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O nás
Klub Detskej Nádeje (KDN) začal svoju činnosť pri Bratislavskom Spolku
Medikov pod záštitou LF UK Bratislava začiatkom apríla 1998. Od februára
2001 je registrované ako samostatné občianske združenie.
Členmi KDN sú najmä vysokoškolskí študenti, ktorí chcú prispieť
k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných
detí. Počet aktívnych členov Klubu sa pohybuje okolo 120.

Cieľom práce členov KDN je pomoc deťom na oddeleniach Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Kramáre. Pomoc spočíva v pravidelných
návštevách jednotlivých oddelení (onkologické, neurologické, kardiologické, I.,
II. detská klinika, počas ktorých sa snažíme malým pacientom skrátiť a spríjemniť čas
strávený mimo domova.
Tvorbou priateľského kontaktu sa usilujeme poskytnúť deťom emocionálnu podporu hrou,
rozhovorom a rôznymi kreatívnymi aktivitami, pri ktorých čas rýchlejšie ubehne a spríjemní
často fyzicky aj psychicky náročnú liečbu. A tak sa dá aspoň na chvíľu preniesť za biele steny
nemocničnej izby...
Zažiť veľa zábavy, spoznať kamarátov i pekné kúty Slovenska majú deti možnosť účasťou
v detských letných táboroch, ktoré tvoria podstatnú časť aktivít nášho Klubu.

1.1.

Naša web stránka

KDN stránka má dve hlavné časti a to:
- oficiálnu, slúžiacu na prezentáciu organizácie – www.kdn.sk
- neoficiálnu, určenú na interné potreby členov – www.kdn.sk/mykdn
Na oficiálnej stránky sú uvedené všetky základné informácie o nás, naše stanovy, popis
všetkých našich aktivít. Potrebné informácie tu nájde potencionálny nový člen, rodič, ktorého
by mohol zaujať náš tábor, darcovia dvoch percent. Na stránke máme uvedených aj sponzorov,
ktorým chceme aj takouto cestou poďakovať. Všetko dopĺňa fotoalbum, kde sa nachádzajú
fotografie od vzniku KDN po súčasnosť. Stránku pravidelne aktualizujeme. K 10. Výročiu máme
naplánované jej rekonštrukciu a modernizáciu.
Neoficiálna časť je určená členom. Stredný stĺpec je vyhradený na aktuality. V bočných
stĺpcoch sa nachádzajú zápisnice zo stretnutí, rôzne manuály na organizáciu akcií, herník.
Jednoducho všetko, čo máme v elektronickej podobe a môže pomôť členom pri tvorbe
a realizácií našich aktivít.
Výročná správa KDN za rok 2007
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Naše stretnutia

Počas semestra sa pravidelne konajú stretnutia členov KDN. Priestor – prednáškovú miestnoť
máme k dispozícií vďaka ústretovosti Lekárskej fakulty UK. Na stretnutiach sa zaoberáme
aktuálnymi témy, vymieňame si skúsenosti, riešime problémy. Počet zúčastnených členov sa
obyčajne pohybuje do tridsať. Ostatní si všetko podstatné môžu nájsť v zápisnici.
Na menšie stretnutia, ako sú prípravné táborové, alebo organizačné k Mikulášovi, školeniu, či
koncertu, používame KDN kanceláriu. Nachádza sa tiež v priestoroch Lekárskej fakulty a máme
ju prenajatú za symbolickú jednu korunu. V zime 2007 sme túto kanceláriu zrekonštruovali.
Vytvorili sme tak lepšie podmienky na uskladnenie nášho materiálu, dokumentácie, či priestoru
na stretávanie, či organizačnú činnosť.
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Príhovor koordinátora

Rok 2007 bol pre KDN veľmi úspešný a súčasne náročný. Vďaka elánu, energii, zápalu členov a
vedenia sa v tomto roku podarilo nasledovné:
- celoročná emocionálna podpora detí hospitalizovaných na oddeleniach Detskej Fakultnej
nemocnice Kramáre
- zimný tábor pre deti liečené alebo doliečované na onkologické ochorenia
- benefičný koncert
- spolupráca s Ligou proti rakovine pri organizovaní Dňa narcisov
- školenie prvej pomoci pre táborových vedúcich
- získanie financií na zorganizovanie táborov – Liga proti rakovine, Kardiocentrum, Nadácia
detského kardiocentra, 2%
- 2 letné tábory pre deti s onkologickým ochorením – jeden pre deti od 6-12 rokov a druhý pre
teenegerov 13-18 rokov
- 2 tábory pre deti s kardiovaskulárnym ochorením
- 2 víkendovky pre deti s kardiovaskulárnym ochorením
- letné stretnutie detí nad 18 rokov, liečených na onkologických oddeleniach
- spolupráca na organizovaní medzinárodných onkologických táborov v Írsku – BarretsTown
2007
- úspešný nábor nových členov
- uvedenie nových členov na DFNsP Kramáre
- splnenie všetkých podmienok pre možnosť prijímať financie z podielu zaplatenej dane (2%) za
rok 2007
- Mikuláš na oddeleniach DFNsP Kramáre
- Vianočný koncert pre deti na oddeleniach DFNsP Kramáre
- celková rekonštrukcia KDN kancelárie – maľovka, podlaha, nábytok
Verím, že v roku 2007 sa nám podarilo priniesť do života detí na oddeleniach DFNsP Kramáre a
deťom, ktoré sa zúčastnili na táboroch veľa zážitkov, rozptýlenia a nových priateľstiev. Som si
istá, že aj v budúcnosti sa nám podarí vyčarovať na tvárach detí mnoho úsmevov.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sústavne vkladajú do KDN to
najcennejšie – svoje srdce.

Jana Horváthová
Koordinátor Klubu Detskej Nádeje
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Aktivity KDN
3.1.

