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Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vznikla v decembri 2015. Založili ju
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, výkonným orgánom je riaditeľka
neziskovej organizácie a jej činnosť kontroluje Dozorná rada zložená z troch
členov. Deťom s rakovinou, n. o. zveľaďuje a profesionalizuje prostredie Kliniky
detskej hematológie a onkológie (KDHaO) v Detskej fakultnej nemocnici s
poliklinikou Bratislava s cieľom zvyšovať počet úspešne vyliečených pacientov.
Adresne pomáha rodinám s onkologicky chorým dieťaťom so zlými sociálnymi
pomermi, podporuje a financuje vzdelávanie zdravotníckeho personálu KDHaO,

informuje širokú verejnosť o problematike detskej rakoviny, zastupuje záujmy
detských onkologických pacientov v medzinárodnom meradle a realizuje i
podieľa sa na mnohých ďalších aktivitách.
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Rok  2020 bol  pre  každého  iný  ako  ostatné .  Niesol  sa  v  znamení  obáv  z  nepoznaného           

a  pacientov  i  rodičov  na  detskej  onkológii  ešte  viac  izoloval  od  okolitého  sveta .  Pre  našu

neziskovú  organizáciu  bolo  výzvou  nájsť  spôsob ,  ako  byť  v  tejto  situácii  rodinám  ešte

bližšie  a  načúvať  ich  individuálnym  potrebám .  

Tento  rok  sme  oslávi l i  5 výročie  založenia  neziskovej  organizácie  Deťom  s  rakovinou .  Od

začiatku  sa  každý  deň  stretávame  s  obrovskou  solidaritou  ľudí ,  ktorí  nám  chcú  pomôcť .

Pandémia  ju  ešte  umocnila .  Dostávali  sme  rúška  a  dezinfekcie ,  napriek  tomu ,  že  ich  bol

všeobecný  nedostatok .  V  uplynulom  roku  sme  kvôli  prísnym  protipandemickým  opatreniam

nemohli  organizovať  naše  osvetové  aktivity  ani  program  pre  detských  pacientov  tak ,  ako

sme  boli  zvyknutí .  Aj  pre  nás  to  bol  rok  hľadania  nových  spôsobov ,  inovatívnych  prístupov

a  väčšieho  prieniku  do  online  priestoru .

Začiatkom  roka  sme  ešte  stihl i  zorganizovať  tradičnú  Spomienkovú  slávnosť  – svätú  omšu

za  deti ,  ktoré  ochoreniu  podľahli ,  spojenú  s  benefičným  vystúpením  Simy  Martausovej       

 a  speváckeho  zboru  Apollo .  Každoročný  Týždeň  deťom  s  rakovinou  sme  organizovali          

v  online  priestore .  Známe  osobnosti  – ktoré  za  normálnych  okolností  pozývame  na

návštevu  na  oddelenie  – tentokrát  natočil i  zábavné  i  edukačné  videá ,  ktoré  venovali

detským  onkologickým  pacientom .  Na  našich  sociálnych  sieťach  si  ich  každý  pacient  mohol

pozrieť  z  bezpečia  vlastnej  izby .  V  septembri  sa  nám  na  poslednú  chvíľu ,  v  súlade  so

všetkými  opatreniami  podari lo  zorganizovať  aj  konferenciu ,  kde  si  odliečení  pacienti

prevzali  ocenenie  za  statočnosť  v  podobe  porcelánových  mackov .

Významným  míľnikom  v  roku  2020 bolo  pre  nás  otvorenie  Telekonzil iárnej  miestnosti ,

ktorá  prepája  Kliniku  detskej  hematológie  a  onkológie  (KDHaO) s  odborníkmi  z  celého

sveta .  Vďaka  tejto  miestnosti  dokážu  naši  lekári  konzultovať  konkrétne  prípady  so

svetovými  odborníkmi  v  oblasti  detskej  onkológie  a  poskytnúť  tak  pacientom  najlepšiu

možnú  l iečbu .  S  cieľom  ochrániť  detských  onkologických  pacientov  a  ich  rodiny ,  sme  sa    

 v  septembri  2020 na  KDHaO  očkovali  proti  chrípke .

