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Deťom s rakovinou n.o. vznikla v decembri v roku 2015. Neziskovú organizáciu založili 
rodičia detí, ktoré sa liečili na detskej onkológii. Je právoplatným členom medzinárodnej 
organizácie Childhood Cancer International (CCI) a medzinárodnej  iniciatívy 
Unite2Cure. 

Činnosť neziskovej organizácie riadi Správna rada zložená z  piatich členov,  výkonný 
orgán je riaditeľ neziskovej organizácie a jej činnosť kontroluje Dozorná rada zložená z 
troch členov. Deťom s  rakovinou n.o. zlepšuje a buduje prostredie Kliniky detskej 
hematológie a onkológie (KDHaO) v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava 
s  cieľom zvyšovať počet úspešne vyliečených pacientov. Pomáha adresne rodinám s 
chorým dieťaťom na rakovinu so zlými sociálnymi pomermi, podporuje a  financuje 
vzdelávanie zdravotníckeho personálu KDHaO, informuje širokú verejnosť o 
problematike detskej rakoviny, háji záujmy detských onkologických pacientov v 
medzinárodnom meradle a realizuje či podieľa sa na mnohých ďalších aktivitách.



3

OBSAH

Príhovor .............................................................................................................................................. 4 

Osveta, informovanie, Týždeň deťom s rakovinou 2018, Projekt “Naša Zojka” ................... 5

Materiálna pomoc na KDHaO ........................................................................................................ 9

Podpora vzdelávania zdravotníckeho personálu ....................................................................... 9

Adresná pomoc rodinám  .............................................................................................................. 10

Naše medzinárodné aktivity ......................................................................................................... 10

Projekt výstavby Multifunkčná herňa .......................................................................................... 11

Poďakovanie ..................................................................................................................................... 12

Finančná správa ............................................................................................................................... 13

Organizačná štruktúra ................................................................................................................... 16

Správa audítora ................................................................................................................................ 17

Účtovná závierka ............................................................................................................................ 20



4

aby sa naši najmenší pacienti liečili v čistom a bezpečnom prostredí. A už v októbri sme 
začali spolu s množstvom dobrovoľníkom a šikovnými pracovníkmi s rekonštrukciou. 
Ešte predtým sme ale na oddelení veľkých detí stihli zrenovovať herňu, kde sme 
vytvorili multifunkčný priestor. Tradične tam prebiehal program Týždňa deťom s 
rakovinou, no slúži aj na fyzioterapiu alebo večerné kino.

Popri tom všetkom sme pokračovali v odovzdávaní štartovacích balíčkov pre nových 
pacientov. Okrem Sprievodcu pre rodičov sme tento rok pridali aj brožúrku danej 
diagnózy. Za pomoci našich lekárov sme popísali až sedem rôznych diagnóz rakoviny. Je 
už samozrejmosťou, že na našom oddelení je k  dispozícii materiálna pomoc pre 
všetkých a  to čistiace a  pracie prostriedky, kuchynské pomôcky a  potraviny, ale aj 
oblečenie a nové hračky.
  
Počas leta sme v rámci osvety opäť navštívili niekoľko festivalov a v septembri už cez 
videá rozprávali rodičia pacientov svoje príbehy, aká bola ich cesta liečby na detskej 
onkológii.
 
Deťom s  rakovinou n.o. zlepšuje kvalitu života na detskom onkologickom oddelení v 
Bratislave. A to vďaka štedrosti, pochopeniu a rozhodnutiam dobrých ľudí darovať niečo 
zo seba. V mene pacientov, rodín a celého tímu Deťom s rakovinou ďakujem všetkým, 
ktorí nám aj v roku 2018 pomohli kráčať ďalej.

Mgr. Katarína Kősegiová  - riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou n.o.

4. mája 2019 

PRÍHOVOR
Na každom mieste sa môžu diať zázraky! Ja som 
počas roku 2018 zažila, že aj v Bratislave sa dejú, 
a  to vďaka mnohým ľuďom, ktorí prichádzajú s 
vôľou pomôcť tvoriť krajší svet na detskej 
onkológii.

