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Základné údaje

Názov
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE

Sídlo
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu 4,
974 09 Banská Bystrica

IČO
37889346

Vznik
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.
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Ciele
n Plniť želania detí a mladistvých
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením,
ktoré je spojené s veľkým rizikom úmrtia.
n Pomoc pri všestrannom zlepšovaní kvality
života onkologicky a inak vážne chorých detí
počas hospitalizácie a snaha o resocializáciu
týchto detí aj po skončení vlastnej liečby.
n Zvyšovanie úrovne vybavenia pre komplexnú
diagnostiku a liečbu detí a mladistvých
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením.
n Podpora odborného rastu lekárov, stredného
zdravotníckeho personálu a špeciálnych
pedagógov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením.
n Pomoc pri vytváraní podmienok pre
vzdelávanie detí a mladistvých s onkologickým
alebo iným vážnym ochorením.
n Vytváranie nových iniciatív v prospech detí
a mladistvých s onkologickým alebo iným
vážnym ochorením a ich presadzovanie
cez kompetentné miesta.
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Hlavné aktivity

n Zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov.
n Podpora činnosti nemocničnej školy.
n Modernizácia interiéru herní, návštevných miestností.
n Výstavy detských výtvarných prác.
n Divadelné a hudobné predstavenia pre deti na oddelení.
n Nákup lekárskych prístrojov.
n Podpora vzdelávania a poradenstvo pre rodičov.
n Výlety a pobyty pre bývalých pacientov.
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Uskutočnené projekty

Letný tábor
Cieľ:

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

Tábor bol určený deťom vo veku od 6 do 20 rokov, ktoré
podstúpili liečbu v detskom onkocentre Detskej fakultnej
nemocnice za posledných 10 rokov. Tábor sa uskutočnil
s finančnou podporou Ligy proti rakovine a Klubu detskej
nádeje, ktorý ho organizačne zabezpečil. Tábor mal dva
turnusy – pre mladšie deti sa konal v Škole v prírode Čifáre
a pre staršie deti v Liptovskej Osade.
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Verejná zbierka “Positivo”
Cieľ:

Získať finančné prostriedky na zriadenie “Detskej oázy” –
jednotky s komplexným technickým a prístrojovým vybavením
pre onkologických detských pacientov v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.
Realizácia:

Dobrovoľná verejná zbierka prebiehala v priestoroch
prevádzok Positivo Café, Bamboo bar, Pizza Olivo, Barbakan,
Lavazza, Point Café, CC Café.
Verejná zbierka sa konala s povolením Obvodného úradu
v Banskej Bystrici a trvala od 1. decembra 2007 do 31. marca
2008. Vyúčtovanie a účel použitia vyzbieraných financií budú
zverejnené v ročnej správe za rok 2008.
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Benefičný koncert Michala Červienku
Dňa 20. marca 2007 zorganizoval Michal Červienka benefičný
koncert pre naše občianske združenie. Koncert sa konal
v komornom divadle Domu kultúry Banská Bystrica. Ako hostia
vystúpili Martin Budinský – hráč na cimbal, Oľga Jackuliaková
– klavír, Adam Latiňák – akordeón,
Trio Pacora: Stano Palúch –husle, Marcel Comendant – cimbal,
Róbert Ragan – kontrabas.
Výťažok z koncertu – 10 196 Sk – bol použitý ako príspevok
na rekonštrukciu onkologickej a hematologickej kliniky. Koncert
bol nezabudnuteľným zážitkom a dúfame, že sa podarí
zorganizovať ho aj budúci rok.
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Projekt “Kolekcia pozdravov“
Cieľ:

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

Predajom pozdravov získavame peniaze na financovanie našich
ďalších projektov. Myšlienku podporil básnik
Milan Rúfus výberom svojich básní pre deti a o deťoch.
Obrázky kreslili deti počas liečby alebo iní výtvarníci.
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Projekt “Balíček prvého kontaktu”
Cieľ:

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

Napísali sme projekt a Nadácia Tatra banky Dobré srdce nám
poskytla financie na zakúpenie vecí do balíčkov, ktoré deti
dostanú pri nástupe na hospitalizáciu.
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 Ligy proti rakovine s rôznymi informáciami.
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Verejná zbierka “MDD”
Cieľ:

Získať finančné prostriedky na nákup darčekov
k Medzinárodnému dňu detí pre onkologických
a hematologických detských pacientov v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.
Realizácia:

Dobrovoľná verejná zbierka prebiehala pred Pamätníkom SNP
dňa 1.6.2007 v rámci programu k MDD.
Dátum udelenia povolenia:

15.5.2007

Číslo rozhodnutia o povolení zbierky:

OVVS-07/01975

Hrubý výnos verejnej zbierky:

839 Sk

- kolkové známky

-100 Sk

Čistý výnos verejnej zbierky:

739 Sk

Účel použitia čistého výnosu: balíčky pre onkologických
a hematologických detských pacientov DFNsP v Banskej Bystrici
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Projekt “Kočíky na oddelenie”
Na oddelenie sme zakúpili pre malé deti kočíky – jeden pre
úplne malé deti a druhý športový pre staršie deti. Využívajú
sa aj v rámci oddelenia, keď sa maminka môže s dieťatkom
prechádzať po chodbe, v prípade pekného počasia a dovolenia
lekárov s ním môže zájsť aj vonku v rámci areálu nemocnice.
Takisto sa využívajú vtedy, keď ide dieťatko na iné vyšetrenie,
aby ho maminka nemusela nosiť na rukách.
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Meninové a narodeninové darčeky pre deti
Cieľ:

Plniť sny detí počas liečby.
Realizácia:

Každé dieťa, ktoré je hospitalizované na onkologickom
oddelení si môže k svojmu sviatku vybrať darček, po akom túži.
Keď majú deti narodeniny, organizujeme
pre nich malú oslavu.

Projekt “Telefóny”
Cieľ:

Umožniť aj deťom pripútaným na lôžko komunikovať počas liečby
s rodinou a kamarátmi.
Realizácia:

Každoročne zabezpečujeme od mobilných operátorov akciové
ponuky na volanie v rámci ich sietí. Máme predplatených
33 hodín mesačne, ktoré môžu deti používať na volanie domov
alebo kamarátom.
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Projekt Nadácie Tatra banky
“Partnerstvá v regiónoch”
Nadácia Tatra banky vyhlásila grantový program “Partnerstvá
v regiónoch”, v ktorom na základe predložených projektov
v každom samosprávnom kraji vybrala neziskové organizácie
s ktorými uzavrela trojročný partnerský vzťah, počas ktorého
bude finančne podporovať programy nášho združenia ročne
vo výške 200 000 Sk.
V tomto roku sme finančnú podporu použili na rekonštrukciu
onkologickej a hematologickej kliniky v Detskej fakultnej
nemocnici, a to konkrétne na
výtvarné riešenie jedálne pre deti.
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Projekt “Arteterapia”
Cieľ:

Zaviesť arteterapiu na oddelení detskej onkológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako podpornú
liečebnú metódu v rámci komplexnej liečebnej starostlivosti
o detského onkologického pacienta.
Realizácia:

V spolupráci s PaedDr. Janou Vatrálovou sme zaviedli pravidelné návštevy na oddelení dvakrát v týždni. Najdôležitejšie
je nadviazanie kontaktu s dieťaťom ako základný predpoklad
úspešnosti arteterapeutického procesu.
Arteterapia je na rozmedzí medzi psychológiou, umením
a vedou o umení. Terapia umením je veľmi krásna, vždy silne
emotívna a často aj veľmi bolestivá. Arteterapeut musí byť
dostatočne zodpovedný a pokorný. Pri cvičeniach sa môže
odkryť naozaj vážny problém a terapeut si musí poradiť
a možno aj odovzdať svoju prácu psychológovi. Arteterapia
vyžíva fakt, že pri tvorbe je nutné prejavovať fantáziu, či už
úmyselne, alebo neúmyselne. Tak sa odkrývajú ľudské vlastnosti,
pohnútky, skryté názory a bolesti.
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Projekt rekonštrukcie onkologickej
a hematologickej kliniky
Cieľ:

Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť priestory “priateľské” pre
detského pacienta, s novým dispozičným riešením: hygienický
filter pred vstupom, prijímacia a informačná miestnosť pre rodičov, zákroková miestnosť, miestnosť na riedenie cytostatík,
sklad liekov a zdravotníckeho materiálu, pult pre sestry, izby
so sprchovacím kútom a vlastným sociálnym zariadením, izba
s rozmermi vyhovujúcimi aj imobilným pacientom.
Realizácia:

Priestory oddelenia onkológie boli v stave zodpovedajúcom
celkovému stavu objektu Detskej fakultnej nemocnice, čo znamená, že od jej vybudovania neprešli výraznou modernizáciou.
S rekonštrukčnými prácami sme začali
v auguste. V prvej etape bolo treba nachystať náhradné
priestory, v ktorých boli dočasne umiestnení hospitalizovaní
pacienti. Jestvujúce priestory sme vysťahovali, zamerali sa nové
plastové okná, urobili sa hrubé murárske práce, nová elektroinštalácia, do izieb sa priviedli nové rozvody medicínskych plynov, urobili sa nátery stien, vyrovnala a pripravila sa podlaha na
uloženie tvrdeného PVC.
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Na lôžkovom oddelení KPOH vzniklo 13 nadštandardných izieb
s kapacitou 26 lôžok. Izby sú 2-lôžkové, jedna 4-lôžková a tri
jednolôžkové na samostatnom úseku intermediárnej starostlivosti. Izby sú vybavené sociálnym zariadením (WC, umývadlo
a sprchovací kút), moderným nábytkom, elektricky ovládanými
polohovateľnými lôžkami so špeciálnymi matracmi, televízorom,
chladničkou, prípojkou na internet, rozvodom medicinálnych
plynov pre každé lôžko, signalizáciou, germicídnym žiaričom.
Maminky majú k dispozícii vlastnú kuchynku vybavenú umývačkou riadu, chladničkou, keramickou doskou a mikrovlnnou rúrou,
pre chodiacich pacientov je vyčlenená samostatná jedáleň.
Architektonické a dizajnové farebné riešenie s množstvom detských kresieb vytvára príjemné prostredie, ktoré vôbec nepripomína nemocnicu.
Celkové investičné náklady na rekonštrukciu predstavovali cca
27 miliónov korún.
Svetielko nádeje prispelo na rekonštrukciu vo výške 3 822 900
Sk. Táto suma sa skladá z troch čiastok, a to:
n zo sumy získanej OZ z 2 % dane
n z daru Nadácie Tatra banky v sume
n z benefičného koncertu Donovaly Fest
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3 500 000 Sk
200 000 Sk
122 900 Sk

Kreatívne dielne v nemocnici a ÚĽUV
Cieľ:

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

Snažili sme sa vytvoriť priestor kreatívnej dielne na aktívne trávenie voľného času detí počas pobytu v nemocnici. Ponúkli sme
deťom možnosť využívať nové techniky či materiály z kreatívnej, umeleckej i úžitkovej tvorby, ktoré rozvíjali ich zručnosť
a osobnosť. Poskytli sme deťom možnosť realizovať sa a tak
si pestovať pocit uspokojenia z vlastnej činnosti, sebaúctu a
sebavedomie. Vytvorili sme priestor na tvorbu darčekov pre
príbuzných a priateľov, a tiež príležitosť na to, aby výsledky
svojho tvorivého nadšenia mohli prezentovať v priestoroch
nemocnice a vyzdobiť si izby svojimi prácami.
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Projekt “Večera na oddelení”
Cieľ:

Počas dní, keď je na večeru len suchá strava, zabezpečiť deťom
teplé jedlo.
Realizácia:

Vo štvrtok a v nedeľu, keď sa na večeru podáva iba suchá
strava (to znamená, že nie je teplé jedlo), sme sa rozhodli
v spolupráci s pizzeriou zabezpečiť malým pacientom teplé
jedlo. Deti si môžu vybrať z ponukového lístka a objednať si
také jedlo, na aké majú chuť. Samozrejme, vždy po kontrole
a schválení lekárom alebo sestrou, keďže niektoré deti majú
stravovacie obmedzenia.
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Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa
Cieľ:

Podporiť rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.
Realizácia:

S niektorými rodinami sa stretávame aj po úmrtí ich dieťatka, vieme, že ich životy nie sú ľahké a niektorí vyjadrili želanie a potrebu stretnúť sa s rodinami s podobným osudom. Preto sme prvýkrát zorganizovali víkendový pobyt od 28. do 29. apríla 2007
v penzióne Encián na Donovaloch. Príchod bol v sobotu o 10.00,
rodiny sa ubytovali, prebehlo posedenie so zoznámením, obed,
popoludní oddych a spoločné športové aktivity /prechádzka/.
Potom sa podávala ľahká večera, mali sme spoločný večerný
program a opekačku. Pri ohni a dobrom jedle si rodiny vzájomne
odovzdávali skúsenosti a pomáhali si navzájom znášať svoju stratu. V nedeľu stretnutie pokračovalo raňajkami, voľným programom, obedom a rozlúčkou.
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, nemocničný kaplán
a koordinátor programu pre deti. Podarilo sa nám vyčariť úsmev
na tvárach rodičov aj detí a dúfame, že tieto stretnutia sa stanú
každoročnou tradíciou.
n
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Projekt “Víkend na ranči”
Cieľ:

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

Víkendový pobyt na ranči sme pre veľký záujem zorganizovali
v dvoch turnusoch, a to pre menšie deti od 25. do 27. mája
a pre väčšie deti od 15. do 17. júna 2007. V každom turnuse
sa okrem liečeného dieťatka mohol zúčastniť aj jeden rodinný
príslušník, v prípade malých detí rodič, pri väčších to mohol byť
aj súrodenec. Deti mali zabezpečené jazdenie na koňoch, hry,
vychádzku do chránenej oblasti Gavurky a večernú opekačku.
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Projekt “Leto pri mori”
Cieľ:

Umožniť deťom, ktoré boli pre onkologické ochorenie
dlhodobo hospitalizované, a tým ukrátené o zážitky patriace
k detskému veku, aby prežili niekoľko zmeškaných dní pri mori.
Realizácia:

V spolupráci s občianskym združením Nádej na život sme
zorganizovali výlet do prímorského strediska Vodice
v Chorvátsku. Ozdravného pobytu v termíne od 29.6. do
8.7.2007 sa zúčastnilo 20 detí. Užili si slniečko, vodu a hry.
Jeden deň sme zorganizovali výlet loďou do Šibenika,
spojený s obedom a prehliadkou mesta.
Dúfame, že sa nám podarí zaradiť pobyt pri mori
do každoročného programu pre deti.
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Projekt “Vianoce a Silvester”
Cieľ:

Umožniť deťom, ktoré budú v čase Vianoc a Silvestra na
onkologickom oddelení, stráviť tieto sviatočné večery
so svojimi blízkymi za krásne prestretým stolom.
Realizácia:

Projekt sa zrealizoval na Štedrý deň pre detských
onkologických pacientov a ich rodiny. Štedrovečerná večera
sa podávala priamo na oddelení detskej onkológie. Nakúpili sme
výzdobu, ktorou sme skultúrnili miestnosť jedálne, v ktorej sa
večera podávala. Oddelenie sme vyzdobili svetelnými reťazami,
girlandami, sklenené svietniky a sviečky pretvorili priestor
jedálne a vytvorili vianočnú náladu. Podávala sa vianočná
kapustnica, filé so zemiakovým šalátom, krémeš a rôzne
druhy nápojov.
Na Silvestra si deti objednali jedlo z reštaurácie
a na záver dňa po zotmení sme pre nich pred
nemocnicou pripravili ohňostroj.
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Hospodárenie

Výnosy
Prijaté dary

205 000,00 Sk

Tržby za predaný tovar

109 650,00 Sk

Úroky

188 258,89 Sk

Kurzové zisky

11,47 Sk

Iné ostatné výnosy

24 786,11 Sk

Prijaté príspevky od iných organizácií

1 798 954,50 Sk

Prijaté príspevky od fyzických osôb

611 886,00 Sk

Príspevky z podielu zaplatenej dane

4 284 080,25 Sk

Zúčtovanie zákonných rezerv

38 627,00 Sk

SPOLU

7 261 254,22 Sk

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

345 537,30 Sk

Opravy a udržiavanie

3 665,00 Sk

Predaný tovar

43 216,50 Sk

Úroky

47,88 Sk

Cestovné

37 338,50 Sk

Náklady na reprezentáciu

251 551,32 Sk

Ostatné služby

638 243,67 Sk

Mzdové náklady

337 257,00 Sk

Zákonné sociálne poistenie

110 508,00 Sk

Zákonné sociálne náklady

26 220,00 Sk

Ostatné dane a poplatky

1 409,00 Sk

Tvorba zákonných rezerv

42 012,00 Sk

Kurzové straty

3 323,87 Sk

Dary

4 123 724,00 Sk

Daň z príjmov

36 587,46 Sk

Odpisy DHM a DNM

138 790,00 Sk

Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám

20 000,00 Sk

SPOLU

6 159 431,50 Sk

Stav

k 1.1.2007

k 31.12.2007

1 705,38 Sk

23 688,32 Sk

200 291,44 Sk

6 442 162,22 Sk

1 063 376,03 Sk

1 088 162,14 Sk

5 000 000,00 Sk

100 000,00 Sk

6 265 372,85 Sk

7 654 012,68 Sk

Pokladňa
Bežný účet
Finančné investície
v podielových fondoch
Termínovaný vklad
SPOLU