Deň narcisov
Tento rok Liga proti rakovine zorganizovala už 11. ročník verejnej
finančnej zbierky Deň narcisov. S prípravou a organizáciou
samotnej akcie pomohli aj členovia KDN. V úlohe koordinátorov
pomáhali komunikovať so školami v pridelenej oblasti a v deň
zbierky dohliadali na hliadky dobrovoľníkov.

Zúčastnení členovia:
koordinátori za oblasť Petržalka: Mária Klincová, Juraj Farkašovský
koordinátori za oblasť Rača: Martina Blahutová, Lenka Galbavá
koordinátori za oblasť Ružinov: Jana Horvátová, Michal Hudec
koordinátor v obchodnom centre POLUS - Tatiana Malinová
dozor pri hliadkach: Jana Zálešáková
Výnos z tohtoročného Dňa narcisov, 13.apríla 2007, priniesol nový rekord vo vyzbieranej sume,
20.678.712 Sk. V samotnej Bratislave sa vyzbieralo 5.054.327,20 Sk. Sme radi, že aj my sme
mohli prispieť. Liga proti rakovine je naším dlhoročným sponzorom detských táborv pre
onkologické deti. Vďaka tomu majú deti pobyt zadarmo, a môžu sa ho tak zúčastniť všetky,
ktorým to dovoľuje ich aktuálny zdravotný stav.

3.2.

Benefičný koncert 2007
Tohtoročný benefičný koncert sa uskutočnil 18. apríla o 18.00 hod. v
UPC (Univerzitné pastoračné centrum) v Mlynskej doline. Celú akciu
moderovala Adela Banášová, o vystúpenia sa postarali hudobné
skupiny alebo speváci: Tomáš Bezdeda, Janais, Tučnolist, Vetroplach,
Alalya, Trrr... Súčasťou koncertu bola aj prezentácia Klubu Detskej
Nádeje vo forme fotografií, ktoré sa premietali na stenu a vo forme
rozhovorov moderátorky s členmi KDN o rôznych oblastiach činnosti
(oddelenia, tábory...). Na koncert boli pozvané aj deti, ktoré sa
zúčastnili na našich táboroch a deti hospitalizované v nemocnici
(zúčastnilo sa niekoľko detí, ktorým to dovoľoval zdravotný stav).
Počas koncertu boli na predaj ponúkané výrobky, ktoré vyrábali deti
v nemocnici alebo na táboroch (rámiky, šperky) alebo tričká.

3.3.

Projekt Zabavme sa v nemocnici

V rámci 8. ročníka grantového programu Nadácie pre deti Slovenska Hodina deťom bol
podporený sumou 46 390 Sk aj náš projekt s názvom Zabavme sa v nemocnici. Okrem tejto
podpory získal aj špeciálnu Cenu Slovenskej sporiteľne, a.s. v hodnote 50 000 Sk za najlepší
Výročná správa KDN za rok 2007
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projekt v západoslovenskom kraji. Tento projekt zahŕňa našu celoročnú činnosť v DFNsP na
Kramároch - t.j. návštevy detí na oddeleniach, víkendovky na oddeleniach, Mikuláša v nemocnici
a všetky iné akcie konané pre deti v nemocnici. Grant z Nadácie pre deti Slovenska - Hodiny
deťom je určený na nákup rôzneho materiálu, ktorý používame pri našich aktivitách v
nemocnici.

3.4.

Grant APVV

Klub Detskej Nádeje v spolupráci s Lekárskou
fakultou UK získal grant Agentúry pre podporu vedy
a výskumu – APVV (www.apvv.sk) s číslom APVV0598-06. Grant má názov „Psychický a molekulárny
stres u detských onkologických pacientov v remisii“ . Hlavnými riešiteľmi projektu sú MUDr.
Bc. Július Hodosy a MUDr.Ing.Mgr. Petr Celec, PhD. Obaja sú spoluzakladajúci členovia KDN.
Ďalší členovia, študenti LF UK, Eva Leitnerová a Radovan Antoš, si túto tému zvolili za svoju
diplomovú prácu. Realizácia projektu bude trvať 2 roky.
Základným cieľom je zistiť, ako vplýva tábor (pre účely projektu nazvaný psycho-sociálny
rehabilitačný pobyt) na našich účastníkov z hľadiska parametrov rôznych foriem stresu.
Získanie tohoto grantu je veľkým úspechom. Jeho schválenie odborníkmi v rámci spoločenských
vied potvrdzuje zmysluplnosť našich aktivít.

3.5.

Školenie prvej pomoci

Na našich detských pobytových táboroch kladieme na bezpečnosť detí
veľký dôraz. Medzi členmi KDN v súčasnoti patria medici k menšine.
Rozhodli sme sa preto v spolupráci s Červeným krížom zoorganizovať
školenie prvej pomoci pre vedúcich letných táborov. Školenie sa uskutočnilo
počas víkendu 12.5. -13.5., na chate Kačín. Oboznámili sme sa s rôznymi
stavmi ohrozujúcimi zdravie a život človeka. Teória bola podporená
názornými ukážkami. Najväčší dôraz bol kladený na resuscitáciu, ktorú sme mali možnosť
nacvičiť na figuríne. Svoje znalosti sme si nakoniec vyskúšali v improvizovaných situáciach.

3.6.

Týždňovka pre veľké deti

Od prvého ročníka táborov ubehlo už 9 rokov. Každým rokom pribudnú
deti, ktoré prejdú hranicou dospelosti a už ich nemôžeme zobrať na
detský tábor. Náhradou pre nich je týždňový pobyt, kde sa znovu
obnovia priateľské, priam rodinné vzťahy, ktoré sú pre nich také
dôležité. Tohtoročná týždňovka sa konala na Chate Gájus, v Oščadnici
Veľká Rača, v termíne od 14.7-21.7.2007.
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Veľký nábor nových členov

Začiatkom školského roka robíme veľký nábor nových členov. Pripravíme plagátiky so
základnými informáciami o našej činnosti a rozvešiame ich po všetkých vysokých školách a
miestach, kde by mohli zaujať mladých ľudí. Stretnutie venované novým záujemcom sa konalo
9.10.2007 v prednáškovej miestnosti Lekárskej fakulty. Vedúci jednotlivých oddelení
predstavili svoje oddelenia, upozornili nových členov na špecifiká našej činnosti, dalitipy na
osvedčené aktivity.
Počas zimného semestra sa k nám pripojilo až 75 nových členov, väčšina od veľkého náboru.
Vďaka tomu sa nám podarilo na všetkých odeleniach pokryť návštevami detí všetky dni v týždni,
na niektorých dokonca aj víkendy.

