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Príhovor koordinátora
Milí čitatelia,
celý rok 2021 sa niesol v znamení prebiehajúcej pandémie covid19, ktorá žiaľ
ovplyvňovala aj činnosť KDN. Návštevy oddelení sa odohrávali len vo veľmi
obmedzenom režime, no to nám nezabránilo rozdávať úsmevy tak, ako to máme vo
zvyku. V tomto príhovore spomeniem len stručne, čo všetko sa nám v roku 2021
podarilo, podrobnejšie informácie sa dozviete na ďalších stranách.
Najaktívnejšie mesto v našej pôsobnosti bola Považská Bystrica, kde sa najmä vďaka
vedúcej Martinke udialo množstvo krásnych eventov ako napríklad akcie pre deti
a mamičky v krízovom centre, tradičná Halloweenska party v kostýmoch, filmový večer
aj s popcornom a džúsikmi, či návšteva oddelenia v ochranných oblekoch. KDN v
Považskej Bystrici tiež oslávilo tretí rok pôsobenia a verím, že nás tam čaká ešte veľa
rokov plných zábavy a skvelých akcií. O našej aktivite v tomto meste napísali krásny
článok Považskobystrické noviny a tiež sme získali ocenenie Srdce na dlani v kategórií
Dobrovoľnícky program roka v Trenčianskom kraji.
Za naše pôsobenie v Prešove sa veľmi milo poďakovala Fakultná nemocnica J.A
Reimana v Prešove v ďakovnom liste. Síce návštevy oddelenia boli veľmi obmedzené,
no aj tak sme miestne oddelenie zásobili množstvom hier a hračiek a netrpezlivo
čakáme na znovuotvorenie pre našich dobrovoľníkov. Vďaka nasadeniu veľkého
množstva dobrovoľníkov sa nám podarilo zorganizovať balenie a odovzdanie
mikulášskych balíčkov v každom KDN meste (BA,TT,PB,PO) aj napriek obmedzeniu
stretávania sa a vychádzania. Balíčky každý dobrovoľník pripravoval sám doma a
následne ich jedna osoba u každého vyzdvihla a dopravila do nemocnice.
V Bratislave sme taktiež nezahálali a už začiatkom roka sa nam podarilo získať
certifikát od Platformy dobrovoľníckych centier. Tiež si našu prácu všimlo a ocenilo
Bratislavské dobrovoľnícke centrum vďaka nominácii na oceneniu až štyroch našich
dobrovoľníkov. V marci sme srdečne ďakovali Djurovi z Hemendexu, ktorý nám v rádiu
Express vyhral krásnych 4500 eur. Následne sa nás rozhodla podporiť aj firma
Enjoyland.eu, detské knižky nám darovala RTVS, zľavu na plastelíny nám dal
svetplasteliny.sk. O ďalšie čítanie na našich táboroch sa postaral Martinus, tablety a
elektroniku nám daroval Samsung, peňažný dar pre nás vyzbieral Huramobil a na
tábor nám prispela pomocou zamestnaneckého programu HB Reavis. Rád by som
poďakoval ešte nášmu obľúbenému obchodu Ihrysko za hry z ich mačky dobráčky,
Slovenskej Sporitelni a kníhkupectvu Artfórum. V neposlednom rade ďakujeme aj
Lekárskej Fakulte UK v Bratislave za priestory pre našu kanceláriu. Okrem všetkých
vyššie spomenutých nás podporilo ešte množstvo individuálnych darcov, všetkým
patrí naša veľká vďaka.
Naše pravidelné supervízne stretnutia a takisto aj stretnutia vedúcich oddelení sa
väčšinou odohrávali online formou vzhľadom na pandemické obmedzenia. V lete naše
srdcia zaplesali pri výhre zlatej medaily Zuzany Rehák Štefečekovej, ktorá nás v
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minulosti podporila pomocou videa, či účasťou na benefičnom koncerte. V priebehu
roka sme tiež naštartovali spoluprácu s reklamnou agentúrou Zaraguza, ktorá pre nás
v spolupráci s Hitchhiker Films vyrobila profesionálnu video reklamu. Veľmi ma teší,
že aj napriek pandémii sa nám podarilo zorganizovať náš tradičný letný onko a kardio
tábor, ktoré sú akýmsi vyvrcholením KDN leta. Koncom roku sa nám konečne podarilo
doklepnúť náš prvý KDN nástenný kalendár, ktorý plánujeme od teraz vydávať každý
rok. Na vianoce sme prvýkrát vyrobili kolednícke video, pri ktorom sme sa všetci
výborne zabavili, určite nebude posledné.
Všetko toto sa nám podarilo práve vďaka veľkému množstvu našich podporovateľov,
bez ktorých by sme sa nezaobišli a ktorých si veľmi ceníme. Za celé KDN Vám všetkým
úprimne ďakujem a na koniec pripájam jeden citát od Albert Pikea:
“Čo robíme pre seba, zomrie s nami, čo robíme pre druhých a svet, zostáva a je
nesmrteľné.“