Tím  našej  neziskovej  organizácie  sa  v  uplynulom  roku  rozrástol  o  dve  nové  členky  –

projektovú  manažérku  Moniku  Grančičovú  a  sestru  pre  krízové  situácie  Ivanu  Márföldiovú .

Vďaka  ním  môžeme  intenzívnejšie  komunikovať  s  pacientmi ,  rodinami ,  donormi ,  ale  aj

efektívnejšie  žiadať  o  granty  a  real izovať  nové  projekty .  V  spolupráci  s  vedením

Národného  ústavu  detských  chorôb  sa  nám  podari lo  vytvoriť  nový  sklad  pre  dary  a

materiálnu  pomoc  v  priestoroch  nemocnice .  Materiálnu  pomoc  naďalej  zabezpečujeme  a

poskytujeme  detským  pacientom ,  ich  rodinám  aj  oddeleniu  KDHaO ,  aby  sme  aspoň  trochu

uľahčil i  náročnú  cestu ,  ktorou  práve  kráčajú .  

Bol  to  rok  plný  nových  začiatkov  a  zmien .  Sme  vďační  všetkým  skvelým  ľuďom  a

organizáciám ,  ktoré  nás  sprevádzali .  Ďakujeme ,  že  nám  pomáhate  vrátiť  deti  do  života .

                                                       Mgr .  Dáša  Malá  Fabšíková

                                                 riaditeľka  Deťom  s  rakovinou ,  n .  o .

PANDÉMIA V NÁS
UMOCNILA ĽUDSKOSŤ 
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OSVETA
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Medzi hlavné piliere neziskovej organizácie patrí osveta
širokej verejnosti. Ťažká choroba otriasa životom celej
rodiny, a to v pracovnej i v sociálnej oblasti. Najmenším
pacientom odoberá kus detstva, ktoré má byť naplnené
radosťou. Po tejto ceste by rodiny nemali kráčať samé.
Zaslúžia si pravdivú odpoveď na každú ich otázku. Osveta
má za cieľ zvýšiť informovanosť o zákernom ochorení, ktoré
sa nevyhýba ani deťom na Slovensku. Detskí onkologickí
pacienti prichádzajú do styku s náročnými situáciami,
bolesťou, strachom, sú dlhodobo izolované od svojich
priateľov a rodiny. 

Usilujeme sa dosiahnuť lepšiu informovanosť o detskej
rakovine, búrať tabu, ktoré sa aj naďalej nesie našou
spoločnosťou, chceme naučiť verejnosť ako správne a citlivo
komunikovať s rodinami, prípadne priamo s ich
onkologickým dieťaťom – pacientom. Vďaka projektom, ako
bol benefičný koncert Simy Martausovej či Týždeň deťom s
rakovinou – v online podobe – sme verejnosti priblížili tému
detskej rakoviny a otvorene ju komunikovali. Za efektívny
nástroj v šírení osvety považujeme aj naše sociálne siete,

prostredníctvom ktorých informujeme a oslovujeme
potenciálnych darcov a podporovateľov. V uplynulom roku
sme na našom hlavnom komunikačnom kanáli – Facebook
stránke Deťom s rakovinou – získali 2020 nových
sledovateľov. 