3.8.

Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) 2007
Členovia KDN sa zúčastnili na niekoľkých desiatkach programov, na
ktorých načerpali nápady a naučili sa rôzne nové veci využiteľné pri
práci s deťmi na oddeleniach alebo na táboroch. Tohoročná CVVZ sa
konala v Třešti pri Jihlave, Česká republika na miestnej strednej
odbornej škole, SOU a ZŠ od 16.11.2007 - 18.11.2007.

3.9.

Mikuláš
Náš Mikuláš chodí vždy s predstihom, aby sme sa tam náhodou
nestretli s iným Mikulášom. Tento rok nám to vyšlo na 3.12.2007.
Všetko začína už večer predtým, keď potrebujeme zabaliť okolo
300 sladkých balíčkov. Z toho je niekoľko špeciálnych - pre deti na
kožnom oddelení a pre diabetické deti.

Na každé oddelenie vstupujeme za sprievodu hudby a spevu vianočných piesní. Vďaku tomu, že
máme kostýmy a dostatok členov na tri samostatné skupiny, môžeme na každom oddelení
stráviť viac času. Máme čas sa s deťmi porozprávať, zasúťažiť, zaspievať, či zatancovať. Aj
tento rok sme mohli priniesť radosť vďaka darcom 2 percent.

3.10.

Vianočný koncert
V predvianočnom zhone, 18.12.2007, si niekoľko z nás našlo čas a
priamo v jednej z posluchární DFNsP Kramáre sme zoorganizovali
koncert pre deti.
Až z ďalekých Čiech prišla skupina Lykke Til rozptýliť malých
pacientov. Vzájomne sme sa skúšali z českých a slovenských slovíčok.

Výročná správa KDN za rok 2007

8/28

KKlluubb D
Deettsskkeejj N
Nááddeejjee
Sasinkova 2
813 72 Bratislava
Tel: 00421910905059
00421905260835

IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100

www.kdn.sk
kdnko@yahoo.com

Na stole už boli rozložené lákavé odmeny za súťaže, takže zapojiť sa chcel skoro každý.
Dostalo sa však na všetkých, lebo každý pri vstupe dostal tombolivý lístok, ktorý do konca
koncertu mohol vymeniť za plyšáka, zaujímavú hračku, či balíček plný sladkostí.

Výročná správa KDN za rok 2007

9/28

KKlluubb D
Deettsskkeejj N
Nááddeejjee
Sasinkova 2
813 72 Bratislava

IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100

Tel: 00421910905059
00421905260835

4.

www.kdn.sk
kdnko@yahoo.com

Tábory a víkendovky
4.1.

Zimný onkologický tábor – Deti (8-18 rokov)

Miesto konania tábora
Rekreačné zariadenie Škutovky Liptovská Osada
Termín konania tábora
25.02. – 3.3.2007
Zúčastnené deti
Celkovo sa zúčastnilo 36 detí s onkologickým ochorením
Zúčastnení dospelí
Celkovo 14 dospelých, z toho:
•

1 detský lekár

•

13 vedúcich

Ubytovanie
Ubytovanie bolo zabezpečené v rekreačnom stredisku Škutovky Liptovská Osada.
Zariadenie malo dve budovy – v jednej prebiehalo stravovanie účastníkov a nachádzala sa tu
miestnosť so stolným futbalom, biliardom a krbom, ktorá nám bola k dispozícií. V druhej
budove prebiehali všetky ostatné aktivity. V tejto budove sa okrem izieb nachádzala aj veľká
spoločenská miestnosť a priestory pre materiál.
Vždy dve izby tvorili bunku so spoločným sociálnym zariadením. Izby boli 2-lôžkové, 3-lôžkové.
V okolí rekreačného zariadenia sme mohli využívať, ihriská, priestory na sánkovanie a lyžovanie
(nenáročný svah s malým vlekom)
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Stravovanie
Stravovanie bolo zabezpečené priamo v rekreačnom zariadení Škutovky Liptovská Osada 6x
denne. Dbali sme hlavne na pitný režim detí.
Doprava
Doprava bola zabezpečená autobusom firmy Pavol Balšan - Autobusová doprava. Deti mohli
nastúpiť v jednom z daných miest Bratislava, Trenčín, Žilina, Ružomberok alebo sa doviezť
priamo na miesto vlastnou dopravou.
Po celý čas trvania tábora sme mali k dispozícii vlastný automobil pre účel zásobovania a prípad
potreby rýchlej zdravotnej prepravy.
Zdravotná starostlivosť
Zdravotnú starostlivosť počas týždňa zabezpečoval MUDr. Boris Ivanič pracujúci v nemocnici
Kramáre v Bratislave. Lekár sa o nás staral bez nároku na odmenu.
Pred začiatkom tábora sme kontaktovali nemocnicu v Ružomberku.
Dozor
Táborový dozor zabezpečovali vedúci, ktorí sa zúčastnili na letných táboroch. Podarilo sa nám
pripraviť program, vďaka ktorému sa deti mohli zúčastniť na rôznych športových i kreatívnych
aktivitách. Najväčší úspech však mali klasické zimné aktivity – sánkovanie, lyžovanie a hlavne
guľovačka.
Program
Program tábora bol zameraný na rozvoj zručnosti a fantázie zúčastnených detí, posilnenie
sebavedomia a socializácie. Zahŕňal tiež veľa pohybových aktivít (podľa individuálnych
možností detí), vychádzok do okolia. Našou snahou bolo pripraviť pestrý program vyhovujúci
všetkým vekovým kategóriám. Vzhľadom na vek 8-18 rokov sme nechali určitý priestor aj na
osobné voľno podľa potreby detí a snažili sme sa prispôsobovať ich požiadavkám.
•

