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Príhovor koordinátora 
 

Milí čitatelia, 

Klub Detskej Nádeje má za sebou ďalší úspešný rok a mne pripadla príjemná úloha 

zhodnotiť ho pár slovami. Naši dobrovoľníci opäť strávili množstvo hodín v 

nemocniciach, podarilo sa nám zorganizovať každoročné rozdávania hračiek aj letné 

tábory. Samozrejme nechýbali víkendové edukatívne podujatia, početné stretnutia 

organizačného tímu, účasť na rôznych dobrovoľníckych akciách a mnoho iného. 

Musím spomenúť aj kvantum práce pri písaní projektov, žiadostí o granty a inej 

administratíve. Koncom roka tiež uzrela svetlo sveta naša nová webstránka z ktorej 

mám veľkú radosť.  

Všetko vyššie vymenované sa podarilo len vďaka obrovskej odhodlanosti a zaujatosti 

našich dobrovoľníkov, ktorých poháňa vpred jeden spoločný cieľ. Krédo KDN hovorí, 

že “Úsmev patrí všetkým” a to je zmyslom našej dobročinnosti, to je tá 

najpodstatnejšia myšlienka. Nie je dôležité koľko máte rokov, či je vaše trápenie 

veľké alebo malé, skade pochádzate alebo čo máte oblečené. Úsmev patrí aj vám a 

dobrovoľníci z KDN sa veľmi radi postarajú o to, aby sa čím skôr objavil aspoň na 

malú chvíľku na tvári každého.  

Nezištné venovanie svojho času považujem za základ dobročinnosti, no v KDN všetci 

vieme, že vyčarený úsmev sa vždy vracia späť a to isté platí aj o šírení dobra. Táto 

ušľachtilá činnosť nielenže dáva životu nový zmysel, prináša tiež pevné priateľstvá a 

kopec skvelých zážitkov. Preto čas investovaný do šírenia dobra nemožno považovať 

za stratený, práve naopak. Človeku sa okrem samozrejmého zadosťučinenia vráti 

oveľa viac a preto by si podľa mňa mal dobrovoľníctvo vyskúšať úplne každý.  

Nový rok celkom určite prinesie ďalšie výzvy, cieľ je však vždy rovnaký a nemám 

absolútne žiadne pochybnosti o tom, že všetci v KDN preň urobia maximum, tak ako 

obyčajne.  Naša misia pokračuje a ja by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí nám v 

nej pomáhajú. V rámci KDN sú to určite všetci naši dobrovoľníci a obzvlášť vedúci 

jednotlivých oddelení, ďalej zástupcovia koordinátora Martinka a Michal a 

samozrejme naše kolegyne Janka a Vlaďka. Nesmierna vďaka patrí aj nemocniciam 

v ktorých pôsobíme, Lige proti rakovine, našim 

sponzorom a darcom, nadáciám, ktoré nám 

poskytli granty, Lekárskej fakulte a všetkým 

ostatným.  

Úsmev patrí všetkým… aj mne, aj tebe, aj im!  

 

Michal Kmeť   
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Klub Detskej Nádeje 

 
Klub Detskej Nádeje je občianske združenie, ktoré sa od roku 1998 snaží skvalitniť 
život deťom hospitalizovaným na jednotlivých oddeleniach Národného ústavu 
detských chorôb Kramáre v Bratislave (bývalý názov DFNsP Kramáre), od 
septembra 2014 už aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Reimana 
v Prešove a od februára 2015 aj na oddelení pediatrie vo Fakultnej nemocnici 
v Trnave. V septembri roka 2018 sa nám podarilo rozrásť o ďalšiu „KDN pobočku“ 
a svoje brány nám otvorilo detské oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Považskej 
Bystrici.  
 
Medzi naše hlavné aktivity patria každodenné podvečerné návštevy detí na 
oddeleniach, hrové popoludnia a kreatívne dielne v nemocnici, návštevy detí 
Mikulášom, organizovanie letných a zimných táborov a iných víkendových akcií 
pre deti s kardiologickými a onkologickými ochoreniami, organizovanie 
benefičného koncertu pre členov a všetkých našich sympatizantov. 
  
Návštevy oddelení našimi dobrovoľníkmi sú spojené s množstvom hier, smiechu, 
objatí, no niekedy sa deti vyžalujú zo všetkého, lebo rodina im nerozumie a doktori 
nechcú počúvať. Pri našej činnosti je podstatný prvý kontakt s dieťaťom – 
nadviazanie komunikácie tým správnym spôsobom, aby nedošlo k uzavretiu sa a k 
neochote pridať sa k tým, ktorí sa hrať chcú. Dôležitý je aj individuálny prístup a 
schopnosť vedieť improvizovať a nenechať sa odradiť. Neraz sa medzi 
dobrovoľníkom a chorým dieťaťom vytvoria silné väzby. 
   
Našimi dobrovoľníkmi sú prevažne študenti, ktorí sa deťom venujú v rámci svojho 
voľného času. Avšak v poslednej dobe prevládajú pracujúci ľudia nad študentami 

      Celé vedenie združenia ako aj celý chod združenia dobrovoľníkmi je založený 
na báze dobrovoľnosti bez nároku na honorár. Odmenou za našu prácu sú 
usmiate tváre a deti tešiace sa na ďalšiu návštevu, alebo na ďalšiu našu akciu. 

 

„Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj Tebe, aj im.”  
 
Úsmev lieči minimálne srdce a dušu a preto naň netreba zabúdať ☺ 
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1.1. Členská štruktúra 

Rok 2019 nepriniesol žiadne zmeny vo vedení združenia. Od roku 2017 bola do 

vedenia zvolená ako zástupkyňa koordinátora - Maťka Gajdošíková. K nej v roku 

2018 boli zvolený nový koordinátor Miško Kmeť a druhý zástupca koordinátora 

Miško Šterbák. A tak od roku 2018 je KDN pod vedením troch eMiek a v roku 2019 

tomu nebolo inak. 

V roku 2019 nenastala ani zmena vo vedení v Prešove a v Trnave. Vo funkcii 

koordinátorky dobrovoľníkov v Prešove je Zuzka Mariňáková a v Trnave je 

Simonka Krajčírovičová.  

 

Od rozbehnutia KDN v Považskej Bystrici je naďalej vo funkcii koordinátorky 

dobrovoľníkov pre Považskú Bystricu Maťka Gajdošíková. 

 

V priebehu roka 2019 nastala len drobná zmena vo vedení jednotlivých oddelení v 

nemocnici na Kramároch v Bratislave, viď časť 1.2. Vedúci oddelení. 

