VÝROČNÁ SPRÁVA
ROK 2019

DEŤOM S RAKOVINOU N.O.
rodičovská nezisková organizácia

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.t
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PRÍHOVOR
Sme stále mladá nezisková organizácia, no
dosahujeme veľké ciele! Jedným z nich bola
realizácia a oﬁciálne uvedenie do prevádzky
zrekonštruovaného oddelenia pre najmenších
pacientov. Tí sa napriek bolesti z ochorenia,
môžu u nás cítiť komfortne a bezpečne.
Našou víziou je pomáhať, a to všetkými
dostupnými
spôsobmi.
Chceme
prispieť
k inovácii detskej onkológie na Slovensku, aby sa
naše deti liečili v podmienkach štandardných
pre vyspelé krajiny EÚ.
Okrem toho prešiel personál Kliniky detskej hematológie a onkológie školeniami
o nenásilnej komunikácii a vydávame brožúrky o jednotlivých diagnózach detskej
rakoviny, ktorej osvetu šírime na letných festivaloch a podujatiach na Slovensku, kde nás
návštevníci podporili kúpou pískacieho trička s naším mackom.
Začiatkom roka sme si počas Spomienkovej slávnosti opäť pripomenuli našich
pacientov, ktorí tejto zákernej chorobe podľahli. Týždeň deťom s rakovinou sa už
tradične konal na oddelení, kde sa vystriedalo mnoho zaujímavých hostí a osobností,
ktorí prišli potešiť našich pacientov. Na oddelení sme vymenili spotrebiče a to dve
práčky, sušička, kávovary pre rodičov a doplnili sme kreatívne hračky v herni
pre najmenších.
Spolu s našou sanitkou Zojkou sme boli na detskom festival Leporelo v Košickom
Kulturparku, v Hontianskych Nemciach na festivale Atmosféra, na festivale Pohoda
v Trenčíne, v Pezinku na príjemnom podujatí Víno pod hviezdami a letnú sezónu sme
ukončili na Behu Pezinkom.
V septembri sa už tradične konala Konferencia pre rodičov, kde si tento rok prebrali
vyliečení pacienti porcelánové sošky v podobe nášho macka od LK miniLab. Tiež sme
už druhý krát organizovali odbornú konferenciu pre mladých onkológov strednej
a východnej Európy, kde sme ako hlavných hostí privítali piatich odborníkov
z Philadelphie.
Koniec roka sa u nás niesol natáčaním nového seriálu Jenny, ktorý pod vedením našej
kliniky reálne poukazuje na priebeh liečby na našom oddelení.
Veľmi pekne ďakujem za všetku Vašu podporu, za všetky dary či povzbudenia. Bez Vás
by táto pomoc nebola možná.
Katarína Bagľašová
riaditeľka Deťom s rakovinou n.o.
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OSVETA, INFORMOVANIE, TÝŽDEŇ DEŤOM
S RAKOVINOU 2019, KONFERENCIA: SME NA
JEDNEJ LODI A PROJEKT ZOJKA NA CESTÁCH
Osveta
Osveta je jedným z hlavných pilierov Deťom
s rakovinou n.o. Každý rok usporadúvame
niekoľko podujatí a chodíme na rôzne akcie, aby
sme ľuďom a širokej verejnosti čo najviac
priblížili tému detských onkologických ochorení.
Búrať tabu v tejto problematike sa nám úspešne
darí. O detskej rakovine chceme ľudí informovať úprimne a citlivo. Na otázky verejnosti
odpovedáme priamo a otvorene.
Z roka na rok nás pozná viac a viac ľudí. Pozitívne sa to odráža aj na číslach nášho
Facebooku, kde máme za rok 2019 cez 12 000 sledovateľov a Instagrame kde nás sleduje
skoro 2 500 ľudí. Veľmi nás tešia podporné správy, ktoré nám takmer denne prichádzajú
a komentáre pod uverejnenými príspevkami.
Sociálnymi sieťami chceme autenticky komunikovať dianie na oddeleniach KDHaO,
v kancelárii neziskovej organizácie, všetky naše aktivity, poďakovania, výzvy či
spolupráce.
Aj v tomto roku sme sa zapájali do aktivít svetovej organizácie Childhood Cancer
International (CCI).
Informovanie rodín
Aj v roku 2019 dostáva každá nová rodina, ktorá príde na oddelenie Sprievodcu pre
rodičov detí s onkologickým ochorením. Rodičia a pacienti sú plní otázok a nachádzajú
sa v úplne novom prostredí, o ktorom vedia len málo. Táto publikácia obsahuje základné
informácie o tom, čo vlastne rakovina je, ako prebieha hospitalizácia dieťaťa, zaoberá sa
správnou výživou počas liečby a mnohými ďalšími dôležitými témami.
Taktiež pokračujeme v rozdávaní informačných brožúrok o jednotlivých diagnózach
určených hlavne pre väčších pacientov. Podobne ako vyššie spomenutá publikácia, aj
tieto brožúrky majú za úlohu informovať a sčasti objasniť, akým spôsobom liečby
prebieha konkrétna diagnóza, čo pacienta čaká, aké sú možné vedľajšie účinky
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a podobne. Informačné brožúrky sme zostavili tak, aby boli pre každého
pochopiteľné.