Dejová línia programu bola pripravená v duchu „Civilizácie“
o

pravek

o

Antika a olympiáda

o

bosorky

o

Detektívny deň

o

budúcnosť
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Letný kardiotábor (1.turnus) – Deti (6-15 rokov)

Miesto konania tábora
Penzión Štiavnica Liptovský Ján (+ Penzión Limba Liptovský Ján)
Termín konania tábora
1.7.2007 - 14.7.2007
Zúčastnené deti
Celkovo sa zúčastnilo 36 detí s kardiologickým ochorením
Zúčastnení dospelí
Celkovo 14 dospelých, z toho:
•

1 lekár (detský kardiológ) s rodinou

•

13 vedúcich

Ubytovanie
Ubytovanie bolo zabezpečené v Penzióne Štiavnica v Liptovskom Jáne (tu boli ubytované deti,
časť vedúcich a lekár s rodinou) a v chatke a jednej izbe Penziónu Limba (vzdialenosť cca 20
metrov, ubytovanie pre zvyšných vedúcich).
Penzión Štiavnica v Liptovskom Jáne má dve poschodia s 2 - 5 lôžkovými izbami s vlastným
sociálnym zariadením. Na prízemí sa nachádza jedáleň a spoločenská miestnosť. Okolie
Výročná správa KDN za rok 2007
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penziónu je ako stvorené na organizovanie akcií pre deti - priamo pred ním je veľká lúka
využívaná na rôzne hry, ohnisko a les.
Stravovanie
Stravovanie bolo zabezpečené priamo Penzióne Štiavnica 6 x denne. Dbali sme hlavne na pitný
režim detí.
Doprava
Doprava bola zabezpečená autobusom firmy Pavol Balšan - Autobusová doprava. Deti mohli
nastúpiť v jednom z daných miest Bratislava, Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš alebo sa
doviezť priamo na miesto vlastnou dopravou.
Po celý čas trvania tábora sme mali k dispozícii dva vlastné automobily pre účel zásobovania a
prípad potreby rýchlej zdravotnej prepravy.
Zdravotná starostlivosť
O zdravotnú starostlivosť sa staral MUDr. Róbert Dinka z Detského kardiocentra v Bratislave.
Lekár sa o nás staral bez nároku na odmenu, preto sme mu umožnili zobrať na tábor aj rodinu.
Dozor
Táborový dozor zabezpečovali skúsení vedúci, ktorí sa zúčastnili na viacerých
predchádzajúcich táboroch a tiež traja mladí vedúci z radov bývalých detí. Pripravili sme
bohatý program, v ktorom si každé dieťa mohlo nájsť svoju obľúbenú aktivitu.
Program
V programe sme sa snažili dbať na to, aby sa doňho mohlo zapojiť každé dieťa, od tých
najmenších až po najväčších. Každý deň sme sa hrali množstvo hier, robili sme rôzne výtvarné
aktivity v tvorivých dielňach, vyskúšali sme si rozličné netradičné športy, večer rôzne súťaže,
diskotéky, spievanie pri táboráku. Pri fyzických aktivitách sme prihliadali na zdravotný stav
detí, pretože mnohé z nich mali ťažké kardiologické ochorenia. Témou tohto tábora bolo Veľké
vesmírne cestovanie. Deti rozdelené do družstiev, si s pomocou vedúcich vyrobili vesmírne
moduly, v ktorých sme každý deň cestovali na inú planétu, pretože hneď prvý deň sme zistili,
že na Zemi sa stala ekologická katastrofa a život na nej už nie je možný. Pri hľadaní novej
obývateľnej planéty sme navštívili napr. planétu ľadu, planétu zvierat, planétu ohňa, planétu
vody, planétu opíc, planétu Malého princa.... Zistili sme však, že na každej z planét niečo chýba
a tak sme sa rozhodli obnoviť z každej z nich niečo priniesť na Zem a obnoviť život na nej. To
sa nám podarilo počas posledného dňa.
Súčasťou tábora boli aj tri celodenné výlety. Počas nich sme navštívili Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, pochutnali sme si na bryndzových
haluškách v Bobrovci, povozili sme sa na koníkoch v Jalovci, pozreli sme si Demänovskú jaskyňu
slobody, skanzen liptovskej dediny v Pribyline, absolvovali sme vyhliadkovú plavbu po Liptovskej
Mare.
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Letný onkologický tábor pre deti (6-13 rokov)

Miesto konania tábora
Škola v prírode Čifáre - Pata
Termín konania tábora
22.07.2007 – 3.8.2007
Zúčastnené deti
Celkovo sa zúčastnilo 31 detí (27 s onkologickým ochorením, kapacitu sme doplnili 4 zdravými
súrodencami, ktorí si pobyt hradili).
Zúčastnení dospelí
Celkovo 12 dospelých, z toho:
•