 

1.2. Vedúci oddelení 

Oddelenie 1. polrok 2019 2.  polrok 2019 

I. detská klinika Michal Čarnoky 

II. detská klinika Krisztína Szibilová Naďa Netriová 

Klinika detskej neurológie Zuzana Fľaková 

Klinika detskej chirurgie – časť chlapci Slávka Šatková 

Klinika detskej chirurgie – časť dievčatá Veronika Janská 

Klinika detskej hematológie a onkológie – 

veľké onko 
Jozef Gontkovič 

Klinika detskej hematológie a onkológie – 

malé onko 
Matúš Bohunický 

Detské kardiocentrum NÚSCH Vladimír Chudoba 

Detská ortopedická klinika Denisa Šťastná 

Oddelenie pediatrie v Prešove Zuzana Mariňáková 

Oddelenie pediatrie v Trnave Simona Krajčírovičová 

Detské oddelenie v Považskej Bystrici Martina Gajdošíková 
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2. Výročia KDN 
 

2.1. Prvé narodeniny KDN v Považskej Bystrici 

Od septembra 2018 navštevujú považskobystrickí 

dobrovoľníci detské oddelenie v Nemocnici 

s poliklinikou v Považskej Bystrici a tak v septembri 

2019 oslávili svoj prvý rok fungovania. Dobrovoľníci 

spolu so zamestnancami a s deťmi pooslavovali 

a nechýbala ani torta, dokonca dve. Jednu vyrobila 

dobrovoľníčka Kornélia a druhú daroval riaditeľ 

nemocnice a súčasne primár detského oddelenia 

MUDr. Steiner.  

Dobrovoľníci sa na oddelení cítia veľmi príjemne 

a vítaní za čo môže aj srdečné prijatie od personálu 

oddelenia, detí a rodičov.  

 

2.2. 4 roky KDN v Trnave 

Už krásne štyri roky KDN funguje v Trnavskej nemocnici na detskom oddelení. Naši 

trnavskí dobrovoľníci s deťmi často kreslia, tvoria a hlavné každý deň sa hrajú, 

rozprávajú a rozdávajú úsmevy. Okrem detí sa z našich dobrovoľníkov tešia aj 

sestričky z oddelenia. Počas ich povinností nemajú toľko času sa povenovať deťom 

a v tomto ich veľmi radi zastupujú práve naši dobrovoľníci. 

2.3. Piate výročie KDN v Prešove 

Už päť rokov funguje KDN v Prešove, vďaka čomu sa nám podarilo prepojiť západ 

s východom a tešíme sa tomuto spojeniu ☺ A tešíme sa, že je prešovské KDN pevne 

pod vedením Zuzky Mariňákovej. 

2.4. Už 21 rokov s Vami 

KDN už nie je násťročné, ale vďaka dobrým srdciam ľudí, záujmu dobrovoľníkov sa 

nám podarilo minulý rok prekonať hranicu 20 rokov 

fungovania v Národnom ústave detských chorôb Kramáre 

v Bratislave. 

 

Keby sme mali opísať tieto roky v číslach boli by to 

desiatky táborov, stovky a možno aj tisíce táborových 

detí, tisíce hodín plné organizovania, plánovania, 

venovania sa deťom, rozdali sme milióny úsmevov, 

milióny objatí, zahrali sa milióny hier.  
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3. Aktivity KDN 

 

3.1. Aktivity pre deti hospitalizované na detských oddeleniach 

v nemocnici v Bratislave, v Prešove, v Trnave a v Považskej 

Bystrici 

 

3.1.1. Návšteva oddelení 

Ako každý rok, tak aj v roku 2019 

navštevovali naši dobrovoľníci 7 kliník (9 

oddelení) v NÚDCH Kramáre (I. detskú 

kliniku, II. detskú kliniku, Kliniku detskej 

neurológie, Kliniku detskej chirurgie, časť 

dievčatá a časť chlapci, Kliniku detskej 

hematológie a onkológie časť malé deti a 

časť veľké deti, Detské kardiocentrum 

NÚSCH a Kliniky detskej ortopédie), 

oddelenie pediatrie Fakultnej nemocnice s 

poliklinikou J.A. Reimana v Prešove, oddelenie pediatrie Fakultnej nemocnice 

v Trnave a detské oddelenie v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. 

 

Naši dobrovoľníci každodenne 

vo večerných hodinách vypĺňali 

hospitalizovaným deťom dlhé 

večery strávené mimo domova. 

Dvojice, trojice alebo štvorice 

dobrovoľníkov sa s deťmi hrali, 

maľovali s nimi, spievali si, 

alebo sa len tak rozprávali. Veď 

niekedy všetko, čo dieťa 

potrebuje je byť vypočuté a mať 

pocit, že v tom nie je sám ☺ 

 

3.1.2. Mikuláš v nemocniciach 
 
Kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel za deťmi Mikuláš. Okrem anjelov a čertov zobral so 

sebou aj iné rozprávkové bytosti, aby všetci spolu vyčarovali úsmev na detskej 

tváričke a veru, že bolo veľa úsmevu, spevu, tancovania, kreslenia a veľa iného...  
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Náš skvelý Mikuláš spolu s jeho pomocníkmi nezabudol ani na detské oddelenia 

v Bratislave, v  Trnave, v Prešove a v Považskej Bystrici a prišiel deti potešiť a 

rozdať im balíčky   

 

 

Príprava na Mikuláša však nie je len o tom rozdať balíčky, ale začala sa už oveľa 

skôr. Vďaka naším šikovným dobrovoľníkom sme nákupy zvládli bez stresov a po 

prevoze na určené miesto sme sa mohli zahrať na mikulášskych škriatkov, ktorí 

všetko pracne a pilne pobalili. 

 

Úsmev na tvárach detí nám bol dostatočnou odmenou za čas a tvrdú prácu, ktorú 

sme do tejto akcie vložili. ☺  

 

 

 

Mikuláš v Bratislave 
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Mikuláš v Trnave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš v Považskej Bystrici 
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3.1.3. Vianočná pošta pre starkých 

Už druhý rok sme sa zapojili do krásneho projektu Vianočná pošta s výzvou 

"Spravme Vianoce neznámym starkým!". Naši dobrovoľníci s deťmi na oddeleniach 

v Bratislave a v Považskej Bystrici vyrobili stovky 

vianočných pohľadníc, ktoré naši dobrovoľníci 

pred sviatkami naobálkovali a rozposlali. Dostali 

sme krásne poďakovania. A my sa s jedným z 

nich radi podelíme: "Pozdravy urobili seniorom 

veľkú radosť. Veľká vďaka deťom, dobrovoľníkom 

a vôbec všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali. 

Je krásne, že aj tí, ktorí sami potrebujú pomoc, 

chcú pomáhať iným a takto napĺňajú pravé 

posolstvo Vianoc. Ďakujeme ešte raz, deťom 

prajeme hlavne skoré uzdravenie a návrat domov 

a všetkým, ktorí sa o ne starajú veľa sily, 

trpezlivosti a veľa, veľa príbehov so šťastným 

koncom.“ 

 

3.2. Aktivity pre deti hospitalizované v NÚDCH Kramáre, 

Bratislava 

 

3.2.1. Hrové a tvorivé popoludnia 

Vďaka spolupráci s vychovávateľkami a ZŠ 

Limbová v NÚDCH Kramáre zorganizovať pár 

hrových a tvorivých popoludní v nemocnici, 

ktoré sme zrealizovali vďaka prostriedkov 

získaných z asignácie 2% z dane. 

