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Výročná správa
Občianskeho združenia





Milí priatelia,

dovoľte mi v úvode pripomenúť dôležitý míľnik, ktorý vo Svetielku nádeje ovplyvnil celý 
uplynulý rok. Bolo ním naše 15. výročie vzniku.

Keď sme zakladali občianske združenie Svetielko nádeje, netušili sme, že vyrastie do 
tínedžerského veku a dosiahneme to, čo sa nám doteraz podarilo. Na začiatku boli malé 
ambície, ale veľa obetavých ľudí, ktorí sa nadchli pre naše plány, a tak sme ich postupne mohli 
zrealizovať.

Za uplynulých 15 rokov sme sa postarali o viac ako 550 pacientov a ich rodinných príslušníkov. 
V rámci prepravnej služby sme najazdili 456 456 km, uskutočnili sme 2 228 prepráv. 
V starostlivosti detského mobilného hospicu sme mali 30 pacientov, za ktorými sme najazdili 
21 934 km. Výletov a rekondičných pobytov sa so Svetielkom nádeje zúčastnilo 450 detí 
a 200 rodinných príslušníkov. Vďaka Vám dnes realizujeme trvalo udržateľné projekty, ponuku 
ktorých sme za 15 rokov rozširovali.

Sú to projekty: detský mobilný hospic, prepravná služba, byt pre rodiny onkologických 
pacientov, rekondičné pobyty a výlety pre vyliečené deti, balíček prvého kontaktu, stretnutia 
rodín po strate dieťaťa. Zvládnuť náročné obdobie počas liečby pomáhajú deťom liečebný 
pedagóg, sociálny pracovník a psychológ. Za dôležité tiež považujem pripomenúť, že za 15 
rokov našej existencie Svetielko nádeje podporilo Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou 
v Banskej Bystrici sumou 1 066 927,99 eur najmä na zakúpenie prístrojov a vybavenia 
oddelenia a ambulancie.

V roku nášho pätnásteho výročia sme odovzdali nemocnici do užívania kreatívnu herňu pre 
deti.

Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia sa chcem poďakovať vám všetkým, pretože vďaka vám 
Svetielko nádeje už 15 rokov pomáha deťom s onkologickými a život limitujúcimi ochoreniami. 
Naše odvážne plány by sa nedali uskutočniť bez Vašej podpory a ústretovosti, bez Vášho 
povzbudenia a spolupatričnosti. Spolu s Vami stojíme pri rodinách, ktoré sa ocitli na náročnej 
ceste a robíme všetko, aby cítili, že na tejto ceste so svojím trápením nezostali sami.

V mene celého tímu vám ďakujem, že nám zachovávate svoju priazeň a verím, že spolu s Vami 
budeme môcť pomáhať i naďalej.

MUDr. Pavel Bician
zakladateľ a predseda OZ Svetielko nádeje
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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 starostlivosť 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 pre poskytovanie starostlivosti formou domácich návštev lekára, zdravotnej sestry  
 a multidisciplinárneho tímu 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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NAŠE AKTIVITY
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LIEČBA A HOSPITALIZÁCIA

Balíček prvého kontaktu
Každé dieťa pri prvej hospitalizácii dostane od Svetielka nádeje balíček prvého kontaktu. V balíčku je 
základná výbava hygienických potrieb, ktoré dieťa potrebuje počas dlhodobej liečby. Balíček obsahuje 
základné hygienické potreby: zubná pasta a kefka, antibakteriálne mydlo, sprchovací gél, krém na tvár, 
telové mlieko, balzam na pery, vlhčené jednorazové utierky, hygienické vreckovky a toaletný papier, 
uterák, detský príbor, hrnček, teplomer, šatka na hlavu.

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



Balíček prvého kontaktu
Prepravná služba
Liečebná pedagogička
Narodeniny



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

Liečebný pedagóg
Liečiť sa dá aj hudbou, umením a zážitkami a tak je to aj na našom oddelení. S deťmi veľmi aktívne 
pracuje liečebný pedagóg, ktorý najmä prostredníctvom muzikoterapie, arteterapie a terapie hrou 
dokáže otvoriť dvere do sveta detí v novej situácii. Zaujať, urobiť radosť, často aj rozosmiať – to je cieľ 
terapie, ktorá prináša na oddelení veľa príjemných zážitkov.

Počas stretnutí s deťmi a ich sprevádzajúcimi osobami sa liečebný pedagóg snaží zistiť záujmy 
a aktuálne zručnosti dieťaťa, ktoré postupne podporuje a tak posilňuje ich sociálne, komunikačné, 
motorické zručnosti, sebavedomie a sebahodnotenie, ktoré značne napomáhajú celkové zvládnutie 
novej a zložitej situácie.

Prepravná služba
Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť využiť dopravu sanitkou, ktorá je 
však pre našich pacientov nevyhovujúca. Sanitka zabezpečuje prevoz viacerých pacientov v jednom 
vozidle. Tak sa stáva, že dieťa s onkologickým ochorením cestuje spolu s inými dospelými pacientmi. 
Nie je to preň vhodné, pretože v dôsledku onkologickej liečby majú onkologickí pacienti zníženú 
obranyschopnosť organizmu, čiže by sa nemali prepravovať s inými chorými ľuďmi.

V roku 2017 bolo prepravených 24 detí, uskutočnilo sa 125 prepráv a najazdilo sa 27 247 km.

Meninové a narodeninové darčeky pre hospitalizované deti
Každé dieťa, ktoré je hospitalizované na onkologickom oddelení, si môže k svojmu sviatku vybrať 
darček, po akom túži. Vždy radi urobíme maximum, aby sme ich želania splnili. Priania detí sú pre nás 
zároveň pozitívnym signálom, že malí pacienti majú napriek chorobe stále svoje sny a túžby. Vždy 
nás veľmi príjemne prekvapí, ak nám s darčekom pomôžu aj tí, u ktorých si ho objednáme. Neraz sa 
dokonca rozhodli darček chorému pacientovi venovať a spolu s darčekom prišlo aj želanie skorého 
uzdravenia. Je to krásne gesto ľudskosti a spolupatričnosti, ktoré si veľmi vážime.
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Silvester
Dobrovoľnícka návštevná služba
Vitamíny pre deti
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Vianoce a Silvester
Každoročne deťom a ich rodičom pripravujeme na oddelení Vianoce. Snažíme sa, aby sa aspoň trošku 
podobali na domáce Vianoce. Pripravujeme stoly, na ktorých nechýba slávnostné prestieranie, oblátky, 
med, orechy, ikebany, ovocie, nealko nápoje. Stoly sú prestreté tak, aby mohli prísť aj ostatní členovia 
rodiny. Darčeky pod stromčekom si nájdu aj súrodenci detí, ktoré sa liečia. Nechýba kapustnica, rezne 
obaľované aj prírodné, šalát s majonézou aj bez nej a taktiež domáce vianočné koláčiky.

