia Kvapka nádeje, a tak sa psychológ mohol stať členom nášho tímu, ktorý sa 
snaží pomáhať pacientom a ich rodinám. 

Čo vlastne na detskej onkológii psychológ robí? Pôsobí priamo na oddelení – pre rodiča aj pre dieťa. 
Zhovára sa o pocitoch neistoty a strachu, ktoré pociťujú na začiatku – čakanie na výsledky a konečnú 
diagnózu. Po stanovení diagnózy prichádza šok a otázka čo bude ďalej, čo teraz? Po tomto období 
nasleduje začiatok liečby – s rodičmi preberie možnosti, ako to povedať dieťaťu, súrodencovi či rodine. 
Prichádza obdobie adaptácie na prostredie a spoločne s deťmi začína boj s chorobou. Mnoho rodičov 
si poplače, posťažuje sa či ponadáva. Psychológ im poskytuj podporu aj v tomto čase. 

Projekt „liečebný pedagóg“ 
Liečebná pedagogika sa nesnaží dieťa pretvoriť na svoj obraz alebo ho napraviť, ale poskytuje mu 
predovšetkým pomoc pri zmenených, nerozvinutých, chýbajúcich somatických, psychických a sociálnych 
funkciách, ale tiež pomoc pri zvyšovaní kvality života či pomoc pri začleňovaní do spoločnosti. 
V liečebno-pedagogickej intervencii na pediatrickej onkológii a hematológii nejde o odstraňovanie 
ťažkostí zo života dieťaťa, ale o učenie, ako tieto ťažkosti zvládnuť. Vytvárame klientovi priestor na 
objavovanie svojich možností a zmysluplných spôsobov konania. 

Cieľom pomoci je sociálna inklúzia a normalizácia života dieťaťa v maximálne možnej miere a tieto
hľadiská sa nesmú stratiť ani pri dlhodobej odkázanosti na pomoc – dlhodobej hospitalizácii 
a udržiavacej liečbe či paliatívnej starostlivosti.

V liečebnej pedagogike sú prístupy terapeuta k dieťaťu založené na pevnom vzťahu a vytváraní 
špecifických situácií pre dosiahnutie pozitívnej zmeny a zmiernenie ich aktuálneho psychického, 
emocionálneho, motorického či sociálneho problému.
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Meninové a narodeninové darčeky pre hospitalizované deti
Cieľom je plniť sny detí počas liečby.

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

Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa
Chceme vytvoriť priestor pre stretnutie rodín, ktorým zomrelo dieťa v dôsledku ťažkého ochorenia. 
Strebnutie 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, podeliť sa o svoj smútok 
a vyjadriť podporu iným smútiacim rodičom. Stretnutie skupiny je moderované psychológom. 

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

Víkendový pobyt pre rodiny je určený pre najbližšiu rodinu zosnulých detí. Pomáhame vytvoriť 
a koordinovať činnosť svojpomocnej skupiny, ktorá prostredníctvom zmeny prostredia, spoločných 
zážitkov, možnosti porozprávať sa mimo bežných dní môže pracovať so svojimi pocitmi, myšlienkami 
a vnímať proces smútenia v rôznych časových obdobiach. Svojpomocná skupina môže svojou 
atmosférou a priamou podporou aktívne prispieť k lepšiemu zvládaniu stresu a smútku rodinám, ktoré 
majú úmrtie dieťaťa v rodine čerstvé. Pomocou vytvorenia priestoru pre ich spomienky, postrehy 
a skúsenosti vzniká svojpomocná skupina, ktorá medzi sebou komunikuje počas roka a navzájom sa 
podporuje a delí sa o skúsenosti a osudy. 

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

Víkendový pobyt sme zorganizovali od 6. do 8. mája 2016 v hotel Liptovský dvor v Liptovskom 
Jáne. Stretnutia sa zúčastnili celé rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol pripravený program podľa ich 
veku a záujmov. Z nášho združenia sa zúčastnil lekár onkológ, zdravotná sestra, sociálny pracovník, 
psychológovia, kaplán a koordinátor programu pre deti.

Náklady na stretnutie boli vo výške 7 779 €, zúčastnilo sa 12 rodín, spolu 42 osôb.

Druhýkrát sme zaradili do nášho programu aj stretnutie po pol roku od predchádzajúceho stretnutia, 
kde boli pozvané len rodiny, ktoré sú čerstvo po strate dieťatka. Pobytu sa zúčastnilo 11 rodín, 
spolu 46 osôb.
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Projekt „Víkend na ranči“
Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia a tým ukrátené 
o zážitky patriace k detskému veku, chceme umožniť, aby prežili niekoľko zmeškaných dní v prírode so 
zaujímavým programom a svojimi rovesníkmi.

Víkendový pobyt na Farme svätého Františka v Horných Hámroch sme zorganizovali v termíne od 3. do 
5. júna 2016. Na turnuse sa okrem liečeného dieťatka mohol zúčastniť aj jeden rodinný príslušník.

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

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

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

Víkendu sa zúčastnilo 6 detí s rodičom, sociálny pracovník, liečebná pedagogička a zdravotná sestra.

Náklady na víkend boli 1 282 €.

Projekt „Leto pri mori“
Cieľom projektu je umožniť deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického 
ochorenia a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, aby prežili niekoľko zmeškaných dní pri 
mori.

V období od 1. do 10.júla 2016 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 20 detí. Desaťdňový pobyt na 
Makarskej riviére v malom letovisku Živogošče Blato je určený pre deti liečené na onkologické 
ochorenie na KPOH v Banskej Bystrici. Cieľom pobytu je prostredníctvom zážitkovej terapie, budovania 
nových sociálnych kontaktov, relaxačných a oddychových činností, hier a súťaží, nahradiť chvíle, ktoré 
deti strávili počas liečby v nemocnici príjemnými zážitkami. 

Výlet do Chorvátska je pobytový výlet. Podstatnou časťou programu je pobyt na pláži, plávanie, 
hry vo vode, bezpečné šnorchlovanie. Počas obedňajšej prestávky majú deti siestu, aby dopriali telu 
odpočinok. Počas siesty je možnosť hrať sa spoločenské hry alebo oddychovať, deti nie sú vystavené 
prudkému poludňajšiemu slnku. 
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K pobytu patrí aj fakultatívny výlet loďou do prímorského mestečka Makarska. Večerný program 
je s sčasti vyplnený súťažami a sčasti voľný. Deti počas pobytu nadväzujú nové priateľstvá. Pobyt 
bez rodiny pôsobí na deti aktivačne, sú vedené k samostatnosti, avšak personál je im vždy nablízku. 
Na výlete je zabezpečená starostlivosť lekára aj sestier. Plná penzia je zabezpečená v reštauračnom 
zariadení. Zabezpečený je aj pitný režim pre deti.

Náklady na pobyt boli 10 810 €.

Každý tretí rok v spolupráci s občianskym združením Nádej pre život v Bratislave organizujeme pobyt 
pre našich dospelých pacientov na Makarskej riviére v stredisku Baško Polje . Tento rok sa zúčastnilo 
14 detí a zdravotná sestra.

Projekt „Leto v Tatrách“
Výlet je určený pre deti od 5 do 19 rokov, liečené na onkologické ochorenia na KPOH v Banskej Bystrici 
a sprevádzajúcu osobu. Pobytu sa zúčastnilo 22 osôb.

Miestom pobytu v termíne 15. až 18. septembra 2016 bol hotel Solisko na Štrbskom Plese.