 

 

V marci KDN dobrovoľníci Kúzlili s 

kúzelníkom Ivanom, hrali sme Dobble, 

človeče, želvičky, klobúky a iné. My 

dospeláci sme sa vrátili s deťmi do detstva. 

Všetky hry, s ktorými sme sa hrali si každý 

dobrovoľník nakúpil sám za svoje peniaze a 

všetky tieto hry sme nechali na oddelení, 
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aby sa deti mohli s nimi hrať, aj keď my tam už nebudeme. Zažili sme krásny čas, 

deťom želáme skóre uzdravenie a zúčastneným dobrovoľníkom ďakujeme za hry, 

čas, dobrú náladu a za ich srdcia ochotné pomáhať      Za finančnú podporu 

ďakujeme Nadácii ZSE. Vďaka ktorej sme zorganizovali kultúrne podujatie pre deti, 

ktoré potešil kúzelník 

3.2.2. Daruj hračku 

V roku 2016 to bol ako nápad dvoch našich dobrovoľníčok Martiny Gajdošíkovej a 

Vladky Bublavej, ktorý sa stal pravidelnou súčasťou nášho združenia, lebo vďaka 

nim sa zapojilo veľa ľudí do akcie a podarilo sa vyzbierať veľké množstvo nových 

hračiek, ktoré boli následne dobrovoľníkmi rozdané v Detskej fakultnej nemocnici s 

poliklinikou Kramáre. 

3.2.2.1. Rozprávkový dobrý skutok 

Kde bolo tam bolo bola raz jedna rozprávka a v tej 

rozprávke sa smutne detské očká rozžiarili šťastím, keď 

naši úžasní dobrovoľníci prezlečený za rozprávkové 

postavičky darovali detičkám aspoň kúsok šťastia v 

podobe hračiek a úsmevu. Opäť sa nám podarilo 

vyčariť úsmev a vykresať tu nádhernú iskierku šťastia 

v očiach tích, ktorí si to najviac zaslúžia. Veľká vďaka 

patrí našim rozprávkovým dobrovoľníkom, všetkým 

ľudom čo prispeli do zbierky hračiek a ešte väčšia 

detským hrdinom, ktorí často krát bojujú silnejšie ako 

tí hrdinovia z rozprávok      Veľká vďaka patrí aj 

šikovnej fotografke Mariane Kucharovej za krásne fotky 

 

3.2.2.2. Vianočný dobrý skutok 

https://www.cas.sk/…/saska-ma-vianoce-bez-darcekov-dievca…/… 

Príbeh Sašky zasiahol aj nás, nakoľko 

sú s ňou a s jej maminkou naši 

dobrovoľníci často v kontakte na 

oddelení a tak sme sa rozhodli ich 

potešiť predvianočnými darčekmi. 

Spolu s našimi dobrovoľníkmi Evkou a 

Miškom ich prišla potešiť a obdarovať aj 

naša tenisová reprezentantka Anna 

Karolína Schmiedlová. Ďakujeme 

krásne ešte raz. 
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Sašku a ostatné deti obdarovala 

aj naša šikovná dobrovoľníčka 

Miruška Jánošíková navštevujúca 

oddelenie detskej hematológie a 

onkológie časť veľké deti, ktorá 

vyrobila a rozdala deťom svoje 

ručne paličkované práce <3 Mirka 

má sama zdravotný hendikep, 

ktorý jej však nebráni rozdávať 

úsmev a radosť deťom. Sme radi, 

že je súčasťou našej KDN rodiny 

 

 

 

3.2.3. Letné kino na Kramároch 

                   A prečo neurobiť letné kino priamo na oddelení detskej onkológie v 

Bratislave a rovno zo všetkým čo k tomu patrí. Vytvorili sme v priestoroch herne 

letné kino a deti si spolu s našimi dobrovoľníkmi pozreli 

film Hotel Transylvánia 3. Vďaka Cine-Max Bory Mall sa 

deti cítili ako v naozajstnom kine a pochutnali si na 

skvelom popcorne             

 

Teraz už deti naplno fandia 

našim hokejistom a vďaka 

darovaným dresom od Lukas Be, 

ktorý zabezpečil, aby dresy 

podpísala celá slovenská 

reprezentácia, fandia ako sa patrí. Držíme palce našim 

"malým" bojovníkom a rovnako aj naším hokejistom a 

ďakujeme za podpísané dresy pre deti  

 

3.3. Aktivity pre deti hospitalizované na detskom oddelení 

v nemocnici v  Považskej Bystrici 
 

3.3.1. Valentínske rozdávanie hračiek 

Naši dobrovoľníci z Považskej Bystrice navštívili hospitalizované deti na detskom 

oddelení v NsP Považskej Bystrici a priniesli so sebou trošku lásky       deti potešili 

malou hračkou a sladkosťami a pomohli im vytvoriť krásne valentínky pre ich 

milovaných        lebo Valentín nie je len pre zaľúbených a láska má veľa podôb           
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3.3.2. Virtuálna realita 

Vďaka Vladimír Gábor sme sa s hospitalizovanými deťmi na detskom oddelení NsP 

Považská Bystrica premiestnili do virtuálnej reality a prešli sme sa s nosorožcami, 

ktorý do nás búchali svojim rohom, so slonmi, nakŕmili sme žirafy, ocitli sa v 

rozprávke, vyskúšali sme si adrenalínovú dráhu na roller coaster a zasúťažili si na 

formule F1. Bol to skvelý 360° vizuálny zážitok, páčil sa deťom, rodičom, ale aj 

dobrovoľníkom :) 

Ďakujeme Vladko, že ste merali cestu na detské oddelenie v Považskej Bystrici a 

tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a že spoločne potešíme zase ďalšie deti       
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3.3.3. Veľkonočné dielničky 

Vďaka spolupráci s mestom Považská Bystrica, vďaka študentom zo študentského 
parlamentu, stredoškolským študentom a vďaka našim považskobystrickým 

dobrovoľníkom sa nám podarilo 
premeniť na pár hodín detské 
oddelenie v PB na tvorivé veľkonočné 
dielničky. 

 
Spolupráca sa uskutočnila v rámci 
projektu Kraj a mestá pre mladých, 
ktorého hlavným cieľom je rozvoj 
kvality práce s mládežou. Ďakujeme 

mestu Považská Bystrica, že nás oslovili k 
spolupráci a v rámci projektu poskytli 
materiál na tvorivé dielničky. Ďakujeme 
dobrovoľníkom za ich čas a ochotu pomôcť, 
zapojiť sa a za ich šikovné ručičky a pomoc 
pri veľkonočných výtvoroch a za pomoc s 
našou považskobystrickou KDN 
nástenkou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

3.3.4. Deň detí na detskom oddelení v PB 

Naši považskobystrickí KDN dobrovoľníci Nelka, Zuzka, Tatianka a Robko obetovali 
krásnu slnečnú sobotu, aby navštívili hospitalizované deti na detskom oddelení v 
NsP v Považskej Bystrici a oslávili s deťmi MDD.  

