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1
VZNIK
OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA

Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE bolo zaregistrované
ako nezávislá mimovládna organizácia na Ministerstve vnútra SR
dňa 24.5.2002 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-16888,
IČO: 37889346.
Cieľom organizácie je:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

vytváranie nových iniciatív v prospech detí a mladistvých
s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich
presadzovanie cez kompetentné miesta
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2
HLAVNÉ
AKTIVITY

•

zlepšovanie vybavenia izieb pre deti a rodičov

•

podpora činnosti nemocničnej školy

•

modernizácia interiéru herní, návštevných miestností

•

výstavy detských výtvarných prác

•

divadelné a hudobné predstavenia pre deti na oddelení

•

nákup lekárskych prístrojov

•

podpora vzdelávania a poradenstvo pre rodičov

•

výlety a pobyty pre bývalých pacientov
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3
REALIZOVANÉ
PROJEKTY

Medzinárodný tábor v Maďarsku
Cieľ:
Zvýšenie sebaistoty, posilnenie viery v seba a navzájom, a pritom
za pomoci zážitkovej terapie podporiť uzdravenie, respektíve pomôcť začleniť sa naspäť do spoločnosti zdravých. Podstatou terapeutickej rekreácie je, že všetky aktivity, ktoré deti vykonávajú,
ukrývajú v sebe výzvu. Splnenie tejto výzvy deťom prináša pozitívny zážitok z úspechu, a rozvíja ich sebahodnotenie. Tento tábor
totiž nie je o chorobách a bariérach, o bolesti a bezmocnosti, ale
je o živote, o možnostiach, o úsmeve a spolupatričnosti.
Realizácia:
V auguste sa zišlo 70 detí vo veku od 7 do 13 rokov v medzinárodnom zážitkovom Bátor Tábore (Tábor Odvahy) na okraji maďarského mesta Hatvan neďaleko Budapešti. Deti s nádorovým
ochorením, z Poľska, Česka, Slovenska, Rumunska a Talianska,
ktoré si vytrpeli veľa bolesti a neistoty pri svojom ťažkom onkologickom ochorení, v tomto tábore nachádzajú opäť pevnú pôdu
pod nohami. Z nášho onkocentra sa zúčastnilo 5 detí a tlmočník,
ktorí v Hatvane strávili sedem krásnych dní.
Deti si vyskúšali veslovanie na člnoch, jazdu na koni, lukostreľbu,
lezeckú stenu. Podstúpili skúšku odvahy a zúčastnili sa množstva
večerných programov.
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Projekt “Balíček prvého kontaktu”
Cieľ:
Zakúpením balíčkov dostanú deti už pri prvej hospitalizácii
základnú výbavu, ktorú budú potrebovať a používať počas
dlhodobej liečby.
Realizácia:
Balíček obsahuje základné hygienické potreby: zubná pasta
a kefka, antibakteriálne mydlo, sprchovací gél, krém na tvár,
telové mlieko, balzam na pery, vlhčené jednorazové utierky,
hygienické vreckovky a toaletný papier, uterák, detský príbor,
hrnček, teplomer, šatka na hlavu.
Do balíčkov pribaľujeme aj informačné materiály o našom
združení, o pomoci, ktorú poskytujeme a prikladáme brožúry
z Ligy proti rakovine s rôznymi informáciami.

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 volania v rámci ich sietí. Máme predplatených 33
hodín mesačne, ktoré môžu deti využívať na volania domov
alebo kamarátom.

Výlet do Tropicaria
Cieľ:
Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť morské
akvárium.
Realizácia:
Výlet sme zorganizovali 21. novembra 2009. Bol to určite
netradičný zážitok pre 25 detí a ich rodinných príslušníkov.
Tropicarium-Oceanarium v Budapešti je najväčšie morské
akvárium v strednej Európe. Deťom sa tu veľmi páčilo, najviac
ich zaujali žraloky a raje, ktorých sa mohli aj dotknúť.
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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 príjemných dní v prírode so
zaujímavým programom a medzi svojimi rovesníkmi.
Realizácia:
Tábor bol určený deťom 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 Agropenzióne Novoť a pre staršie deti v hoteli Hrádok v Jelšave.