Aj v roku 2020 sme každej novej rodine na oddelení odovzdali Sprievodcu pre rodičov detí s
onkologickým ochorením. Rodičia a pacienti majú často veľa otázok a nachádzajú sa v úplne novej
situácii, o ktorej vedia len veľmi málo. O tejto publikácii hovoria rodičia ako o pomoci, ktorú majú k
dispozícii počas celej liečby. Sprievodca obsahuje základné informácie o tom, čo je to rakovina, ako
prebieha hospitalizácia dieťaťa, ako by sa dieťa počas liečby malo stravovať a podobne. Na začiatku
liečby dostane každý pacient aj štartovací balíček. Jeho súčasťou je, okrem Sprievodcu a iného, aj
brožúra s konkrétnou diagnózou, ktoré sme tento rok graficky aktualizovali a dotlačili. Informačné
brožúry majú za úlohu informovať a čiastočne objasniť, akým spôsobom prebieha liečba konkrétnej
diagnózy, aké úkony pacienta čakajú a podobne. Vzhľadom na úbytok brožúr sme v roku 2020
vydali a dotlačili aktualizovaný formát. 

INFORMOVANIE RODÍN

Novinkou v starostlivosti o detského onkologického
pacienta je zošit – Starostlivosť o centrálny žilový katéter
– ktorý je účinnou pomôckou pre rodičov. Vďaka nemu
sa vedia postarať o centrálny žilový vstup dieťaťa počas
pobytu v domácom prostredí. V zošite zaznamenávajú
ošetrenia a zmeny, čo pomáha aj personálu klinky v
evidencii zmien.  

Informácie pre rodičov komunikujeme aj na našej
webovej stránke www.detomsrakovinou.sk a
prostredníctvom sociálnych sietí. S rodičmi na klinike
komunikujeme osobne, riaditeľka, projektová manažérka
a sestra v krízových situáciách sú denne prítomné a sú
ochotné kedykoľvek pomôcť. Rodičia sa na nás obracajú
všetkými dostupnými komunikačnými kanálmi. 

http://www.detomsrakovinou.sk/


SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ
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Vo februári sa na spomienkovej svätej omši stretli rodiny
detí, ktoré zomreli na rakovinu. Každoročne ich pozývame
mene KDHaO a Deťom s rakovinou, n. o. Svätá omša sa
konala v kostole na Kramároch. Celebrantom bol arcibiskup
Zvolenský a redemptoristi, ktorí naše oddelenie pravidelne
navštevujú. Naše deti sme si pripomenuli aj ich fotografiami,
ktoré sme premietali na obrazovkách. Po omši nasledoval
benefičný koncert Simy Martausovej a speváckeho zboru
Apollo.

TÝŽDEŇ DEŤOM S RAKOVINOU

Deti a ich rodičia potrebujú nielen skvelých lekárov a
modernú liečbu, ale aj dennú starostlivosť, ochotu,

úsmev, porozumenie a povzbudenie. Zdravotnícky
personál KDHaO pracoval aj počas náročných dní v čase
pandémie v neochvejnom nasadení a neustále prísnom
pracovnom režime. Imunita detských onkologických
pacientov je veľmi krehká a bolo treba urobiť všetko pre
ochranu ich zdravia.  Tento deň sme chceli spríjemniť
zdravotným sestrám, bratom, sanitárkam a sanitárom
príjemným posedením aj malým prekvapením od našich
sponzorov a darcov. 

Týždňom deťom s rakovinou si pripomíname 15. február –

Medzinárodný deň detskej onkológie. V roku 2020 sme
vzhľadom na epidemiologickú situáciu nemohli vytvoriť
pacientom program na oddelení, ani im priviesť zaujímavé
osobnosti. Celé podujatie sme presunuli do online priestoru.
Pripravili sme vtipné i edukatívne videá od osobností ako
Fero Joke, Bekim, Sima Martausová, Mirka Luberdová, Viktor
Bielik, Červené nosy, Spievankovo a herci zo seriálu Jenny,

ktorý sa natáčal v priestoroch našej Dennej kliniky.