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

Pobyt vo Vysokých Tatrách zorganizovalo Svetielko nádeje už piaty raz. Hlavný program je tvorený 
výletmi s turistickým zameraním – túry a výlety sú vybraté tak, aby ich zvládli všetky vekové kategórie. 

V piatok sme začali túrou na Popradské pleso, navštívili sme Symbolický cintorín. V sobotu sme napriek 
zlému počasiu išli vlakom do Starého Smokovca, lanovkou na Hrebienok a nechýbala ani prechádzka 
popri Bilíkovej chate na Rainerovu chatu a nazad na Hrebienok. V poobedných hodinách sme mali 
možnosť využiť wellness hotela. Pobyt sa skončil v nedeľu po raňajkách. 

Náklady na výlet boli 3 155 €.

Projekt „Tatralandia“
Naším cieľom je umožniť celej rodine prežiť víkendový relaxačný pobyt.

Po veľkom záujme z minulého roku o víkendový pobyt pre celé rodiny, aj tento rok sme zaradili do 
našej ponuky víkendový pobyt pre pacienta, ktorý sa liečil na KPOH v Banskej Bystrici.
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Výlet pre celú rodinu vytvára pozitívne rodinné prostredie, ktoré bolo narušené liečbou a dlhodobou 
hospitalizáciou. Spoločné chvíle strávené hrou a oddychom patria k najkrajším v každej rodine. 

Svetielko nádeje zabezpečilo ubytovanie, stravu, vstup do aquaparku a saunového komplexu Keltský 
saunový svet. Samotný areál Tatralandie ponúka množstvo príležitostí na športové vyžitie, animačné 
programy, návštevu 5D kina, návštevu mini zoo.

Ubytovanie bolo zabezpečené v samostatných chatkách. Zabezpečená bola plná penzia v hlavnej 
reštaurácii. Výletu sa zúčastnilo 15 rodín, celkovo 61 osôb. Náklady na výlet boli 4 020 €.

Projekt „Prepravná služba“
Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť využiť dopravu sanitkou, ktorá je 
však nevyhovujúca pre našich pacientov. Sanitka zabezpečuje totiž prevoz viacerých pacientov v jednom 
vozidle. Tak sa stáva, že dieťa s onkologickým ochorením cestuje spolu s inými dospelými pacientmi. 
Nie je to pre dieťa vhodné, pretože v dôsledku onkologickej liečby majú malí onkologickí pacienti 
zníženú obranyschopnosť organizmu, čiže by sa nemali prepravovať s inými chorými ľuďmi. Navyše 
sprevádzajúca osoba, napr. maminka, si musí za cestu v sanitke zaplatiť.

Vďaka spoločnosti ABB teraz môžeme – už od 1. marca 2008 – prevážať deti z domova na ambulantnú 
kontrolu a späť, rovnako aj na plánovanú hospitalizáciu. 

Prepravná služba Svetielka nádeje je určená detským onkologickým pacientom, ktorí sa liečia alebo 
liečili na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a spĺňajú nasledujúce kritériá: sociálna 
situácia, aktuálny stav a vzdialenosť. Vzhľadom na to, že zabezpečujeme prepravu detí z bývalého 
stredoslovenského kraja len jedným autom, uprednostníme pacienta, ktorý má byť prijatý na 
hospitalizáciu kvôli liečbe, resp. zákroku pred tým, ktorý ide len na ambulantnú kontrolu. Taktiež 
prednostne poskytujeme dopravu pacientom, ktorých rodiny sú v horšej sociálnej situácii – sú 
v hmotnej núdzi, alebo sú sociálne znevýhodnení – a pri posudzovaní dopravy pacientov zohľadňujeme 
aj vzdialenosť od ich bydliska. Od 1. januára do 31. decembra 2016 bolo prepravených 30 detí, 
uskutočnilo sa 203 prepráv a najazdilo sa 41 444 kilometrov.

Projekt „Vianoce a Silvester“
Cieľom je umožniť deťom, ktoré v čase Vianoc a Silvestra zostávajú na onkologickom oddelení, stráviť 
tento sviatočný večer so svojimi blízkymi za krásne prestretým stolom.
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Každoročne pripravujeme a zabezpečujeme, aby počas Vianoc bola aj na onkologickom oddelení 
vianočná atmosféra. Tak ako každý rok, aj tento sme začali Vianoce spoločným zdobením vianočného 
stromčeka. Deti, rodičia, dobrovoľníci a personál sa stretli pri vianočnom stromčeku a spoločne ho 
ozdobili. 

K samotnému Štedrému dňu patrí aj chutná večera, ktorú sme objednali z reštaurácie a pozostávala 
z kapustnice, vyprážanej a prírodnej ryby, kuracieho mäsa vyprážaného a „na prírodno“, zemiakového 
šalátu majonézového a bez majonézy. Na upravených a krásne prestretých stoloch nechýbal med, 
oblátky, ovocie, orechy. 

Každý pacient, ktorý bol v predvianočnom čase, alebo tesne po Vianociach na onkológii, dostal krásny 
darček.

Pacienti, ktorí boli 24. decembra 2016 na oddelení, si mohli zavolať svoju rodinu a spolu sa mohli 
navečerať pri prestretom stole. 

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

Projekt „Dobrovoľnícka návštevná služba“
Poslaním projektu je organizovať pravidelné návštevy pre detských onkologických pacientov 
hospitalizovaných na KPOH a prispieť tak k zlepšeniu ich psychosociálnych podmienok, čiže 
spríjemňovať pobyt v nemocnici dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré sú vytrhnuté zo svojho 
domáceho prostredia, formou hier, čítania knižiek, kreslenia, rozvíjania tvorivých schopností, pri ktorých 
aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky hospitalizácie. 

Pre rodičov hospitalizovaných detí, ktorí trávia so svojimi deťmi v nemocniciach celé mesiace, chceme 
priniesť prítomnosťou dobrovoľníkov možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy. 

Počet dobrovoľníkov: 22

Počet návštev oddelenia: 157

Počet odpracovaných hodín: 417 h 40 min.

Priemerný počet návštev na deň: 0,43

Priemerný počet návštev na dobrovoľníka: 7,13

Priemerný počet odpracovaných hodín na dobrovoľníka: 18,98



— 26 —



— 26 — — 27 — 

Projekt „Kolekcia pozdravov“
Cieľom je pripomenúť ľuďom, že sú okolo nás deti, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc v mimoriadnej 
životnej situácii. Predajom pozdravov získavame peniaze na financovanie našich ďalších projektov. 
Myšlienku podporil básnik Milan Rúfus výberom svojich básní pre deti a o deťoch. Obrázky kreslili deti 
počas liečby, alebo iní výtvarníci.

Zasmečuj deťom zdravie
Väčšina ďakovných listov, ktoré posielame, je adresovaná firmám, školám alebo jednotlivcom, ktorí sa 
rozhodli nejako pomôcť a podporiť našu činnosť. Sú to ľudia, ktorí nikdy nezažili na vlastnej koži, čo 
to znamená liečba rakoviny. Je obdivuhodné, že napriek tomu že nemuseli, prispeli. Tak by to malo 
fungovať. Zdraví pomáhajú chorým. Zasmečuj deťom zdravie pomáha už šiestykrát nášmu združeniu. 
Suma, ktorú v Kremnici vyzbierajú, pomôže malým pacientom. Je to však prvýkrát, čo na turnaji Matej 
Tóth ako organizátor nebol. Volejbalový turnaj sledoval cez sociálne siete z nemocnice, kde opäť bojuje 
s leukémiou. Výťažok z akcie Zasmečuj deťom zdravie pre naše združenie je krásnych 3 897,62 €. 