Meninové a narodeninové darčeky
pre hospitalizované deti
Cieľ:
Plniť sny detí počas liečby.
Realizácia:
Každé dieťa, ktoré je hospitalizované na onkologickom oddelení,
si môže k svojmu sviatku vybrať darček po akom túži.

Výlet do Bojníc
Cieľ:
Splnenie deťom želanie navštíviť zoologickú záhradu a zámok
v Bojniciach.
Realizácia:
Výlet sme zorganizovali 19. augusta 2009. Najprv sme v tamojšej
ZOO mali zabezpečený výklad o zvieratkách a zoologickej záhrade a na záver prednášky si deti mohli chytiť pytóna.
Nasledovala prehliadka ZOO, obed a potom sme šli na prehliadku Bojnického zámku. Deťom sa najviac páčilo v hrobke a jaskyni. Deti si odniesli krásne zážitky a podučili sa niečo nového
z histórie. Najdôležitejšie však bolo, že sa spoločne stretli
a prežili krásny deň.
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Tvorivé dielne v nemocnici
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 si život v nemocnici. Deti sa venujú
maľovaniu a iným činnostiam, ktorých výsledkom sú rozkošné
a originálne výtvarné dielka. Takto strávený čas umožní malým
pacientom aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť, úzkosť a smútok.
Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu.
Realizácia:
Usilovali sme sa vytvoriť priestor na kreatívnej dielne pre aktívne
trávenie voľného času detí počas pobytu v nemocnici. Ponúkli sme
deťom možnosť využívať nové techniky a materiály v umeleckej
i úžitkovej tvorbe, a tým rozvíjať ich zručnosť a osobnosť. Poskytli
sme deťom možnosť realizovať sa, a tak si rozvíjať pocit uspokojenia
z vlastnej činnosti, sebaúctu, sebavedomie. Vytvorili sme priestor
na tvorbu darčekov pre príbuzných a priateľov, ale aj miesto na to,
aby výsledky svojej tvorivosti mohli prezentovať v priestoroch
nemocnice a vyzdobiť si izby svojimi prácami.

Stretnutie rodín ktoré stratili dieťa
Cieľ:
Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.
Realizácia:
S niektorými rodinami sa stretávame aj po úmrtí ich dieťatka, pretože vieme, že ich životy nie sú ľahké a niektorí vyjadrili želanie
a potrebu stretnúť sa rodinami s podobným osudom. A tak sme už
tretí raz zorganizovali víkendový pobyt – od 15. do 17. mája 2009
v penzióne Gejdák pri Ružomberku. Rodiny sa ubytovali, postupne
zoznámili, nasledovala spoločná večera a po nej večer plný spomínania a otázok. Na sobotu bol naplánovaný oddychový deň. Po
raňajkách sme išli na prechádzku do Vlkolínca a popoludní bola
siesta. Kto chcel jazdil na koňoch, niektorí boli vo wellnes. Po večeri bola pripravená opekačka. V nedeľu program končil raňajkami
a rozlúčkou. Stretnutia sa zúčastnili rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol
pripravený program podľa ich veku a záujmov. Z nášho združenia
sa zúčastnili lekár – onkológ, zdravotná sestra, sociálny pracovník,
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.
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Projekt “Biofeetback”
Cieľ:
Cieľom projektu je zakúpenie biofeedbackových prístrojov
a dvoch notebookov. Tieto prístroje spolu so softvérovým
vybavením hravou formou dokážu pomôcť deťom od mladšieho
školského veku pochopiť princíp relaxácie a psychického
uvoľnenia na telesný stav. Zároveň sa deti po jeho pravidelnom
používaní dokážu naučiť základné zručnosti práce so psychikou
– upokojiť úzkostnú myseľ.
Na základe odporučenia lekára a psychológa deťom vysvetlíme
vzťah medzi psychickým a telesným zdravím a tiež úzkosťou
a imunitou. Následne im v základoch vysvetlíme používanie
programu.
Realizácia:
Biofeedback prístroje sa využívajú v oblasti psychoterapie detí
už niekoľko rokov, dokážu hravou formou za pomoci zaučeného
dospelého naučiť dieťa zručnosti ako sa cielene telesne
a psychicky uvoľniť. Zároveň predstavujú pre deti zaujímavú
a modernú formu učenia, keďže informácie o dosahovanom
úspechu/neúspechu sú im sprostredkúvané hravou formou.
Očakávame, že na základe pravidelného a hravou formou
sprostredkovaného spôsobu nácviku dokážu deti na konci
projektu rýchlejšie dosiahnuť stav uvoľnenia a budú tiež lepšie
chápať vzťah medzi psychikou a telom. Vďaka tomu očakávame
ich lepšiu spoluprácu pri následných vyšetreniach a náročnej
onkologickej liečbe a tiež zvýšenie schopnosti zvládať vlastné
úzkostné stavy.