Deti dostali od dobrovoľníkov sladké balíčky a okrem 
toho si spolu vyrábali náramky. Nemysleli pri tom iba na 
seba, ale všetci spolu 
vyrábali náramky a 
pozdravy aj pre dospelých 
pacientov hospitalizovaných 
na oddelení dlhodobo 
chorých, aby si aj oni 
pripomenuli detské časy a 
že v každom veku sme stále 
deťmi. Teší nás, že sme 
mohli potešiť na MDD deti 
všetkých vekových skupín a 
aj sestričkám sa ušlo ;) 
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3.3.5. Oslava 1. narodenín KDN PB na oddelení 

25.9.2019 je presne rok od podpísania zmluvy o spolupráci KDNka s 
Považskobystrickou nemocnicou a aké by to bolo keby sme to všetci spolu 
neoslávili.  

Oslava sa konala priamo na mieste "činu" na detskom 
oddelení kam už rok chodia naši považskobystrickí 
dobrovoľníci za hospitalizovanými deťmi im vyčarovať 
úsmev na tvárach <3  

 

Na oslave nechýbali naši dobrovoľníci, personál 
oddelenia, deti a rodičia. Ďakujeme za super oslavnú 
atmosféru cítili sme sa s vami opäť raz skvelo. 
Ďakujeme našej 
dobrovoľníčke 
Korny za krásnu a 
chutnú bezlepkovú 
tortu a ďakujeme 
veľmi pekne za 
krásne a chutné 

prekvapenie pánovi doktorovi, primárovi a 
riaditeľovi v jednej osobe MUDr. Steiner za 
druhú narodeninovú tortu. Veríme, že nás čaká 
ešte veľa rokov vzájomnej spolupráce a 
rozdávania úsmevov. 

 

3.3.6. Halloween na detskom oddelení 

Naši považskobystrickí dobrovoľníci vyzdobili oddelenie a priniesli troška 
halloweenskej atmosféry na detské oddelenie v NsP Považská Bystrica. Deti a 
dobrovoľníkov na oddelení pomaľovala www.janna.sk, ďakujeme a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu. 

Ďakujeme predajni Ovocie a zelenina Mitašová pri železničnej stanici v PB za 
tekvice na vyrezávanie. Deťom zdobia oddelenie spolu s lampášikmi, ktoré sme s 
deťmi vyrobili. Špeciálne poďakovanie 
patrí aj Šárke a jej mamine Danke.  

Dôležitý oznam: žiadne dieťa neprišlo 
k úrazu, nakoľko sa nemanipulovalo s 
otvoreným ohňom, ale s elektronickými 
sviečkami ;)Oslava sa konala priamo na 
mieste "činu" na detskom oddelení kam 
už rok chodia naši považskobystrickí 
dobrovoľníci za hospitalizovanými deťmi 
im vyčarovať úsmev na tvárach <3  

 

 

http://www.janna.sk/


Klub  Detskej  Nádeje 
 

Sasinkova 4 
P.O:BOX 81289 Tel: 00421905260835 
81108 Bratislava  
IČO: 307 868 35 www.kdn.sk 
 kdn@kdn.sk 
IBAN SK35 3100 0000 0040 0103 4403 klubdetskejnadeje@gmail.com 

 

 
V ý r o č n á  s p r á v a  K D N  z a  r o k  2 0 1 9  

B 

Strana 16/33 

3.4. Pre KDN od Vás, od nás  

3.4.1. Darovali sme darované lístky na predstavenie Disney na 
ľade 

V januári sme darovali darované. Veľké ĎAKUJEME 
patrí tenistovi Andrejovi Martinovi za krásny dar 11 
lístkov na predstavenie Disney na ľade, ktoré sa 
uskutočnilo 19.1.2019. Po vzájomnej dohode sme sa 
rozhodli darovať lístky Detskému domovu Bernolákovo 
a zabezpečiť tak nezabudnuteľný zážitok pre 9 detí a 2 
vychovávateľov. 

foto: //ticketportal.sk 

 

3.4.2. Hry na oddelenia 

Ďakujeme za hry na detské oddelenia od 
Organizačného výboru majstrovstiev sveta v hokeji 
2019, ktoré sa konali v Bratislave a v Košiciach. Hry 
sa nakúpili pred šampionátom a boli k dispozícii pre 
300 dobrovoľníkov umiestnené v dobrovoľníckom 
centre pre tých ktorí mali prestávku a potrebovali si 
skrátiť čas. Vďaka Katke Válkyovej, manažérke 
všetkých dobrovoľníkov a Organizačnému výboru 
teraz hry budú k dispozícii našim dobrovoľníkom a 
budú krátiť čas hospitalizovaným deťom na detských 
oddeleniach. 

Vo svoj veľký deň sa Natálka a Roman Body rozhodli 
potešiť hospitalizované deti a tak svojich svadobných hostí požiadali o hračky, hry, 
omaľovávanky a i. pre deti namiesto kvetov. Ďakujeme novomanželom a 
svadobným hosťom za krásne dary pre deti hospitalizované v nemocniciach. Dary 
sme rozdelili na naše KDN detské oddelenia v Považskej Bystrici, v Prešove, v 
Trnave a na detské oddelenia na Kramároch kam chodia naši KDN dobrovoľníci. 

Naša dobrovoľníčka Simona Veselovská a jej priateľ Tominko Strýčko Korbel počas 
ich narodeninovej oslavy nemysleli na seba, ale rozhodli sa, že im hostia namiesto 
darov mali doniesť hračku pre hospitalizované deti. Následne boli tieto hry 
prerozdelené medzi oddelenia na Kramároch.  
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3.4.3. Dostali sme stan 

Sme nesmierne vďační spoločnosti Expodom že sa rozhodla nás podporiť a darovať 
nám rýchlorozkladací nožnicový stan. 

Rýchlorozkladací stan sa stane neodlučiteľnou súčasťou našich letných táborov a 
iných akcií, ktoré organizujeme pre deti s 
onkologickým a s kardiologickým ochorením. Vďaka 
stanu budeme môcť zabezpečiť pre deti tieň počas 
aktivít vonku. Každý deň, ak to počasie dovolí, je pre 
deti pripravený program vonku, zvyčajne ako 
stanovišťa a tak si stan nájde bohaté využitie ☺ 

Okrem iného stan budeme vedieť využiť aj na trhoch 
v prípade, že sa uskutočnia v exteriéri. 

Veľká vďaka spoločnosti Expodom, ďakujeme, že nám 
pomáhate rozdávať úsmev lebo „úsmev patrí všetkým, 
aj mne, aj Tebe, aj im!“ ĎAKUJEME      

 

3.4.4. Tvoja tvár znie povedome – víťaz show nám daroval 
výhru 3 000 € 

Absolútny víťaz 5. série show Tvoja tvár znie 
povedome David Hartl sa rozhodol svoju výhru 
3 000 eur darovať našej organizácie. Výhra 
nám bola darovaná cez Nadáciu Markíza.  

