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1
VZNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE bolo zaregistrované ako nezávislá mimovládna organizácia
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 24. 5. 2002 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-16888,
IČO: 37889346.
Cieľom činnosti združenia je zlepšenie a skvalitnenie života detí a mladistvých s onkologickým alebo
iným vážnym ochorením a súčasne aj ich rodín.
Činnosť je zameraná na aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom štátnych
inštitúcií.
Cieľom združenia je najmä:
1. pomoc pri všestrannom zlepšovaní kvality života onkologicky a nevyliečiteľne chorých detí počas
hospitalizácie a snaha o resocializáciu týchto detí aj po skončení liečby,
2. poskytovať bezplatnú prepravu detských onkologických pacientov, liečených v Detskej fakultnej
nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici (ďalej len DFNsP),
3. poskytovať paliatívnu liečbu deťom s nevyliečiteľným ochorením v ich domácom prostredí (domáca
hospicová starostlivosť),
4. plniť želania detí a mladistvých s onkologickým alebo iným nevyliečiteľným ochorením, ktoré je
spojené s veľkým rizikom úmrtia,
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5. zabezpečiť bezplatné ubytovanie pre rodinných príslušníkov detí liečených v DFNsP v Banskej
Bystrici,
6. vybudovanie 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 nevyliečiteľným ochorením,
8. podpora odborného rastu lekárov, stredného zdravotníckeho personálu a špeciálnych pedagógov,
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, eventuálne umožniť účasť detí a mladistvých s onkologickým
alebo nevyliečiteľným ochorením na verejných podujatiach,
4. osvetová činnosť,
5. preprava detí s onkologickým nevyliečiteľným ochorením vozidlom združenia spolu s rodinnými
príslušníkmi,
6. mobilný hospic bude poskytovať starostlivosť formou domácich návštev lekára, zdravotnej sestry
a multidisciplinárneho tímu a bude zahŕňať poradenské služby pre rodičov a osoby, ktoré majú
k dieťaťu blízky vzťah; združenie bude zapožičiavať prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje pobyt
dieťaťa v domácom prostredí, starostlivosť bude zameraná na odborné sledovanie zdravotného stavu
detí a liečbu symptómov, najmä bolesti, dušnosti atď.
7. respitné centrum bude poskytovať respitnú starostlivosť, a to hlavne zmenou prostredia
umožňujúcou vzájomnú podporu a spoluprácu osôb zainteresovaných do starostlivosti o pacienta
s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta vrátane jeho rodiny s cieľom eliminovať
dôsledky psychosociálnej záťaže vyplývajúcej z vykonávania paliatívnej starostlivosti.
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2
REALIZOVANÉ PROJEKTY
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.
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Výlet do zoologickej záhrady v Bojniciach
Cieľ:
Splnenie sna detí, ktorých túžbou bolo navštíviť zoologickú záhradu.

Realizácia:
Výlet sme zorganizovali v sobotu 27. septembra 2014. Určený bol pre deti liečené na Klinike pediatrickej
onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Výlet bol určený
pre celú rodinu.
Počet zúčastnených rodín: 11.
Výlet je zameraný na poznávanie a sledovanie zvierat v ZOO a na poznávanie histórie prostredníctvom
návštevy Bojnického zámku. Obe atrakcie ponúkajú mnoho zaujímavého a poučného. Podstatou výletu
je posilňovať súdržnosť rodiny prostredníctvom zmysluplného trávenia voľného času.
Celkové náklady na výlet boli 314,65 €.

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 život v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu a iným činnostiam, ktorých
výsledkom sú rozkošné dielka. Takto strávený čas im umožní aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť,
úzkosť a smútok. Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu.

Realizácia:
Snažili sme sa vytvoriť priestor kreatívnej dielne pre aktívne trávenie voľného času detí počas pobytu
v nemocnici. Ponúkli sme deťom možnosť využívať nové techniky a materiály z kreatívnej, umeleckej i
úžitkovej tvorby a tým rozvíjať ich zručnosť a osobnosť. Poskytli sme deťom možnosť ako sa realizovať
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a tak si pestovať pocit uspokojenia z vlastnej činnosti, sebaúctu, sebavedomie. Vytvorili sme priestor
na tvorbu darčekov pre príbuzných a priateľov, a tak isto miesto na to, aby výsledky svojho tvorivého
nadšenia mohli prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť si izby svojimi prácami.
Náklady na celoročnú prevádzku projektu sú 3 000 €.

Meninové a narodeninové darčeky pre hospitalizované deti
Cieľ:
Plniť sny detí počas liečby.

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

Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa
Cieľ:
Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa. Budovanie komunity ľudí, ktorí prežili
rovnakú traumu.