Už začiatkom roka padlo prvé rozhodnutie, že sa 
spoločne s  našimi architektami Martinou 
Mullerovou a  Romanom Halmi pustíme do 
príprav komplexnej rekonštrukcie oddelenia 
malých detí. Vtedy sme ešte netušili, aké to bude 
náročné a  čo všetko budeme musieť zdolať,
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a  chcú sa aktívne zapojiť do pomoci rodinám na detskej onkológii alebo priamo k 
pomoci v rámci neziskovej organizácie. 

Vďaka informačným projektom a kampaniam sa približujeme k verejnosti, nebojíme sa 
im otvorene odpovedať na otázky a  snažíme sa komunikovať tému detskej rakoviny 
úprimne a citlivo. Považujeme za dôležité neustále otvárať debaty na túto tému, chceme 
totiž dosiahnuť, aby sa na deti s rakovinou nikto nepozeral cez prsty a zároveň, aby sa 
rozširovalo aj poznanie príznakov detských onkologických diagnóz. Nie je ničím 
prekvapivým, že práve čas hrá veľmi dôležitú úlohu pre úspešnosť liečby dieťaťa a žiaľ, 
nielen rodičia, laická verejnosť, ale aj všeobecní lekári – pediatri niekedy nemyslia na to 
najhoršie a  pacienti sa na detskú onkológiu nedostávajú dostatočne skoro. Našou 
snahou je pomôcť aj v tejto veci, a preto vydávame brožúry, kde sa podrobne opisuje 
každá diagnóza, jej príznaky a liečba. 

V roku 2018 sme naďalej aktívne informovali verejnosť cez našu internetovú stránku a 
sociálne siete Facebook a  Instagram. Na Facebooku máme už viac ako 11-tisíc 
podporovateľov a  stále pribúdajú. Aj v  tomto roku sme sa zapájali do aktivít svetovej 
organizácie Childhood Cancer International (CCI).

OSVETA, INFORMOVANIE A TÝŽDEŇ DEŤOM
S RAKOVINOU 2018

Osveta

V roku 2018 sme naďalej dbali na osvetu širokej 
verejnosti v  téme detských onkologických 
ochorení a sprievodných tém. Búrať „tabu“, ktoré 
stále pretrváva v slovenskej spoločnosti, sa nám 
úspešne darí. Mnohí prichádzajú na našu stránku 
na sociálnej sieti Facebook, pribúdajú nám tam 
noví aktívni podporovatelia a  tzv. fanúšikovia. 
Ľudia z  verejnosti nám píšu podporné správy

Informovanie rodín

V  roku 2018 od našej neziskovej organizácie 
každá nová rodina, ktorá prišla na detskú 
onkológiu, dostávala aj naďalej tzv. Sprievodcu 
pre rodičov liečbou onkologicky chorého dieťaťa. 
Je to rodičmi oceňovaná pomoc, ktorú využívajú 
počas celej liečby svojho dieťaťa ako zdroj 
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všetkých dôležitých informácií nielen o samotnej liečby (chemoterapii), ale aj pre rady, 
ako sa starať o  deti pri rôznych menej vážnych aj závažných prejavoch vedľajších 
účinkov liekov. Pomáhajú aj informácie o správnom stravovaní. 

Novinkou sú informačné brožúry o  jednotlivých diagnózach pre rodičov a  väčších 
pacientov. Veľká pomôcka, ktorá je akoby sprievodcom celou liečbou pacienta pri 
konkrétnej diagnóze, z  ktorej sa rodičia dozvedia, čo ich dieťa čaká, aké vyšetrenia, 
postupy, chemoterapia, nežiaduce účinky a  mnohé ďalšie podrobné informácie. 
Brožúry sú písané spôsobom, aby boli ľahko pochopiteľné pre každého. 

S  rodičmi na klinike komunikujeme osobne. Riaditeľka neziskovej organizácie a  naši 
zamestnanci sú denne k dispozícii rodičom a ochotní pomôcť s ich rôznymi prianiami či 
problémami. Pokračujú spoločné stretnutia vždy s  neziskovou organizáciou, so 
zástupcami z radov lekárov, sestier, psychológov takmer každý týždeň v mesiaci.