Vitamíny pre deti
Cieľom je prinášať deťom liečiacim sa na oddelení zdravé ovocné a zeleninové šťavy. Chceme 
motivovať deti aj rodičov, aby namiesto sladkých nápojov dopriali deťom zdravší variant. 
Prostredníctvom aktivít s ovocím (ovocné špízy, vytváranie obrázkov z ovocia a zeleniny) chceme 
zároveň hravou formou aj niečo o ovocí a zelenine deti naučiť. Pozitívne ohlasy na tento projekt 
ukazujú, že je zmysluplný a nachádza si svojich priaznivcov.

Pomáhať nám chutí
Vraví sa, že do tretice všetko dobré. Presvedčili sme sa o tom v sobotu 14. mája v Hoteli**** Liptovský 
dvor v Liptovskom Jáne, kde sme boli súčasťou 3. ročníka kuchárskeho súboja s názvom Pomáhať nám 
chutí. 
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Obsadenie tohtoročného súboja bolo naozaj skvelé. Domáci šéfkuchár Miroslav Gemzický vyzval do 
súboja Michala Škorca, úspešného šéfkuchára z reštaurácie Diva. 

V kuchárskom ringu v Hoteli**** Liptovský dvor sa „bojovalo“ zbraňami, ktoré potešili chuťové poháriky 
všetkých hostí. Tí totiž vedeli, že v tento výnimočný večer budú nielen ochutnávať kvalitné jedlá, ale aj 
pomáhať. Vyberali si jedlá z dvoch menu, pričom nevedeli, ktoré jedlo od ktorého šéfkuchára pochádza. 
Za jedlo zaplatili toľko peňazí, koľko uznali za vhodné a koľko sa rozhodli prispieť na pomoc chorým 
deťom. Vyzbieraná suma za všetky jedlá bola rozdelená dvom subjektom. Liptovský dvor venoval 
peniaze Svetielku nádeje a za reštauráciu Diva peniaze pomôžu desaťročnému hendikepovanému 
Markovi Zacharovi. 

Výnimočnosť večera podčiarkla aj Adela Banášová, ktorá prijala pozvanie a sprevádzala hostí skvelým 
večerom.

Jedinečnosť tohto večera nebola len vo vynikajúcom jedle, ale najmä v štedrosti a naklonenom srdci 
prítomných hostí, ktorí s chuťou pomáhali. Postarali sa o rekord vo vyzbieranej sume, pretože celkovo 
sa na treťom ročníku vyzbieralo 4 495 eur! 

Naše združenie dostalo krásnych 2 230 €.

Odveta kulinárskeho súboja Pomáhať nám chutí sa konala v posledný májový piatok v Bánovciach nad 
Bebravou. Výnimočný večer, keď sa opäť podarilo spojiť pomoc druhým s gastronomickým zážitkom, 
sa vydaril. Skvelí kuchári Michal Škorec z reštaurácie Diva a Miroslav Gemzický z hotela Liptovský dvor 
so svojimi tímami si vysúkali rukávy a pustili sa do prípravy svojich špecialít.

Keď bolo všetko hotové, hostia zaujali svoje miesta a mikrofónu sa ujala Barbora Rakovská, ktorá nás 
sprevádzala príjemným večerom. Každý šéfkuchár zastupoval jedno občianske združenie, pričom všetky 
získané finančné prostriedky, ktorými hostia podľa svojho uváženia ohodnotili ich kulinárske diela, na 
záver organizátori odovzdali tým, pre ktorých boli určené. Celkovo sa vďaka štedrosti hostí podarilo 
vyzbierať 1 775 eur, z toho pre Svetielko nádeje 790 eur. 

Byt pre sprevádzajúce osoby
V roku 2015 sme 13. mája odovzdali do užívania dvojizbový byt priamo v areáli Rooseveltovej 
nemocnice v Banskej Bystrici. Byt slúži rodičom a príbuzným detí, ktoré sú hospitalizované na Klinike 
pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici.

Byt je zariadený tak, aby ho naraz mohli využívať dve rodiny, spoločnú majú kuchynku, kúpeľňu 
a toaletu. Poskytujeme v ňom ubytovanie osobám sprevádzajúcim detských onkologických pacientov. 
Ubytovanie poskytujeme zdarma. Liečba onkologických pacientov si často vyžaduje aj niekoľkotýždňový 
pobyt v nemocnici. Hoci sprevádzajúca osoba môže byť počas liečby s dieťaťom hospitalizovaná 
priamo na oddelení, kapacita oddelenia na to vždy nestačí. Stáva sa tiež, že jeden z rodičov je u nás 
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dlhší čas hospitalizovaný spolu s dieťaťom a druhý rodič pricestuje za nimi aspoň na víkend. V takomto 
prípade vieme poskytnúť v byte ubytovanie druhému z rodičov, prípadne aj súrodencom, resp. 
starým rodičom. Umožníme rodine byť spolu a zároveň ušetria náklady na cestovné, ak pricestujú zo 
vzdialenejších miest, pretože máme pacientov z celého bývalého Stredoslovenského kraja. Byt slúžil aj 
tým pacientom, ktorí chodia na rádioterapiu. Znamená to, že nemusia byť hospitalizovaní v nemocnici, 
ale musia každý deň absolvovať ožarovanie. Aj v tomto prípade môže dieťa bývať v byte spolu 
s rodičmi.

V roku 2016 bolo v byte ubytovaných celkovo 138 osôb. Prenocovaní bolo 588.

Mobilný hospic
Domáca detská hospicová starostlivosť rieši komplexne starostlivosť o deti so závažným život 
limitujúcim nevyliečiteľným ochorením. Týka sa to detských pacientov od narodenia do 19. roku veku, 
ktorých dĺžka života je obmedzená a cieľom liečby a starostlivosti je udržať a zlepšiť kvalitu ich života.

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

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

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

V roku 2016 mal náš mobilný hospic v starostlivosti 7 pacientov. S onkologickou diagnózou boli 4 deti, 
z neonkologickou diagnózou 3 deti. Počet návštev bol 56, počet dní v starostlivosti 744 a najazdili sme 
5 822 km.

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

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

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

Bežať za Svetielko nádeje sa v roku 2016 rozhodli viacerí rekreační bežci, ale aj športovci zvučných 
mien, ktorých športové výkony zdobia tie najcennejšie medaily. S obdivom sledujeme všetky výkony. 
S vďakou prijímame každú informáciu o nových nadšencoch rozhodnutých rozbehnúť sa pre dobrú vec. 
Pre Svetielko nádeje. 

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

Koncert v Hliníku nad Hronom, venovaný Svetielku nádeje, sa konal už po druhýkrát a opäť 
v predvianočnom čase. Prišlo nám krásne pozvanie, aby sme sa koncertu zúčastnili a my sme ani na 
sekundu nezaváhali. Úprimná láskavosť a radosť, s akou nás už po druhýkrát pedagógovia prijali, nás 
naplnili vďačnosťou. 

Z prvého radu divákov sme si vychutnávali talent detí, ktoré v programe účinkovali. Spev, tanec, 
recitovanie, hra na rôznych hudobných nástrojoch boli popretkávané vstupmi moderátorov večera, 
ktorým to išlo naozaj skvele. Veľmi milo nás prekvapil rozhovor, ktorý s nami žiaci urobili. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás počas tohto večera podporili. Bolo nám cťou zúčastniť sa tohto pekného 
večera a veríme, že tak budeme môcť urobiť aj o rok. Necháme sa prekvapiť.