ľahko

Veľmi dôležitá je pre nás osobná komunikácia s rodičmi a pacientmi. Zaujímame sa o ich
potreby a snažíme sa ich čo najlepšie naplniť. Každá rodina je jedinečná a tak k nej
pristupujeme.

Týždeň deťom s rakovinou 2019
V roku 2019 sa uskutočnil štvrtý ročník Týždňa
deťom s rakovinou. Toto podujatie sa medzi
našimi detskými pacientmi teší veľkej obľube.
Zakaždým na ich tváričkách vyčarí úsmev a
aspoň nachvíľu sa im podarí zabudnúť na
náročný boj, ktorý denne bojujú.
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.
Počas tohto špeciálneho týždňa prídu deti
navštíviť zaujímaví hostia, ktorí si pre nich
pripravia zábavný program. Tento rok oddelenia
KDHaO navštívili futbalisti z Únie futbalových
profesionálov, zápasníci z TC AJ Nitra, tanečníci
z CreDance, Smejko a Tanculienka, GoGo, Lucy
Pug, Fero Joke, herci z obľúbeného rodinného
seriálu Oteckovia a mnohí ďalší.
Týždeň deťom s rakovinou je čas nielen plný
stretnutí, zábavy, rozhovorov, či nových
priateľstiev, ale aj pripomínania si detí, ktoré už,
žiaľ, nie sú medzi nami. Neodmysliteľnou
súčasťou Týždňa DSR je preto aj Spomienková
slávnosť venovaná práve týmto deťom a ich
rodinám. Tento čas taktiež využívame ako formu
osvety, kedy o nás, ale najmä o samotnom
ochorení informujú viaceré slovenské médiá.

6

Konferencia pre odliečených pacientov a ich rodičov
Tretí ročník konferencie pre odliečených pacientov a ich rodičov sa niesol v téme: Sme
na jednej lodi. Každoročne v septembri, mesiaci venovanom detskej rakovine,
usporadúva naša nezisková organizácia konferenciu, na ktorej oceňujeme statočnosť a
odvahu odliečených detských pacientov. Je to
príležitosť, kedy sa stretnú celé rodiny, ktoré sa
poznajú z našej kliniky, lekári, personál a všetci,
ktorí na Klinike detskej hematológie a onkológie
v Bratislave pôsobia a sú súčasťou tejto ,,plavby“.
Pre rodičov bola pripravená séria odborných
prednášok, vďaka ktorým sa dozvedeli napríklad
o možných následkoch náročnej liečby rakoviny
a ako sa dá niektorým predísť, ako pomôcť
bývalým pacientom zaradiť sa do bežného života
alebo aké je dôležité sa zdravo stravovať. Medzi
prednášajúcimi boli MUDr. Júlia Horáková, PhD.,
MUDr. Stanislava Hederová, MUDr. Daniela
Sejnová a ďalší.
Pre deti bol pripravený pestrý animačný a
zábavný program, o ktorý sa postarali
dobrovoľníci z Klubu detskej nádeje a QSI
International School of Bratislava.
Ohlas rodín, ktoré prišli z celého Slovenska, bol
opäť veľmi pozitívny, čomu sa nesmierne tešíme.