Peniaze budú použité na financovanie našich 
letných onko a kardio táborov. 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. December plný darov 

V decembri sme sa v spolupráci s tvorivým tímom KDN a hlavne vďaka kreativite a 

šikovnosti členov tohto tímu mohli zúčastniť vianočných trhov v spoločnosti Swiss 

Re kde si zamestnanci a návštevníci trhov mohli zakúpiť originálne dekorácie, 

pohľadnice a iné výrobky, ktorými podporili fungovanie Klubu Detskej Nádeje.  
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Počas sviatkov myslíme viac na druhých ako na 

seba. Svoje srdcia otvorili opäť učitelia a žiaci ZŠ 

Vazovova, ktorí sa rozhodli venovať časť zisku z 

vianočného predaja deťom...  DETI PRE DETI , 

DETI DEŤOM  Vianočné trhy mala pod palcom pani 

učiteľka Veronika Balická. Vďaka ich veľkorysosti 

vyzbierali a darovali nám krásnych 564,48 €. 

Ďakujeme, že nám už tretí rok pomáhate rozdávať 

úsmev na tvárach detí.  

 

 

 

 

 

V decembri 

spoločnosť Ferratum Slovakia zorganizovala 

pre svojich zamestnancov dobročinné 

raňajky pričom celý výťažok sa rozhodli 

darovať našej organizácii na podporu našich 

aktivít pre deti       Ďakujeme krásne za 

každý príspevok a veríme že zamestnancom chutilo. 

 

Ďakujeme zamestnancom spoločnosti 

Booster Precision Components - Belusa sro 

za krásnych 380 eur, ktoré vyzbierali za 

predaj tomboly počas vianočného 

posedenia. Výťažok bude použitý na 

financovanie nášho letného tábora pre 

kardiologické deti, ktorý je aj vďaka Vám 

pre deti úplne bezplatný. Ďakujeme, že 

nám pomáhate rozdávať úsmev. 

 

Náš projekt Majú choré srdiečka, ale chcú byť ako iné deti môžete podporiť aj 

priamo cez portál dobrej krajiny: 

https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/maju-chore-srdiecko-ale-chcu-byt-ako-

ine-deti 

 

3.5. Aktivity pre deti s onkologickým ochorením 

 
 

Vďaka Lige proti rakovine a jej finančnému 
príspevku sme v roku 2019 mohli zorganizovať  
4 podujatia pre deti s onkologickým ochorením a ich 
súrodencov do 18 rokov. 
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Termíny a miesta pobytov:  
• Zimný onko tábor 2019 pre deti od 6 do 18 rokov od 2.3. do 9.3.2019 v RK 

Škutovky, neďaleko Ružomberka. 

• Letný onko tábor 2019 (menšie deti) od 6 do 12 rokov od 17.8. do 25.8.2019, 

na chate Kollárová v Ostrom Grúni. 

• Letný onko tábor 2019 (teenageri) od 13 do 18 rokov od 17.8. do 25.8.2019, 

na chate Kollárová v Ostrom Grúni. 

• Astronomická víkendovka pre deti od 7 do 19 rokov s 

onkologickým a kardiologickým ochorením od 24.5. do 26.5. 2019 

v Hurbanove. 

 

3.5.1. Zimný onko tábor 

Ďalšia spoločná kardio-onko akcia pre deti vo veku 6-18 rokov sa odohrala v 

termíne 2.3. – 9.3. 2019 v čase jarných prázdnin. Boli sme ubytovaní v RK 

Škutovky, neďaleko Ružomberka.  

Počas tohto týždňa nás prišiel 

pozrieť Marián Mitaš, herec z 

Oteckov, z ktorého sme mali veľmi 

radosť a ukázali sme mu naše 

scénky, ktoré sme si nacvičili. Sám 

povedal, že medzi nami sú nádejní 

budúci herci. Ale my to už dávno 

vieme, že máme veľmi talentované 

deti.      . Porobil si s nami fotky, 

porozdával autogramy, pokecal a 

dokonca aj zaspieval! 

Keďže v roku 2019 sa konali prezidentské voľby, aj my sme si jedny urobili. 

Rozdelili sme sa do skupiniek a našou úlohou bolo urobiť si dobrú kampaň aby 

sme si vedeli večer vybrať toho najlepšieho KDN prezidenta.  

Okrem toho sme sa zahrali veľa klasických hier, ako napríklad Planétky, živé 

pexeso, ale aj nové – Cluedo, kde sme zisťovali kto, kde, kedy a ako zabil pána X, 

alebo sme robili identikyty zlodejov. 

Dokonca si chlapci spomenuli, na Deň žien a pripravili si pre všetky dievčatá, či už 

tie menšie alebo aj vedúce, milý darček.  

Prežili sme krásny týždeň, plný radosti, spoznali sme nových kamarátov. Ako vždy 

sme odchádzali posilnení o nové spomienky a s radosť na ďalšiu akciu. 

ĎAKUJEME všetkým sponzorov, ktorí nám pomohli zorganizovať tábor! 
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3.5.2. Letný onko tábor 

21. ročník táborov pre deti s 

onkologickým ochorením sa konal 

opäť vďaka nášmu generálnemu 

partnerovi – Liga proti rakovine SR, 

ktorá tábor financovala z 23. 

ročníka verejnej zbierky Deň 

narcisov 2019. 

Na tábor sme prišli v hojnom počte, 

presnejšie detí bolo 42. Aj napriek 

tomu, že sme boli malé onko a veľké 

onko na jednom mieste, hravo a bez 

problémov sme to zvládli.  

Chata bola vo veľmi príjemnom prostredí, nebol tam moc signál, vlastne mimo 

ihriska dole pod chatou, nebol signál nikde. A to bolo na tom to super! Na to sme 

čakali veľmi dlho.  

Deti mali určený čas kedy môžu volať domov rodičom, takže sa žiaden z nich 

nemusel ničoho obávať. Naše dni prebiehali veľmi podobne ako počas minulých 

táborov. 

Čo sa „veľkáčov“ týka, tak si počas tábora zahrali rôzne hry, klasické ako 

Hutututu, Vikingbal a Vikingpal, Planétky, hľadali poklad, zahrali si scénky. Ale aj 

tie nové, hľadali čísla v lese, vymýšľali mobilnú aplikáciu na zlepšenie života, či 

bojovali proti čiernemu obchodu s ľudskými orgánmi. 
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Malé onko malo tradične tému, tá 

znela: Rozprávky pod hviezdami. V 

jednoduchosti išlo o to, že Deduško 

večerníček, ako dobre vieme, večer 

zapaľuje hviezdičky. Ale... čo sa to 

deje? Naše hviezdy sa strácajú! Čo 

len budeme robiť? No čo iné! 