Cvičenie so študentami Viktora Bielika pokračovalo aj po
Týždni deťom s rakovinou. Na oddelení v tom čase neboli
povolené návštevy, preto sme raz týždenne cvičili cez
obrazovky v našich herniach na oddeleniach. Cvičenie bolo
prispôsobené pre menšie aj väčšie deti a bola to veľká
zábava.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER



Tak ako každý rok, aj v septembri 2020 sme s ohľadom na prísne epidemiologické opatrenia
zorganizovali už štvrtú Konferenciu pre odliečených pacientov a ich rodičov. Podujatie sa konalo
pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky – Zuzany Čaputovej – ktorá prostredníctvom
videovizitky pripomenula, že september je mesiacom povedomia o detskej rakovine a symbolom
tohto ochorenia je zlatá stužka. Na túto symboliku nadväzovala aj téma konferencie – Sme zlatí.

U vyliečených pacientov a ich rodičov v súvislosti s ochorením často rezonujú témy týkajúce sa
života po chorobe. Na konferencii sme priniesli tému očkovania proti chrípke u pacientov po
prekonaní onkologického ochorenia a v čase Covid-u, ktorú predniesla MUDr. Marta Špániková.
Prednáška s názvom – Naša cesta – v podaní odliečenej pacientky Timei Sméjovej a Jozefa
Marčeka vniesla konkrétny príklad života po vyliečení. O tom, čo môžeme spoločne urobiť pre
odliečených onkologických pacientov porozprával MUDr. Tomáš Kepák z Českej republiky. 
 Zvládanie strachu bola ďalšia téma, ktorú rozobrala PhDr. Hana Ščibranyová. Témy sa týkali
najmä prevencie komplikácií počas liečby prostredníctvom ochrany pred infekčnými ochoreniami
a očkovania. Dotkli sme sa aj psychologických aspektov liečby a obáv z recidívy ochorenia po
vyliečení. V poobedných hodinách nasledovala motivačná prednáška Tomaša Masaryka – Všetko
je možné.

Sprievodný a animačný program bol aj napriek opatreniam bohatý a veľmi pestrý,

ChameleonLand, dobrovoľníci z Klubu detskej nádeje, QSI  International School of Bratislava,

ČERVENÝ NOS Clowndoctors či Herbert Sirupy prispeli k veľkolepej zábave, kde si každé dieťa
našlo presne to, čo ho zaujíma.

Konferenciu spestrila speváčka Sima Martausová spolu s dievčenským speváckym zborom
Slovenského rozhlasu. Súčasťou neho bola premiéra videoklipu k piesni ZORE. Účinkovali v ňom
naši odliečení pacienti, aby motivovali tých, ktorí s chorobou ešte len bojujú. V závere sme
odovzdali ocenenia v podobe medailí a malých darčekov od sponzorov desiatkam detí za ich
statočnosť, vďaka ktorej v uplynulom roku úspešne zvládli boj s onkologickým ochorením.
Tešíme sa, že deti a rodičov prišli podporiť aj lekárky, lekári a sestričky z oddelenia KDHaO, ktorí
ich liečbou sprevádzali. Bol to krásny deň plný radosti, stretnutí a spoločnej oslavy.

KONFERENCIA PRE ODLIEČENÝCH 
PACIENTOV A ICH RODIČOV
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MATERIÁLNA POMOC
NA KDHAO
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Naša nezisková organizácia sa počas pandémie výrazne
podieľala na materiálnej a potravinovej pomoci pre
KDHaO a rodiny s deťmi. Vďaka dlhoročnej spolupráci s
DM Drogerie Markt a TESCO STORES Slovensko môžeme
pravidelne dodávať hygienické a čistiace potreby i
trvanlivé potraviny do rodičovských kuchyniek, a zároveň
adresne pomáhať rodinám aj v čase zvýšeného nároku na
základné životné potreby. 