Letný tábor Tralaland
Cieľ:
Hlavnou myšlienkou projektu je, aby z tvárí detí nezmizli úsmev,
radosť, dobrá nálada a nezabudnuteľné zážitky.
Realizácia:
V termíne od 23. do 28. augusta 2009 opäť ožil Tralaland pri Trnavej hore. V spolupráci s OZ Orin Panacea sa už tretíkrát združili tri detské onkologické centrá – z Bratislavy, Banskej Bystrice
a Košíc, aby deťom v prekrásnej prírode pripravili nezabudnuteľné zážitky. Týždeň plný hier, piesní, tancov, športu, súťaží
a detského smiechu boli tým najlepším darčekom pre deti,
ktoré to naozaj potrebujú.
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Projekt Dopravná služba
Cieľ:
Rodičia detí s onkologickým ochorením majú počas liečby možnosť využiť dopravnú službu, ktorá je však pre našich pacientov
nevyhovujúca. Dopravná služba 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 preň vhodné, pretože v dôsledku onkologickej liečby
majú malí pacienti zníženú obranyschopnosť organizmu, teda nemali by sa prepravovať s inými chorými ľuďmi. Navyše sprevádzajúca osoba, napr. matka si musí za cestu v sanitke zaplatiť.
Realizácia:
Vďaka spoločnosti ABB už môžeme od 1. marca 2008 prevážať
deti z domova na ambulantnú kontrolu a späť, či plánovanú hospitalizáciu, vo vlastnom vozidle. OZ Svetielko nádeje zakúpilo
sedemmiestne vozidlo Renault Trafic Generation.
Dopravná služba je určená detským onkologickým pacientom,
ktorí sa liečia alebo liečili na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a spĺňajú nasledovné kritériá: sociálna situácia,
aktuálny stav a vzdialenosť. Vzhľadom na to, že zabezpečujeme
prepravu detí z banskobystrického a žilinského kraja len jedným
autom, uprednostníme toho 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 ťažšej sociálnej situácii – sú
v hmotnej núdzi alebo sociálne znevýhodnení. Pri posudzovaní
dopravy pacientov zohľadňujeme aj vzdialenosť od ich bydliska.

Projekt “Leto pri mori”
Cieľ:
Umožniť deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované pre onkologické ochorenia, čo ich ukrátilo o zážitky patriace k detskému
veku, aby prežili niekoľko príjemných slnečných dní pri mori.
Realizácia:
Po minuloročných úspešných pobytoch sme sa rozhodli zorganizovať výlet do prímorského strediska na Makarskej riviére
v Chorvátsku – Živogošče Blato.
V termíne od 26. júna do 5. júla 2009 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 21 detí. Užili si slniečko, vodu a hry. Cez deň sa deti
venovali hlavne kúpaniu, potápaniu a skúmaniu vylovených živo— 17 —
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číchov. Jeden deň sme zorganizovali výlet loďou do Makarskej,
spojený s obedom v Makarskej a prehliadkou mestečka.
Zdravotný dozor zabezpečoval lekár a zdravotné sestry.