Povoláme naše šikovné deti a 

rozprávkové bytosti na pomoc! A veru 

nám aj pomohli. Všetky hry a aktivity 

sme končili bojom za hviezdy, ktoré 

sme neskôr pripevnili na oblohu. Deti si prešli tvrdým výcvikom! Vyskúšali si, aké 

je to byť Pokémon, ako vycvičiť drakov, spoznali sme Shrekov príbytok či zavítali do 

krajiny Asterixa a Obelixa.  

Dokonca sme mali aj vlastnú olympiádu 

Hotela Transylvánia! To bolo skvelé! 

Spojili sa veľkí aj malí, vedúci aj 

strašidlá, jednoducho všetci. Vytvorili 

sme si vlastné krajiny, za ktoré sme 

bojovali. Súťažili sme v rôznych 

olympijských disciplínach, ako 

napríklad beh, skok, streľba zo 

vzduchovky, basketbal, prehadzovaná, 

či sme si vyskúšali aj tlačiť auto. 

Perfektne sme si to užili. Tento deň sme 

zakončili symbolicky odovzdávaním pohárov, opekačkou a spevom pri ohni.  

Náš výlet bol parádny! Išli sme do 

Zveroparku v Žarnovici, kde sme 

videli všetky možné zvieratká žijúce 

u nás. Poviem vám, väčšinu z nich 

by som nechcela stretnúť v 

reálnom živote. Boli sme si pozrieť 

aj rozprávkovú krajinu, čo nám 

pekne zapadalo do témy. Neskôr 

sme boli aj v Banskej Štiavnici, v 

štôlni Bartolomej. Dostali sme 

plášte, prilby a lampáše a horsa 

objavovať zlato. Deti boli viac 

odvážne ako my a veľmi sa im to páčilo. Následne sa naskytol aj menší rozchod v 

meste, čo určite väčšina ľudí privítala.  
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Dni plné zábavy sa nám krátili a 

blížil sa dátum 25. august. Úrazy 

nás úspešne obišli. Až na pár 

uštipnutí hmyzom, ale to sa už v 

prírode stáva. Celkovo, myslím, že 

budem hovoriť za všetkých, tábor 

dopadol skvele! Vždy je čo 

zlepšovať. Ale ak deti odchádzajú s 

úsmevom a slovami, že sa tešia na 

najbližší tábor, tak to hreje na 

srdci. Vedúci síce na konci boli už 

pekne unavení a určite sa každí z 

nás tešil do postele, verím, a viem, že by sme si to kedykoľvek predĺžili. Tešíme sa 

opäť na naše deti pretože ich máme radi!  

Za tento nezabudnuteľný týždeň ďakujeme všetkých sponzorom, ktorý nám prispeli 

či už finančne alebo materiálne. A to konkrétne: Liga proti rakovine, Pepco, Flying 

Tiger, Sedita, Dell, VIPTel, TV JOJ, Imunoglukan, Fun rádio, Nivea a potravinová 

banka. Taktiež ďakujem aj pánovi chatárovi z Chaty Kollárova a pani kuchárkam, 

za to, že nám dobre varili.  

 

3.6. Aktivity pre deti s kardiologickým ochorením 

Dobrodruhovia z Klubu detskej nádeje dostali v lete takmer šialený nápad - nájsť 
kratšiu cestu do Indie. Narozdiel od ostatných námorníkov, naši dobrodruhovia 
nechceli strácať čas východnou cestou a tak sa rozhodli vydať do neznáma 
opačným smerom. Naštudovali si dobové mapy a začali s prípravami. 

Najskôr sa naučili zaujímavosti 
o Indii a potom sa začal tvrdý 
námornícky výcvik. Nielenže sa 
museli  naučiť viazať uzly a 
rozoznávať rôzne námornícke 
pojmy. Výcvik zahŕňal aj 
fyzickú zdatnosť a schopnosť 
pomáhať ostatným 
námorníkom, ak by sa dostali 
do ťažkých situácií.  

Ďalším krokom bola 
samozrejme stavba lode. Tu 
mohli dobrodruhovia využiť 
znalosti z výcviku. Rozdelili si 
úlohy, aby sa z nich na chvíľu 
stali konštruktéri, stolári, 

krajčíri a dizajnéri. Niekoľkohodinová námaha sa vyplatila a na konci dňa mali 
pripravnú tú najlepšiu loď, aká kedy brázdila vody na západ od starého kontinentu.  
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Nasledujúci deň vyrazili za úsvitu, ale už na začiatku plavby ich postretlo nešťastie 

- piráti! Odohral sa vyčerpávajúci boj, pri ktorom už niektorým dobrodruhom 

dochádzali sily. Tímový duch však nikomu nedovolil nechať kamatátov v štichu, a 

tak sa podarilo pirátov poraziť. Deň po vyčerpávajúcom boji tak dobre padol výlet 

do baní a záhrad, ktoré dovtedy žiaden námorník nenavštívil. 

Po pokojnom dni však 
dobrodruhov čakali nové 
výzvy - cesta už trvala nejaký 
ten týždeň a na lodi začali 
dochádzať zásoby. Námorníci 
museli využiť svoje obchodné 
znalosti, aby cennosti z 

Európy vymenili za iný tovar. 
Na mori ich zastihla búrka, 
tsunami ba aj tornádo. 
Napriek nepriazni osudu sa 
však podarilo získať všetko 
potrebné a cesta mohla 
pokračovať. 

Poobede jeden z námorníkov 

zbadal v diaľke ostrov - všetci 

sa zaradovali a chceli ho hneď preskúmať. Objavili tu exotické zvieratá, ktoré ale 

bolo potrebné skrotiť a starať sa o ne. Aj to však naši dobrodruhovia zvládli na 

výbornú a na zvyšok cesty si so sebou vzali aj niekoľko z týchto zaujímavých 

exemplárov. 

Keď sa už námorníci pomaly vzdávali nádeje, že 

skutočne nájdu kratšiu cestu do Indie, vynorila sa 

pred nimi pevnina. Povzbudení na duchu sa hneď 

vydali na prieskum, no niečo tu nesedelo - domáci 

obyvatelia vyzerali inak ako obyvatelia Indie. Boli 

dokonca plachí, a tak sa dobrodruhovia museli 

veľmi snažiť, aby s nimi nadviazali kontakt. Keď sa 

im to nakoniec podarilo, získali aj mapu tohto 

podivného miesta a zistili, že prišli na doteraz 

nepoznaný kontinent. Večer už boli s domácimi 

obyvateľmi kamaráti a dokonca sa od nich veľa 

naučili. 

Svoje nové znalosti mohli naši dobrodruhovia hneď 

aj využiť pri stavbe miest. Vďaka miestnym totiž 

zistili, že pre vybudovanie novej civilizácie nestačí postaviť niekoľko budov. Z 

námorníkov sa preto museli stať učitelia, obchodníci, ochrancovia prírody a 

domorodcov či politici. 
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Objavenie Nového Sveta aj úspešné vybudovanie civilizácie tak mohli zakončiť 

veľkolepou oslavou, kde sa nezabudli poďakovať za všetko, čo im toto 

dobrodružstvo dalo - či už to boli vedomosti, zážitky alebo noví kamaráti. 