Konferencia pre odliečených pacientov a ich rodičov

Už po druhýkrát sme v  mesiaci september zorganizovali konferenciu pre pacientov, 
ktorí sa na KDHaO liečili v uplynulých troch rokoch a ich rodičov. Na rozdiel od prvého 
ročníka bola konferencia v roku 2018 omnoho väčším podujatím, ktorého sa zúčastnilo 
až 52 pacientov s rodinnými príslušníkmi. 

Nosnými témami konferencie boli najmä starostlivosť o  dieťa po náročnej  liečbe, 
správne a zdravé stravovanie, rady pre rodičov ako si všímať rôzne neskoré následky 
liečby a pod. Medzi prednášajúcimi boli prednostka KDHaO Doc. MUDr. Alexandra 
Kolenová, PhD., vedúca lekárka KDHaO MUDr. Judita Puškáčová, PhD., ale aj odborník 
na zdravú výživu a stravovanie MUDr. Igor Bukovský. 

Program konferencie sprevádzali hudobné vystúpenia a animácie pre deti. Na záver sme 
všetkým zúčastneným odliečeným pacientom odovzdali Cenu za statočnosť a vďaka 
sponzorom akcie dostali aj malé darčeky. Podujatie malo veľký úspech u detí aj rodičov, 
čomu sa nesmierne tešíme.

Konferencia pre odliečených pacientov a ich rodičov Konferencia pre odliečených pacientov a ich rodičov
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Týždeň deťom s rakovinou 2018

V  roku 2018 sa uskutočnil tretí ročník série podujatí pod názvom Týždeň deťom s 
rakovinou. Opäť pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Pestrý program pre 
detských pacientov aj ich rodičov trval celý  jeden marcový týždeň. Napriek tomu, že 
tzv. Medzinárodný deň detí s rakovinou (Childhood Cancer International Day) pripadá 
na 15. februára, museli sme  samotné podujatia na Klinike presunúť na mesiac marec, 
kedy už neboli uzavreté brány nemocnice pre chrípkovú epidémiu.

Osvetový projekt „Naša Zojka“ v roku 2018

Aj počas jarných a letných mesiacov roku 2018 sme vyvetrali našu starú, no krásne 
rekonštruovanú, škodovku tisícku s  menom Zojka. Je to v  prvom rade náš osvetový 
projekt, vďaka ktorému šírime na rôznych kultúrnych podujatiach s  veľkou účasťou 
verejnosti informácie o  úspechoch liečby detskej rakoviny na bratislavskej detskej 
onkológii. Tiež hovoríme o  potrebách pacientov a  ich rodín počas náročnej 
dlhotrvajúcej cesty, ktorou musia prejsť.

Auto Zojka je tiež naším reklamným pútačom, keďže jeho dizajn je urobený tak, aby 
spolovice ukazoval realitu jedného oddelenia na Klinike a  z  druhej polovice náš 
vysnívaný projekt kompletnej rekonštrukcie priestorov. Ľudia tak majú ihneď jasnú 
predstavu o tom, čomu sa venujeme a čo chceme dosiahnuť našou pomocou.

Myšlienka organizovať priamo na klinike 
program pre pacientov aj celé rodiny 
vznikla v roku 2015, hneď po založení našej 
neziskovej organizácie. Okrem zábavy a 
hodnotných hostí plní  tento Týždeň aj 
svoju osvetovú funkciu.  Médiá informujú 
nielen o  podujatí, ale aj o  samotnom 
ochorení. Neoddeliteľnou súčasťou 
pripomínania si detí s  rakovinou, je aj 
Spomienková slávnosť, ktorá je venovaná 
deťom, ktoré už, žiaľ, nie sú medzi nami.

Počas Týždňa deťom s rakovinou 2018 sme s 
KDHaO a vedením nemocnice symbolicky 
otvorili zrekonštruovanú multifunkčnú 
herňu na jednom z dvoch oddelení Kliniky. 
O  programe pre detských pacientov a 
otvorení novovybudovanej informovalo 
množstvo celoštátnych médií.  
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V roku 2018 sme so Zojkou obehli detský festival s názvom Festík. Ale aj super známy a 
tisícami ľudí navštevovaný festival Pohoda. V  lete sme ešte zaparkovali na akcii 
obchodného centra Eurovea.