Každý týždeň zásobujeme oddelenie čistiacimi
pomôckami na riad, dezinfekciami, prostriedkami na
pranie, základnými trvanlivými potravinami a ďalšími
podobnými produktmi pre spokojnosť rodičov, ktorí ich
denne využívajú. Počas prvej vlny nám pomohlo ovocie a
čokolády z Kauflandu. V roku 2020 sme vďaka
individuálnym darcom zabezpečili 2 nové kávovary,

výmenu malých domácich elektrospotrebičov a
pravidelný prísun pitného režimu v hodnote 300 eur
mesačne. K materiálnej pomoci patrí aj finančná pomoc,

vďaka ktorej sme tento rok mohli izakúpiť potrebné
vybavenie nielen pre rodiny, ale aj kliniku. Vďaka
finančnému daru vo výške 35 000 eur sme zakúpili nový
prístroj do genetického laboratória Sekvenátor novej
generácie Iseq 100. 

Sekvenátor novej generácie Iseq 100 umožňuje analýzu
viacerých génov v jednom behu, čo je tzv. panelové
sekvenovanie, ktoré výrazne zrýchli čas stanovenia
diagnózy a následný zdravotnícky manažment pacientov.
Prístroj bude primárne využitý na diagnostiku juvenilnej
myelomonocytovej leukémie, hereditárnych neutropénií,
solídnych nádorov, ako aj iných zriedkavých genetických
ochorení postihujúcich detských pacientov.

Podporujeme aj umeleckú tvorbu liečiacich sa detských
onkologických pacientov. Zabezpečujeme pomôcky pre
arteterapiu, ktorá je dôležitou súčasťou dní strávených v
nemocnici. Pacienti sa vďaka nej môžu odreagovať,
vyjadriť svoje emócie a na chvíľu zabudnúť na liečbu,

ktorou si prechádzajú. Celé oddelenie je vďaka výtvorom
našich detských pacientov nádherne vyzdobené. 

Materiálne nám prispievajú individuálni aj pravidelní
darcovia. Počas roka sa pýtajú na aktuálne potreby
kliniky, rodín a chorých detí. Po následnej konzultácii ich
pre nás radi a ochotne zabezpečujú. V poslednom
štvrťroku sme zaznamenali vysoký nárast materiálnej
pomoci, na základe ktorej sme si zvolili jednotný
komunikačný kanál pre prijímanie darov, ako aj spôsob na
priamu komunikáciu s individuálnymi darcami
materialnapomoc@detomsrakovinou.sk. 

mailto:materialnapomoc@detomsrakovinou.sk


Jedným zo štyroch pilierov našej neziskovej
organizácie je vzdelávanie formou rôznych
školení a kurzov. Aj tento rok sme zorganizovali
trojdňové školenie na tému – Nenásilná
komunikácia v kritických situáciách, ktoré sme
zorganizovali pre personál nášho oddelenia sa
konalo vo Vyhniach.

Komunikácia s rodičmi je pre nás kľúčová a
kladieme na ňu veľký dôraz. Dennodenne
komunikujeme s pacientmi a ich rodinami, no
často ide o náročné rozhovory, ktoré súvisia so
zdravotným stavom dieťaťa. Preto je dôležitý
nielen profesionálny prístup, ale rovnako aj
ľudskosť. Počas týchto troch dní personál
absolvoval taktiež špičkový certifikovaný kurz
RZP - resuscitačný kurz pre zdravotníkov
zameraný na detského pacienta. Chceme robiť
všetko preto, aby sme sa stále zlepšovali a boli
tými  najlepšími lekármi, sestrami, učiteľmi,
psychológmi pre našich malých i väčších
pacientov.
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ADRESNÁ POMOC 
RODINÁM
Osobná a priama komunikácia s každou rodinou je pre nás
veľmi dôležitá, ku každej rodine pristupujeme citlivo a
vnímame ich konkrétne potreby, ktoré sa snažíme naplniť. 
Každá nová rodina po príchode na KDHaO dostáva od
našej neziskovej organizácie Štartovací balíček. Jeho
súčasťou sú základe hygienické a dôležité dezinfekčné
prípravky a potreby, rehabilitačné potreby, teplomery a
Sprievodca pre rodičov detí s onkologickým ochorením,