 

3.7.  Spoločné onko – kardio aktivity  

Astronomická víkendovka  

Spoločná kardio-onko víkendovka sa tentokrát niesla v duchu vesmíru. V dňoch 

24.5. – 26.5. 2019 sme išli viacerými vlakmi do Hurbanova. Na mieste sme začali 

krátkou motivačkou, ktorá mala deťom priblížiť pána Newtona. Viedli sme 

v skupinkách diskusie o planétach našej sústavy a vytvorili si vesmír na papieri.  

Keďže vo vesmíre sa okrem planét nachádzajú aj mnohé hviezdy, tak sme boli i vo 

hvezdárni, kde sme sa o nich naučili viac, dokonca sme ich večer aj pozorovali.  

 

Ďalší deň sme boli pozrieť do 

hydrometeorologickej stanice 

SHMU. Pán nám ukázal všetky 

prístroje a ozrejmil ako fungujú. 

Poobede sme sa zahrali na 

malých vedcov a skúsili si 

zaujímavé pokusy, ktoré sme 

potom odprezentovali pred 

všetkými a vysvetlili im, prečo je 

to tak. Večer sme zakončili veľmi 

zaujímavým kvízom.  

 

 Ale aby ste si nemysleli, 

že sme sa iba učili, hrali sme sa spoločenské hry, naháňali sa či rozprávali do 

neskorej hodiny. 
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Beckovské slávnosti 

Vďaka pozvaniu od organizátorov Beckovských slávností sme zorganizovali pre 

onko a kardio deti víkendovku v termíne od 19.7. do 21.7.2019 počas ktorej sa 

zúčastnili deti Beckovských slávností. Organizátori sa rozhodli opäť nás podporiť a 

darovať nám výťažok, ktorý sa vyzbieral cez slávnosti. Deti si víkend naplno užili 

vďaka pripravenému programu od táborových vedúcich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Aktivity pre dobrovoľníkov 
 

3.8.1. Pravidelné KDN školenia dobrovoľníkov 

Aj v roku 2019 sme pokračovali s nábormi dobrovoľníkov prostredníctvom 

úvodného školenia, kde sa dozvedeli záujemcovia o všetkých našich aktivitách, 

základné pravidlá a zásady návštev 

oddelení, čo sa na oddelení môže a čo nie.  

Tieto školenia sa vedú interaktívnym 

spôsobom a samotní záujemcovia sa už na 

školení môžu naučiť zopár taktík ako 

s deťmi. Záujemcom sa takéto stretnutia 

páčia, lebo ešte pred tým, ako idú prvý raz 

na oddelenie, majú možnosť na neostro si 

precvičiť svoje správanie a reakcie.  
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3.8.2. Supervízne stretnutia s onko dobrovoľníkmi 

Pravidelné supervízne stretnutia dobrovoľníkov, ktorí pôsobia na oddeleniach 

detskej onkológie na Kramároch, nechýbali ani v roku 2019, keďže sú povinnou 

podmienkou pre dobrovoľníčenie na 

onko oddelení. Naši onko dobrovoľníci 

sú pod vedením psychologičky Mgr. 

Lucky Alakšovej z Onkologického ústavu 

sv. Alžbety. Na stretnutiach si 

vymieňajú vzájomné zážitky 

a skúsenosti z oddelenia, pričom vždy je 

pre nich vždy pripravená aj zaujímavá 

téma týkajúca sa onkologických 

ochorení, psychického stavu a vývoja 

detí a i., ktoré môžu dobrovoľníkom 

pomôcť pri ich práci na oddelení. 

 

3.9. Dávame o sebe vedieť 

 

3.9.1. Facebook 

Ani KDNko nechýba na najobľúbenejšej sociálnej sieti a preto naši priaznivci tu 

mohli počas celého roku 2019 sledovať naše aktivity. 

Čo, kde, s kým sme podnikli a komu sme tým 

pomohli. Všetky tieto informácie sú tu:  

https://www.facebook.com/klubdetskejnadeje/ 

 

V roku 2019 sme dosiahli hranicu sledovanosti - 

like-ov 2019 ☺ 

 

3.9.2. Instagram 

Aj v roku 2019 sme zdieľali naše aktivity aj na sociálnej sieti Instagram.  

https://www.instagram.com/klub_detskej_nadeje/?hl=sk 

 

3.9.3. Darcovský maratón – 24 hodinovka 

Aj tento rok sme sa zapojili do darcovského maratónu Dobrej krajiny. 24 hodín, 

celý deň 22. august, mohli Ľudia v rámci Darcovského maratónu podporiť aj náš 

projekt na portáli www.dobrakrajina.sk "Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné 

deti" a podporiť tak náš kardio tábor a iné aktivity pre kardiologické deti Sme tu už 

https://www.facebook.com/klubdetskejnadeje/
https://www.instagram.com/klub_detskej_nadeje/?hl=sk
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viac ako 10 rokov pre nich, ale len vďaka Vašej 

podpore môžeme organizovať tábory, ktoré sú 

pre kardiologické deti a ich súrodencov úplne 

bezplatné, lebo "Úsmev patrí všetkým, aj mne, 

aj Tebe, aj im!" 

 

 

3.9.4. Poskytujeme rozhovory 

Náš hlavný koordinátor Michal Kmeť porozprával o našej organizácii KDN v 

Ranných správach televízie RTVS. 

Troška nás premenovali z detskej na dobrú nádej ☺ ale to vôbec nevadí sme len 

ľudia a hlavné sú naše aktivity o ktorých sa dozviete z videa :) 

https://youtu.be/5u5r9dymYV0 

Zdroj: RTVS.sk 

Celú reláciu nájdete na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/195259 
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3.9.5. Zoznamka s dobrovoľníctvom 

V rámci spolupráce s Bratislavské dobrovoľnícke centrum nás naši dobrovoľníci 

Vladko a Kristínka prezentovali na Magio pláži na Zoznamke s dobrovoľníctvom. 

 

 

3.9.6. Oceňovanie Srdce na dlani 2019 

Dňa 5.12. bol Medzinárodný deň dobrovoľníctva a my sme veľmi vďační za každého 

jedného dobrovoľníka, ktorý nám a deťom venuje svoj voľný čas <3 Na počesť 

Medzinárodného dňa dobrovoľníctva sa konalo oceňovanie Srdce na dlani 2019 pod 

záštitou Bratislavské dobrovoľnícke centrum. 

Je nám veľkou cťou, že aj tento rok sme nominovali 3 našich dobrovoľníkov, ktorí 

tento rok svojou činnosťou pre KDN vytŕčali z radu. 