Realizácia:
Stretnutie rodín je pobyt určený pre rodiny, ktorých deti zomreli v dôsledku onkologického alebo iného
závažného ochorenia. Pozvaní sú rodičia a súrodenci detí.
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Víkendový pobyt pre rodiny je určený pre najbližšiu rodinu zosnulých detí. Pomáhame vytvoriť
a koordinovať činnosť svojpomocnej skupiny, ktorá prostredníctvom zmeny prostredia, spoločných
zážitkov, možnosti porozprávať sa mimo bežných dní môže pracovať so svojimi pocitmi, myšlienkami
a vnímať proces smútenia v rôznych časových obdobiach. Svojpomocná skupina môže svojou
atmosférou a priamou podporou aktívne prispieť k lepšiemu zvládnutiu stresu a smútku rodinám, ktoré
majú úmrtie dieťaťa v rodine čerstvé.
Pomocou vytvorenia priestoru pre ich spomienky, postrehy či skúsenosti vzniká svojpomocná skupina,
ktorá medzi sebou komunikuje počas roka a navzájom sa podporuje a zdieľa svoje skúsenosti a osudy.
Na stretnutí vznikajú trvalé priateľstvá. Počas piatkového terapeutického sedenia s psychológom,
kňazom, lekárom a sestrou môžu otvorene rozprávať o najťažších chvíľach svojho života a o tom,
ako sa im podarilo ťažké obdobie zvládnuť. Skupina ponúka oporu, komunikačný priestor a jediné
prostredie, ktoré plnohodnotne chápe, čo rodičia prežívajú.
Víkendový pobyt sme zorganizovali od 9. do 11. mája 2014 v hoteli Liptovský dvor v Liptovskom Jáne.
Stretnutia sa zúčastnili celé rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol pripravený program podľa ich veku
a záujmov. Z nášho združenia sa zúčastnil lekár onkológ, zdravotná sestra, sociálny pracovník,
psychologička z detskej nemocnice, kaplán a koordinátor programu pre deti.
Náklady na stretnutie boli vo výške 3 700,61 €, zúčastnilo sa 8 rodín, spolu 21 osôb.

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

Realizácia:
Víkendový pobyt na Farme svätého Františka v Horných Hámroch sme zorganizovali v termíne od 30. 5.
do 1. 6. 2014. Na turnuse sa okrem liečeného dieťatka mohol zúčastniť aj jeden rodinný príslušník.
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Je to jeden z najobľúbenejších pobytov pre deti do 10 rokov. Pobyt ponúka relax v krásnom prírodnom
prostredí mimo mesta a civilizácie. Počas víkendu prebieha vyučovanie jazdenia na koni pod vedením
skúsených trénerov. Deti sa dostanú viackrát počas pobytu do sedla a naučia sa základy jazdenia na
koni. Blízky kontakt s prírodou a koňmi v deťoch buduje pozitívny vzťah k svetu a pomocou zážitkov
pôsobí relaxačne a terapeuticky. Deti sa na ranč vždy veľmi tešia a odchádzajú naplnené pozitívnou
energiou a elánom.
Sprievodnými aktivitami sú spoločenské hry, opekačka, športové hry. Deti majú možnosť hrať stolný
tenis, skákať na trampolíne, strieľať z luku.
Ubytovanie je v spoločnej chate s kapacitou 24 lôžok. Nie každá izba má vlastné sociálne zariadenie,
a preto nenapĺňame ubytovacie zariadenie naplno.
Víkendu sa zúčastnilo 7 detí s rodičom, sociálny pracovník a zdravotná sestra.
Náklady na víkend boli 58,31 €, lebo sme mali na ostatné náklady sponzora.

Projekt „Leto pri mori“
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 pri mori.

Realizácia:
V termíne od 4. do 13. júla 2014 sa ozdravného pobytu zúčastnilo 21 detí. Desaťdňový pobyt na
Makarskej riviére v malom letovisku Drašnice je určený pre deti liečené na onkologické ochorenie
na KPOH v Banskej Bystrici. Cieľom pobytu je prostredníctvom zážitkovej terapie, budovania nových
sociálnych kontaktov, relaxačných a oddychových činností, hier a súťaží, nahradiť chvíle, ktoré deti
strávili počas liečby v nemocnici, príjemnými zážitkami.
Výlet do Chorvátska je pobytový výlet. Podstatnou časťou programu je pobyt na pláži, plávanie,
hry vo vode, bezpečné šnorchlovanie. Počas obedňajšej prestávky majú deti siestu, aby dopriali telu
odpočinok. Počas siesty je možnosť hrať sa spoločenské hry alebo oddychovať, deti nie sú vystavené
prudkému poludňajšiemu slnku.
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K pobytu patrí aj fakultatívny výlet loďou do prímorského mestečka Makarska. Večerný program je
z časti vyplnený súťažami a sčasti voľný. Deti počas pobytu nadväzujú nové priateľstvá. Pobyt bez
rodiny pôsobí na deti aktivačne, sú vedené k samostatnosti. Personál je im vždy nablízku. Na výlete
je zabezpečená starostlivosť lekára aj sestier. Plná penzia je zabezpečená v reštauračnom zariadení
a postarané je aj o pitný režim pre deti.
Náklady na pobyt boli 11 344,02 €.