Osvetový projekt „ Zojka 1903“ v roku 2019
Sympatická sanitka Zojka zaujme každého v okolí. Donúti ľudí prísť bližšie a
podrobnejšie si ju preskúmať. Je to skvelý spôsob nadviazania komunikácie s
obdivovateľmi pestrofarebnej škodovky, ktorým s radosťou vysvetľujeme kto sme, čo
robíme, aké máme vízie, sny, odpovedáme na ich otázky a rozprávame sa o detskej
rakovine.
Zojka je súčasťou jedného z pilierov našej neziskovej organizácie – osvety. Chodíme s
ňou na rôzne festivaly a kultúrne podujatia, na ktorých nás spoznáva stále viac ľudí. Za
rok 2019 sme navštívili najobľúbenejší festival Pohoda, kde do nášho stánku zavítala aj
pani prezidentka Zuzana Čaputová, Víno pod hviezdami, Víno a levanduľa, Leporelo či
festival Atmosféra v Hontianskych Nemciach.
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Vždy nás veľmi teší, keď vidíme ako nás na
sociálnych
sieťach
návštevníci
označujú,
pridávajú fotky so Zojkou, používajú naše
hashtagy a tým pádom sú našimi skvelými
pomocníkmi v šírení osvety.

MATERIÁLNA POMOC NA KDHaO
Naďalej pokračujeme v spolupráci s DM Drogerie
Markt, ktorú si veľmi vážime. Spoločnosť nám
dodáva potrebné hygienické a čistiace potreby.
Vďaka tomuto zásobovaniu majú rodičia v ich
rodičovskej kuchynke všetky potrebné čistiace
pomôcky na riad, dostatok dezinfekcie, či
prostriedky na pranie. Jednoducho povedané,
majú na oddelení všetko, čo domácnosť denne
potrebuje. Za rok 2019 sme za nové vymenili 2
práčky a sušičku. Pre rodičov pribudol aj nový
kávovar, v ktorom si môžu pripraviť dobrú kávu a
na chvíľku si oddýchnuť.
Veľmi pozitívne vplýva na deti Art-terapia.
Uvoľňuje ich umeleckú a kreatívnu stránku.
Môžu sa vďaka nej odreagovať, popustiť uzdu
svojej fantázie a nachvíľku zabudnúť na liečbu,
ktorou si prechádzajú. Celé oddelenie je vďaka
výtvorom našich detských pacientov krásne
vyzdobené.
Materiálne nám prispievajú aj ľudia z verejnosti, čo nám veľmi pomáha. Často nám
napíšu čo konkrétne potrebujeme a to pre nás zabezpečia.
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PODPORA VZDELÁVANIA
ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU
Na základe výsledkov vzdelávania z roku 2018
sme sa rozhodli v rámci komplexnej pomoci
neziskovej organizácie pokračovať vo vzdelávaní
zdravotníckeho personálu KDHaO. V roku 2019
sme v Hoteli Bešeňová v Bešeňovej zorganizovali
štyri školenia pre lekárov, sestry, sanitárov/
sanitárky, učiteľky a vychovávateľky na tému „Nenásilná komunikácia“ kde sme sa učili
ako komunikovať v krízových situáciách ako popísať zložitú situáciu, pomenovať
potreby a navrhnúť riešenie. Ako vnímať vlastné pocity a potreby ako aj potreby iných.
Nenásilná komunikácia je medzinárodne uznávaný koncept na riešenie krízových
situácií.
Súčasťou školenia v roku 2019 boli aj praktické ukážky humoru v zdravotníctve. Túto
časť pre nás zabezpečilo občianske združenie Červené nosy. Humor je dôležitou
súčasťou procesu liečenia detí, kedy vďaka primeraným technikám vieme pomáhať
deťom lepšie zvládať pobyt v nemocnici a odviezť pozornosť pri niektorých zákrokoch.
Školenie prebehlo vo výbornej pracovnej atmosfére spolupráce a spoločného riešenia
rôznych tém zo života kliniky a bolo všetkými zúčastnenými veľmi pozitívne vnímané
vďaka veľkej miere interaktivity a profesionálnemu prístupu lektorov. Témy, ktoré boli
preberané vychádzali z praxe a umožnili účastníkom opakovaným precvičovaním vo
veľkej miere použiť naučené v praxi na oddelení v denno-dennej starostlivosti o
pacientov.