Michal Kmeť

Prikladáme básničku o roku 2021, ktorú
sme zverejnili na konci roka ako také
zhrnutie všetkého
Je tu koniec roka 2021,
v KDN sme zažili zážitok nejeden.
V čase pandémie sme mali mierne ruky
zviazané,
no úsmevy boli aj tak rozdané.
V marci rádio Expres sme mali naladené,
držali sme palce a mali sme uši nastražené.
Moderátor Djuri za nás v Detskom kvíze hral,
krásnu peňažnú sumu pre nás vyhral.
Veľké veci sa u nás tento rok diali,
ľudia z Reklamnej agentúry Zaraguza nám pomoc dali.
Patrí im naše poďakovanie obrovské,
vytvorili nám promo video majstrovské.
V čase pandémie, keď všetko bolo zatvorené,
kino na detské oddelenie bolo premiestnené.
Popcorn, džúsy iné veci,
vítaní z oddelenia boli všetci.
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V Považskej na oddelení sme sa po celý rok mohli s deťmi hrať,
maľovať, tvoriť, zabávať.
Slniečko rukami sme tvorili,
kým mamičky klábosili.
Obyčajná kartónová krabička
už nebola len na vajíčka,
plná mušlí, krásnych rias,
z detských očiek išiel jas.
V auguste sme naše tábory mali
deti si ich naplno užívali.
Spoznali sa nové tváre,
videli sa aj tie staré.
Na kardio tábore deti sociálne siete tvorili,
aby potenciálnych investorov oslovili.
Deti z onko tábora za 8 dní civilizáciu vybudovali
od rána do večera sa zabávali.
V Považskej na narodeninovej torte sme tri sviečky sfúkli,
všetkých na oddelení sme ňou ponúkli.
Na Halloween sme tekvice vyrezali
a deťom po lampášiku dali.
KDN Kalendár sme vytvorili,
aby sme naše aktivity podporili.
Tradične Mikuláš prišiel medzi nás
a rozdal deťom balíčky zas.
Môžeme mať 1000 prianí, túžob a snov,
ale iba zdravie, šťastie, láska dáva svetlo naším dňom.
Prajeme si nech aj v ďalšom roku
je KDN po Vašom boku.
ĎAKUJEME s láskou a s vďakou Klub Detskej Nádeje.
Naše poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí nám v roku 2021 pomohli akýmkoľvek
spôsobom a pomohli nám vyčarovať detské úsmevy ❤ Nadácia Rádia Expres, Radio
Expres, @Djuri Hrnčirík, @Enjoyland.eu, Zaraguza, Hitchhiker Films, HEX, Princezna
zakletá v čase, Svet Plastelíny, RTVS, Martinus, Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. Samsung, Huramobil, Artforum, Slovenská sporiteľňa, HB Reavis ❤ ❤
ĎAKUJEME ❤ ❤
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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 2021 priniesol len dve zmeny vo vedúcovskej štruktúre na detských oddeleniach
v Bratislave. Na klinike chirurgie časť chlapci nahradil Slávku Šatkovú dobrovoľník
Boris Frankovič a po Deniske Šťastnej prevzala štafetu Terezka Škrípová ako nová
vedúca detskej ortopedickej kliniky. V Považskej Bystrici nedošlo k zmene osôb, ale
len k zmene mena u koordinátorky Maťky, viď časť 1.2. Vedúci oddelení.

1.2.