V roku 2019 našimi nomináciami na Dobrovoľníka roka 2019 boli: 

• Zuzana Fľaková – Koordinátorka dobrovoľníkov  

• Monika Hucáková – Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti 

• Eva Gažová - Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v organizácii 

Tento rok ocenenie Srdce na dlani získala naša dobrovoľníčka Monika Hucáková v 

kategórii Dobrovoľník v sociálnej oblasti. Z celého srdca jej blahoželáme. Ďakujeme 

nominovaným dievčatám, ale aj tým nenominovaným dobrovoľníkom, pre nás ste 

všetci víťazi <3 ĎAKUJEME za každého jedného z Vás lebo spolu sme KDN a len 

spolu môžeme rozdávať úsmev :) lebo "Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj Tebe, aj im!" 

Sme nesmierne vďační, že ich máme v našej KDN rodine, a že svojou 

prácou pomáhajú chodu KDN a motivujú tým mnohých. Poďakovanie patrí všetkým 

naším dobrovoľníkom, ktorí svoj čas venujú KDNku a deťom. 
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3.9.7. Predajné trhy  

Aj tento rok sa v priestoroch spoločnosti Swiss Re uskutočnili veľkonočné 

a vianočné trhy kde naši dobrovoľníci predávali výrobky. Výťažok z predaja 

výrobkov bol použitý na naše aktivity pre 

deti. 

Tiež tento rok sme mali predajný stánok v 

hoteli Radisson Blu Carlton Hotel, 

Bratislava. Ďakujeme za možnosť 

prezentovania KDN a možnosti predaja 

našich výrobkov na podporu našich aktivít 

vo Vašom hoteli. Tiež ďakujeme našim 

dobrovoľníkom z tvorivého tímu za krásne 

výrobky a za zorganizovanie predaja. 

 

3.9.8. Vianočné trhy v Považskej Bystrici 

Ďakujeme, ďakujeme a nie ešte raz, ale 1 388 krát ďakujeme občanom Považskej 

Bystrice a návštevníkom Vianočných trhov 2019 v Považskej Bystrici za každé 

jedno euro, ktorým prispeli pri kúpe hrnčeka <3 za celý týždeň nám darovali 

krásnych 1 388,20 eur pre deti hospitalizované na Detské oddelenie NsP Považská 

Bystrica a na naše letné onko a kardio tábory. 

Veľké poďakovanie patrí aj stánkom s občerstvením hlavne Krčma na kolesách, 

Jaroslav Kubik, Medovina z Novohradu, Jaroslava Bolyosova, Karol Bolyos za 

pomoc s predajom hrnčekov a zbieraním dobrovoľných príspevkov. 
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Ďakujeme Mestu Považská Bystrica, že sme mohli byť súčasťou vašich vianočných 

trhov. Veľká vďaka patrí organizátorkám vianočných trhov za skvele odvedenú 

prácu. Už čoskoro sa naši 

považskobystrickí dobrovoľníci a 

deti hospitalizované na detskom 

oddelení v Nemocnica s poliklinikou 

Považská Bystrica budú tešiť z 

nových hier, zároveň po dohode s 

oddelením im veľmi radi prispejeme 

na nový vozík a vďaka štedrosti sa 

zvyšné peniažky použijú na 

financovanie našich letných táborov 

pre onko a kardio deti. 

Z trhov zostalo len 18 kusov 

hrnčekov, ktoré poputovali na 

detské oddelenie. 

 

3.9.9. Pomoc so Zbierkou Hodina deťom 

Naši dobrovoľníci sa 14. novembra zúčastnili Zbierky Hodina Deťom a pomohli 

v uliciach nášho hlavného mesta vyzbierať peniaze na projekty podporujúce deti.  

Nadácia deti Slovenska nám už viackrát tiež pomohla pri našich kardio táboroch 

a tak naši dobrovoľníci zase na oplátku veľmi radi pomohli im. Spoločne 

pomáhame deťom. Zbierka sa niesla heslom „Veľké decká pomáhajú tým malým“. 
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4. Financie 

 

Získané prostriedky 
v roku 2019 

Suma (€) Využitie 

Slovak Telekom, a.s. 750,00 

Akcie pre deti hospitalizované v nemocnici v BA, TT, PO a PB. Auditor s.r.o. 330,00 

Medzisúčet 1 080,00 

Dobrá krajina 410,92* 

Akcie pre deti s kardiologickým ochorením 

Nadácia Eset 2 000,00 

Nadácia pre deti 
Slovenska 

800,00** 

Medzisúčet 3 210,92 

Liga proti rakovine 
SR 

6 000,00 
Akcie pre deti s onkologickým ochorením 

Medzisúčet 6 000,00 

Fyzické osoby 1 525,00 
Dary neviazané na konkrétny účel – využité podľa potreby na 
dosahovanie cieľov združenia. 

Spolu 11 815,92  

* 374,70 eur bolo na účet pripísaných začiatkom roka – financie vyzbierané, vyčerané a vyúčtované v roku 2018.  36,22 eur 
pripísaných na účet v júli 2019. Prostriedky vyčerpané a vyúčtované v roku 2019. 
**z Nadácie NDS nám bolo schválených 4 000,00 eur v roku 2018. Prostriedky boli v danom roku aj vyčerpané. Čiastku 
800,00 eur pripísali na účet  po podaní záverečnej správy a kompletného vyúčtovania prostriedkov. 
 

Výdaje - využitie finančných prostriedkov v roku 2019 (2% + dotácie a iné prostriedky) 

Akcie pre deti a mládež s kardiologickým ochorením 
7 067,89 € 26,07% 

Akcie pre deti a mládež s onkologickým ochorením 
7 397,50 € 27,28% 

Spoločné akcie pre deti a mládež s kardiologickým a onkologickým 
ochorením 

8 223,11 € 30,33% 

Zabezpečenie aktivít pre deti hospitalizované v BA, TT, PB a PO 
2 476,93 € 9,14% 

Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov 
720,00 € 2,66% 

Administratívne náklady na organizáciu aktivít pre deti a dobrovoľníkov 
1 194,33 € 4,40% 

Propagácia 
0,00 € 0,00% 

Poplatky a úroky 
33,72 € 0,12% 

Spolu 
27 113,48 € 100,00% 
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2 % za rok 2018, prijaté v roku 2019 činili 12 180,39 eur.  
2 446,64 eur bolo vyčerpaných na spoločné akcie pre deti s onkologickým a 
kardiologickým ochorením do konca roka 2019. Zvyšné prostriedky boli ponechané na 
aktivity realizované v roku 2020. 

 
 
Využitie 2 % - za rok 2017, prijaté na účet v roku 2018, vyúčtované do konca roka 2019 

Akcie pre deti a mládež s kardiologickým ochorením 1 531,25 € 13,80% 

Akcie pre deti a mládež s onkologickým ochorením 2 340,00 € 21,08% 

Akcie pre deti a mládež s onkologickým a kardiologickým ochorením (spoločné) 3 845,43 € 34,65% 

Zabezpečenie aktivít pre deti hospitalizované v BA, TT, PB, PO 2 117,84 € 19,08% 

Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov 720,00 € 6,49% 

Administratívne náklady na organizáciu aktivít pre deti a dobrovoľníkov 544,33 € 4,90% 

Spolu 11 098,85 € 100,00% 
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