Príjemným zastavením v predvianočnom období bol adventný benefičný koncert, ktorý naše občianske 
združenie zorganizovalo v nedeľu 11. decembra 2016. Vďaka ústretovosti Farnosti Banská Bystrica sme 
opäť po roku mohli koncert zorganizovať v Katedrále sv. Františka Xaverského.

Na príprave sa podieľali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Novej Bani. 

Hlavný účinkujúci – detský spevácky zbor Voce Eufonico pod vedením dirigentky Mgr. art. Margaréty 
Žňavovej počas svojej krátkej existencie získal niekoľko pekných celoslovenských úspechov: víťazstvo 
v súťaži Mládež spieva 2015 a v tomto roku strieborné pásmo v medzinárodnej súťaži Bratislavský 
zborový festival.

— 33 — 



— 34 —



— 34 —

V Banskej Bystrici od prvých chvíľ zbor zaujal, potešil a nadchol preplnenú Katedrálu. Ľubozvučné 
hlasy dievčat pod vedením svojej charizmatickej dirigentky, banskobystrickej rodáčky, získali si srdcia 
poslucháčov a pohladili ich krásnymi melódiami. 

Už tradične na našom koncerte nechýba hosť. Tento rok sme oslovili mladého Banskobystričana, 
talentovaného gitaristu Dávida Bíleka, študenta štvrtého ročníka Konzervatória J. L. Bellu. Od prvej 
chvíle sa nadchol pre myšlienku podporiť Svetielko nádeje svojím umením a prijal ponuku účinkovať 
na našom benefičnom koncerte. Dávid sa do povedomia verejnosti dostal úspešným účinkovaním 
v súťaži Česko-Slovensko má talent v roku 2013. Odvtedy má za sebou viacero úspechov a dnes je už 
dvojnásobným laureátom Slovenska v hre na gitaru. V našom programe ponúkol poslucháčom niekoľko 
svetoznámych skladieb, ale zahral aj svoje vlastné. 

V záverečnom vystúpení sa spojili všetky nástroje a ľubozvučné hlasy v skladbe You Raise Me Up.
Prekrásny záver zdvihol divákov z lavíc a potleskom postojačky vyjadrili svoje uznanie našim 
účinkujúcim. Slovami vďaky za nádherný umelecký zážitok sme sa na záver lúčili so všetkými 
účinkujúcimi. Naše poďakovanie patrilo aj publiku, ktoré prijalo pozvanie na koncert v hojnom počte. 
Mnohí nás pri vstupe podporili dobrovoľným príspevkom, pričom sa vyzbieralo 702,23 eur. 

Poďakovaním pre všetkých boli krásne medovníčky, ktoré vyrobili šikovné ruky Anny Kvasnovej a Silvie 
Kňazovičovej. Mali tvar srdiečka, pretože so srdcom na dlani sme pripravovali koncert pre všetkých 
priateľov Svetielka nádeje. Nie je veľa príležitostí, keď im môžeme takto priamo a nahlas vysloviť svoje 
poďakovanie za podporu a spoluprácu, a práve koncert bol tou príležitosťou, kedy sme to radi urobili. 

Rozchádzali sme sa so želaním, aby pokoj, pokora a ľudské porozumenie pomáhali robiť náš život 
plnohodnotným a šťastným. Vtedy budeme mať všetci dosť síl a odvahy pomáhať tým, ktorí to práve 
potrebujú.

Verejná zbierka SVETIELKO
Zapojením sa do verejnej zbierky – registračné číslo verejnej zbierky 000-2015-018475 – bolo možné 
podporiť mobilný hospic. 

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

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

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

- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 7. decembra 2015 do 20. decembra 2015,
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- predajom predmetov, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške 1 eura z ceny predmetu,

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

K 31. decembru 2016 bolo na zbierkovom účte 2 634,39 €.

Verejná zbierka na SIAF-e
Zapojením sa do verejnej zbierky bolo možné podporiť mobilný hospic. Registračné číslo verejnej 
zbierky 606-2016-011138.

Zbierka sa vykonávala v dňoch 27. a 28. augusta 2016 v katastrálnom území mesta Sliač. Výnos zbierky 
bude použitý na podporu činnosti detského mobilného hospicu, ktorý poskytuje kvalitnú paliatívnu 
a hospicovú starostlivosť o nevyliečiteľne choré a zomierajúce deti v domácom prostredí.

Verejná zbierka sa vykonala zbieraním do prenosných pokladničiek v dňoch 27. a 28. augusta 2016.

Výťažok zbierky bol 283,53 €.

SIAF 
Vďaka ústretovosti Slovenskej leteckej agentúry a riaditeľovi SIAF 2016 Hubertovi Štoksovi sa tohto 
významného podujatia zúčastnilo po prvýkrát aj Svetielko nádeje. Slovenská letecká agentúra nám 
poskytla vstupenky pre rodiny s deťmi, ktoré sa liečili na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Sedem 
rodín si v nedeľu 28. augusta vychutnalo jedinečný zážitok priamo v dejisku podujatia. 

Počas oboch dní sme mali stánok Svetielka nádeje umiestnený v sektore A pri stánku s označením 
Maltézska pomoc Slovensko. Spolupráca s ich tímom bola naozaj výborná a patrí im naše veľké 
poďakovanie. V sektore, do ktorého bolo pristavené cvičné prúdové lietadlo Ozbrojených síl SR L-39 
Albatros, bola vybudovaná plošina umožňujúca hendikepovaným návštevníkom nazrieť a posadiť sa 
do kokpitu vojenského lietadla. Do tohto priestoru mali prednostný vstup aj naši pacienti. Popritom 
dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko poslúžili poskytovaním pitnej vody a zdravotnej služby prvej 
pomoci.

K dispozícii boli aj ležadlá na oddych, čo viaceré naše deti počas dňa využili. 

V stánku Svetielka nádeje bolo počas oboch dní rušno. Návštevníci z celého Slovenska sa zaujímali 
o našu prácu, projekty a činnosť. Deti využili možnosť kresliť a písať odkazy kamarátom do nemocnice, 
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za odmenu sme pre ne pripravili drobné darčeky. Na podujatí sme mali aj verejnú zbierku. Podarilo sa 
nám vyzbierať 283,53 €. Všetkým, ktorí nás aj takto podporili, úprimne ďakujeme. Výťažok tejto zbierky 
bude použitý na podporu činnosti detského mobilného hospicu Svetielka nádeje, ktorý poskytuje 
kvalitnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť o nevyliečiteľne choré a zomierajúce deti v domácom 
prostredí. 

Siaf 2016 potešil každého nadšenca letectva a bol skvelou bodkou za prázdninami. Ďakujeme za 
možnosť byť jeho súčasťou. 