Verejná zbierka “Mobilný hospic”
Cieľ:
Získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie
materiálneho-technického vybavenia detského mobilného
hospicu pre regióny Banskobystrického a Žilinského kraja.
Realizácia:
Dobrovoľná verejná zbierka v TESCO Banská Bystrica a Žilina.
Dátum udelenia povolenia
Číslo rozhodnutia o povolení zbierky
Čas konania verejnej zbierky
Miesto konania verejnej zbierky

8. september 2008
SVS-233004-2008/08456
1.10.2008 – 31.10.2009
celoslovenská pôsobnosť

Čistý výnos verejnej zbierky k 31.10.2009 bol 9 700,50 €
Čerpanie:
chladnička na lieky
sedacia zostava do kancelárie hospicu
záloha na zhotovenie kancelárskeho nábytku
trezor na opioidy a recepty
nástrojový stolík
invalidné vozíky
doplatok za nábytok do kancelárie
doplatok za sedaciu súpravu
notebook a tlačiareň (časť zaplatená z iných zdrojov)

199,00
90,00
3 200,00
202,50
165,41
2 894,14
1 400,00
767,00
800,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Projekt Kolekcia pozdravov
Cieľ:
Pripomenúť ľuďom, že sú okolo nás deti, ktoré potrebujú mimoriadnu pomoc v mimoriadnej životnej situácii.
Realizácia:
Predajom pozdravov získavame peniaze na financovanie našich
ďalších projektov. Myšlienku podporil básnik Milan Rúfus výberom svojich básní pre deti a o deťoch. Obrázky kreslili choré deti
počas vlastnej liečby alebo iní výtvarníci.
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Projekt Dobrovoľnícka návštevná služba
Cieľ:
Poslaním je organizovať pravidelné návštevy detských onkologických pacientov hospitalizovaných na KPOH a prispieť k zlepšeniu
ich psychosociálnych podmienok. Chceme spríjemňovať nemocničný pobyt dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré sú vytrhnuté zo svojho domáceho prostredia, formou hier, čítania knižiek,
kreslenia či rozvíjania tvorivých schopností, pri ktorých aspoň na
chvíľu môžu zabudnúť na bolesť a nepríjemné stránky hospitalizácie. Pre rodičov hospitalizovaných detí, ktorí trávia v nemocniciach so svojimi deťmi celé mesiace, chceme priniesť svojou
prítomnosťou možnosť čiastočného uvoľnenia a psychickej úľavy.

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 zážitkovo príjemných dní
v prírode, so zaujímavým programom a svojimi rovesníkmi.
Realizácia:
Víkendový pobyt na ranči sme zorganizovali od 29. do 31.mája
2009. Podujatia sa mohol zúčastniť okrem liečeného dieťatka aj
jeden rodinný príslušník, v prípade malých detí rodič, u väčších
detí to mohol byť aj súrodenec. Deti mali zabezpečené jazdenie
na koňoch, hry, vychádzku do chránenej oblasti Gavurky
a večernú opekačku.

Benefičný koncert Michala Červienku
Dňa 24. marca 2009 zorganizoval Michal Červienka benefičný
koncert pre naše občianske združenie. Koncert sa konal
v komornom divadle Domu kultúry v Banskej Bystrici.
Ako hostia vystúpili cimbalista Martin Budinský,
husľový virtuóz Dalibor Karvay a skupina Bashavel.
Výťažok z koncertu bol 2 672 €.
Bol to nezabudnuteľný zážitok a dúfame, že sa podarí koncert
zorganizovať aj v budúcom roku.
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Projekt “Jazdecká škola”
Cieľ:
Jazdecká škola bol projekt určený pre staršie deti liečené na
KPOH. Hlavnou náplňou bolo intenzívne venovanie sa jazdeniu.
Vedľajšími aktivitami boli lukostreľba, stolný tenis, spoločenské
hry, prechádzky a výlety do okolia.
Realizácia:
Päťdňový pobyt sme zorganizovali na dni od 10. do 14. augusta
2009 na Ranči u Edyho v Námestove. V pondelok dopoludnia po
príchode sa deti ubytovali, rodičia dostali inštrukcie ohľadom
piatkového odchodu z ranča. Jazdilo sa každý deň doobeda aj
poobede, okrem chvíľ keď pršalo. V jazdení deti urobili veľké
pokroky – od nasadnutia na koňa po jednotlivé cviky na konskom
chrbte. Najťažšie bolo pre nich klusať...
Pobyt sa končil v piatok obedom.