Silvester je už tradične spájaný s objednávaním pizze podľa výberu detí. Večer čakajú na ohňostroj pod 
oknami nemocnice. Má potešiť oči a srdcia ľudí, ktorí zavretí za oknami trávia už toľko času. Má im 
priniesť pokojný a šťastný vstup do nového roku.

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

Počet dobrovoľníkov: 29

Počet návštev oddelenia: 290

Počet odpracovaných hodín: 727 hodín 45 minút

Priemerný počet návštev za deň: 0,79

Priemerný počet návštev na dobrovoľníka: 10

Priemerný počet odpracovaných hodín na dobrovoľníka: 25,09

Priemerná dĺžka návštevy: 2 hodiny 30 minút

Vitamíny pre deti
Projekt je zameraný na podporu liečby detí, ktoré chceme podnietiť ku konzumácii ovocia 
a zeleniny. Rodičov chceme motivovať, aby deťom ovocie a zeleninu ponúkali viac a aby sa stali tieto 
nenahraditeľné potraviny súčasťou ich jedálneho lístka.

Ovocie zabezpečujeme deťom na oddelení v rôznych formách. Odšťavujeme, robíme ovocné špízy 
alebo ovocie len tak nakrájame. Veľmi obľúbená je medzi deťmi výroba smoothies, ktorými vždy 
potešíme nielen deti, ale aj rodičov.



Byt pre sprevádzajúcich príbuzných
Otvorenie kreatívnej herne
Výsledky tvorivých dielní
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Byt pre sprevádzajúce osoby
Takýto byt sa nachádza 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.

Liečba onkologických pacientov si často vyžaduje aj niekoľkotýždňový pobyt v nemocnici. 
Sprevádzajúca osoba ( jeden z rodičov, resp. starý rodič) môže byť počas liečby hospitalizovaná 
s dieťaťom priamo na oddelení, ale kapacita oddelenia na to vždy nestačí. Stáva sa tiež, že jeden 
z rodičov je u nás dlhšie obdobie hospitalizovaný spolu s dieťaťom a druhý rodič pricestuje za nimi 
aspoň na víkend. V takom prípade vieme poskytnúť v byte ubytovanie druhému z rodičov, prípadne 
aj súrodencom, resp. starým rodičom. Byt slúži aj tým pacientom, ktorí prichádzajú na rádioterapiu. 
Znamená to, že nemusia byť hospitalizovaní v nemocnici, ale musia každý deň absolvovať ožarovanie.

V roku 2017 bolo v byte ubytovaných celkovo 42 rodín. Prenocovaní bolo 417.

Kreatívna herňa
Občianske združenie Svetielko nádeje odovzdalo 8. júna 2017 do užívania kreatívnu herňu v Detskej 
fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Herňu sa nám podarilo vybudovať a zariadiť vďaka 
vytancovanému snu mladej študentky Dominiky Geregovej, ktorá so svojím snom uspela v televíznej 
šou Tanec snov. Nadácia TV JOJ venovala Svetielku nádeje na realizáciu tohto sna 21 658,49 €.

Herňu sme realizovali ako multifunkčný priestor predovšetkým na kreatívne aktivity, liečebnú 
pedagogiku, rôzne druhy terapie, napr. terapia pieskom, terapia hrou, muzikoterapia, arteterapia. 
Primárnou cieľovou skupinou na využívanie herne sú pacienti hospitalizovaní na Klinike pediatrickej 
onkológie a hematológie DFNsP v Banskej Bystrici, ale aj pacienti objednávaní cez psychologickú 
ambulanciu, v niektorých prípadoch bude herňa slúžiť aj deťom z iných oddelení. Herňa je vybavená 
pomôckami na kreatívne aktivity, nechýba domáce kino, pieskovisko na špeciálne terapeutické postupy, 
knižnica, hudobné nástroje, liečebno-pedagogické pomôcky, spoločenské hry. 

Tvorivé dielne v nemocnici 
V rámci spolupráce so základnou školou pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica uskutočňujeme 
zaujímavý projekt s názvom Kreatívne dielne. Vďaka tomuto projektu hospitalizované deti môže viesť 
profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti a pomáhať im tak spríjemniť život v nemocnici. Deti 
sa venujú maľovaniu, kresleniu a tvorbe darčekových predmetov z rôznych materiálov. Výsledkom ich 
kreativity pod vedením odborníčky sú prekrásne dielka. Takto strávený čas im umožní aspoň čiastočne 
zabudnúť na bolesť, úzkosť a smútok. Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu. 



Leto pri mori
Leto v Tatrách
Na golfe...
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POLIEČEBNÁ STAROSTLIVOSŤ A POMOC 

Leto pri mori
Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia a tým ukrátené 
o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko dní pri mori.

Každoročne organizujeme 10-dňový pobyt na Makarskej riviére v malom letovisku Živogošče Blato. 
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. 

Leto v Tatrách
Ponúkame deťom pobyt v krásnom vysokohorskom prostredí, v hoteli Solisko, priamo na brehu 
Štrbského plesa. 

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

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

Golf
V lone krásnej prírody si deti s rodičmi a súrodencami mohli vychutnať nevšedný zážitok. Trénovali 
golf na GRAY BEAR, na prvom 18-jamkovom majstrovskom golfovom ihrisku na Slovensku. Situované 
je v nádhernom prostredí Národného parku Nízke Tatry, v rekreačnom stredisku Tále. Golfové ihrisko 
Gray Bear sme navštívili v sobotu 12. augusta 2017. Všetci sa presvedčili, že hrať golf nie je jednoduché. 
Zážitkom bola jazda v špeciálnom golfovom autíčku. 



Mobilný hospic
Stretnutie rodín
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DETSKÝ MOBILNÝ HOSPIC 

Mobilný hospic
Domáca detská hospicová starostlivosť rieši komplexne starostlivosť o deti so závažným život 
limitujúcim nevyliečiteľným ochorením.

Týka sa to detských pacientov od 0. 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 2017 mal náš mobilný hospic v starostlivosti 7 pacientov.

S onkologickou diagnózou boli 3 deti, s neonkologickou diagnózou 4 deti.

Počet návštev bol 33, počet dní v starostlivosti 1 335 a najazdili sme 5 839 km.

Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa
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. 