Prístrojové a iné vybavenie do Detskej fakultnej nemocnice
- látkové plienky v hodnote 460,19 €,

- kniha Pediatrie I a II v hodnote 75,95 €,

- termotaška na prenos materiálu z transfúznej stanice v hodnote 23 €,

- uteráky a osušky na onkologické oddelenie v hodnote 53,35 €,

- hemodialyzačný prístroj s príslušenstvom a úpravovňou vody, prístroj na ochladzovanie   
 pacientov, tonometer s pachymetrom, inštrumentárium v hodnote 52 000 €,

- smetné koše do onkologickej a hematologickej ambulancie v hodnote 52,39 €.
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3

HOSPODÁRENIE 
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Výnosy

Tržby z predaja služieb 1 500,78 €

Tržby za predaný tovar 1 455,00 €

Úroky 4 500,31 €

Kurzové zisky 0,53 €

Prijaté dary 7 382,45 €

Iné ostatné výnosy 294,70 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 55 827,98 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 65 551,72 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 296 532,43 €

SPOLU 433 045,90 €

Náklady

Spotreba materiálu 37 373,24 €
Predaný tovar 462,68 €
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Opravy a udržiavanie 2 381,06 €
Cestovné 1 887,72 €
Náklady na reprezentáciu 751,13 €
Ostatné služby 92 940,24 €
Mzdové náklady 92 083,23 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 32 096,78 €
Zákonné sociálne náklady 4 054,18 €
Daň z nehnuteľnosti 21,67 €
Ostatné dane a poplatky 119,78 €
Kurzové straty 30,26 €
Dary 687,39 €
Iné ostatné náklady 2 332,81 €
Odpisy DHM a DNM 11 747,00 €
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 54 100,00 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 6 978,68 €
Daň z príjmov 877,61 €
SPOLU 340 925,46 €
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. 2016 31. 12. 2016

Pokladňa, ceniny 23 767,96 € 31 259,55 € 

Bežný účet 112 432,18 € 174 574,05 €

Bežný účet – zbierkový 24,96 € 2 634,39 €

Bežný účet 2 % 192 855,94 €  185 366,71 €

Termínovaný vklad 203 222,25 €  206 028,29 €

Bežný účet 151 906,35 € 152 751,77 €

SPOLU 684 209,64 €  752 614,76 € 

— 42 —



Opravy a udržiavanie 2 381,06 €
Cestovné 1 887,72 €
Náklady na reprezentáciu 751,13 €
Ostatné služby 92 940,24 €
Mzdové náklady 92 083,23 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 32 096,78 €
Zákonné sociálne náklady 4 054,18 €
Daň z nehnuteľnosti 21,67 €
Ostatné dane a poplatky 119,78 €
Kurzové straty 30,26 €
Dary 687,39 €
Iné ostatné náklady 2 332,81 €
Odpisy DHM a DNM 11 747,00 €
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 54 100,00 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 6 978,68 €
Daň z príjmov 877,61 €
SPOLU 340 925,46 €
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. 2016 31. 12. 2016

Pokladňa, ceniny 23 767,96 € 31 259,55 € 

Bežný účet 112 432,18 € 174 574,05 €

Bežný účet – zbierkový 24,96 € 2 634,39 €

Bežný účet 2 % 192 855,94 €  185 366,71 €

Termínovaný vklad 203 222,25 €  206 028,29 €

Bežný účet 151 906,35 € 152 751,77 €

SPOLU 684 209,64 €  752 614,76 € 

— 42 —

4

ČLENOVIA 
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
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Občianske združenie pracovalo v roku 2016 v tomto zložení:

predseda združenia Pavel Bician 

účtovníčka Silvia Strečková 

koordinátor dobrovoľníkov a sociálna práca Ľuboš Moravčík 

koordinátorka spolupráce so školou Eva Hubáčková 

výkonná riaditeľka Veronika Rosová 

vedúci dopravnej služby Miroslav Snopko 

členovia rady Jolana Jančová 

  Mária Lauková 

  Ján Piterka 

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

Anonymní darcovia 
Ábelovská Eva 
Active planet Banská Bystrica
Agentúra crea Piešťany
AS Trenčín, a. s. Trenčín
Aukcia Umením k nádeji Banská Bystrica
Bachorík Miroslav 
Barkóciová Gabriela  Dúbrava
Barthová Zuzana 
Bazgerová 
Benefičný koncert ZUŠ Nová Baňa
Benefičný koncert SZUŠ Hliník nad Hronom
Bician Branislav Banská Bystrica
Bley Miroslava 



— 46 —

Bobáková Lenka 
Brišš Jozef Martin
Bring Trucking, a. s. Žiar nad Hronom
Brozman Jaroslav 
Budaiová Mária Balog nad Ipľom
Bystriansky Jaroslav 
C & A Mode, s. r. o. 
Cech hostinských Banská Bystrica
Cemmac, a. s. Horné Srnie
COOP Jednota Prievidza
Confal, a. s. Slovenská Ľupča
Cviklovič Richard 
Červeňan Matej 
Čipikal Róbert 
Číž Blažej Martin
Debnárová Zdenka 
Dobríková Eva 
Doprastavasfalt  Zvolen
Drechsler Mário 
Dubovcová 
Dujava Kamil Lipany nad Torysou
Ďuriš Ján Krupina
Ďurská Lucia 
Dzubak Erik Spišská Nová Ves
Elba  Kremnica
Elizeus Ján 
Evonik Fermas, s. r. o. Slovenská Ľupča
Extreme Obstacle Runners 
Feckanin Martin 
Fedorová Jana 
Fekiač Milan - Koliba, s. r. o. Banská Bystrica
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Fellner Ivan 
Findra Tomáš 
Fillová Helena Bratislava
Gajdošík Rudolf  Dolné Hámre
Gallová Jana 
Gbúr Tomáš  Banská Bystrica
Geregová Dominika Banská Bystrica
Glatzner Henrich 
Gogolákovci 
Grznáriková Katarína Báb
Guzoňová Viera 
Gymnázium Andreja Sládkoviča Banská Bystrica
Haladek Rado Žiar nad Hronom
Halajová Eva Tlmače
Hanusková Miroslava Prievidza
Haringová Zuzana 
Hasková Ľubica 
Hlaváč Ondrej 
Hodásová Tatiana 
Hrčút Marián 
Hurtiš (DKP Slovakia) 
Húsik Pavel 
Ivan Peter  Martin
Imre Zoltán Rimavská Sobota
Jackulík Jozef - Buis 
Jančíková Jana 
Jančok Peter Žiar nad Hronom
Jankov Ján Heľpa
Janeková Lenka 
Jesenská Mária Liptovská Teplá
Ježek Jaroslav 
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Kalamárová Katarína 
Kalamárová Martina Zvolen
Kandra Radoslav 
Karafová Závada
Keleti Mário 
Keruľová Hana Bratislava
Klein Róbert 
Klub paličkovanej čipky  Nová Dubnica
Kmeť Michal 
Kompišová Gabriela Teplička nad Váhom
Komorová Daniela Banská Bystrica
Kováč Peter 
Kozáčiková Erika 
Kozma Cup 
Krajská prokuratúra 
Krajská prokuratúra Námestovo
Kravec Pavol 
Krčulová Marta 
Krušpán Mikuláš Banská Bystrica
Kubincová Gabriela 
Kupka Marián, Ing. 
Kuželovci Rasťo a Klaudia 
Kúdelová Michaela Tlmače
Kyselicová Alena 
Laštiaková Bohdana 
Licherová Erika 
Limas, s. r. o. 
LM - Market, s. r. o. 
Longauer Zdenko Motyčky
Lopúchová Alžbeta 
Ľudia ľuďom 



   

— 48 —

Kalamárová Katarína 
Kalamárová Martina Zvolen
Kandra Radoslav 
Karafová Závada
Keleti Mário 
Keruľová Hana Bratislava
Klein Róbert 
Klub paličkovanej čipky  Nová Dubnica
Kmeť Michal 
Kompišová Gabriela Teplička nad Váhom
Komorová Daniela Banská Bystrica
Kováč Peter 
Kozáčiková Erika 
Kozma Cup 
Krajská prokuratúra 
Krajská prokuratúra Námestovo
Kravec Pavol 
Krčulová Marta 
Krušpán Mikuláš Banská Bystrica
Kubincová Gabriela 
Kupka Marián, Ing. 
Kuželovci Rasťo a Klaudia 
Kúdelová Michaela Tlmače
Kyselicová Alena 
Laštiaková Bohdana 
Licherová Erika 
Limas, s. r. o. 
LM - Market, s. r. o. 
Longauer Zdenko Motyčky
Lopúchová Alžbeta 
Ľudia ľuďom 