Projekt “Vianoce a Silvester”
Cieľ:
Umožniť deťom, ktoré v čase Vianoc a Silvestra budú na
onkologickom oddelení, stráviť tento sviatočný večer so svojimi
blízkymi za krásne prestretým stolom.
Realizácia:
Projekt sa uskutočnil s podporou nadácie Orange.
Na Štedrý deň sme pre detských onkologických pacientov
a ich rodiny pripravili sviatočnú večeru, ktorá sa podávala priamo
na oddelení detskej onkológie. Nakúpili sme výzdobu a deti samy
si v rámci tvorivých dielní vyrobili nádherné vianočné svietniky,
aby ozdobili stoly v jedálni, kde sa večera podávala.
Oddelenie sme vyzdobili svetelnými reťazami a girlandami,
sklené svietniky a sviečky pretvorili priestor jedálne
a vytvorili vianočnú náladu.
Podávala sa vianočná kapustnica, rybie filé so zemiakovým
šalátom a nápoje.
Na Silvestra si deti objednali jedlo z reštaurácie a na záver dňa
po zotmení sme pre nich pred nemocnicou pripravili ohňostroj.
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4
HOSPODÁRENIE
OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA

Výnosy
Tržby z predaja služieb

4 551,38 €

Tržby za predaný tovar

10,00 €
3 172,57 €

Úroky
Kurzové zisky

0,80 €

Iné ostatné výnosy

0,01 €

Prijaté príspevky od iných organizácií

83 965,04 €
8 020,57 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb

142 135,34 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

350 €

Prijaté dary
Prijaté príspevky z verejných zbierok

8 992,97 €
251 198,68 €

SPOLU
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Náklady
Spotreba materiálu

9 088,55 €

Opravy a udržiavanie

1 434,30 €
61,50 €

Predaný tovar
Cestovné

123,05 €

Náklady na reprezentáciu

984,70 €

Ostatné služby

31 500,73 €

Mzdové náklady

23 389,24 €

Zákonné sociálne poistenie

8 211,11 €

Zákonné sociálne náklady

1 685,96 €
45,92 €

Ostatné dane a poplatky
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

86 806,15 €
254,18 €

Kurzové straty

12 194,18 €

Dary

1 427,84 €

Iné ostatné náklady

12 192,75 €

Odpisy DHM a DNM
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

2 211,74 €
621,49 €

Daň z príjmov

192 233,39 €

SPOLU

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

Stav

k 1.1.2009

k 31.12.2009

Pokladňa

2 442,02 €

1 853,09 €

Bežný účet

2 937,80 €

34 301,69 €

Termínovaný vklad

258 912,57 €

380 188,02 €

SPOLU

264 292,39 €

416 342,80 €
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5
ČLENOVIA
OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA

Občianske združenie pracovalo v roku 2009
v tomto zložení:
predseda združenia

Bician Pavel

účtovníčka

Strečková Silvia

koordinátor dobrovoľníkov
a sociálna práca

Moravčík Ľuboš

koordinátorka spolupráce so školou

Paulusová Viera

výkonná riaditeľka

Rosová Veronika

vedúci dopravnej služby

Snopko Miroslav

členovia rady

Jančová Jolana
Haas Peter
Klimčáková Martina
Kovačechová Mariana
Lauková Mária
Piterka Ján
Spiššák Libor
Škripková Štefánia
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6
POĎAKOVANIE

Ďakujeme jednotlivcom a organizáciám za finančnú
a vecnú podporu pri príprave a realizácii projektov
občianskeho združenia.
Anonymní darcovia
Babicová Iveta

Banská Bystrica

Bartúnek Marián
Bayer

Bratislava

Boldiš

Kremnica

Creogroup

Piešťany

Confal, s.r.o.