Naša Zojka je populárna na festivaloch a iných podujatiach, ľudia sa vždy pristavujú a 
živo zaujímajú o naše témy. Fotografie a videá z  týchto zastávok sme zverejňovali na 
sociálnej sieti Facebook a na Instagrame. 

Príbehy rodičov detských pacientov

Aj v  roku 2018 sme podobne ako predošlý rok posilnili našu osvetovú činnosť na 
sociálnej sieti Facebook v mesiaci september, ktorý je tzv. Childhood Cancer Awareness 
Month. Už po tretíkrát sme prišli so skutočnými príbehmi, aby sme verejnosti priblížili 
skutočné tváre tých, ktorí si tým všetkým náročným, o čom stále hovoríme, prešli. Po 
príbehoch zdravotníckeho personálu z  kliniky v  roku 2016 a  príbehoch vyliečených 
pacientov v roku 2017, sme v roku 2018 priniesli výpovede rodičov odliečených detí. Na 
sociálnej sieti Facebook sme zverejňovali videá, ktoré nakrútili samotné mamy a otcovia, 
a na ktorých hovoria o svojich bolestných, no aj úsmevných spomienkach z liečby ich 
milovaného dieťaťa. 

Osvetová aktivita, ktorá oslovuje obrovské množstvo ľudí, no my sme nesmierne radi, že 
môžeme cez tieto videá tých, ktorí si prešli už tou náročnou cestou, rodiny, ktoré ešte 
len podstupujú liečbu na Klinike. 
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Podporili sme umeleckú tvorbu liečiacich sa detí. Art-terapia je totiž dôležitou súčasťou 
dní strávených v nemocnici. Pomáha pacientom odreagovať sa od nepríjemnej liečby. 
Vychovávateľky a  učiteľky, ktoré pôsobia na detskej onkológii môžu aj vďaka našej 
neziskovej organizácii s deťmi tvoriť rôzne výtvarné dielka, ktorými si potom vyzdobia 
izby aj chodby. 

Materiálnymi darmi prispievali aj ľudia z verejnosti – dobrovoľní darcovia, ktorí sa často 
vopred spýtajú, čo by klinika potrebovala. 

MATERIÁLNA POMOC NA KDHaO

V  roku 2018 sme pokračovali vo veľmi dobre 
rozbehnutom projekte spoločne s DM Drogerie 
Markt, ktorým je zásobovanie oddelení KDHaO 
rôznymi hygienickými a  čistiacimi potrebami. 
Každý týždeň zásobujeme tzv. rodičovské 
kuchynky prostriedkami na umývanie, 
dezinfekciu, pranie, jednoducho každodenné 
nevyhnutné pomôcky, ktoré uľahčia rodinám 
bežné činnosti.  Ešte pár rokov dozadu sa na 
menované veci rodičia skladali, dnes majú všetko 
k dispozícii.

PODPORA VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKEHO 
PERSONÁLU

Podstatnou súčasťou komplexnej pomoci 
neziskovej organizácie je tiež vzdelávanie 
zdravotníckeho personálu. V  roku 2018 sa v 
rezorte X-BIONIC Sphere v Šamoríne 
uskutočnilo školenie pre lekárov, sestry, 
sanitárov/sanitárky, učiteľky a  vychovávateľky 
na témy ako reagovať na obavy, strach či paniku 
rodičov a  pacientov. A  tiež ako nepodľahnúť 
syndrómu vyhorenia pri veľmi psychicky  
náročnej práci. Vzdelávanie sa stretáva s 
pozitívnym ohlasom u  zdravotníckeho 
personálu. Témy, ktoré prebrali, pretavili do 
praxe a  rady odborníkov sa im zídu v 
denno-dennej starostlivosti o pacientov. 



10

ADRESNÁ POMOC RODINÁM

Adresná pomoc rodinám je pre neziskovú organizáciu veľmi dôležitou súčasťou 
činnosti. Opäť sme aj v  roku 2018 pristupovali citlivo k sociálnej situácie rodín, naši 
odborní spolupracovníci vyhodnocovali ich potreby a finančne sme prispeli tým, ktorí 
to potrebovali. 