taktiež k nemu pridávame hračku, knihu, alebo inú milú
pozornosť pre pacienta. Nezabúdame ani na narodeniny a
meniny našich detských pacientov, vždy sa ich snažíme
potešiť darčekom od rôznych sponzorov alebo
individuálnych darcov, a zároveň prispieť k tomu, aby mali
krásny sviatočný deň. Prostredníctvom nás sme za rok
2020 obdarovali 90 malých aj veľkých oslávencov v
približnej hodnote 1 960 eur.

Rodičom s ťažkou finančnou situáciou bezplatne dávame
plienky, hygienické pomôcky, trvanlivé potraviny a hľadáme
pre nich formy pomoci, ktorú v tejto situácii potrebujú.
Zvýšenú pozornosť sme v roku 2020 venovali rodinám,

ktoré nemohli kvôli pandémii vychádzať z izieb a celkovo
ani z oddelení kliniky. Pomáhali sme im s individuálnymi
nákupmi potravín a vybavovaním rôznych sociálnych
služieb. Celkovo sme za tento rok pomohli 84 rodinám v
približnej hodnote 3 770 eur. 
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NAŠE MEDZINÁRODNÉ 
AKTIVITY

Childhood Cancer International (CCI) je medzinárodná inštitúcia, ktorá vznikla v roku 1994 a dnes
združuje 181 organizácii z 90 krajín sveta. Združené organizácie sa stretávajú, aby sa vzájomne
podporili v medzinárodne dôležitých aspektoch smerom k zastávaniu práv chorých detí a
spoločnému návrhu zmien legislatívy tak, aby každé dieťa vo svete malo rovnaké právo na
adekvátnu liečbu. Organizácie z celého sveta majú spoločné osvetové aktivity, ktoré realizujú vo
svojich krajinách.

V marci 2020 sme mali plánovali študijnú cestu do Holandska, do nemocnice Princess Maxima,

ktorá patrí medzi popredné detské onkologické nemocnice v Európe. Cestu sme vzhľadom na
začínajúcu prvú vlnu epidémie Covid-19 museli zrušiť.

Všetky ďalšie (aj medzinárodné) aktivity sme v dôsledku koronakrízy museli v roku 2020 presunúť
do online priestoru. Počas celého roka sme pozorne sledovali aktivity CCI aj aktivity SIOP, aby sme
boli aj naďalej v spojení a informovaní o ich aktivitách a trendoch. Od augusta 2020 sme na tieto
účely často využívali zmodernizovanú telekonziliárnu miestnosť.

MODERNIZÁCIA KONFERENČNEJ MIESTNOSTI –
„TELEKONZILIÁRNA MIESTNOSŤ KDHAO“

Modernizáciu konferečnej/seminárnej miestnosti sa nám aj napriek epidémii podarilo zrealizovať.
Práve online prostredie bolo v danom čase najviac využívaným komunikačným kanálom. Miestnosť
slúži predovšetkým na lekárske konziliárne porady, tumor boardy a na „second opinion“ konzultácie
so zahraničnými doktormi. Cieľom stretnutí je zabezpečiť každému dieťaťu prístup k najlepšej
možnej starostlivosti, liečbe a konzultácií liečebného postupu s poprednými odborníkmi na
Slovensku a vo svete. 