ADRESNÁ POMOC RODINÁM
Osobná a priama komunikácia s každou rodinou je pre nás veľmi dôležitá. Ku každej
rodine pristupujeme citlivo a sme vnímaví na ich konkrétne potreby, ktoré sa im
snažíme naplniť.
Každá nová rodina, ktorá príde na KDHaO od nás dostáva Štartovací balíček. Jeho
súčasťou je, už spomínaný, Sprievodca pre rodičov detí s onkologickým ochorením.
Okrem iného sa v ňom nachádzajú všetky základné hygienické potreby a rehabilitačné
pomôcky. Taktiež k nim pridávame aj hračku, knihu, alebo inú milú pozornosť pre
pacienta. Myslíme aj na narodeniny a meniny našich detských pacientov. Rozprávame sa
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s nimi, zisťujeme po čom túžia a vždy sa ich snažíme potešiť darčekom od rôznych
sponzorov, a prispieť tak k tomu, aby mali krásny sviatočný deň a aby sme im ho čo
najviac spríjemnili.
Rodičom s ťažkou ﬁnančnou situáciou dávame zadarmo plienky a potrebné hygienické
pomôcky a hľadáme pre nich iné formy pomoci, ktorú v tejto situácii potrebujú.

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 2019
zúčastnili konferencie CCI v Lyone. 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. V Lyone sme mali možnosť
absolvovať viacero prednášok zameraných aj na potreby pacientova ich rodičov. V rámci
diskusií bolo možné dozvedieť sa veľa praktických rád a postrehov ako účinne je možné
pomáhať deťom a rodičom a ako sa líšia ich potreby v závislosti od veku detí a štádia
liečby.

MODERNIZÁCIA LÔŽKOVEJ ČASTI ,,MALÝCH DETÍ“
Pre modernizáciu lôžkového oddelenia pre pacientov od 0 – 6 rokov sme sa rozhodli,
aby uľahčila náročnú liečbu detí a zároveň skvalitnila pobyt počas liečby nielen deťom,
ale aj ich rodičom.
Prínosom modernizácie pre pacientov je dobudovanie kúpeľní na izbách kde chýbali,
vybudovanie intermediárnych izieb, pribudla nová vzduchotechnika, ktorá je
nevyhnutná na zabezpečenie prostredia s vysokou kvalitou čistenia vzduchu, čo je pre
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deti a ich liečbu bytostne dôležité. Samozrejmosťou je modernizácia zdravotechniky,
pričom prvé tri izby sú prispôsobené pre bábätká. Nastali tiež dispozičné zmeny, máme
o jednu izbu navyše oproti pôvodnému stavu a na oddelení pribudla recepcia, či toaleta
pre hostí, ktoré sa tam nenachádzali.
Cieľom bolo vybudovať bezpečné a príjemné
prostredie, v ktorom pacienti lepšie reagujú na
liečbu. Stavebné úpravy boli realizované vo veľkej
miere len v interiéri, zásah do fasády objektu
spočíval len vo výmene okien. Oddelenie prešlo
nevyhnutými dispozičnými zmenami, ktoré
nevyhovovali pôvodným hygienickým kritériám a
moderným nárokom oddelenia a znemožňovali
tak plynulý chod kliniky.
Na oddelení pribudli moderne riešené izby pre
imunokompromitovaných pacientov s prísnym
hygienickým režimom. Izby sú vybavené novým
vstavaným nábytkom. Všetky kúpeľne na izbách
sú zrekonštruované a bezbariérovo riešené. Je tu
tiež nová miestnosť pre punkcie, ktorá slúži pre malé operačné zákroky a ktorá chýbala
oddeleniu. Oproti miestnosti pre punkcie je situovaná ošetrovňa. Nové architektonické
riešenie dostala aj herňa a trieda pacientov.
Úpravami prešli aj pracoviská personálu, ktoré sú doplnené o recepciu, ktorá funguje
pre celé oddelenie a zároveň slúži ako centrálny monitoring detských pacientov.
Dôležitým dispozičnými zmenami prešlo aj zázemie a skladové priestory kliniky,
ktorých bolo nedostatok. Rovnako sa reorganizovaním priestorov upravilo fungovanie
čistej a špinavej prevádzky, ktorá nebola optimálna.
Ďakujeme všetkým sponzorom, donorom, pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí sa na
tomto krásnom projekte podieľali.
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme za podporu v roku 2019 všetkým sponzorom a individuálnym darcom. Vďaka
nim sme realizovali to množstvo projektov, ktoré reálne pomáhajú zlepšovať
každodenný život rodín na bratislavskej detskej onkológii.
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 31.12.2019, ktorá tvorí
prílohu tejto výročnej správy.
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (cash-ﬂow)

Počiatočný stav ﬁnančných prostriedkov:

273 478,56 €

Podkladnica

5 015,67 €

Ceniny

-€

Bankové účty

268 462,89 €

Príjmy neziskovej organizácie v roku 2019:

427 877,51 €

Dary FO a PO

297 658,14 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

117 288,58 €

Prijaté príspevky zo zbierok

518,40 €

Charitatívna reklama

5 600,00 €

Ostatné príjmy (stravné lístky, sponzorské, ...)