Taktiež sme pokračovali vo forme pomoci preplácania parochní pre dospievajúce 
dievčatá – pacientky. Sociálne slabším rodinám sme tiež darovali príspevky na služby 
spojené s pohrebom.

Každá nová rodina po príchode na KDHaO 
dostávala v  roku 2018 od našej organizácie tzv. 
štartovací balíček. Jeho súčasťou sú základné 
hygienické a  dôležité dezinfekčné prípravky a 
potreby, rehabilitačné pomôcky a tzv. Sprievodca 
pre rodičov.  V  niektorých prípadoch dávame 
rodičom s malými deťmi zdarma detské plienky. 
Deti sú prostredníctvom nás obdarúvané 
darčekmi od sponzorov a individuálnych darcov 
(hračkami, stavebnicami, knihami, kresliacimi 
pomôckami, atď.)

NAŠE MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

Ako členská organizácia medzinárodnej inštitúcie Childhood Cancer International 
(CCI), ktorá bola založená v roku 1994 a združuje 181 organizácií z 90 krajín sveta, sme sa 
v roku 2018 zúčastnili konferencie CCI v Lisabone. Združené organizácie sa stretávajú, 
aby sa vzájomne podporili v medzinárodne dôležitých aspektoch smerom k hájeniu práv 
chorých detí, spoločne navrhujú aj zmeny legislatívy, aby každé dieťa vo svete malo 
rovnaké právo na adekvátnu liečbu. Organizácie z  celého sveta majú tiež spoločné 
osvetové aktivity, ktoré uplatňujú vo svojich krajinách. 
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PROJEKT MULTIFUNKČNÁ HERŇA

V marci 2018 sme symbolicky otvorili zrekonštruovanú herňu na oddelení veľkých detí 
KDHaO. Miestnosť, v ktorej pacienti okrem svojich izieb môžu tráviť čas, stretávať sa s 
ďalšími pacientmi – kamarátmi, ale aj učiť sa denné školské učivo, vyžadovala po rokoch 
rekonštrukciu a  prestavbu. O  architektonický projekt sa opäť postarali architekti 
Martina Müllerová a Roman Halmi, ktorí projektovali aj náš projekt Dennej kliniky v roku 
2017. Multifunkčná moderná a krásna miestnosť má skutočne veľmi variabilné využitie. 
Cez bežné činnosti ako hranie spoločenských hier či čítanie až po pozeranie filmu 
prenášanom cez dataprojektor na stenu. Vďaka schodovému sedeniu, ktoré architekti 
navrhli, sa pacienti cítia ako v  kine.  Herňa sa využíva aj na špeciálne cvičenia s 
fyzioterapeutom. Prestavbu herne sme financovali predovšetkým  z  príspevkov 2% z 
dane a z darov sponzorov. 

Zrekonštruovaná multifunkčná herňa Zrekonštruovaná multifunkčná herňa
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POĎAKOVANIE

Ďakujeme za podporu v roku 2018 viacerým sponzorom a individuálnym darcom. Vďaka 
nim sme realizovali to množstvo projektov, ktoré reálne pomáhajú zlepšovať 
každodenný život rodín na bratislavskej detskej onkológii.

Menovite ďakujeme:

Nadácia TV Markíza

UniCredit Bank

Architekti Roman Halmi a Martina Müllerová

Nadácia Tatrabanka

DM drogerie 

Renault Kestler Co

HC Slovan

Forbes 

MediaCom Bratislava s.r.o.

SwissRe Foundation

Autohal spol. s.r.o.

Všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili cez portál darujme.sk či priamym 
vkladom na účet neziskovej organizácie, všetkým, ktorí sa rozhodli realizovať zbierku 
pre našu neziskovú organizáciu a všetkým individuálnym darcom materiálnych darov. 
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FINANČNÁ SPRÁVA

Hospodárenie neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, n. o.