Naším cieľom bolo vytvoriť profesionálne prostredie zodpovedajúce svetovým štandardom.
Realizovali sme rekonštrukciu elektrických rozvodov, vybavenie funkčným nábytkom a hlavne
kvalitnou telekomunikačnou a prezentačnou technikou. Vytvorili sme plne funkčné prostredie pre
tím odborníkov, ktorí denne konzultujú liečebné postupy našich detí so zahraničnými partnermi a
sústavne sa vzdelávajú. Projekt sme zrealizovali za 50 000 eur od našich darcov.
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NOVÉ ČLENKY TÍMU DEŤOM
S RAKOVINOU
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Ivka sa stala súčasťou tímu Deťom s rakovinou v
októbri 2020. Na oddelení KDHaO pôsobí ako
sestra pre krízové situácie, ktorá sprevádza a
podporuje detských onkologických pacientov a ich
rodiny. Je tu pre všetkých, ktorí potrebujú ľudskú
blízkosť, porozumenie, podporu, obyčajný
rozhovor, spoločnú modlitbu, či postrážiť dieťa.

Vďaka Ivke dokážeme lepšie prepájať oddelenie
KDHaO s neziskovou organizáciou. Komunikuje
nám konkrétne potreby pacientov, rodín aj
personálu. Zároveň informuje o všetkých našich
aktivitách a šíri povedomie o našej práci na
oddelení, medzi pacientmi, rodinami aj personálom.

Monika sa k tímu Deťom s rakovinou pridala v júni
2020. Dnes riadi materiálnu pomoc, dobrovoľníkov,

stará sa o donorov a spolupodieľa sa na
fundraisingu. Okrem toho pomáha organizovať
interné aj externé podujatia a zastrešuje správu
materiálnej pomoci, prípravu personalizovaných
darčekov a ochranu osobných údajov. Aj vďaka nej
sú pacienti a rodičia na oddelení zásobení všetkým,

čo potrebujú. Spolupodieľa sa tiež na príprave
štartovacích balíčkov. 

Vďaka Monike dokažeme nielen systematicky
prijímať a odovzdávať pomoc, ale aj udržiavať
kontakt s pravidelnými darcami a podporovateľmi
našej neziskovej organizácie i realizovať nové
projekty. 

MONIKA GRANČIČOVÁ
PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

IVANA MÁRFÖLDIOVÁ
SPREVÁDZANIE A PODPORA



Za podporu v roku 2020 ďakujeme viacerým partnerským nadáciám,

sponzorom a individuálnym darcom. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili
prostredníctvom portálu darujme.sk, či vkladom na účet neziskovej organizácie,

všetkým ktorí sa rozhodli realizovať zbierku pre našu neziskovú organizáciu a
všetkým individuálnym darcom materiálnych darov. Vďaka ním sme zrealizovali
množstvo projektov, ktoré skutočne pomáhajú zlepšovať každodenný život
rodín aj prostredie na KDHaO v Bratislave. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
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Alexandra Kolenová 

Beáta Obradovičová 

Simona Martausová 

Peter Mitura 

Ivan Nosko

Lucia Marková 

Juraj Porubský 

Konrád Rigo 

Dáša Malá Fabšíková
 

Monika Grančičová 

Ivana Márföldiová

SPRÁVNA RADA

DOZORNÁ RADA 

RIADITEĽKA 

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

SPREVÁDZANIE A PODPORA

EKONÓMKA
Katarína Bagľašová



PREHĽAD O FINANČNÝCH PRÍJMOCH
A VÝDAVKOCH (CASH-FLOW)
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POČIATOČNÝ STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV                                                          132 495,75€

- pokladnica                                                                                                                               8 000,73€

- ceniny                                                                                                                                          516,00€

- bankové účty                                                                                                                        123 979,02€

PRÍJMY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE V ROKU 2020                                                           424 651,79€

- dary FO a PO                                                                                                                       263 843,57€

- príspevky z podielu zaplatenej dane                                                                                   102 991,00€

- prijaté príspevky zo zbierok                                                                                                       967,68€

- charitatívna reklama                                                                                                              16 308,69€

- ostatné príjmy (dobropis, mylné platby, pôžička)                                                              40 540,85€

SPOLU DISPONSIBILNÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY V ROKU 2020                                    557 147,54€