Diagnostický prístroj pre nemocnicu
Donovalyfest 1
Donovalyfest 2
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MATERIÁLNA POMOC NEMOCNICI

Prístrojové a iné vybavenie do Detskej fakultnej nemocnice 
s poliklinikou v Banskej Bystrici
- kancelárske kreslo do onkologickej ambulancie v hodnote 136,80 €

- kancelárske potreby pre KPOH v hodnote 250,04 €

- rollboard podložka na presun pacienta z lôžka na lôžko v hodnote 360 €

- posteľné plachty na KPOH v hodnote 405 €

- súprava príborov 

- varná kanvica Sencor SWK 2 000

- Gerlichovo bábkové divadlo, rodinná doska Familienbrett PlayMais Basic do psychologickej 
ambulancie v hodnote 353,40 €

- DVB-T prijímače T58 HD Amiko v hodnote 300 €

- tlakomer Omron M6 AC a detská manžeta v hodnote 87,50 €

- TV SONY pre chirurgické oddelenie

- TV Philips 32PFL4007H/12 pre KPOH

- rekonštrukcia a vybavenie priestoru kreatívnej (terapeutickej) miestnosti DFNsP v Banskej Bystrici 
v hodnote 11 417,35 €

ZAPÁJANIE VEREJNOSTI

Donovalyfest 
Na Donovaloch, pod zjazdovkou Nová hoľa, sa konal už 11. ročník festivalu DONOVALYFEST. Uskutočnil 
sa počas dvoch dní – 24. až 25. februára 2017. Dva dni dobrej hudby, lyžovačky a skvelej zábavy si prišli 
vychutnať stovky návštevníkov. Organizátori sa aj v druhej dekáde tohto podujatia rozhodli podporiť 
Svetielko nádeje. Za uplynulých desať ročníkov sa vďaka tejto akcii podarilo vyzbierať a podporiť 
Svetielko nádeje celkovou sumou 70 000 eur. Aj na 11. ročníku bol výťažok z rôznych zaujímavých aukcií 
venovaný Svetielku nádeje. DONOVALYFEST je príležitosť spojiť príjemné s užitočným. 



Zo školy na zimák
Dobrovoľník roka
Hokejisti na oddelení
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Kolekcia pozdravov
Naším cieľom je pripomenúť verejnosti, 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. Ďalšiu 
časť kolekcie tvoria pozdravy, ktoré kreslili zdravé deti v snahe pomôcť takto chorým deťom.

Zo školy na zimák
Na banskobystrickom zimnom štadióne sa 13. marca 2017 uskutočnilo podujatie pod názvom Zo školy 
na zimák. Na univerzitnom dni pracovných príležitostí sa návštevníkom predstavili regionálne, národné 
a medzinárodné spoločnosti i neziskové organizácie. Súčasťou popoludnia bol aj majstrovský zápas 
Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL), ktorý odohrali UMB Hockey Team a UK Praha. Hokejový 
tím UMB odohral zápas v špeciálnej edícii dresov, ktoré následne putovali do dražby v prospech 
Svetielka nádeje.

Nominácia na ocenenie Dobrovoľník roka
Národné dobrovoľnícke centrum CARDO oceňovalo 10. apríla 2017 dobrovoľníkov z celého Slovenska 
za ich nezištnú pomoc iným. Svetielko nádeje navrhlo na ocenenie Dobrovoľník roka 2016, v kategórii 
Firemné dobrovoľníctvo, Mgr. Ivetu Blaškovú, ktorá pracuje vo firme Continental Automotive Systems 
Slovakia, s.r.o., Zvolen ako HR Partner/Human Relations. Od prvej chvíle bola zapálená pre pomoc 
Svetielku nádeje a k aktívnej pomoci motivuje aj svojich kolegov. Už dvakrát zorganizovala zbierku 
pre Svetielko nádeje, materiálnu aj finančnú. Svojím nadšením podnietila vedenie firmy k návšteve 
oddelenia a aktívnej pomoci v prospech detských onkologických pacientov. Ako dobrovoľníčka, ktorá 
sa dostala do užšieho výberu nominovaných na ocenenie, zúčastnila sa prijatia u prezidenta SR Andreja 
Kisku v Grasalkovičovom paláci.

UMB Hockey Team v nemocnici
Na návštevu nemocnice zavítalo 26. apríla 2017 vedenie a niekoľko hráčov hokejového tímu Univerzity 
Mateja Bela – UMB Hockey Team. Vysokoškoláci si v EUHL vybojovali 2. miesto a so svojím úspechom sa 
prišli podeliť s deťmi. Priniesli aj medaily a maskota menom PUK, s ktorým si viacerí urobili fotografiu. 
Hokejisti rozdali deťom svoje kartičky s podpismi a deti im zase odovzdali pestré medaily, ktoré si pre 
hráčov pripravili. Zážitkom bola pre deti možnosť vyskúšať si aj hokejové rukavice a prilbu.



Zasmečuj deťom zdravie
Pomáhať nám chutí IV.
Svetlušky na výstave
Detská športiáda
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Zasmečuj deťom zdravie
Volejbalový turnaj sa konal už tradične v septembri. Organizáciu turnaja po Matejovi prevzali jeho 
príbuzní a priatelia. Siedmy ročník bol po prvýkrát organizovaný už ako Memoriál Mateja Tótha. Turnaj s 
výťažkom 7 725 eur bol organizovaný s veľkým srdcom ako spomienka na úžasného mladého človeka, 
ktorý obetavo pomáhal deťom na detskej onkológii v Banskej Bystrici.

Pomáhať nám chutí IV
V Hoteli**** Liptovský dvor sa v poslednú májovú sobotu uskutočnil ďalší ročník charitatívnej večere 
Pomáhať nám chutí. Šéfkuchár hotela Peter Bracho, majster kuchár 2017, si zmeral sily s jedným 
z TOP šéfkuchárov na Slovensku, Michalom Škorcom. Hosťom ponúkli exkluzívne päťchodové menu a 
hostia vybrané jedlá oceňovali ľubovoľnou sumou. Každý kuchár si chcel svojou ponukou jedál získať 
hostí, aby tak pomohol organizácii, ktorú v tento večer v súboji zastupoval. Peter Bracho pomáhal 
občianskemu združeniu Svetielko nádeje a Michal Škorec občianskemu združeniu Silnejší slabším. Celý 
večer bol mimoriadne zábavný aj vďaka ingredienciám, ktoré do dialógov pridávala moderátorka Adela 
Banášová. Poďakovanie patrí Richardovi Holecovi, ktorý pred štyrmi rokmi projekt naštartoval. Duel 
dvoch kuchárov mal odvetu v Trenčíne, v reštaurácii Diva 16. júna 2017.

Svetlušky na výstave 
V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sme dostali priestor oboznámiť verejnosť s projektmi 
a prácou Svetielka nádeje. Od 9. júna do 14. júla 2017 tu bola sprístupnená výstava pri príležitosti 15. 
výročia založenia nášho občianskeho združenia. Okrem panelov s informáciami o našich projektoch sme 
vystavili krásne paličkované svetlušky, ktoré vytvorili paličkárky z rôznych kútov Slovenska. 

Detská športiáda
V obci Oravské Veselé sa 16. júla 2017 konala Detská športiáda s podporou pre Svetielko nádeje. 
Akciu zorganizovala Lucia Sirotiarová, ktorá z obce pochádza a už dva roky veľmi úzko spolupracuje 
so Svetielkom nádeje ako dobrovoľníčka na detskej onkológii v DFNsP v Banskej Bystrici. Tu sa stretáva 
s detskými pacientmi a ich rodičmi a veľmi citlivo vníma, ako rodiny zasiahne vážne ochorenie dieťaťa. 
Myšlienku podporil aj starosta obce Albín Maslaňák a pán farár Milan Prídavok, takže aj vďaka nim sa 
podujatie dostalo do povedomia všetkých spoluobčanov. Súťažili celé rodiny. Spestrením popoludnia 
bol maskot Mimoň. Veľkým lákadlom boli ukážky DHZ Oravské Veselé. Medzi účastníkov zavítala 
hokejová osobnosť – Ľubomír Sekeráš. Vďaka dobrovoľným príspevkom sa na pomoc detským 
onkologickým pacientom vyzbieralo 1 481,84 eur.