Projekt „Leto v Tatrách“
Aj druhý ročník pobytu v Tatrách bol spolufinancovaný športovými osobnosťami: Anastasia Kuzminová,
Dominik Graňák, Michal Handzuš. Výlet je určený pre deti od 5 do 19 rokov, liečené na onkologické
ochorenia na KPOH v Banskej Bystrici, a sprevádzajúcu osobu. Pobytu sa zúčastnilo 20 osôb.
Termín: 31. júla – 3. augusta 2014.
Miesto pobytu: Štrbské Pleso, hotel Solisko.
Program výletu býva zameraný tak, aby aj deti, ktoré nemajú príliš veľkú fyzickú zdatnosť zvládli krátke
trasy Vysokých Tatier a mali možnosť vychutnať si atmosféru a krásne prostredie našich veľhôr.
Prvý deň sme sa zoznámili a predstavili rodinám plán na nasledujúce dni. Po večeri sme sa boli prejsť
okolo Štrbského plesa. V piatok sme sa vybrali na výlet do Horného Smokovca, odkiaľ sme sa lanovkou
vyviezli na Hrebienok. Z Hrebienka sme išli popri Bilíkovej chate a Studenovodských vodopádoch na
Rainerovu chatu, kde sme si oddýchli a pokochali sa pohľadom na krotkú líšku. Potom sme sa vrátili
na Bilíkovu chatu, kde sme obedovali. Keďže sa na Hrebienku konali v tom čase Medvedie dni, nechali
sme rodinám voľný program, aby si užili atrakcie. Žiaľ, pekne rozbehnutý deň poznačil dážď, a tak
sme sa lanovkou vrátili do Smokovca a odtiaľ vlakom do hotela. V sobotu sme sa vybrali na túru k
Popradskému plesu, kde sme sa naobedovali. Po obede a oddychu sa „najunavenejšia časť“ výpravy
vrátila po asfaltovej ceste do hotela a zvyšok turistov išiel k Symbolickému cintorínu.
Náklady na výlet boli 3 261,20 €.
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Projekt „Tatralandia“
Cieľ:
Umožniť celej rodine prežiť víkendový relaxačný pobyt.

Realizácia:
Prvýkrát sme do našej ponuky zaradili víkendový pobyt pre celé rodiny pacienta, ktorý sa liečil na KPOH
v Banskej Bystrici.
Výlet pre celú rodinu vytvára pozitívne rodinné prostredie, ktoré bolo narušené liečbou a dlhodobou
hospitalizáciou. Spoločné chvíle strávené hrou a oddychom patria k najkrajším v každej rodine.
Svetielko nádeje zabezpečilo ubytovanie, stravu, vstup do aquaparku a saunového sveta Keltský
saunový svet. Samotný areál Tatralandie ponúka množstvo príležitostí na športové vyžitie, na využitie
animačných programov, návštevu 5D kina, návštevu minizoo a výstavy dinosaurov.
Ubytovanie bolo zabezpečené v samostatných chatkách. Zabezpečená bola plná penzia v hlavnej
reštaurácii.
Výletu sa zúčastnilo 20 rodín, celkovo 81 osôb.
Náklady na výlet boli 6 965 €.

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

— 19 —

Realizácia:
Vďaka spoločnosti ABB teraz môžeme od 1. marca 2008 prevážať deti z domova na ambulantnú
kontrolu a späť, rovnako aj na plánovanú hospitalizáciu.
Dopravná služba Svetielka nádeje je určená detským onkologickým pacientom, ktorí sa liečia
alebo liečili na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a spĺňajú nasledujúce kritériá:
sociálna situácia, aktuálny stav a vzdialenosť. Vzhľadom na to, že zabezpečujeme prepravu detí
z banskobystrického a žilinského kraja len jedným autom, uprednostníme pacienta, ktorý má byť
prijatý na hospitalizáciu kvôli liečbe, resp. zákroku pred tým, ktorý ide len na ambulantnú kontrolu.
Taktiež prednostne poskytujeme dopravu pacientom, ktorých rodiny sú v horšej sociálnej situácii – sú
v hmotnej núdzi, alebo sú sociálne znevýhodnení – a pri posudzovaní dopravy pacientov zohľadňujeme
aj vzdialenosť od ich bydliska.
Od septembra sme mohli vďaka sponzorom zakúpiť nové vozidlo Seat Alhambra.
Od 1. januára do 31. decembra 2014 bolo prepravených 35 detí, uskutočnilo sa 219 prepráv a najazdilo
sa 49 819 kilometrov.