n
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Členovia združenia

Občianske združenie pracovalo v roku 2007
v tomto zložení:
predseda združenia

Bician Pavel

účtovníčka

Strečková Silvia

koordinátorka dobrovoľníkov

Andrišeková Kristína

koordinátorka
spolupráce so školou

Paulusová Viera

koordinátorka projektov

Rosová Veronika

členovia rady

Jančová Jolana
Klimčáková Martina
Kovačechová Mariana
Lauková Mária
Litvaiová Judita
Moravčíková Dušana
Spiššák Libor
Škripková Štefánia

n
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Poďakovanie

Ďakujeme jednotlivcom a organizáciám
za finančnú a vecnú podporu pri príprave a realizácii
projektov občianskeho združenia.
n ABB, s.r.o., Bratislava n ALBA bazénová technika, s.r.o.,
Prešov n Amgen Switzerland SG Slovakia, Bratislava n anonymní
darcovia n Apex, s.r.o., Banská Bystrica n Baraník Peter n Barcík
Vladimír n BBF Capital n Bihári Edmund, Hrochoť n Bitalová Lucia
n B & B Trading, spol. s r.o., Bratislava n Blažej n Bráziková Gabriela
n Bukovcová Michaela, Brezno n Davital, s.r.o., Banská Bystrica
n CWA, s.r.o., Košice n CS – parket, s.r.o., Banská Bystrica n
Dulík Peter n Dudová Martina n Dvořáčková Mária n Gallová Jana
n Glaxor Bratislava n Hanšarík Peter n Havran Ľubor n Hlôšková
n Hobza Alexander n Holáčik Juraj, Bytča n Holčík Michal n
Huža, Banská Bystrica n Iľavská Zuzana, Važec n ITYS n Kalina
Tomáš, Šumice n Kávomaty, Ružomberok n Klesniaková Ľudmila
n Komunitná nadácia, Bratislava n Konto Orange, n.f., Bratislava n
Kopanický Juraj n Koristek n Krajská prokuratúra, Banská Bystrica
n Kromholcová Mária, Zlatno n Kubišová Zdena n Kvasňák
Peter, Ružomberok n Lakatoš n Liga proti rakovine, Bratislava
n Lion Car, s.r.o., Banská Bystrica n Lubimex n Lukáčovci, Banská
Bystrica n Magyar Peter n Medicol, s.r.o., Banská Bystrica n
Melová Dáša n MIVIA, Banská Bystrica n Mlichová Martina
n
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Monarex audit consulting, s.r.o., Banská Bystrica
n Murgaš Jozef n Nádej na život, Bratislava n
Občianske stavby, Banská Bystrica n Schurter
n Obec Zákopčie n Obec Nezbudská Lúčka n
Okresný súd, Žiar nad Hronom n Ottová Viera
n Petit Press, a.s., Bratislava n Petrovič Peter
n Piry Martin n Piterka Ján, Banská Bystrica n
Poleta František, Novoť n Profil, Banská Bystrica
n PRO, s.r.o., Banská Bystrica n rodina Caudtová
n Rádio Lumen, Banská Bystrica n Spaltová Iveta
n Retrans, Banská Bystrica n Roland McDonald
Charity, n.o., Bratislava n SEWS Slovakia, s.r.o.,
Topoľčany n Šajban n Slovenská televízia,
Bratislava n Stavex – Plast, spol. s r.o., Banská
Bystrica n Šimonidesová Anna, Mošovce n
Šteruský Miroslav n Špitola, Banská Bystrica n
Švajda Patrik, Bratislava n Tatra banka, Bratislava n
Tatra banka, Banská Bystrica n Tlačiareň KOPRINT,
Banská Bystrica n Valica n Vavreková, Banská
Bystrica n Videopožičovňa Oskar, Banská Bystrica
n ZO OZ Drevo, lesy, voda – Povodie Hrona,
Banská Bystrica n Základná a materská škola,
Udavské n Základná škola, Staré Hory n Základná
škola, Pliešovce n Základná škola, Podbrezová
n Základná škola, Hriňová n Základná škola,
Ďumbierska, Banská Bystrica n Základná škola Jána
Zemana, Nová Baňa n Základná škola, Magurská,
Banská Bystrica n Základná škola, Radvanská,
Banská Bystrica n Základná škola, Pieninská,
Banská Bystrica n Žitný Rastislav, Bratislava
Všetkým darcom, ktorí sa zapojili
prostredníctvom verejnej zbierky.
Všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré nám
poukázali 2 % z dane z príjmu.
n
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