Od Tatier k Dunaju
Mikulášsky beh
Srdce na dlani
Benefičný koncert pre úsmev detí
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Od Tatier k Dunaju
Viac ako 2 500 bežcov odštartovalo v sobotu 19. augusta 2017 v Jasnej pod Chopkom na najdlhší 
štafetový beh na Slovensku (345 km) s názvom Od Tatier k Dunaju. Rekordných 205 tímov absolvovalo 
na trase z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy 36 úsekov rôznej dĺžky a obťažnosti. V piatom 
ročníku malo po prvý raz svoje zastúpenie Svetielko nádeje. Trať odbehli za 26 hodín 42 minút a 20 
sekúnd a získali bronzovú trofej v kategórii MIX, kde štartovalo 32 tímov. V absolútnom poradí obsadili 
10. miesto. Náš tím tvorili: Petronela Jagnešáková, Marián Čema, Iveta Furáková, Anna Zvarová, Martin 
Kovalančík, Halina Širgelová, Elena Tatarková, Mário Komár, Natália Šuleková, Ján Zvara, Patrik Bobák a 
Marek Vojník. 

Charitatívny mikulášsky beh
V Banskej Bystrici sa 2. 12. 2017 uskutočnil IV. ročník charitatívneho mikulášskeho behu. Tento rok bolo 
na trati 113 bežcov v mikulášskych kostýmoch. Bystrickú detskú onkológiu medzi bežcami zastupovala 
MUDr. Mária Beníčková, ktorá si v kostýme zabehla celú trať až na Námestie SNP. Samozrejme, 
nechýbali ani naši bežci z tímu Svetielka nádeje. Suma, ktorú sa podarilo vyzbierať je 675 eur. Ďakujeme 
všetkým, ktorí pochopili výzvu organizátorov „Len sedieť nestačí!“ a prišli odhodlaní pomôcť.

Benefičný koncert pre úsmev detí
V Aule SZU v Banskej Bystrici sa 21. decembra 2017 uskutočnil Vianočný koncert pre úsmev detí od 
Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorý moderoval Pinďo. Kvestor SZU Ing. Igor Naňo povedal, že sa 
rozhodli pripraviť koncert s charitatívnym podtónom a pomôcť deťom na detskej onkológii v Banskej 
Bystrici prostredníctvom Svetielka nádeje. K tejto myšlienke sa podľa jeho slov od začiatku veľmi 
ochotne pridali mnohí dobrí ľudia, ktorých oslovili a tiež účinkujúci umelci. Vystúpili deti z detského 
súboru Zvonček, spevák Matej Vetrák, gitarista David Bílek a kapela Slovak Tango. Výťažok z koncertu 
bol 985,70 eur. 

Srdce na dlani in memoriam
Odovzdávanie ocenení Srdce na dlani sa v Banskobystrickom kraji uskutočnilo 15. decembra 2017. 
Medzi ocenenými bol aj Matej Tóth in memoriam, ktorého na túto cenu nominovalo Svetielko nádeje. 
Aj takto sme chceli poďakovať vzácnemu mladému človeku, ktorý nás opustil vlani v septembri. 
Ocenenie z rúk organizátorov prevzali Maťovi rodičia Majka a Ladislav Tóthovci. Napriek ťažkému 
ochoreniu, s ktorým Maťo bojoval počas svojho života, zostávala mu sila pomáhať. Veľmi dobre vedel, 
čo deti na onkológii prežívajú a čo im chýba. Doma v Kremnici organizoval volejbalový turnaj pre detskú 
onkológiu pod názvom Zasmečuj deťom zdravie. Posledný turnaj organizoval už z nemocničného lôžka 



Koncert v Žiari nad Hronom
Medzinárodné letecké dni SIAF
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dospeláckej onkológie. Bol to jeho projekt, ale keď sám už nemal síl, pokračovali v ňom jeho rodičia 
a priatelia. 

Benefičný koncert v Žiari nad Hornom
Súkromná základná umelecká škola z Hliníka nad Hronom sa už po tretí raz podujala zorganizovať 
benefičný koncert pre Svetielko nádeje. Dobročinná myšlienka zostala nezmenená, tento rok sa však 
zmenilo miesto konania koncertu. Vďaka ústretovosti riaditeľky Pohronského osvetového strediska 
Heleny Žňavovej sa konal v ich priestoroch v Žiari nad Hronom 15. decembra 2017. Krásne vyzdobená 
sála, srdečné prijatie a pestrý program žiakov a pedagógov bol silným zážitkom. Na koncerte sa 
vyzbieralo 461 eur, vedenie školy sa však rozhodlo doplniť k tejto sume aj výťažok z koncertu v Hliníku 
nad Hronom a tak celková suma bola 561 eur. Je úžasné, ako pedagógovia vedú žiakov k empatii 
a spolupatričnosti s tými, ktorým do života vstúpilo vážne onkologické ochorenie.

Verejná zbierka na SIAF-e
Zapojením sa do verejnej zbierky podporíte mobilný hospic.

Registračné číslo verejnej zbierky je 606-2017-010137.

Zbierka sa vykonávala v dňoch 26. a 27. augusta 2017 v katastrálnom území mesta Sliač. Výnos zbierky 
bude použitý na podporu činnosti detského mobilného hospicu, ktorý poskytuje kvalitnú paliatívnu 
a hospicovú starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom v domácom prostredí.

Verejná zbierka sa vykonávala zbieraním do prenosných pokladničiek a jej výťažok bol 586,66 €.