Projekt „Vianoce a Silvester“
Cieľ:
Umožniť deťom, ktoré v čase Vianoc a Silvestra zostávajú na onkologickom oddelení, stráviť tento
sviatočný večer so svojimi blízkymi za krásne prestretým stolom.

Realizácia:
Každoročne pripravujeme a zabezpečujeme, aby počas Vianoc bola aj na onkologickom oddelení
vianočná atmosféra. Tak ako každý rok, aj tento sme začali Vianoce spoločným zdobením vianočného
stromčeka. Deti, rodičia, dobrovoľníci a personál sa stretli pri vianočnom stromčeku a spoločne ho
ozdobili.
K samotnému Štedrému dňu patrí aj chutná večera, ktorú sme objednali z reštaurácie a pozostávala
z kapustnice, vyprážanej a prírodnej ryby, kuracieho mäsa vyprážaného a „na prírodno“, zemiakového
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šalátu majonézového a bez majonézy. Na upravených a krásne prestretých stoloch nechýbal med,
oblátky, ovocie, orechy.
Každý pacient, ktorý bol v predvianočnom čase, alebo tesne po Vianociach na onkológii, dostal krásny
darček.
Pacienti, ktorí boli 24. decembra 2014 na oddelení, si mohli zavolať svoju rodinu a spolu sa mohli
navečerať pri prestretom stole.
Silvester sa niesol v znamení osláv a vítania nového roku, v ktorom si prajeme veľa pevného zdravia
a všetko len to najlepšie. Ani detská onkológia nie je výnimkou. Posledný deň v roku zabezpečujeme
okolo 19. hodiny ohňostroj v blízkosti nemocnice, aby si ho mohli vychutnať všetci pacienti. Ešte
predtým objednávame pre deti ich milovanú pizzu. Silvester je teda v znamení „párty“.
Vďaka rezbárovi, ktorý nám na oddelenie zapožičal drevený betlehem, sme mali krásne Vianoce.

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

Zasmečuj deťom zdravie
Väčšina ďakovných listov, ktoré posielame, je adresovaná firmám, školám alebo jednotlivcom, ktorí sa
rozhodli nejako pomôcť a podporiť našu činnosť. Sú to ľudia, ktorí nikdy nezažili na vlastnej koži čo
to znamená liečba rakoviny. Je obdivuhodné, že napriek tomu že nemuseli, prispeli. Tak by to malo
fungovať. Zdraví pomáhajú chorým.
Matej Tóth je náš bývalý pacient, nechcelo sa mu zostávať v skupine, ktorá pomoc prijíma, ale chcel sa
stať tým, kto pomáha. Podarilo sa mu to úžasne. Zorganizoval akciu, počas ktorej sa športuje a zabáva,
a pritom sa nezabúda na choré deti.
Po troch úspešných ročníkoch pripravil ďalší volejbalový turnaj. Štvrtý ročník turnaja „Zasmečuj deťom
zdravie“, ktorý sa odohral 6. septembra na kremnickom ľahkoatletickom ihrisku, bude zároveň aj
memoriálom Matúša Majerčíka, sedemnásťročného Matejovho kamaráta, ktorý bojoval s tou istou
diagnózou ako on. Nedávno zomrel a Matej sa rozhodol, že turnaj odteraz ponesie jeho meno.
Výťažok z akcie „Zasmečuj deťom zdravie“ je krásnych 2 705,91 €.
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Návšteva prezidenta SR
Prezident Andrej Kiska v rámci výjazdu do Banskej Bystrice zavítal aj do Detskej fakultnej nemocnice.
Navštívil pacientov a ich rodičov na klinike pediatrickej onkológie a hematológie a stretol sa aj s
personálom kliniky a zástupcami nášho občianskeho združenia.
„Detská onkológia je vždy ťažká, ale je úžasné, že sú tu ľudia, ktorí aj napriek tomu, aká je situácia v
zdravotníctve, dávajú zo seba všetko, aby tým deťom a rodičom pomohli. S úctou sa skláňam pred
lekármi a zdravotným personálom, ktorí napriek mnohým problémom obetavo bojujú,“ povedal Andrej
Kiska.

Benefičný koncert Michala Červienku
Tradícia benefičných koncertov virtuózneho akordeonistu Michala Červienku a jeho hostí pokračovala
ôsmym ročníkom.
Koncert sa konal v Štátnej opere v Banskej Bystrici 7. novembra 2014. Ako hostia vystúpili Miriam
Rodriguez Brüllová a Capella Istropolitana.
Výťažok z koncertu bol 2 327,96 €.