Lysina Marian 
Lichtmannegger Ladislav  
Machavová Lucia 
Majerčík Michal Liptovský Mikuláš
Mattes Peter 
Máčovský Marek 
Mellová Dáša 
Mesina Vojtech 
Mešina Miroslav 
Michalíková Jana 
Miková Katrína 
Mišo Róbert Boleráz
Mituchová Lucia 
Mlich Michal 
Molnárová Gabriela 
MOSRZ Krupina
Mujkošová Jana 
Murínová Anna - Barková 
Nadácia Centra pre filantropiu Bratislava
Nadácia Slovenskej sporiteľne Bratislava
Nadácia Tatrabanky Bratislava
Nadácia Tesco Bratislava
Nadácia TV Markíza Bratislava
Novotný s manželkou Banská Bystrica
Outdoor institute stageman Banská Bystrica
Obchodná akadémia Bratislava
Obročník Peter 
Oláš Alexandra Dubnica nad Váhom
Ondrová Anna Rakša
Otiepka Vladimír 
OZ Povodie Hrona Banská Bystrica
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Panarello Andrea 
Patsch Ján 
Páleník Albín 
Pekárik Juraj 
Petrovič Peter 
Piterka Ján Banská Bystrica
Pohanková Lenka 
Procyková Monika 
PRO AUTO TEAM, s. r. o. 
Purdek Krásna Lenka 
Puntigán Alexander Lučenec
Rajčan Ján Banská Bystrica
Rajnic Ján 
Rajnicová Ľubica 
Repčeková Martina 
Reštaurácia Impress Lehota pod Vtáčnikom
Rónai Alexander 
Semanová Mária 
Skopec Juraj 
Sládeková Vladimíra 
Slovenská cestná spoločnosť  Bratislava
Slovenský orol Miezgovce
Sofrancová Martina 
Stahl Juraj 
Stahl Reisen, spol. s. r. o. 
Stefe Banská Bystrica, a. s. Banská Bystrica
Stohl Peter 
Straka Peter, Galileo Donovaly
Strapcová Jana Banská Bystrica
Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina
Suchoňová Katarína 
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Šáliová Soňa 
Škropeková Ingrid Banská Bystrica
Špetková Martina 
Šteeller Richard 
Švaňová Mária Blažkov
Šuleková Jana Bratislava
Takáčová Gabriela  Žiar nad Hronom
Takeda  Bratislava
TU ekológie a enviromentaliky Zvolen
Trenčianska bežecká liga Trenčín
Trost Banská Bystrica
Trubiroha Peter 
Turóciová Ľubomíra Banská Bystrica
Uhliar Ján 
Valica Štefan 
Varga Gabriela Rimavská Sobota
Vargová Stanislava 
Vasarabová Eva 
Vasarábová Tlmače
Václavík Milan 
Vámosová Silvia 
Virtus Snina, s. r. o. Snina
Vrabcová Dana 
Volko Erik 
Völgyi Ladislav Lučenec
Vykecajsa.sk 
Zákazníci Apollon Fitnes Žiar nad Hronom
Zákazníci centra funkčného tréningu Banská Bystrica
Zákazníci Hotela Liptovský dvor Liptovský Ján
Zákazníci Positívo Banská Bystrica
Zákazníci reštaurácie Diva Bánovce nad Bebravou
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Základná škola Ďumbierska Banská Bystrica
Základná škola Moskovská Banská Bystrica
Základná škola Podlavice Banská Bystrica
Základná škola Pliešovce
Základná škola a Materská škola Hriňová
Základná škola II Žiar nad Hronom
Základná škola Milana Rúfusa Žiar nad Hronom
Zamestnanci Continental Automotiv  Zvolen
Zamestnanci Detox Banská Bystrica
Zamestnanci Zeppelin SK, s. r. o. Banská Bystrica
Zasmečuj deťom zdravie (Matej Tóth) Kremnica
Zbínová Simona 
Zimaniova Anna Prievidza
Zimaniova Mária Prievidza
ZPO Hubert, SLOS Pribina 
Zvara Martin 
Zvara Róbet - Donovaly Fest Dolný Kubín
Zuzčák Peter 
Žabková Denisa Banská Bystrica
Ženský hokejový klub Iskra Banská Bystrica
Žuffová Katarína Tvrdošín

ALBI - predajňa, Banská Bystrica – pohľadnice a hry pre deti
Apartmány Lomnica, Veľká Lomnica – pobyt pre zamestnancov
Arpád Balla BALUCCI, Želiezovce – výšivky na reklamné materiály
Bystricoviny, Banská Bystrica – mediálna podpora
Ing. Daniela Pusztaiová, Levice – grafické práce
Digi press, Banská Bystrica – potlač na tričká
DM drogéria, Banská Bystrica – výrobky do balíčkov pri prijatí na oddelenie
DRU, Zvolen – tyčinky
FaxCopy, a. s., Bratislava, pobočka, J. Kráľa 3, Banská Bystrica – tlač materiálov
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GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o., Lieskovec – Zvolen – preprava zásielok 
Green Print, s.r.o., Trstená – darčekové tašky
HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r.o., Stupava – darčekové tašky s výrobkami
Inak obdarení – články v časopise
JANOSIK.SHOP.sk, Zlaté Moravce – drevené varešky
KK-MONT, s.r.o., Starý Tekov – ruksaky pre deti
p. Kňazovičová Silvia – medovníky
KOPRINT, s.r.o., Banská Bystrica – tlač materiálov
p. Kuzminová Anastázia, Banská Bystrica – darčeky pre deti
p. Kvasnová Anna – medovníky
Kvetinárstvo CLIVIA, Banská Bystrica – kytice 
Laser Art SK, s.r.o., Námestovo – kľúčenky
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), pobyt v Chorvátsku
Pardon - BB, s.r.o., Banská Bystrica – mediálna podpora
Pavel Malec - Kúpeľné oblátky, Slovenská Ľupča – oblátky s naším logom
PRO, s.r.o., Banská Bystrica – reklamné materiály
ROEZ, s.r.o., Levice – ruksaky pre deti
SC Európa, Banská Bystrica – reklamný billboard
Schreiber Slovakia, s.r.o., Zvolen – tvarohový dezert na Deň detí
SHP Harmanec, a.s., Harmanec – toaletný papier
p. Stanka Vargová – puzzle pre deti
TAMI - Tatranské mliekarne – ochutené mlieka na Deň detí
TEXMANIA, spol. s r.o., Bratislava – polokošele 
VP šperky, Lučenec

A tiež:
- všetkým darcom, ktorí si neželajú byť zverejnení, ,
- všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré nám poukázali 2 % z dane z príjmu.
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Správa nezávislého audítora 
 
 
Zhromaždeniu členov, rade a predsedovi Občianskeho združenia Svetielko nádeje 
 
Názor 
.  
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Občianskeho združenia Svetielko nádeje 

(ďalej len „Organizácia“  za rok končiaci 31.12.2016, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2016, 
súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok 2016 a poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.  

 
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje  vo všetkých významných súvislostiach 

verný a pravdivý obraz o finančnej situácií Občianskeho združenia Svetielko nádeje  k 31.12.2016 
a výsledkoch jej hospodárenia za rok 2016 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 

 
Základ pre názor  

 
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 

on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona 
č.423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane 
Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné 
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme 
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za 
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby.  
 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého 
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej 
činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.  
 