SIAF
Deťom, ktoré sa liečili na detskej onkológii v Banskej Bystrici, sme umožnili zavítať na letisko Sliač 
v nedeľu 27. augusta. Mnohí tu boli vôbec prvý raz a neskrývali nadšenie pri pohľade na všetko, čo tu 
mohli vidieť a zažiť. Počas oboch dní bol stánok Svetielka nádeje umiestnený v sektore A pri stánku 
s označením Maltézska pomoc Slovensko. Spolupráca s nimi bola opäť vynikajúca. V sektore, do 
ktorého bolo pristavené cvičné prúdové lietadlo Ozbrojených síl SR L-39 Albatros, bola vybudovaná 
plošina umožňujúca handicapovaným návštevníkom nazrieť a posadiť sa do kokpitu vojenského 
lietadla. Do tohto priestoru mali prednostný vstup aj rodiny Svetielka nádeje. Na podujatí sme 
organizovali verejnú zbierku. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať 586, 66 € na podporu činnosti 
detského mobilného hospicu. 
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HOSPODÁRENIE 
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Výnosy

Tržby z predaja služieb 3 600,00 €

Tržby za predaný tovar 575,00 €

Úroky 1 057,23 €

Kurzové zisky 7,19 €

Prijaté dary 1 449,00 €

Iné ostatné výnosy 33 692,38 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 75 029,50 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 58 291,93 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 201 951,47 €

SPOLU 375 653,70 €

Náklady

Spotreba materiálu 29 852,72 €
Predaný tovar 151,58 €
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Opravy a udržiavanie 3 303,48 €
Cestovné 657,68 €
Náklady na reprezentáciu 4 883,25 €
Ostatné služby 84 925,78 €
Mzdové náklady 89 935,20 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 31 493,71 €
Zákonné sociálne náklady 3 801,23 €
Daň z nehnuteľnosti 42,47 €
Ostatné dane a poplatky 201,18 €
Kurzové straty 0,04 €
Dary 29 345,90 €
Iné ostatné náklady 2 103,50 €
Odpisy DHM a DNM 11 747,00 €
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 2 100,00 €
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 15 445,36 €
Daň z príjmov 281,16 €
SPOLU 310 271,24 €
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. 2017 31. 12. 2017

Pokladňa, ceniny 31 259,55 €  30 736,88 €

Bežný účet 174 574,05 € 266 886,74 €

Bežný účet – zbierkový 2 634,39 € 720,90 €

Bežný účet 2 % 185 366,71 € 209 256,56 €

Termínovaný vklad 206 028,29 € 207 196,47 €

Bežný účet 152 751,77 € 152 702,28 €

SPOLU 752 614,76 €  867 499,83 €
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ĽUDIA V ZDRUŽENÍ
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Občianske združenie pracovalo v roku 2017 v tomto zložení:

predseda združenia Pavel Bician 

rada združenia Jolana Jančová 

  Veronika Rosová 

  Ingrid Škropeková

  Igor Obšajsník  

riaditeľka Oľga Moškurjáková 

koordinátor dobrovoľníkov a sociálna práca Ľuboš Moravčík 

liečebná pedagogička Juliana Holosová

psychológ Lenka Holubová

prepravná služba Miroslav Snopko 

fundraising Vanda Prandorfyová

  Ingrid Škropeková
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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.

ABB, s.r.o. Bratislava
Ábelovská Anna Dobrá Niva
Ábelovská Eva 
Active planet Banská Bystrica
Adamcová Lýdia 
Agentúra crea Piešťany
Albert Martin Marianka
Angelovič Radoslav 
anonymný darca 
AS Trenčín, a.s. Trenčín
Assistance Reality, s.r.o. Banská Bystrica
Bahno Adam 
Bachárová Simona 
Bachleda Pavol Spišská Belá
Bakyta František 
Bakyta Jaroslav 
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Balga Norbert 
Baľo Maroš 
Bariaková Helena 
Barthosová Zuzana 
Barthová Zuzana 
Batovská Lenka 
Bednárová Marcela Košice
Belková Veronika Gašparovo
Belobradová Veronika 
Belová Svetlana 
Beňacka Martin Stará Ľubovňa
Benčík Jaroslav 
Benefičný koncert SZUŠ Hliník nad Hronom
Benefičný koncert zboru Schola Cantorum Senohrad
Betak Boris 
Betlehemci Senohrad
Bežci 
Bician Branislav Banská Bystrica
BigOn Banská Bystrica
Bílenký Bohdan 
Bittner Ladislav Banská Bystrica
Blahut Pavel 
Blažej Tibor Nová Dubnica
Bobáková Lenka 
Bodnárová Magdaléna 
Bodolló Marian 
Bogdan Pavol Prievidza
Bohač Pavel 
Boroš Branislav Nižný Kručov
BPP, s.r.o. Banská Bystrica
Brida Ladislav Banská Bystrica
Bring Trucking, a.s. Žiar nad Hronom
Brozman Jaroslav 
Bruková Eva 
Budáčová Elena Detva
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Budaiová Mária Balog nad Ipľom
Bukviarová Lenka 
Buvalová Iveta Polomka
C & A Mode, s.r.o. 
Cachovanová Zuzana Lazany 
Caletka Michal Hlohovec
Cemmac, a.s. Horné Srnie
Ciel Adrian 
Cipkova Stanislava Prešov
CoC Simens Bratislava
Confal, a.s. Slovenská Ľupča
Connecta, s.r.o. 
Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.  Zvolen
COOP Jednota 
CPPaP  Detva
Cviklovič Richard 
Cyklo Zvolen Zvolen
Červeňan Matej 
Červeňan Roman 
Čipikala Róbert 
Číž Blažej Martin
Čučka Martin 
Daniš Peter Senica
Debnárová Zdenka 
Detková Slávka 
Detská športiáda Oravské Veselé
DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) Šišov – Libichava
DJGT Zvolen
DKP Slovakia, s.r.o. Nováky
Dobríková Eva 
Dom Matice slovenskej Fiľakovo
Dráb Andrej 
Drdosova Eva Levice
Drechsler Mário 
Ďurček Tomáš 
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Ďuricová Lucia Krupina
Durik Maroš 
Ďuriš Andrej Žiar nad Hronom
Ďuriš Ján Krupina
Dzubak Erik Spišská Nová Ves
Dzvonik Rastislav 
Egrecka Veronika 
Elba  Kremnica
Elizeus Ján 
Evonik Fermas, s.r.o. Slovenská Ľupča
Extreme Obstacle Runners 
Falkaiová Lenka 
Farnosť Tvrdošín
Fatrsík Dušan 
Felezká Zuzana Slavošovce
Fernandez Lapinova Lenka Banská Bystrica
Filčíková Jarmila Zvolen
Filčíková Stanislava 
Filomela Tibor Moldava nad Bodvou
Findra Tomáš 
Focková Júlia Bzenov
Foltinský Štefan 
Forgáčová Zuzana 
Forusová Ingrid 
Fülöp Lukáš Košice
Gabor Marian 
Gajdos Patrik 
Gajdošík Jakub Banská Bystrica
Gallová Jana 
Gálya Jakub Košice
Ganobčíková Ivana Kriváň
Garbelová Mária 
Gatialová Veronika 
Gbúr Tomáš  Banská Bystrica
Giertlová Zuzana Brezno