Stav majetku (aktív) a  zdrojov krytia majetku (pasív), výnosov, nákladov a  výsledku 
hospodárenia, poznámky sú súčasťou ročnej účtovnej závierke k 31.12.2018, ktorá tvorí 
prílohu tejto výročnej správy. 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash-flow)

Počiatočný stav finančných prostriedkov:                  241 270,60 €

Podkladnica 897,74 €

Ceniny 112,20 €

Bankové účty 240 260,66 €

Výdavky neziskovej organizácie                  435 382,42 € 

Na správu 0,00 €

Prevádzka (réžia hlavnej činnosti)                    70 046,59 € 

Na verejno-prospešnú činnosť 365 335,83 € 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018                  273 478,56 € 

Podkladnica                      5 015,67 € 

Ceniny 0,00 €

Bankové účty                  268 462,89 € 

Príjmy neziskovej organizácie v roku 2018:                  467 590,38 € 

Spolu disponibilné finančné prostriedky v roku 2018:                  708 860,98 € 

Dary FO a PO                  389 074,86 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane                    63 339,64 € 

Prijaté príspevky zo zbierok                      2 992,25 € 

Charitatívna reklama                      12 000,00 € 

Ostatné príjmy (stravné lístky, sponzorské, ...)                              183,63 € 
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Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov

Zdroj príjmov (výnosov) a ich pôvod Výnosy

Z činnosti neziskovej organizácie                    13 834,34 €                                         7 000,20 € 

Získané na činnosť neziskovej organizácie                  246 786,34 €                 455 406,75 €

Celkom                  260 620,68 €                  467 590,38 € 

Charitatívna reklama    7 000,00 €                                        12 000,00 € 

Prijaté príspevky od iných organizácií      81 521,76 €                                        161 521,76 €

Dary fyzických osobt          97 553,10 €                                        227 553,10 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane       64 719,23 €                                        63 339,64 €

Prijaté príspevky zo zbierok   2 992,25 €                                        2 992,25 €

Ostatné príjmy (stravné lístky, sponzorské, ...)    4,20 €                                    183,63 € 

Výnosy z použitia fondu    6 830,14 €

Tržby z predaja majetku

Úroky

Tržby za všeobecno-prospešné služby

Aktivácia vnútroorganizačných služieb (dobrovoľníctvo)

Príjmy

Stav a pohyb majetku a záväzkov n. o.

Majetok Stav k 31.12.2018

Dlhodobý majetok 232 593,27 €64 758,44 €297 351,71 €

5 015,67 €8 200,34 €12 318,27 €897,74 €

- €329,80 €217,60 €112,20 €

- €18,08 €18,08 €

459 784,88 €240 260,66 €

43 979,52 €830,26 €

Bankové účty 268 462,89 €431 582,65 €

Poskytnuté prevádzkové
preddavky

25 576,00 €19 233,78 €

Majetok (aktíva) celkom: 531 647,83 €524 123,09 €813 651,98 €242 118,94 €

Náklady budúcich období

Pokladnica

Ceniny

ÚbytkyPrírastkyStav k 1.1.2018
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Záväzky Stav k 31.12.2018

Dodávatelia         1 210,82 €                                           390 361,57 €   390 866,89 €                                                   705,50 €

           972,13 €       18 576,00 €       18 002,86 €         1 545,27 €

Ostatné dlhodobé záväzky            282,00 €

   295 831,41 €

           228,00 €

      62 211,00 €

   484 567,49 € 

Ostatné priame dane - 3,55 € 2 905,53 €                                                2 748,31 €

                                                   482,00 €

                                           358 042,41 €

                                                      39,71 €

                                           781 856,58 € 

           153,67 €

              28,00 €

        2 491,10 € 

Zúčtovanie so sociálno
a zdravotnými poisťovňami            874,53 €                                          10 858,53 €                                          11 101,26 €           631,80 €

Záväzky zo sociál. fondu               39,71 €

Záväzky celkom 299 780,19 €484 567,49 €781 856,58 €2 491,10 €

Výnosy budúcich období

Zamestnanci

ÚbytkyPrírastkyStav k 1.1.2018
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Organizačná štruktúra organizácie v roku 2018

Správna rada:

Alexandra Kolenová
Beáta Obradovičová
Simona Martausová

Peter Mitura
Ivan Nosko

Dozorná rada:

Lucia Marková
Juraj Porubský
Konrád Rigo

Riaditeľ:

Katarína Kősegiová
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