Halloween párty
Obdobie pred Sviatkom všetkých svätých je spojené aj s možnosťami kreatívneho vybláznenia
a netradičnej zábavy. Spoločne so študentmi Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom sme pripravili
deťom Halloween párty.
Oddelenie sme vyzdobili papierovými závesnými tekvičkami, nálepkami bosoriek, čiernych mačiek,
kostlivcov a „tekvičiakov“. Dobrovoľníci spoločne s deťmi vyrezávali tekvicových strašiakov a kreslili
halloweenské masky. Sami boli zamaskovaní a pokreslení, aby tak dotvorili atmosféru na oddelení.
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Deťom sme priniesli aj masky, ktoré si mohli ponechať ako pamiatku na párty. Ako občerstvenie
sa podával originálny tekvicový džús a jablkový koláčik. Všetko sme servírovali na halloweenských
tanierikoch a pohárikoch.
Koniec celodennej kreatívnej párty sa niesol v znamení divadielka. Dobrovoľníci zo žiarskeho gymnázia
zahrali deťom predstavenie O troch prasiatkach.

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

Pomáhať nám chutí
11. apríla 2014 sa dve reštaurácie spod Tatier spojili, aby pomohli deťom a ľuďom, ktorí to potrebujú.
Po prvýkrát na Slovensku predviedli reštaurácia Liptovský dvor v Liptovskom Jáne a reštaurácia
Gašperov mlyn v Batizovciach unikátny kuchársky súboj s názvom „Pomáhať nám chutí“. Neštandardné
boli najmä ceny za jednotlivé jedlá – každý hosť dal za chod toľko, koľko chce prispieť neziskovej
organizácii, pre ktorú sa budú v daný večer zbierať finančné prostriedky.
Kulinárske súboje sa odohrávali počas dvoch aprílových piatkových večerov – 11. apríla v reštaurácii
Liptovský dvor a 25. apríla v Gašperovom mlyne. Menu od oboch kuchárov malo spoločné menovatele
– rovnaké suroviny použité v jedlách. Špičkoví šéfkuchári Miroslav Gemzický a Michal Škorec pripravili
dve degustačné päťchodové menu.
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Hostia si počas večera vyberali jedlá z oboch menu, pričom nevedeli, ktoré jedlo pochádza od ktorého
šéfkuchára. Hostia za jedlo zaplatili toľko peňazí, koľko uznali za vhodné a prispeli Svetielku nádeje
alebo paralympijskému lukostreleckému družstvu z Kežmarku. Vyzbieraná suma bola 1 692 €.
Cieľom večera bolo priateľsky postaviť proti sebe dvoch špičkových šéfkuchárov, hosťom pripraviť
fantastický kulinársky zážitok, všetkým vytvoriť príjemnú atmosféru, ale najmä celým projektom
podporiť dobrú vec.

Byt pre sprevádzajúce osoby
Na oddelení onkológie aj napriek tomu, že je umožnené rodičom byť hospitalizovaný spolu s dieťaťom,
niekedy vzniká situácia, že rodičia nemajú miesto a musia si hľadať ubytovanie mimo nemocnice.
Zistili sme, že bývalé internáty v areáli nemocnice sa prerábajú na byty. Rozhodli sme sa zakúpiť jeden
dvojizbový byt, ktorý bude slúžiť pre rodiny hospitalizované v DFNsP.
Dňa 12. decembra 2013 sme kúpili 2-izbový byt v bývalých internátoch. Bude slúžiť na bezplatné
ubytovanie sprevádzajúcich osôb onkologických detských pacientov.
Celková cena bytu bola 54 950 €.

„Nasťa varí boršč“
Stalo sa už tradíciou, že Anastasia Kuzminová varí na Kolibe sv. Františka pravý boršč a výťažok venuje
pre naše združenie. Tento rok bol výťažok 800 €.
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Mobilný hospic
Dňa 21. januára 2013 nadobudla právoplatnosť licencia udelená Banskobystrickým samosprávnym
krajom na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: mobilný hospic v odbornom zameraní pediatria.
Na základe tohto rozhodnutia môžeme poskytovať zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí pre
deti v paliatívnom režime.
Domáca detská hospicová starostlivosť rieši komplexne starostlivosť o deti so závažným život
limitujúcim nevyliečiteľným ochorením.
Týka sa to detských pacientov vo veku od 0 do 19 rokov, ktorých dĺžka života je obmedzená a cieľom
liečby a starostlivosti je udržať a zlepšiť kvalitu ich života.
Okrem detí s onkologickými ochoreniami, starostlivosť bude poskytovaná 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.
Rodičia, ktorí sa rozhodnú pre paliatívnu starostlivosť v domácom prostredí, budú mať možnosť využiť
profesionálne služby zdravotníkov, zapožičať si prístrojové vybavenie, využiť 24-hodinovú telefonickú
poradňu, požiadať o návštevu pracovníka paliatívneho tímu a pod.