1 detský lekár

•

11 vedúcich

Ubytovanie
Ubytovanie bolo zabezpečené v Škole v prírode Čifáre – Pata. Objekt sa skladal z dvoch budov.
Jedna bola určená výlučne na hospodárske účely. Druhá rozsiahlejšia, dvojposchododová
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budova sa skladala z jedálne, spoločenskej miestnosti a priestranných izieb. Sociálne
zariadenia boli spoločné pre každé poschodie, každá izba však mala vlastné umývadlo.
Objekt sa vyznačoval netypickou architektúrou pre školy v prírode, keďže sa jednalo o bývalý
poľovnícky kaštieľ. Drevené stropy, drevené vyrezávané schodisko a zárubne, kamenný krb
v jedálni a starý klavír v spoločenskej miestnosti umocňoval tajomnú atmosféru celotáborovej
témy – riešenie záhad Grófa Erafiča.
Z vonkajších priestorov nám veľmi dobre poslúžilo lesné ihrisko s ohniskom , starý nepoužívaný
bazén, lúčka pred chatou a lesné cestičky v okolitom lese. Prostredie bolo ako stvorené pre
túto vekovú kategóriu detí.
Stravovanie
Stravovanie bolo zabezpečené priamo v Škole v prírode Čifáre – Pata 6x denne. Pani kuchárky
boli veľmi ústretové a varili chutné jedlá. Na desiaty a olovranty deti dostávali ovocie, keďže
sladkosti sme dostali ako sponzorský dar. Takisto aj pečivo najrôznejších druhov a jogurty od
sponzorov príjemne spestrili stravu. Deti mali neustále zabezpečný pitný režim vďaka
osviežujúcemu čaju z kuchyne a nami zadováženými minerálkami.
Doprava
Časť detí a vedúcich, táborový materiál bol na miesto pobytu dopravený objednaným
autobusom firmy Pavol Balšan - Autobusová doprava. Autobus šiel po trase Bratislava – Nitra –
Čifáre. Niektoré deti boli dovozené rodičmi priamo na miesto.
Po celý čas trvania tábora sme mali k dispozícii vlastný automobil pre účel zásobovania, prípady
potreby rýchlej zdravotnej prepravy a na prepravu do nemocnice kvôli odberom krvi.
Zdravotná starostlivosť
Počas celého tábora na zdravotný stav detí dohliadala MUDr. Martina Skokňová. Bez nároku
na odmenu riešila vzniknuté zdravotné ťažkosti detí. Každé dieťa absolvovalo vtupné
vyšetrenie a každý tretí deň preventívnu prehliadku. Pred začiatkom tábora sme kontaktovali
nemocnicu v Leviciach aj v Nitre.
Dozor
V úlohe vedúcich sa o deti starali členovia Klubu Detskej Nádeje, ktorí počas roka navštevujú
deti na oddeleniach DFNsP Kramáre. Hoci polovica vedúcich bola nových, s deťmi sa rýchlo
skamarátili a priniesli do programu veľa nových podnetov a nápadov. Skúsenejší vedúci
usmerňovali celkový chod tábora a oživli najobľubenejšie aktivity z minulých rokov. Všetci sa
deťom venovali veľmi zodpovedne, ochotní riešiť akýkoľvek problém. Veková kategória do 13
rokov si vyžaduje neustálu pozornosť, aj pri voľnočasových aktivitách. Vďaka tomu, že na
jedného vedúceho priapadali 3 deti, dokázali sme zvládnuť aj takúto vyčerpávajúcu úlohu
s úsmevom.
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Poďakovanie :
- pánovi Štrbovi – za finančný dar
- Yoplait – jogurty
- Poľnohodpodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce – pečivo, sladkosti
- šermiarom – za hry, predstavenie
-Adele Banášovej – za rozhovor a hrušky
- Ivanovi Bartíkovi - prírodovedcovi
- návšteve z Ligy proti rakoviny za darčeky pre deti

4.4.

Letný onkologický tábor pre deti (13-18 rokov)

Miesto konania tábora
Rekreačné zariadenie Škutovky Liptovská Osada
Termín konania tábora
5.8. – 19.8.2007
Zúčastnené deti
Celkovo sa zúčastnilo:
35 detí s onkologickým ochorením
2 zdravé deti (tábor hradili rodičia)
Zúčastnení dospelí
Celkovo 14 dospelých, z toho:
•

3 detskí lekári

•

11 vedúcich
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Ubytovanie
Po dobrých skúsenostiach zo zimného tábora sme sa v lete vrátili do Liptovskej Osady
k Angelíne Klimovej – Rekrea Škutovky. Krásne prostredie, veľmi dobré vzťahy s pani
chatárkou boli dobrým základom na uskutočnenie už deviateho onkologického tábora pre veľké
onko deti.
Deti boli ubytované po 2 – 3. Systém bol bunkový, takže vždy dve a dve izby mali spoločné
sociálne zariadenia.
K dispozícií nám bola veľká spoločenská miestnosť, veľké trávnaté ihrisko, kolotoče
a hojdačky. Väčšinu večerov sme trávili pri táboráku.
Stravovanie
Stravovanie bolo zabezpečené priamo v rekreačnom zariadení Škutovky Liptovská Osada 6x
denne. Jedáleň a kuchyňa sa nachádzali v druhej budove. Dbali sme hlavne na pitný režim detí.
Počas celého tábora sme mali k dispozícií džúsy a minerálky, ktoré nám zasponzorovali