Zodpovednosť audítora  za audit účtovnej závierky 
 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, 
vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit 
vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak 
také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa 
považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.  
 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas 
celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem 
toho:  
• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto 
riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš 
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v 
dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, 
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  
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• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť 
interných kontrol Spoločnosti. 
• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 
• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či 
existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť Organizácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že 
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie 
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. 
Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy 
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v 
nepretržitej činnosti. 
• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, 
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 
 
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 
 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 
 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na 
iné informácie vo výročnej správe.  
 

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s 
informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom 
nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu 
účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.  
 

Posúdili sme, či výročná správa Organizácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje 
zákon o účtovníctve. 
 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za 
daný rok,  
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 
 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme 
získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo 
výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora.  V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.  
 
 
 

 
 
V Košiciach, dňa 15. mája 2017 
 
 
 
 
 
JAMAR, s.r.o.   
Milosrdenstva 46  
040 01  Košice   
Licencia UDVA 371 

4

Zodpovedný audítor
Ing. Marian Revay
Licencia SKAU 870
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I O 3 7 8 8 9 3 4 6 / SIDSúvaha (Ú! NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4
Netto

321
NettoBrutto

ba
 

 .r. Be�né ú tovné obdobie
predchádzajúce
Bezprostredne

Korekcia 

ú tovné
obdobie

 
 
 
 

 

A. aNeobe�ný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  142 649,94  77 185,01  65 464,93  77 211,93

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 a� 008 002

 aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej !innosti 
012 - (072 + 091 AÚ)

003

 aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ) 004

 aOcenite"né práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005

 aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 
AÚ)

006

 aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007

 aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 
AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 a� r. 020 009  142 649,94  77 185,01  65 464,93  77 211,93

 aPozemky (031) 010 x

 aUmelecké diela a zbierky (032) 011 x

 aStavby 021 - (081 - 092 AÚ) 012  54 950,00  8 473,00  46 477,00  49 225,00

 aSamostatné hnute"né veci a súbory hnute"ných vecí 
022 - (082 + 092 AÚ)

013  86 239,41  68 712,01  17 527,40  23 442,40

 aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) 014

 aPestovate"ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ) 015

 aZákladné stádo a #a�né zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ) 016

 aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) 017

 aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 018

 aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019  0,00  0,00  0,00  3 084,00

 aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ) 020  1 460,53  1 460,53  1 460,53

3. aDlhodobý finan ný majetok r. 022 a� r. 028 021

 aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spolo!nostiach v 
ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spolo!nostiach s 
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 aDlhové cenné papiere dr�ané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024

 aPô�i!ky podnikom v skupine a ostatné pô�i!ky (066 + 067) - 096 AÚ 025

 aOstatný dlhodobý finan!ný majetok (069 - 096 AÚ) 026

 aObstaranie dlhodobého finan!ného majetku (043 - 096 AÚ) 027

 aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finan!ný majetok (053 - 096 AÚ) 028
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ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spolo!nostiach s 
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 aDlhové cenné papiere dr�ané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024

 aPô�i!ky podnikom v skupine a ostatné pô�i!ky (066 + 067) - 096 AÚ 025

 aOstatný dlhodobý finan!ný majetok (069 - 096 AÚ) 026

 aObstaranie dlhodobého finan!ného majetku (043 - 096 AÚ) 027

 aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finan!ný majetok (053 - 096 AÚ) 028
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B. aObe�ný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  755 191,39  755 191,39  685 962,77

1. aZásoby r. 031 a� r. 036 030  1 757,08  1 757,08  1 757,08

 aMateriál (112+119) - 191 031

 a
a 
Nedokon!ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 
193)

032

 aVýrobky (123 - 194) 033

 aZvieratá (124 - 195) 034

 aTovar (132+139) - 196 035  1 757,08  1 757,08  1 757,08

 aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 036

2. aDlhodobé poh!adávky r. 038 a� r. 041 037

 aPoh"adávky z obchodného styku (311 AÚ a� 314 AÚ) - 391 AÚ 038

 aOstatné poh"adávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039

 aPoh"adávky vo!i ú!astníkom zdru�ení (358 AÚ - 391 AÚ) 040

 a
a 
Iné poh"adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 041

3. aKrátkodobé poh!adávky r. 043 a� r. 050 042  819,55  819,55  756,55

 aPoh"adávky z obchodného styku ((311 AÚ a� 314 AÚ) - 391 AÚ) 043

 aOstatné poh"adávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044

 a
a 
Zú!tovanie so Sociálnou pois#ov$ou a zdravotnými pois#ov$ami 
(336)

045 x

 aDa$ové poh"adávky (341 a� 345) 046  10,80 x  10,80  10,80

 a
a 
Poh"adávky z dôvodu finan!ných vz#ahov k �tátnemu rozpo!tu a 
rozpo!tom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 aPoh"adávky vo!i ú!astníkom zdru�ení (358 AÚ - 391 AÚ) 048

 aSpojovací ú!et pri zdru�ení (396 - 391 AÚ) 049

 aIné poh"adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ 050  808,75  808,75  745,75

4. aFinan né ú ty r. 052 a� r. 056 051  752 614,76  752 614,76  683 449,14

 aPokladnica (211 + 213) 052  31 259,55 x  31 259,55  23 767,96

 aBankové ú!ty (221 AÚ + 261) 053  721 355,21 x  721 355,21  659 681,18

 a
a 
Bankové ú!ty s dobou viazanosti dlh�ou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x

 a
a 
Krátkodobý finan!ný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 
AÚ

055

 aObstaranie krátkodobého finan!ného majetku (259 - 291 AÚ) 056

C. a"asové rozlí�enie spolu  r. 058 a� r. 059 057  1 526,58  1 526,58  1 990,07

1. aNáklady budúcich období (381) 058  795,77  795,77  1 139,96

 aPríjmy budúcich období (385) 059  730,81  730,81  850,11

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  899 367,91  77 185,01  822 182,90  765 164,77
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Be�né ú tovné obdobie

Bezprostredne

obdobie
predchádzajúce ú tovné

 
A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073
061  615 153,39  523 032,95

1.  Imanie a pe#a�né fondy r. 063 a� r. 067 062
Základné imanie (411) 063

Pe$a�né fondy tvorené pod"a osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oce$ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oce$ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú!astín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 a� r. 071 068  39 638,85  39 638,85

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

 39 638,85  39 638,85Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
(+;- 428)

072  483 394,10  439 196,92

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

073  92 120,44  44 197,18

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  19 090,75  19 585,63

1.  Rezervy r. 076 a� r. 078 075  8 009,09  8 232,72

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 8 009,09  8 232,72Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 a� r. 086 079  11,24  0,74

 11,24  0,74Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

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

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 a� r. 096 087  11 070,42  11 352,17

 853,69  2 478,67Záväzky z obchodného styku (321 a� 326) okrem 323 088

 5 235,03  4 783,81Záväzky vo!i zamestnancom (331+333) 089

 3 462,41  3 109,28Zú!tovanie so Sociálnou pois#ov$ou a zdravotnými pois#ov$ami 
(336)

 090

 854,26  812,78Da$ové záväzky (341 a� 345) 091

Záväzky z dôvodu finan!ných vz#ahov k �tátnemu rozpo!tu a 
rozpo!tom územnej samosprávy  (346 + 348)

 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)