Conti Team Cup 2014
Futbalové mužstvo Continental Púchov vyhralo medzinárodný futbalový turnaj podnikov Continental
(150 závodov z celého sveta) a odmenu 15 000 € sa rozhodlo venovať nášmu združeniu.
Článok z firemných novín CONTINOVINY z 28. januára 2015 prinášame na vedľajšej strane.
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Prístrojové a iné vybavenie do Detskej fakultnej nemocnice
-

pľúcny ventilátor Evita 4 s príslušenstvom v hodnote 51 200 €

-

mikrovlnná rúra ECG MTM 1701 B v hodnote 39,99 €

-

TV rozvody na príjem DVBT signálu v sume 643,19 €

-

psychodiagnostické testy Stanford-Binet v hodnote 361,79 €

-

chladnička Gorenje R 6181 AW na lieky v hodnote 332,78 €

-

„infusomatov space, space cover comfort“ v hodnote 10 112,22 €

-

TV Philips 28PHH4109/88 v hodnote 239,00 €
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3
HOSPODÁRENIE
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Výnosy
Tržby z predaja služieb

5 423,04 €

Tržby za predaný tovar

347,50 €

Úroky

1 789,17 €

Prijaté dary

1 100,00 €

Iné ostatné

48,75 €

Prijaté príspevky od iných organizácií

70 629,87 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb

20 525,80 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

228 881,57 €

Tržby z predaja DNM a DHM

14 500,00 €

SPOLU

343 245,70 €

Náklady
Spotreba materiálu

25 388,79 €

Spotreba energie

1 010,84 €
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Predaný tovar

132,15 €

Opravy a udržiavanie

9 968,58 €

Cestovné

1 300,35 €

Náklady na reprezentáciu

6 314,82 €

Ostatné služby

62 570,92 €

Mzdové náklady

45 929,25 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

16 164,93 €

Zákonné sociálne náklady

2 132,07 €

Ostatné dane a poplatky

399,40 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

56 805,19 €

Kurzové straty

6,63 €

Dary

14 428,28 €

Iné ostatné náklady

1 880,83 €

Odpisy DHM a DNM

18 204,40 €

Zostatková cena predaného DNM a DHM

2 352,78 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

9 455,93 €

Daň z príjmov

183,18 €

SPOLU

274 629,32 €

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:

1.1.2014

31.12.2014

11 258,27 €

23 481,98 €

Bežný účet

129 386,60 €

28 000,43 €

Bežný účet 2 %

224 203,96 €

194 070,12 €

Termínovaný vklad

193 550,27 €

200 000,00 €

0,00 €

150 374,49 €

558 399,10 €

595 927,02 €

Pokladňa

Bežný účet
SPOLU
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4
ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Občianske združenie pracovalo v roku 2014 v tomto zložení:
predseda združenia

Pavel Bician

účtovníčka

Silvia Strečková

koordinátor dobrovoľníkov a sociálna práca

Ľuboš Moravčík

koordinátorka spolupráce so školou

Eva Hubáčková

výkonná riaditeľka

Veronika Rosová

vedúci dopravnej služby

Miroslav Snopko

členovia rady

Jolana Jančová
Martina Klimčáková
Mariana Kovačechová
Mária Lauková
Katarína Okálová
Ján Piterka
Libor Spiššák

— 39 —

5
POĎAKOVANIE
Ďakujeme jednotlivcom a organizáciám za finančnú a vecnú podporu pri príprave a realizácii projektov
občianskeho združenia.
Anonymní darcovia
ABB, s. r. o.

Bratislava

Babic Peter
Bayer

Bratislava

Bajerová Šárka
Balga Norbert
Balón Dušan
Bočevová Katarína
BMW Group

Bratislava

Cech hostinských

Banská Bystrica

COOP Jednota

Prievidza
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Continetal Matador Rubber

Púchov

Cviklovič Richard
Cre agentúra

Piešťany

Confal, s. r. o.

Slovenská Ľupča

Čipikal Róbert
Červienka Michal
Číž Blažej

Martin

Danková Alexandra
Datalan
Drechsler Mário
Durpeg
Ďurica Vladimír
Ďuriš Ján

Krupina

Elba

Kremnica

Evonik Fermas, s. r. o.

Slovenská Ľupča

Ficza Ladislav
Fejfár Ján
Fungáč Martin
Gallo Jaroslav
GWH Construkt
Határ Ctibor

Banská Bystrica

Haladek Rado

Žiar nad Hronom

Hanusková Miroslava
Havan Ľubo
Hrubá Terézia
Hubert, a. s.