Slovenské pramene a žriedla a.s., CBA SK a.s., Ovocentrum s.r.o.
Deti mali počas tábora aj dostatok sladkostí a produktov, ktoré im spestrovali stravu (jogurty,
mlieka). Tieto nám zasponzorovali RAJO a.s., Zvolenská mliekáreň, Nestlé a.s., I.D.C. Holding,
Yoplait s.r.o., Intersnack Slovensko, Penzión u Michala. Využívali sme ich pri slabšom olovrante
alebo ako odmeny.
Materiálne nás podporila IKEA – rámiky.
Doprava
Doprava bola zabezpečená autobusom firmy Pavol Balšan - Autobusová doprava. Deti mohli
nastúpiť v jednom z daných miest Bratislava, Trenčín, Žilina, Ružomberok alebo sa doviezť
priamo na miesto vlastnou dopravou.
Po celý čas trvania tábora sme mali k dispozícii vlastný automobil pre účel zásobovania, prípad
potreby rýchlej zdravotnej prepravy a kvôli krvným odberom detí .
Zdravotná starostlivosť
Zdravotnú starostlivosť počas dvoch týždňov zabezpečovali Mgr. Ing. MUDr. Peter Celec,
Phd., MUDr. Boris Ivanič, MUDr. Nina Hakáčová. Lekári sa o nás starali bez nároku na odmenu.
V tomto roku sme museli „zhustiť“ zdravotnú starostlivosť, vzhľadom na to, že sa na tábore
Výročná správa KDN za rok 2007
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zúčastnil väčší počet detí, ktoré boli veľmi krátko po liečbe a museli byť počas celých dvoch
týždňov pozorované.
Pred začiatkom tábora sme kontaktovali nemocnicu v Ružomberku, kvôli odberom a prípadným
zdravotným komplikáciám.
Dozor
O deti sa okrem lekárov staralo 11 vedúcich. Takmer polovica vedúcich sa v minulosti liečila na
onkologické ochorenia (väčšina z nich sa v predchádzajúcich rokoch zúčastnila táborov KDN v
pozícií detí). Zvyšní vedúci boli z radov KDN.
Program
Vzhľadom na vek detí bol program tábora voľnejší. Deti mohli prežiť astronomický, biologický,
archeologický, hudobný či ekonomický deň. Každý mal svoje čaro, a tak na jednom zliepali
črepiny z rozbitých kvetináčov, na druhom sa učili poznávať vlastné telo, na inom kupovali
lacno a predávali draho, na ďalšom vyrábali jednoduché hudobné nástroje z obalov na jogurty,
z korálikov, dreva a gumičiek tak, aby večer pri prezentácií mohli na nich hrať.
Program nám obohatili externisti, ktorým parí naša veľká vďaka:
- Peter Budaj – brankár NHL
- Arte fuego – ohňová show
- T.O.R. RESCUE – 1. pomoc, zlaňovanie, požiarnici
- motorkári

4.5.

Letný kardiotábor (2.turnus) – Deti (8-17 rokov)

Miesto konania tábora
Chata Reváň Fačkovské sedlo
Termín konania tábora
25.8.2007 - 1.9.2007
Zúčastnené deti
Celkovo sa zúčastnilo 42 detí s kardiologickým ochorením.
Výročná správa KDN za rok 2007
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Zúčastnení dospelí
Celkovo 16 dospelých, z toho:
•

1 lekár (detský kardiológ) s dcérou

•

15 vedúcich

Ubytovanie
Ubytovanie bolo zabezpečené v chate Reváň na Fačkovskom sedle. Chata Reváň je
dvojposchodová murovaná budova, na každom poschodí sa nachádzajú 2 - 5 lôžkové izby s
vlastným sociálnym zariadením.. Na prvom poschodí je tiež spoločenská miestnosť a jedáleň.
Okolie chaty poskytuje veľa možností na rôzne hry a okrem iného aj ohnisko na táboráky.
Stravovanie
Stravovanie + pitný režim bolo zabezpečené priamo v chate Reváň 6 x denne.
Doprava
Doprava bola zabezpečená autobusom firmy Pavol Balšan - Autobusová doprava. Deti mohli
nastúpiť v jednom z daných miest Bratislava, Trenčín, Žilina alebo sa doviezť priamo na miesto
vlastnou dopravou.
Po celý čas trvania tábora sme mali k dispozícii vlastný automobil pre účel zásobovania a prípad
potreby rýchlej zdravotnej prepravy.
Zdravotná starostlivosť
O zdravotnú starostlivosť sa staral Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD. Lekár sa o nás staral
bez nároku na odmenu, preto sme mu umožnili zobrať na tábor aj 12-ročnú dcéru.
Dozor
Táborový dozor zabezpečovali skúsení vedúci, z ktorých väčšina sa už niekedy na našom tábore
zúčastnila.
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Program
V programe sme dbali na to, aby si v ňom nejakú svoju obľúbenú aktivitu našlo každé dieťa.
Preto sme doobeda zaradili do programu tzv. krúžky - teda rôzne aktivity (napr. výtvarné
dielne, netradičné športy, hry...), z ktorých si deti mohli vybrať, čo ich najviac baví. Poobede
sme sa hrali väčšie hry, napr. rôzne stanovišťové hry prispôsobené táborovej téme. Večerný
program tvorili napr. diskotéky, táboráky so spievaním, kvíz či súťaž Karaoke Show.
Celotáborová téma sa niesla v duchu cestovania po Európe. Deti boli účastníkmi poznávacieho
zájazdu po Európe, ktorý organizovala CK KDN Tour. Každý deň sme strávili v inej európskej
krajine, napr. v Taliansku, na Islande, v Rusku, Španielsku, Poľsku a posledný deň sme sa vrátili
na Slovensko. Súčasťou tábora boli dva výlety: celodenný výlet do Žiliny a do Ekoskanzenu v
Lietavskej Svinnej, kde sa deti povozili na koníkoch a poldenný výlet do ZOO v Bojniciach.

4.6.

Kardiovíkendovka z 1. turnusu kardiotábora

Miesto konania víkendovky
Farma Sv. Františka Horné Hámre
Termín konania víkendovky
21.9.2007 - 23.9..2007
Zúčastnené deti
Celkovo sa zúčastnilo 14 detí, ktoré sa v lete zúčastnili na 1. turnuse kardiotábora.
Zúčastnení dospelí
Celkovo 12 vedúcich z letného kardiotábora a 1 lekár.
Ubytovanie
Ubytovanie bolo zabezpečené v penzióne na Farme sv. Františka na Horných Hámroch, väčšinou
v 2-4 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Okrem izieb sa v penzióne nachádza aj
spoločenská miestnosť s krbom, ktorá slúžila aj ako jedáleň. Pred penziónom je ohnisko na
táboráky.
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Stravovanie
Stravovanie + pitný režim bolo zabezpečené priamo v penzióne 6 x denne..
Doprava
Doprava bola zabezpečená vlakom do Žarnovice a odtiaľ osobnými autami na Horné Hámre.
Deti mohli ísť spoločne s vedúcimi vlakom z Bratislavy, pristúpiť do vlaku na jednej zo
zastávok alebo ich mohli rodičia doviezť priamo do Žarnovice alebo Horných Hámrov.
Zdravotná starostlivosť
O zdravotnú starostlivosť sa staral MUDr. Peter Olejník z Detského kardiocentra.
Dozor
Dozor na víkendovke zabezpečovali skúsení vedúci z 1. turnusu kardiotábora.
Program
Program na víkendovke bol nenáročný, išlo najviac o opätovné stretnutie detí a vedúcich po
letnom tábore. Večer sme si zaspievali pri táboráku. Okrem toho sme absolvovali prechádzku
po okolí, povozili sa na koníkoch na miestnej farme či zahrali sme sa zopár hier.