VÝDAVKY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE V ROKU 2020                                                     320 284,69€

- na správu                                                                                                                                39 334,37€

- prevádzka (réžia hlavnej činnosti)                                                                                        48 841,33€

- na verejno-prospešnú činnosť                                                                                             232 108,99€

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2020                                                            236 346,85€ 

- pokladnica                                                                                                                                1 756,66€

- ceniny                                                                                                                                             0,00€

- bankové účty                                                                                                                       234 590, 19€

ZDROJ PRÍJMOV (VÝNOSOV) A ICH PÔVOD                                PRÍJMY                              VÝNOSY

Z ČINNOSTI NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE                                   56 849,54€                        18 821, 69€

- tržby za tovar                                                                                      10,22€                                10,22€

- charitatívna reklama                                                                    16 308,69€                        16 308,69€

- ostatné príjmy (dobropis, mylné platby, pôžička...)                  40 530,63€                         1 970,00€

- výnosy z použitia fondu                                                                       0,00€                            532,78€

ZÍSKANÉ NA ČINNOSŤ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE               367 802,25€                    393 900,38€

- prijaté príspevky od iných organizácií                                       126 425,73€                      123 120,08€

- dary fyzických osôb                                                                     137 417,84€                      137 417,84€

- príspevky z podielu zaplatenej dane                                         102 991,00€                      132 394,78€

- prijaté príspevky zo zbierok                                                             967,68€                            967,68€

CELKOM                                                                                        424 651,79€                      412 722,07€

PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV (VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV



STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
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MAJETOK                                     STAV K 1.1.2020               PRÍRASTKY              ÚBYTKY          STAV K 31.12.2020

Dlhodobý majetok                                -                        81 432,14€            34 711,37€            46 720,77€

Materiál                                            1 533,00€                     -                      1 533,00€                       -

Pokladnica                                      8 000,73€              9 077,00€            15 321,07€               1 756,66€

Ceniny                                                 516,00€                 680,00€             1 196,00€                    -

Bankové účty                               123 979,02€            430 188,33€          319 577,16€         234 590,19€

Ost. krátkodobé fin. výpomoci             -                     38 000,00€         38 000,00€                   -

Odberatelia                                       500,00€                2 093,97€            2 593,97€                   -

Poskyt. prevádzkové preddavky          -                       35 953,29€           31 957,64€             3 995,65€

Ostatné pohľadávky                              6,73€             164 075,65€         164 082,38€                  -

Iné pohľadávky                                    29,85€                      -                            29,85€                  -

MAJETOK (AKTÍVA)                   134 565,33€             761 500,38€        608 972,59€        287 063,27€

CELKOM

ZÁVÄZKY                                          STAV K 1.1.2020              PRÍRASTKY            ÚBYTKY          STAV K 31.12.2020

Dodávatelia                                           1 191,37€            211 934,01€         206 438,98€           6 686,40€

Zamestnanci                                       2 376,84€             39 861,96€           36 585,94€            5 652,86€

Ost. záväzky voči zamestnancom              -                        148,00€                   -                         148,00€

Zúčtovanie so sociálnou 

a zdravotnými poisťovňami                 1 492,95€             22 871,19€            21 460,94€           2 903,20€

Ostatné priame dane                              447,72€              6 178,09€             5 745,22€              880,59€

Daň z pridanej hodnoty                          230,80€                 102,68€                333,48€                  -               

Ostatné dlhodobé záväzky                       20,00€               600,00€               245,00€              375,00€

Ostatné záväzky                                    1 540,25€                2 011,17€              3 551,42€                 -

Výnosy budúcich období                    57 160,08€            30 561,95€           57 160,08€         30 561,95€

Záväzky zo sociálneho fondu.                   42,96€                  129,36€                 86,68€                85,64€

ZÁVÄZKY CELKOM                            64 502,97€           314 398,41€         331 607,74€        47 293,64€


















