Goliaš Matej 
Gondkovská Monika Bratislava
Greššák Lukáš 
Greššáková Petra 
Grosshappel Marian Banská Bystrica
Gubaňár Ivan Falkušovce
Gubo Marek Topoľčianky
Gurpreet Singh Veľké Zálužie
Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom
Halabrinová Katarína 
Haladek Rado Žiar nad Hronom
Halásová Andrea 
Halászová Martina Gbelce
Hanes Jozef 
Hanuska Alexander 
Hanusková Miroslava Prievidza
Hanzel Peter 
Harajda Matus 
Haramiová Beáta 
Hargašová Alena Nové Mesto nad Váhom
Harmatova Veronika 
Havran Marian 
Heglasová Zuzana Nová Dubnica
Hencovská Judita Dolný Kubín
Herda Ľubomír 
Herman Stanislav Banská Bystrica
Hlavinková Magdaléna  Krahule
Hlavnová Veronika 
Holík Marián 
Hrubá Terézia 
Hubik Ján 
Hudáč Ľubomír 
Hudáková Alžbeta 
Hudáková Andrea Lemešany
Husárová Erika 
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Huťová Janka 
Hyundai Dymos – kolektív Žilina
Chomičová Jana Prešov
Chrenko Tibor 
Ilčinová Dominika 
Jacková Zuzana 
Jakušová Ľudmila Častá
Jančok Martin Žarnovická Huta
Jančok Peter Žiar nad Hronom
Janeček Slavomír 
Janečková Lucia Bratislava
Janek Branislav 
Janeková Lenka 
Jankiv Jaroslav Lukov
Jeleň František 
Jendrej Ľuboš Hamuliakovo
Jesenská Mária Liptovská Teplá
Kalamárová Katarína 
Kalauzová Jana Zvolen
Kampošová Beňová Monika 
Kandra Radoslav 
Kandráč Peter 
Kapusta Michal 
Karakova Lucia 
Kaščáková Mária Stará Ľubovňa
Katuščák Marek Prešov
Keleti Mário Hnúšťa
Keruľová Hana Bratislava
Kiripolská Viktória 
Kiššová Daniela Horné Ozorovce
Kľačanová Gabriela 
Klein Róbert 
Kliestik Milan 
Kmeť Michal 
Kocembová Janka Bytča
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Koci Miroslav 
Kohút Peter Krupina
Kolesár Peter 
Kollárová Katarína Veľký Šariš
Komár Mário 
Kontšeková Kristína 
Kontšeková Nikoleta 
Kónyová Viktória Rimavská Sobota
Koperdak Ondrej 
Korgo Michal 
Korgová Ľudmila 
Kortánová Zuzana Brezno
Kosta Milan 
Koščákovci  Kežmarok
Košík Peter Zvolen
Kováč Miroslav 
Kováčová Katarína 
Koval Maroš 
Kozáček Ján 
Kozma Cup 
Kozovská Helena 
Krága Peter Lubeník
Krajská prokuratúra Liptovský Mikuláš
Krajská prokuratúra Námestovo
Krajská prokuratúra Žilina
Král Miloš 
Kravec Pavol 
Kravec Peter 
Krncanova Jana 
KROS, a.s. Žilina
Krušpánová Katarína Banská Bystrica
Kubačková Ivana Trstená
Kubáňová Petronela 
Kubeková Veronika Banská Bystrica
Kubincová Gabriela 
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Kubišová Zuzana Dražkovce
Kuca Radoslav Prešov
Kúdelová Michaela Tlmače
Kuhnová Sandra Banská Štiavnica
Kuchcikova Darina Cigla
Kuchtová Anna Spišská Belá
Kujanová Martina 
Kunštár Jaroslav Lučenec
Kupka Marián, Ing. 
Kurbel Michal Cigeľ
Kurčíková Mária Zvolen
Kusniarik Peter 
Kuželovci, Rasťo a Klaudia 
Kyselicová Alena 
Kyselicová Martina 
Labuda Michal Sebechleby
Laczová Michaela Banská Bystrica
Lagna Ján 
Lakomčíková Chiara 
Lakomec Branko Bratislava
Lamačková Miroslava 
Laštiaková Bohdana 
Legatova Maria Hrišovce
Lendvorská Magdaléna Šaľa
Libičová Ivica 
Ličko Daniel Martin
Liga proti rakovine Bratislava
Lipovska Monika Prenčov
Liptak David 
Litavský Jozef 
Lobotková Daniela Šišov – Libichava
Lopúchová Alžbeta 
Lovásová Karin 
Ľudia ľuďom 
Luna – nový začiatok 
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LUTIM, s.r.o. 
Lysinová Martina  
Mácsová Gabriela Fiľakovo
Madarász Peter Kajal
Malo Alexander 
Marcincin Ján 
Marková Silvia 
Markus Radoslav 
Martičková Jana Bardejov
Masarik Drahoslav 
Masica Igor 
Materňák Tomáš 
Mattes Peter 
Matusova Jana 
Maťuš Zdenko Pohorelá
Mazúchová Dana Hrochoť
Mäsiarová Beáta 
MB Tech, s.r.o. Banská Bystrica
MBB, a.s. Banská Bystrica
McJOHNNY, spol. s r. o.  
Medveď Peter Kľačno
Mellová Dáša 
Melnik Peter 
Mesina Vojtech 
Mihalyfiová Jarmila 
Micháliková Jana Detva
Michalíková Katarína Sverepec
Mikuš Branislav 
Minárik Anton 
Minková Zuzana Kremnica
Misutková Janka Horná Mičiná
Mišianik Lukáš Šuňava
Miškovič Dušan Liptovský Mikuláš
Mišo Róbert Boleráz
Mituchová Lucia 



   ,
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Mladá Veronika Lovce
Mlich Michal 
Mlynárová Erika Žiar nad Hronom
Monišová Elena Krupina
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r. o Banská Bystrica
Mucinová Michaela 
Murínová Anna – Barková 
Nadácia Ardis 
Nadácia Centra pre filantropiu Bratislava
Nadácia EPH  Bratislava
Nadácia Slovenskej sporiteľne Bratislava
Nadácia SPP Bratislava
Nadácia TA3 Bratislava
Nadácia Tatrabanky Bratislava
Nadácia Tesco Bratislava
Nadácia TV Markíza Bratislava
Nastja SK, s.r.o. Banská Bystrica
Nemčeková Beáta 
Next Media Group, s.r.o. 
NEZÁVISLOSŤ, n. f. Vlkanová
Nosal Stanislav 
Novák Peter 
Novodomcová Helena Nevoľné
Obchodná akadémia Bratislava
Obšajsník Igor 
Obuch Pavol Piešťany
Očenášová Anna Selce
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Oláš Martin 
Ondrejka Martin 
Ondrekovci 
Ondrusek Stefan 
Oravec Miroslav 
Orgonášová Helena 
Orsagová Zuzana Veľká Lúka
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Otiepka Vladimír 
Outdoor institute stageman Banská Bystrica
OZ Crossroads Banská Bystrica
OZ Hrbôtska ratolesť Ružomberok
OZ Povodie Hrona Banská Bystrica
OZ Zdravie v pohybe Lučatín
Pabinová Ivana Duplín
Pacek Tomáš Žilina
Pagáč Erik 
Palečeková Marianna 
Páleník Albín 
Paľonder Marek Jablonov
Palyová Miroslava 
Pániková Nadežda Bratislava
Pásztor Ján 
Pašková Lucia Modra
Paulíková Alexandra Nové Zámky
Pavlíková Andrea 
Pavliková Danka 
Pekárik Juraj 
Pénzešová Petra 
Petras Miroslav 
Petrovič Peter 
Pieš Maroš Poruba
Piterka Ján Banská Bystrica
Pleteníková Ľudmila 
Podhradský Jakub Pezinok
Pohanková Mária 
Pokorná Slavomíra Spišská Nová Ves
Pokrivčáková Silvia Veľké Zálužie
Poláčiková Magdaléna 
Polačko Radoslav 
Poláchová Miroslava 
Polakova Zdenka Horelica
Porazík Jozef 