4.7.

Kardiovíkendovka z 2. turnusu kardiotábora

Miesto konania víkendovky
Škola v prírode Alžbetín, Belušské Slatiny
Termín konania víkendovky
9.11.2007 - 11.11.2007
Zúčastnené deti
Celkovo sa zúčastnilo 15 detí, ktoré sa v lete zúčastnili na 2. turnuse kardiotábora.

Výročná správa KDN za rok 2007

21/28

KKlluubb D
Deettsskkeejj N
Nááddeejjee
Sasinkova 2
813 72 Bratislava

IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100

Tel: 00421910905059
00421905260835

www.kdn.sk
kdnko@yahoo.com

Zúčastnení dospelí
Celkovo 12 vedúcich z 2. turnusu letného kardiotábora a 1 lekár
Ubytovanie
Ubytovanie bolo zabezpečené v ŠVP Alžbetín v Belušských Slatinách, v 2-4 lôžkových izbách,
sociálne zariadenia sa nachádzali na chodbách. V ŠVP sa nachádzajú dve spoločenské
miestnosti a jedáleň. Pri ŠVP je ihrisko určené na loptové hry.
Stravovanie
Stravovanie a pitný režim bolo zabezpečené priamo v ŠVP 6 x denne..
Doprava
Doprava bola zabezpečená vlakom do Žiliny a odtiaľ autobusom objednaným z Dopravného
podniku mesta Žilina. Deti mohli ísť spoločne s vedúcimi vlakom z Bratislavy, pristúpiť do vlaku
v Trenčíne alebo ich rodičia mohli doviezť do Žiliny či priamo do Belušských Slatín.
Zdravotná starostlivosť
O zdravotnú starostlivosť sa staral Doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
Dozor
Dozor na víkendovke zabezpečovali skúsení vedúci z 2. turnusu kardiotábora.
Program
Program na víkendovke bol zameraný na stretnutie sa detí a vedúcich po letnom tábore. Počas
dňa sme sa zahrali nejaké hry a boli sme na prechádzke v okolí, večer sme mali diskotéku.
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5.

Finančná správa KDN
5.1.

Výnosy

Popis príjmu
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
2% z daní daňových pokladníkov
Úroky
Celkom

5.1.1.

Príspevky viazané na projekty

Organizácia
Liga proti rakovine
Nadácia
detského
kardiocentra
Slovenská
kardiologická
spoločnosť
Ministerstvo
práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Slovenská Sporiteľňa
Spolu

5.2.

Hodnota
1 396 892,93 Sk
231 350,00 Sk
646 102,00 Sk
1 169,44 Sk
2 275 514,37 Sk

Financie poskytnuté v roku
2007
900 000,00 Sk
150 000,00 Sk

Zostatok financií do
2008
190 000,00 Sk
79 686,00 Sk

150 000,00 Sk

0,00 Sk

200 000,00 Sk

0,00 Sk

50 000,00 Sk
1 450 000,00 Sk

50 000, 00 Sk
319 686,00 Sk

roku

Náklady

5.2.1.

Detské tábory a víkendové stretnutia
Typ nákladov

Zimný onko tábor
Ubytovanie a strava
Potraviny
Doprava
Foto
Výlety
Lekárnička
Materiál
Réžia
Poistenie
Iné
Spolu
Výročná správa KDN za rok 2007

Hodnota v SK
102 300,00 Sk (z toho
20 000 Sk uhradených v roku
2006)
1 610,50 Sk
32 753,00 Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
93,50 Sk
5 403,40 Sk
4 567,70 Sk
3 136,00 Sk
3 570,00 Sk
153 434,00 SK – 20 000,00
Sk = 133 434,00 Sk
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Kardio tábor 1

Malý onko tábor

Veľký onko tábor

Kardio tábor 2

Ubytovanie
Potraviny
Doprava
Foto
Výlety
Lekárnička
Materiál
Réžia
Poistenie
Iné
Spolu
Ubytovanie
Potraviny
Doprava
Foto
Výlety
Lekárnička
Materiál
Réžia
Poistenie
Iné
Spolu
Ubytovanie
Potraviny
Doprava
Foto
Výlety
Lekárnička
Materiál
Réžia
Poistenie
Iné
Spolu
Ubytovanie
Potraviny
Doprava
Foto
Výlety
Lekárnička
Materiál
Réžia
Poistenie
Iné

Výročná správa KDN za rok 2007

a strava

a strava

a strava

a strava

275 805,00 Sk
13 854,50 Sk
43 616,00 Sk
627,00 Sk
19 922,00 Sk
446,00 Sk
29 477,00 Sk
5 078,50 Sk
4 032,00 Sk
0,00 Sk
392 858,00 SK
165 710,00 Sk
12 208,50 Sk
22 693,00 Sk
284,50 Sk
16 147,00 Sk
12 892,00 Sk
19 154,00 Sk
3 322,40 Sk
3 224,00 Sk
4 561,50 Sk
260 198,50 Sk
229 880,00 Sk
1 141,00 Sk
37 192,00 Sk
379,50 Sk
34 394,00 Sk
392,50 Sk
9 904,40 Sk
6 591,90 Sk
6 360,00 Sk
25 561,40 Sk
351 796,50 Sk
123 270,00 Sk
5 707,00 Sk
29 936,00 Sk
1 729,00 Sk
10 094,50 Sk
180,00 Sk
26 306,00 Sk
1 344,50 Sk
2880,00 Sk
0,00 Sk
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Kardio víkendovka 1

Kardio víkendovka 2

Onko víkendovka pre 18
Malý onko 2008

Spolu
Ubytovanie
Doprava
Materiál
Réžia
Potraviny
Spolu
Ubytovanie
Ostatné
Spolu
Ubytovanie
Spolu
Ubytovanie
Spolu

a strava

a strava

a strava
a strava (záloha)

Spolu

5.2.2.