Slovenská Ľupča

Conka Ján
Čipikal Róbert
Červienka Michal
Davital, s.r.o.

Banská Bystrica

Debnárová
Duranka Daniel
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Ďakujeme.sk
Ďurčo František
Gallo
Gryfols

Bratislava

Gubalová Helena
Guspar Štefan
Gymnázium A. Sládkoviča a Tajovského

Banská Bystrica

Hagara Štefan
Haladek Rado

Žiar nad Hronom

Havran Ľubor
Hríň Pavol

Banská Bystrica

Hudáček Mário
Huža
IBV Stavivá

Banská Bystrica

Janeče Slavomír
Janíková
Jurík Branislav
Konárik Karol ml.
Konto Orange, n.f.

Bratislava

Koščákovci

Kežmarok

Krajská prokuratúra

Liptovský Mikuláš

Krajská prokuratúra

Banská Bystrica

Kubiš Mário
Liga proti rakovine

Bratislava

Lubimex, s.r.o.
Maruniaková
Malysa Vladimír
Mikulovský Vladimír
Mlich Michal
Monarex audit consulting, s.r.o.

Banská Bystrica

Nadácia ARX
Nadácia Slovenskej sporiteľne

Bratislava

Občania Kremnice
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Odborová organizácia povodie Hrona

Banská Bystrica

Okresná prokuratúra

Dolný Kubín

Ottová Viera
OZ Šanca deťom

Bratislava

Petit Press, a.s.

Bratislava

Petrovič Peter
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.

Banská Bystrica

Pekárik Juraj
Piterka Ján

Banská Bystrica

Pizzeria Franko

Zvolen

PRO, s.r.o.

Banská Bystrica

SC Europa

Banská Bystrica

SHP, a.s.

Harmanec

Skladaný Ľubomír
Skorka Radoslav
Polemic, hudobná skupina
Svitek Marián
Slovenská televízia

Bratislava

Šimčák Slavomír
Nadácia Tatra banky

Bratislava

Tišliarová

Banská Bystrica

Technopek
Tlačiareň KOPRINT

Banská Bystrica

Turčan Peter
Univerzitné pastoračné centrum

Banská Bystrica

Valica Štefan
Vavreková Dagmar

Banská Bystrica

Vargová
Výcviková jednotka vojenských misií

Martin

Vrabčeková

Liesek

Zamestnanci ASO Vending

Banská Bystrica

Základná škola Ďumbierska

Banská Bystrica

Základná a materská škola

Brusno
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Základná a materská škola

Hriňová

Základná škola

Pliešovce

Základná umelecká škola

Slovenská Ľupča

Základná škola Dr. Jánskeho

Žiar nad Hronom

Základná škola M. R. Štefánika

Žiar nad Hronom

Zatloukal Martin

Všetkým darcom, ktorí si neželajú zverejnenie.
Všetkým darcom, ktorí sa zapojili prostredníctvom verejnej zbierky.
Všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré nám poukázali
2 % z dane z príjmu.
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7
PRÍLOHY

— 33 —

— 34 —

— 35 —

— 36 —

— 37 —

— 38 —

— 39 —

— 40 —

— 41 —

— 42 —

— 43 —

— 44 —

— 45 —

— 46 —

— 47 —

— 48 —

Občianske združenie
SVETIELKO NÁDEJE
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica
tel.: 0908 073 073, 048 / 472 65 77
office@svetielkonadeje.sk
www.svetielkonadeje.sk
IČO: 37889346
DIČ: 2021703200
Bankové spojenie: 262 0756 262/1100
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR,
č. spisu VVS/1-900/90-16888 z 24.5.2002

Banská Bystrica
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