   ,
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Prečuch Ján Banská Bystrica
Prečuch Ján Lukavica
Priečko Marina 
Pudmarčíkovci  Rakúsko
Puntigán Alexander Lučenec
Purdek Krásna Lenka 
Racek Tomáš 
Rácz Rastislav 
Rajnicová Ľubica Zvolen
Ranusa Matus 
Rebuy Stars Lottery Zvolen
Reháková Božena 
Rehova Karina 
Reprezentačný ples centra výcviku Lešť
Reštaurácia Impress 
Rezo Martin 
Rojíková Miroslava 
Rónai Alexander 
Rumancová Lucia 
Rumpler Peter 
Rybanská Silvia 
Sagan Peter 
Satara Miroslav 
Schniere Stanislav 
Sičáková Eva Svidník
Siskovičová Katarína Trnava
Skanzat, spol. s r. o. Sklabiňa
Skladaná Anna 
Skopec Juraj 
Skrabova Lucia 
Skurčík Jozef 
Skuta Roman 
Slaná Ľuboslava Banská Štiavnica
Slanci Peter 
Slastanova Miroslava 
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Sliacky Martin 
Slovák Maroš 
Slovenčiak Ján 
Sloviak Vladimír Čadca
Slovíková Olga 
Smoliarová Hujčáková Božena Ružomberok
SMS, a.s. Banská Bystrica
Sofrancová Martina Banská Bystrica
Somorovská Miroslava Bratislava
Spišiak Jozef Bobrovec
Spodniaková Janka Rimavské Brezovo
SPŠ Martin
Stančík Miloš Bratislava
Stefe Banská Bystrica, a.s. Banská Bystrica
Stolárik Samuel 
Stolcova Zuzana 
Strapcová Jana Banská Bystrica
Stribrnská Michaela Stupava
Strohmayer Ria 
Stuber Ján 
Suchoňová Katarína 
SUP-TECHNIK SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
Suverova Alexandra 
Svachova Eva 
Sýkorová Ľubica Horné Plachtince
Szekeresová Eva 
Szigety Peter Tornaľa
Šalko Igor 
Šandorova Viera Banská Bystrica
Šimšíková Elena 
Širgelová Halina 
Škantár Michal 
Škovránková Andrea Krivá
Škreptáč Martin 
Škrkoňová Gabriela Veľké Rovné



   ,

— 48 —

Škropeková Ingrid Banská Bystrica
Škuta Jozef Žilina
Šlesarová Alena 
Špiláková 
Šprláková Alžbeta 
Štefančík Štefan 
Šteller Richard 
Štepanovský Gregor 
Štímeľová Dana 
Šuba Robert 
Šulaj Peter 
Švaralovci Brehy
Tatarko Peter Bratislava
Tatér Spojár caffe & club  Banská Štiavnica
Teluchová Anna Novoť
TNT Express worldwide, spol. s r. o. Bratislava
Tolmaci Lukáš 
Tomaga Jozef 
Tomas Adam 
Tomašovský Michal 
Tomek Marián 
Tomeková Jarmila 
Toth Peter 
Trajteľ Stanislav Zvolen
Transpetrol, a.s. Bratislava
Trenčianska bežecká liga Trenčín
Trippe Ivo 
Trubiroha Peter 
Tubex Slovakia, s.r.o. 
Tuchynová Bibiána Králiky
Turanský Marek Zvolen
Turcanikova Michaela Bratislava
Tužinský Albert 
UMB hockey Banská Bystrica
UMB punč Banská Bystrica
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Urcikan Ivan 
Václavík Milan 
Václavík Vladimír 
Valica Štefan 
Valocky Milan 
Vanko Ivan Fiľakovo
Vaňová Lenka Svidník
Vansová Katarína 
Varádiová 
Varga Peter 
Varholák Dalibor 
Vasarabová Eva 
Vasarábová Tlmače
Vavrik Vladimír Beluša
V-COR, s.r.o. Krupina
Vician Miloš 
Vilgus Peter Košice
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik  Pliešovce
Volko Erik 
VP Lešť
Vrábeľ Milan Oravská Lesná
Vrablova Helena 
Vysna Jaroslava 
Výťažok z plesu Dačov Lom
WESTech, spol. s r. o Bratislava
www.nasetipy.com 
www.svetielkonadeje.sk 
Z Prandorfa Ďjovke Devičany
Záhorcová Katarína 
Záhorská Jarmila 
Zákazníci centra funkčného tréningu Banská Bystrica
Zákazníci Hotela Liptovský dvor Liptovský Ján
Základná škola Ďumbierska Banská Bystrica
Základná škola na Ul. M. R. Štefánika 17 Žiar nad Hronom
Základná škola s materskou školou Hriňová



   ,
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Základná škola Sládkovičova Ružomberok
Základná škola Župkov
Zamestnanci Continental Automotive  Zvolen
Zamestnanci Detox Banská Bystrica
Zamestnanci OÚ Málinec
Zamestnanci OÚ Poniky
Zamestnanci SPP Zvolen
Zarnecká Anna Veľká Dolina
Zasmečuj deťom zdravie (Matej Tóth) Kremnica
Závet 
Zemanovič Peter Partizánske
Zvara Róbert  Dolný Kubín
Žišková Katarína 
Žuffová Katarína Tvrdošín