201 447,00 Sk
24 600,00 Sk
2 172,00 Sk
174,00 Sk
266,50 Sk
252,50 Sk
27 456,00 Sk
16 195,00 Sk
22 151,50 Sk
38 346,50 Sk
58 800,00 Sk
58 800,00 Sk
67 000,00 Sk
67 000,00 Sk
1 531 336,50 Sk

DFNsP Kramáre

Aktivita
Hodnota
Materiál na oddelenia
132 975,50 Sk
Mikuláš
20 988,00 Sk
Vianočný koncert
6 258,50 Sk
Spolu
160 222,00 Sk
14 728,50 Sk je zaúčtovaných v rámci projektu Zabavme sa v nemocnici.
Financie z projektu neboli do konca roka 2007 pripísané na náš účet. Celá suma, teda
46 390,00 Sk bude pripísaná až v roku 2008.

5.2.3.

Členovia KDN

Aktivita
Školenie 1. pomoci
Česká výmena skúseností
Spolu

5.2.4.

Hodnota
18 288,00 Sk
9 717,00 Sk
28 005,00 Sk

Fungovanie KDN

Aktivita
Administratíva
Telefón
Telefónne karty
Propagácia
Materiál
Ostatné služby
Spolu

Hodnota
11 360,00 Sk
41 359,00 Sk
17 300,00 Sk
12 367,50 Sk
20 506,00 Sk
9 414,50 Sk
112 307,00 Sk

Celkové náklady: 1 831 870,50 Sk + 265,00 SK (daň z príjmov) =
Výročná správa KDN za rok 2007

1 832 135,50 Sk
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5.3.

Využitie 2%

Klub Detskej Nádeje získal v roku 2006 z podielu dane príjmov fyzických a právnických
osôb za rok 2005 467 167,00 Sk.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame použitie podielu dane v roku 2006.

Účel použitia
Letný kardio tábor 2007 (2.
turnus)

Víkendová akcia (víkendovka)
pre deti s kardiovaskulárnym
ochorením 2007
Týždňová akcia pre veľké deti
(nad 18 rokov) liečené alebo
doliečované na onkologických
oddeleniach
Onkologické tábory 2007
Materiál
Mikuláš 2007
Vianočný koncert 2007
Školenie prvej pomoci
Česká
veľká
skúseností
Administratíva

výmena

Spôsob použitia
Celkové
náklady
spojené
s organizáciou
tábora
–
ubytovanie a strava, doprava,
materiál,
réžia,
poistenie
detí,
lekárnička,
foto,
potraviny
na
spestrenie
jedálnička
Ubytovanie a strava, materiál,
lekárnička

Suma
201 447,00 Sk

Ubytovanie a strava

58 800,00 Sk

Potraviny
na
spestrenie
jedálnička
Materiál na oddelenia DFNsP
Kramáre
Sladkosti do balíčkov
Doprava pre účinkujúcich,
vianočné darčeky
Školenie
1.
pomoci
pre
táborových vedúcich
Školenie pre členov KDN

6 349,00 Sk

Kopírovanie,
potreby

kancelárske

38 346,50 Sk

14 586,50 Sk
20 988,00 Sk
6 258,00 Sk
18 288,00 Sk
9 717,00 Sk
11 360,00 Sk

Ďakujeme
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?ROK 2008?

V tomto roku čakajú KDN oslavy 10. – teho výročia od založenia v roku 1998. Je len na nás
s akými nápadmi na jeho oslavu prídeme.
Jednou časťou osláv bude benefičný koncert, ktorý je naplánovaný na 16. apríla 2008.
Samozrejme oslavy nie sú hlavnou náplňou roku 2008, aj naďalej chceme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

navštevovať hospitalizované deti v DFNsP Kramáre na oddeleniach. Budeme sa snažiť
rozbehnúť navštevovanie ďalšieho oddelenia, vzhľadom na vzrastajúci počet členov
materiálne podporovať oddelenia DFNsP Kramáre
zorganizovať niekoľko víkendoviek na oddeleniach DFNsP Kramáre
zefektívnenie komunikácie a lepšieho poznania sa členov KDN
zorganizovať niekoľko školení (výtvarné aktivity, hry) pre členov KDN
zorganizovať zimný onko tábor pre deti, ktoré sa zúčastnili na onko táboroch v roku
2007
spolupracovať pri organizovaní medzinárodných onkologických táborov v Írsku
BarretsTown 2008
zorganizovať 2 turnusy letných onko táborov pre deti liečené na onkologické ochorenia
a 1 turnus letného tábora pre deti s kardiologickými ochoreniami
usporiadať benefičný koncert

Výročná správa KDN za rok 2007

27/28

KKlluubb D
Deettsskkeejj N
Nááddeejjee
IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100

Sasinkova 2
813 72 Bratislava

www.kdn.sk
kdnko@yahoo.com

Tel: 00421910905059
00421905260835

Kontakt
Sasinkova 2
813 72 Bratislava
www.kdn.sk
e-mail: kdnko@yahoo.com
Tel.: 0905/260835, 0910/905059

IČO: 307 868 35
Č.ú. 4001 034 403/3100

Ďakujeme ...
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