 093

Záväzky vo!i ú!astníkom zdru�ení (368) 094

Spojovací ú!et pri zdru�ení (396) 095

 665,03  167,63Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pô�i ky r. 098 a� r. 100 097
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Be�né bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finan!né výpomoci (241 + 249) 100

C.  "asové rozlí�enie spolu r. 102 a� r. 103 101  187 938,76  222 546,19

Výdavky budúcich období (383) 102

 187 938,76  222 546,19Výnosy budúcich období (384) 103

 765 164,77 822 182,90Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073
061  615 153,39  523 032,95

1.  Imanie a pe#a�né fondy r. 063 a� r. 067 062
Základné imanie (411) 063

Pe$a�né fondy tvorené pod"a osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oce$ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oce$ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú!astín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 a� r. 071 068  39 638,85  39 638,85

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

 39 638,85  39 638,85Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
(+;- 428)

072  483 394,10  439 196,92

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

073  92 120,44  44 197,18

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  19 090,75  19 585,63

1.  Rezervy r. 076 a� r. 078 075  8 009,09  8 232,72

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 8 009,09  8 232,72Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 a� r. 086 079  11,24  0,74

 11,24  0,74Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

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

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 a� r. 096 087  11 070,42  11 352,17

 853,69  2 478,67Záväzky z obchodného styku (321 a� 326) okrem 323 088

 5 235,03  4 783,81Záväzky vo!i zamestnancom (331+333) 089

 3 462,41  3 109,28Zú!tovanie so Sociálnou pois#ov$ou a zdravotnými pois#ov$ami 
(336)

 090

 854,26  812,78Da$ové záväzky (341 a� 345) 091

Záväzky z dôvodu finan!ných vz#ahov k �tátnemu rozpo!tu a 
rozpo!tom územnej samosprávy  (346 + 348)

 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)

 093

Záväzky vo!i ú!astníkom zdru�ení (368) 094

Spojovací ú!et pri zdru�ení (396) 095

 665,03  167,63Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pô�i ky r. 098 a� r. 100 097
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Be�né bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finan!né výpomoci (241 + 249) 100

C.  "asové rozlí�enie spolu r. 102 a� r. 103 101  187 938,76  222 546,19

Výdavky budúcich období (383) 102

 187 938,76  222 546,19Výnosy budúcich období (384) 103

 765 164,77 822 182,90Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Náklady

1 2 3 4

Spolu
"innos$ 

 
 

cba

"íslo 
riadku

"íslo 
ú tu

Hlavná 
nezda#ovaná

Zda#ovaná
Bezprostredne 

predchádzajúce 
Ú tovné obdobie

 37 373,24 37 373,24  30 783,64501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

 462,68 462,68  137,78504 03Predaný tovar

 2 381,06 2 381,06  1 958,82511 04Opravy a udr�iavanie

 1 887,72 1 887,72  544,78512 05Cestovné

 751,13 751,13  4 069,54513 06Náklady na reprezentáciu

 92 940,24 91 432,72  1 507,52  85 644,60518 07Ostatné slu�by

 92 083,23 91 368,94  714,29  70 641,82521 08Mzdové náklady

 32 096,78 31 847,80  248,98  24 756,76524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 4 054,18 4 054,18  3 126,30527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Da$ z motorových vozidiel

 21,67 21,67  21,67532 014Da$ z nehnute"ností

 119,78 119,78  44,30538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie poh"adávky

544 019Úroky

 30,26 30,26  32,97545 020Kurzové straty

 687,39 687,39  4 896,79546 021Dary

547 022Osobitné náklady

548 023Manká a �kody

 2 332,81 2 332,81  2 201,49549 024Iné ostatné náklady

 11 747,00 11 747,00  17 285,40551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finan!ný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zú!tovanie opravných polo�iek

561 033Poskytnuté príspevky organiza!ným 
zlo�kám

 54 100,00 54 100,00  48 000,00562 034Poskytnuté príspevky iným ú!tovným 
jednotkám

 6 978,68 6 978,68  4 832,42563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 
zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  298 979,08 340 047,85 2 933,47 337 114,38038Ú!tová trieda 5 spolu r. 01 a� r. 37
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Výnosy

1 2 3 4

Spolu
"innos$ 

 
 

cba

"íslo 
riadku

"íslo 
ú tu

Hlavná 
nezda#ovaná

Zda#ovaná
Bezprostredne 

predchádzajúce 
Ú tovné obdobie

601 039Tr�by za vlastné výrobky

 1 500,78 1 500,78  3 000,00602 040Tr�by z predaja slu�ieb

 1 455,00 1 455,00  566,00604 041Tr�by za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokon!enej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganiza!ných slu�ieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané poh"adávky

 4 500,31 4 500,31  5 913,91644 053Úroky

 0,53 0,53  0,10645 054Kurzové zisky

 7 382,45 7 382,45  3 538,02646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 294,70 294,70  625,12649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tr�by z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finan!ného majetku

653 061Tr�by z predaja cenných papierov a 
podielov

654 062Tr�by z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finan!ného 
majetku

656 064Výnosy z pou�itia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organiza!ných 
zlo�iek

 55 827,98 55 827,98  81 947,25662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 65 551,72 65 551,72  43 435,19663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté !lenské príspevky

 296 532,43 296 532,43  205 460,81665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  344 486,40 433 045,90 2 955,78 430 090,12074Ú!tová trieda 6 spolu r. 39 a� r. 73

  45 507,32 92 998,05 22,31 92 975,74075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 
74 - r. 38

 877,61 877,61  1 310,14591 076Da$ z príjmov

595 077Dodato!né odvody dane z príjmov

  44 197,18 92 120,44 22,31 92 098,13078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 
- (r.76 + r.77)) (+/-)
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1 2 3 4

Spolu
"innos$ 

 
 

cba

"íslo 
riadku

"íslo 
ú tu

Hlavná 
nezda#ovaná

Zda#ovaná
Bezprostredne 

predchádzajúce 
Ú tovné obdobie

601 039Tr�by za vlastné výrobky

 1 500,78 1 500,78  3 000,00602 040Tr�by z predaja slu�ieb

 1 455,00 1 455,00  566,00604 041Tr�by za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokon!enej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat
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majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané poh"adávky

 4 500,31 4 500,31  5 913,91644 053Úroky

 0,53 0,53  0,10645 054Kurzové zisky

 7 382,45 7 382,45  3 538,02646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 294,70 294,70  625,12649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tr�by z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finan!ného majetku

653 061Tr�by z predaja cenných papierov a 
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654 062Tr�by z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finan!ného 
majetku

656 064Výnosy z pou�itia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organiza!ných 
zlo�iek

 55 827,98 55 827,98  81 947,25662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 65 551,72 65 551,72  43 435,19663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté !lenské príspevky

 296 532,43 296 532,43  205 460,81665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  344 486,40 433 045,90 2 955,78 430 090,12074Ú!tová trieda 6 spolu r. 39 a� r. 73

  45 507,32 92 998,05 22,31 92 975,74075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 
74 - r. 38

 877,61 877,61  1 310,14591 076Da$ z príjmov

595 077Dodato!né odvody dane z príjmov

  44 197,18 92 120,44 22,31 92 098,13078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 
- (r.76 + r.77)) (+/-)
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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 • e-mail: office@svetielkonadeje.sk

IČO: 37889346 • DIČ: 2021703200 • BÚ: SK8311000000002620756262
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č. spisu VVS/1-900/90-16888 z 24.5.2002

www.facebook.com/svetielkonadeje

www.svetielkonadeje.sk

Výročná správa
Občianskeho združenia
SVETIELKO NÁDEJE

za rok 2015
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