ALBI – predajňa, Banská Bystrica – pohľadnice pre deti
Apartmány Lomnica, Veľká Lomnica – poukaz do tomboly
Berndorf Sandrik, s.r.o., Žarnovica – príbory
BigON, Banská Bystrica – notebook
Bistro Smartfood, Banská Bystrica – cateringové služby 
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Dubnica nad Váhom – ruksaky
Dino Toys – spoločenské hry a hračky
dm drogerie markt, s.r.o., Banská Bystrica – výrobky do balíčkov pre pacientov
DRU, a.s., Zvolen – výrobky pre deti 
Eldisy Slovakia, spol. s r. o., Dubnica nad Váhom – ruksaky
EXIsport, s.r.o. – darček pre pacienta
FaxCopy, a.s., pobočka J. Kráľa 3, Banská Bystrica – kancelársky tovar, tlač materiálov
Gitka Kottmanová, English for you, Banská Bystrica – preklad materiálov do angličtiny
GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen – preprava zásielok 
Green Print, s.r.o., Trstená – darčekové tašky
Hotel Partizán, Tále – poukaz do tomboly
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica – koncert na oddelení
I.D.C. Holding, a.s., prevádzkareň Pečivárne Sereď, Sereď – výrobky
Jedáleň u sv. Jakuba, Zvolen – cateringové služby
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Koliba, a.s., Hriňová – syr a jogurt
Küster – automobilová technika, spol. s r. o., Vlkanová – tonery
Kuzminová Anastázia, Banská Bystrica – darčeky pre deti
Kvetinárstvo CLIVIA, Banská Bystrica – kvety
Leštáchovo kníhkupectvo, Zvolen – knihy pre deti
LIMAX LM, s.r.o., Levice – reklamné predmety
Mária Gregorčoková – koláčiky na oddelenie
Martinus.sk, s.r.o., Martin – knihy pre deti a odborná literatúra
Mattel – hračky
McDonald‘s Banská Bystrica – torty na narodeniny
Metro Zvolen, Zvolen – občerstvenie
Michaela Hybská – koláčiky na oddelenie
Miro Kováč – fotografovanie
MONAREX audit consulting, s.r.o., Banská Bystrica – účtovníctvo
Mondi SCP, a.s., Ružomberok – kancelársky papier
Notes, a.s., Závod Betliar – výkresy, rysy, farebné papiere, farebné kartóny 
OZ Nádej na život, Bratislava – pitný režim na oddelení (stojan na vodu)
Pavel Malec – Kúpeľné oblátky, Slovenská Ľupča – oblátky
PRO, s.r.o., Banská Bystrica – reklamné materiály
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Bratislava – noviny a časopisy na oddelenie
Schreiber Slovakia, s.r.o., Zvolen – jogurty
Slovanet, a.s., Bratislava – USB a power banky pre deti na oddelení
Stageman Slovensko, Banská Bystrica – animačné programy na oddelení
Swan, a.s., Banská Bystrica – internet, USB kľúče a power banky
Tatry mountain resorts, a.s., Liptovský Mikuláš – poukaz do tomboly
Tesco Extra, Banská Bystrica – dózy na potraviny
Trost autoservice technik, Banská Bystrica – balíčky do tomboly
VZOR výrobné družstvo, Zvolen – podsedáky do čakárne
Zeleninári, s.r.o., Bratislava – ovocie, oriešky, medy
Zlatá studňa – minerálky

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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 .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  88 932,01  53 717,93  65 464,93

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  88 932,01  53 717,93  65 464,93

 aPozemky (031) 010 x

 aUmelecké diela a zbierky (032) 011 x

 aStavby 021 - (081 - 092 AÚ) 012  54 950,00  11 221,00  43 729,00  46 477,00

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

013  86 239,41  77 711,01  8 528,40  17 527,40

 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

 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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B. aObe�ný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  870 173,89  870 173,89  755 191,39

1. aZásoby r. 031 a� r. 036 030  1 728,51  1 728,51  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  1 728,51  1 728,51  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  945,55  945,55  819,55

 aPoh"adávky z obchodného styku ((311 AÚ a� 314 AÚ) - 391 AÚ) 043  189,00  189,00

 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  745,75  745,75  808,75

4. aFinan né ú ty r. 052 a� r. 056 051  867 499,83  867 499,83  752 614,76

 aPokladnica (211 + 213) 052  30 736,88 x  30 736,88  31 259,55

 aBankové ú!ty (221 AÚ + 261) 053  836 762,95 x  836 762,95  721 355,21

 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  1 806,27  1 806,27  1 526,58

1. aNáklady budúcich období (381) 058  1 498,08  1 498,08  795,77

 aPríjmy budúcich období (385) 059  308,19  308,19  730,81

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  1 014 630,10  88 932,01  925 698,09  822 182,90
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A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073
061  680 535,85  615 153,39

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  575 514,54  483 394,10

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

073  65 382,46  92 120,44

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  33 393,30  19 090,75

1.  Rezervy r. 076 a� r. 078 075  6 653,33  8 009,09

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 6 653,33  8 009,09Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 a� r. 086 079  0,12  11,24

 0,12  11,24Záväzky 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  26 739,85  11 070,42

 15 938,47  853,69Záväzky z obchodného styku (321 a� 326) okrem 323 088

 5 679,39  5 235,03Záväzky vo!i zamestnancom (331+333) 089

 3 784,95  3 462,41Zú!tovanie so Sociálnou pois#ov$ou a zdravotnými pois#ov$ami 
(336)

 090

 964,09  854,26Da$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

 372,95  665,03Ostatné 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  211 768,94  187 938,76

Výdavky budúcich období (383) 102

 211 768,94  187 938,76Výnosy budúcich období (384) 103

 822 182,90 925 698,09Vlastné 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

 29 852,72 29 852,72  37 373,24501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

 151,58 151,58  462,68504 03Predaný tovar

 3 303,48 3 303,48  2 381,06511 04Opravy a udr�iavanie

 657,68 657,68  1 887,72512 05Cestovné

 4 883,25 4 883,25  751,13513 06Náklady na reprezentáciu

 84 925,78 83 166,68  1 759,10  92 940,24518 07Ostatné slu�by

 89 935,20 88 276,20  1 659,00  92 083,23521 08Mzdové náklady

 31 493,71 30 909,74  583,97  32 096,78524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 3 801,23 3 801,23  4 054,18527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Da$ z motorových vozidiel

 42,47 42,47  21,67532 014Da$ z nehnute"ností

 201,18 201,18  119,78538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie poh"adávky

544 019Úroky

 0,04 0,04  30,26545 020Kurzové straty

 29 345,90 29 345,90  687,39546 021Dary

547 022Osobitné náklady

548 023Manká a �kody

 2 103,50 2 103,50  2 332,81549 024Iné ostatné náklady

 11 747,00 11 747,00  11 747,00551 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

 2 100,00 2 100,00  54 100,00562 034Poskytnuté príspevky iným ú!tovným 
jednotkám

 15 445,36 15 445,36  6 978,68563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 
zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  340 047,85 309 990,08 4 153,65 305 836,43038Ú!tová trieda 5 spolu r. 01 a� r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Ú! NUJ 2 - 01) I O 3 7 8 8 9 3 4 6 / SID

 

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

 3 600,00 3 600,00  1 500,78602 040Tr�by z predaja slu�ieb

 575,00 575,00  1 455,00604 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

 1 057,23 1 057,23  4 500,31644 053Úroky

 7,19 7,19  0,53645 054Kurzové zisky

 1 449,00 1 449,00  7 382,45646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 33 692,38 33 692,38  294,70649 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

 75 029,50 75 029,50  55 827,98662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 58 291,93 58 291,93  65 551,72663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté !lenské príspevky

 201 951,47 201 951,47  296 532,43665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  433 045,90 375 653,70 4 175,00 371 478,70074Ú!tová trieda 6 spolu r. 39 a� r. 73

  92 998,05 65 663,62 21,35 65 642,27075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 
74 - r. 38

 281,16 281,16  877,61591 076Da$ z príjmov

595 077Dodato!né odvody dane z príjmov

  92 120,44 65 382,46 21,35 65 361,11078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 
- (r.76 + r.77)) (+/-)
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