Sereď

Jackulík Jozef
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Jančok Peter

Žiar nad Hronom

Jesenská Mária

Liptovská Teplá

Juriš Roman – MABIA

Trnava

Junasová Katkovčinová Jarmila
Kalamárová Katarína
Kamenská Renáta
Keleti Mário
Klein Róbert
Kmeť Michal
Koliba u svätého Krištofa

Banská Bystrica

Kontšeková Kristína
Kopernický Miroslav
Kozna cup
Krajská prokuratúra

Liptovský Mikuláš

Krajská prokuratúra

Bratislava

Krajská prokuratúra

Žilina

Krčmáriková Ivana
Krušpánová Katarína

Banská Bystrica

Kuzminová Anastasia

Banská Bystrica

Kuželovci, Rasťo a Klaudia
Lipovská Monika

Prenčov

Lopúchová Alžbeta
Machavová Lucia
Madaras Juraj
Masár Peter
Materská škola, Na Starej tehelni 7

Banská Bystrica

Mestská polícia

Banská Bystrica
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Mestský žiacky parlament

Žiar nad Hronom

Mešťanová Iveta

Zvolen

Mlich Michal
Milosť

Banská Bystrica

Miskovic Dušan
Molčan Ivan
Murínová Anna
Monarex audit consulting, s. r. o.

Banská Bystrica

Nadácia Allianz

Bratislava

Nadácia ESET

Bratislava

Nadácia Orange

Bratislava

Nováková Margita
Obec Hrušov

Hrušov

Obchodná akadémia

Bratislava

OZ Povodie Hrona

Banská Bystrica

Petit Press, a. s.

Bratislava

Petrovič Peter
Pekárik Juraj
Piterka Ján

Banská Bystrica

PRO, s. r. o.

Banská Bystrica

Polák Jozef

Zohor

Rónai Alexander
SLSP, a. s., CBOR

Banská Bystica

SC Europa

Banská Bystrica

Slávik Tomáš
Smädo Adam
Smatanová Lenka
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Styková Zuzana
Škrabák Martin
Škultéty Štefan
Takeda

Bratislava

Technopek

Bratislava

Tóth Matej
Trubiroha Peter
Valica Štefan
Vykecajsa.sk
Zajacová Lívia
Zákazníci Fitexpres
Zákazníci hotela Liptovský dvor

Liptovský Ján

Zákazníci Gašperovho mlyna

Batizovce

Základná škola, Ďumbierska 17

Banská Bystrica

Základná škola Pavla Križku

Kremnica

Základná škola

Pliešovce

Základná škola, Ul. Dr. Janského 2

Žiar nad Hronom

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17

Žiar nad Hronom

Žiklová Terézia
Všetkým darcom, ktorí si neželajú byť zverejnení.
Všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré nám poukázali 2 % z dane z príjmu.

— 45 —

6
PRÍLOHY
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Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických
osôb a právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb1):
Občianske združenie Svetielko nádeje,
so sídlom: Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica,
IČO: 37889346, zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a
právnických osôb za rok 2012 ním prijatého v roku 2013.

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

1.

Zvyšovanie úrovne vybavenia pre
diagnostiku a liečbu detí
s onkologickým alebo iným vážnym
ochorením

Výška použitého Spôsob použitia
podielu
podielu
zaplatenej dane
zaplatenej dane
na tento účel
(v euro)
51 200

2. Zlepšenie kvality života
onkologických alebo inak vážne
chorých detí počas hospitalizácie

1 063,35

Zlepšenie kvality života
3. onkologických alebo inak vážne
chorých detí počas hospitalizácie
a resocializácia po skončení vlastnej
liečby

11 821,28

Zlepšenie kvality života
onkologických alebo inak vážne
4. chorých detí počas hospitalizácie
a resocializácia po skončení vlastnej
liečby

11 677,77

Zlepšenie kvality života
onkologických alebo inak vážne
5. chorých detí počas hospitalizácie
a resocializácia po skončení vlastnej
liečby

31 670,18

Zlepšenie kvality života
6. onkologických alebo inak vážne
chorých detí počas hospitalizácie

6 561,07

~1~

Príspevok na nákup
pľúcneho ventilátora
Prevádzka mobilných
telefónov na komunikáciu
hospitalizovaných detí so
svojimi rodinami.
4 denný pobyt pre
odliečených pacientov vo
Vysokých Tatrách
spojený s výletmi,
jazdecká škola pre menšie
deti, návšteva
predstavenia Slnečný
cirkus v Bratislave
a návšteva ZOO Bojnice
10 –denný rekondičný
pobyt pre odliečených
detských onkologických
pacientov v Chorvátsku
pri mori, záloha na
budúci rok.
Prevádzka dopravnej
služby, ktorá prepravuje
deti z domu na
hospitalizáciu a kontrolné
vyšetrenia.
Platenie prevádzky UPC
rozvodov na
onkologickom
oddelení, nákup
chladničky na lieky,

Iné
údaje

7.