6812,39 €

Spolu disponibilné ﬁnančné prostriedky v roku 2019:

701 356,07 €

Výdavky neziskovej organizácie

568 860,32 €

Na správu

0,00 €

Prevádzka (réžia hlavnej činnosti)

85 340,00 €

Na verejno-prospešnú činnosť

483 520,32 €

Stav ﬁnančných prostriedkov k 31.12.2019

132 495,75 €

Podkladnica

8 000,73 €

Ceniny

516,00 €

Bankové účty

123 979,02 €
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Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
Zdroj príjmov (výnosov) a ich pôvod

Príjmy

Z činnosti neziskovej organizácie

12 412,39 €

22 342,57 €

Tržby za všeobecno-prospešné služby

2 300,00 €

10 700,00 €

Charitatívna reklama

5 600,00 €

10 600,00 €

Ostatné príjmy (stravné lístky, sponzorské, ...)

Výnosy

4 512,39 €

Výnosy z použitia fondu

1 042,57 €

Získané na činnosť neziskovej organizácie
Prijaté príspevky od iných organizácií
Dary fyzických osobt
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky zo zbierok
Celkom

415 465,12 €

648 854,46 €

218 406,50 €

318 406,50 €

79 251,64 €

210 954,54 €

117 288,58 €

118 975,02 €

518,40 €

518,40 €

427 877,51 €

671 197,03 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov n. o.
Majetok

Stav k 1.1.2019

Prírastky

Úbytky

Dlhodobý majetok

232 593,27 €

434 453,08 €

667 046,35 €

-€

1 533,00 €

5 015,67 €

20 954,17 €

17 969,11 €

8 000,73 €

-€

1 459,60 €

943,60 €

516,00 €

268 462,89 €

421 655,02 €

566 138,89 €

123 979,02 €

-€

16 900,00 €

16 400,00 €

500,00 €

25 576,00 €

17 930,31 €

43 506,31 €

-€

Ostatné pohľadávky

-€

1 272,13 €

1 265,40 €

6,73 €

Iné pohľadávky

-€

179,85 €

150,00 €

29,85 €

531 647,83 €

916 337,16 €

1 313 419,66 €

134 565,33 €

Materiál
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Odberatelia
Poskytnuté prevádzkové
preddavky

Majetok (aktíva) celkom:
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Stav k 31.12.2019

-€
1 533,00 €

Záväzky

Stav k 1.1.2019

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2019

Dodávatelia

1 210,82 €

554 771,97 €

554 791,42 €

1191,37 €

Zamestnanci

1 545,27 €

24 700,33 €

23 868,76 €

2 376,84 €

Zúčtovanie so sociálnou
a zdravotnými poisťovňami

874,53 €

14 527,27 €

13 908,85 €

1 492,95 €

Ostatné priame dane

- 3,55 €

4 159,52 €

3 708,25 €

447,72 €

-€

281,23 €

50,43 €

230,80 €

282,00 €

-€

262,00 €

20,00 €

-€

2 602,64 €

1 062,39 €

1 540,25 €

Výnosy budúcich období

295 831,41 €

57 160,08 €

295 831,41 €

57 160,08 €

Záväzky zo sociál. fondu

39,71 €

56,71 €

53,46 €

42,96 €

491,10€
€
2992780,19

781 259,75
856,58€
€
658

484536,97
567,49€
€
893

64 502,97 €

Daň z pridanej hodnoty
Ostatné dlhodobé záväzky
Ostatné záväzky

Záväzky celkom
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Organizačná štruktúra organizácie v roku 2019
Správna rada:
Alexandra Kolenová
Beáta Obradovičová
Simona Martausová
Peter Mitura
Ivan Nosko
Dozorná rada:
Lucia Marková
Juraj Porubský
Konrád Rigo
Riaditeľ:
Katarína Bagľašová
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