Organizovanie stretnutia rodín
s onkologickým detským pacientom

Zlepšenie kvality života
8. onkologických alebo inak vážne
chorých detí počas hospitalizácie
Zlepšenie kvality života
9 onkologických alebo inak vážne
chorých detí počas hospitalizácie
Plnenie želania detí a mladistvých
s onkologickým alebo iným vážnym
10.
ochorením, ktoré je spojené
s veľkým rizikom úmrtia

3 528,61
3 025,26
249,03

5 172,23

11. Réžia organizácie

7 077,06

Podpora odborného rastu lekárov,
stredného zdravotníckeho personálu
12. a špeciálnych pedagógov, ktorí
pracujú s deťmi s onkologickým
alebo iným vážnym ochorením

2 807,12

13. Réžia organizácie

40 427,90

14. Réžia organizácie

1 509,34

15. Réžia organizácie

20 488,14

16. Réžia organizácie

1 020,76

Zlepšenie kvality života
onkologických alebo inak vážne
17.
chorých detí počas hospitalizácie
a ich rodín

12 051,97

18. Mobilný hospic

8 359,32

Zlepšenie kvality života
onkologických alebo inak vážne
19.
chorých detí počas hospitalizácie
a ich rodín
Zlepšenie kvality života
20. onkologických alebo inak vážne
chorých detí počas hospitalizácie

774,92

3 000,00

~2~

mikrovlnnej rúry,
rozmrazovača krvnej
plazmy, rozvody TV
a plastový riad.
Stretnutie rodín ktoré
stratili dieťa v dôsledku
onkologického ochorenia.
Preplatenie vyšetrení
a príspevky na operácii
v zahraničí.
Darčeky k sviatku.
Plnenie prianí pacientov
v paliatívnom režime,
príspevky na pohreb.
Nájomné za kancelárske
a skladové priestory.
Predplatné odborných
časopisov, príspevky na
konferencie, iné
predplatné, odborná
literatúra.
Mzdy a odvody
zamestnancov
Právne služby
a účtovníctvo
Reklama a propagácia
Poplatky v banke, odvod
DPH
Vybavenie a nájom bytu
v bývalých internátoch
v areáli nemocnice, kde
sa bude poskytovať
bezplatné ubytovanie pre
rodičov
Prevádzka áut
v mobilnom hospici,
nákup pomôcok a mzda
zamestnancov hospicu.
Zabezpečenie Vianoc
Silvestra na
onkologickom oddelení
Zabezpečenie kreatívnych
dielní priamo na
onkologickom oddelení.

a ich rodín
Zlepšenie kvality života
21. onkologických alebo inak vážne
chorých detí počas hospitalizácie

159,80

22. Réžia organizácie

1 065,58

23. Podpora zdravotníckeho personálu

4 170,88

Nákup liekov, preplatenie
potvrdení na ZŤP, nákup
parochní.
Poštovné, kancelárske
potreby, daň, veci pre
dobrovoľníkov.
Podpora vzdelávanie
lekárov a sestier

Spolu suma z 2% 228 881,57 €

<POZNÁMKA
§ 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

1)

~3~

Správa nezávislého audítora
Zhromaždeniu členov, rade a predsedovi Občianskeho združenia Svetielko nádeje
.
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Občianskeho združenia Svetielko nádeje
za rok končiaci 31.12.2014, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2014, súvisiaci výkaz ziskov
a strát za rok 2014 a poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných
zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoréštatutárny orgán považuje za
potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby..
Zodpovednosť audítora
.
Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho
auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto
štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali
primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a
údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane
posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej
závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných
kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a
účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj
vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre naše audítorské stanovisko.
Stanovisko
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
verný a pravdivý obraz o finančnej situácií Občianskeho združenia Svetielko nádeje k 31.12.2014
a výsledkoch jej hospodárenia za rok 2014 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

V Košiciach, dňa 7. mája 2015

JAMAR, s.r.o.
Milosrdenstva 46
040 01 Košice
Licencia UDVA 371

Zodpovedný audítor
Ing. Marian Revay
Licencia SKAU 870
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Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v
zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. par. 23 ods.5
(Dodatok správy audítora)

Zhromaždeniu členov, rade a predsedovi Občianskeho združenia Svetielko nádeje
1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Občianskeho združenia Svetielko nádeje za rok končiaci
31.12.2014, ku ktorej sme vydali správu audítora dňa 7. 5 2015 so stanoviskom v následovnom znení :
Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán
považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby..
Zodpovednosť audítora
.
Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s
medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby
sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.
Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej
jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely
vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a
účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej
závierky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko.
Stanovisko
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach verný a pravdivý obraz o finančnej situácií
Občianskeho združenia Svetielko nádeje k 31.12.2014 a výsledkoch jej hospodárenia za rok 2014 v súlade so slovenským zákonom
o účtovníctve.
2. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je
zodpovedné vedenie n.o.. našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a
vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej
závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe som
posúdil s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. 12 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej
závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Som presvedčený, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru
audítora.
Podľa môjho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore
uvedenou účtovnou závierkou.

V Košiciach, dňa 15 mája 2015

JAMAR, s.r.o.
Milosrdenstva 46
040 01 Košice
Licencia UDVA 371

Zodpovedný audítor
Ing. Marian Revay
Licencia SKAU 870
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