Vedúci oddelení

Oddelenie

1. polrok 2021

2. polrok 2021

I. detská klinika

Michal Čarnoky

II. detská klinika

Veronika Masárová

Klinika detskej neurológie
Klinika detskej chirurgie – časť chlapci

Terezka Králiková
Slávka Šatková

Boris Frankovič

Klinika detskej chirurgie – časť dievčatá

Veronika Janská

Klinika detskej hematológie a onkológie
– veľké onko

Jozef Gontkovič

Klinika detskej hematológie a onkológie
– malé onko

Veronika Matuščinová

Detské kardiocentrum NÚSCH
Detská ortopedická klinika

Vladimír Chudoba
Denisa Šťastná

Terezka Škrípová

Oddelenie pediatrie v Prešove

Magdaléna Hrivniaková

Oddelenie pediatrie v Trnave

Anton Viktor Križan

Detské oddelenie v Považskej Bystrici

Martina Gajdošíková

Martina Štefanková

2. Výročia KDN
2.1.

Tretie narodeniny KDN v Považskej Bystrici

25.9. to bolo presne 3 roky od podpisu zmluvy o spolupráci s Nemocnicou s
poliklinikou v Považskej Bystrici a naši považskobystrickí dobrovoľníci oslávili
výročie ako sa patrí s tortou a dobrou náladou potešili deti, rodičov a personál
detského oddelenia.
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Za tortu veľmi krásne ďakujeme našej šikovnej dobrovoľníčke Kornélii Tichej. Torta
bola bezlepková, aby si mohli na nej pochutnať aj deti s alergiami na múku, ale
hlavne bola veľmi chutná ;) Torta sa ušla všetkým z oddelenia deťom, rodičom,
personálu. Odložili sme aj nočnej službe a so zvyškom sme sa podelili aj na
urgentnom príjme nech im sladšie služba ubehne.
Pre deti sme si pripravili prekvapenie v podobe nových hier a kreatívnych sád na
výrobu náramkov, ktoré hneď aj odskúšali a povyrábali rôzne náramky. Všetko
prebehlo za zvýšených hygienických podmienok, zdezinfikovali sa hry.

2.2.

6 rokov KDN v Trnave

KDN tento rok oslávilo 6 rokov fungovania 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. Avšak počas roka 2021
sa nám skrz pandémiu na oddelenie nepodarilo dostať a rozdávať deťom úsmevy.
Nezabudli sme na deti aspoň počas Mikuláša a odovzdali personálu mikulášske
balíčky pre deti.

2.3.

7 výročie KDN v Prešove

Už sedem rokov funguje KDN v Prešove, vďaka čomu sa nám podarilo prepojiť západ
s východom a tešíme sa tomuto spojeniu ☺ Tento rok sa bohužiaľ našim prešovským
dobrovoľníkom nepodarilo dostať na oddelenie za deťmi skrz pandémiu. Avšak
nezabudli sme na deti aspoň počas Mikuláša a odovzdali personálu mikulášske
balíčky pre deti.
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2.4.

KDN oslávilo 23 rokov

KDN funguje už 23 rokov v Národnom ústave detských chorôb Kramáre v Bratislave
vďaka dobrým srdciam ľudí a záujmu dobrovoľníkov.
Keby sme mali opísať tieto roky v číslach boli by to stovky 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.

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

V Bratislave v NÚDCH Kramáre nám otvorilo svoje
„brány“ 7 kliník (9 oddelení) a to I. detská klinika, II.
detská klinika, Klinika detskej neurológie, Klinika
detskej chirurgie, časť dievčatá a časť chlapci, Klinika
detskej hematológie a onkológie časť malé deti a časť
veľké deti, Detské kardiocentrum NÚSCH a Klinika
detskej ortopédie.
V ostatných častiach Slovenska
navštevujeme 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.
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Tento rok nemohli naši dobrovoľníci každodenne
navštevovať hospitalizované deti z dôvodu
pretrvávania pandémie. Pre zlú pandemickú
situáciu nemocnice zakázali návštevy oddelení a
tak boli zakázané návštevy aj pre našich
dobrovoľníkov.
Výnimkou
bola
Považská
Bystrica, kde aj napriek nepriaznivej situácii sa
rozhodli nezatvoriť brány detského oddelenia
našim považskobystrickým dobrovoľníkom. A tak
ako jediný počas celého roka každodenne mali
umožnené navštevovať hospitalizované deti. Vo
večerných hodinách im vypĺňali dlhé večery
strávené mimo domova hrami, maľovaním alebo
sa len tak rozprávali. Veď niekedy všetko, čo dieťa
potrebuje je byť vypočuté a mať pocit, že v tom
nie je sám.

Cez leto keď bola situácia lepšia bolo sprístupnené jedno oddelenie aj v Bratislave
pre „starých“ dobrovoľníkov.

3.1.2.

Mikuláš v nemocniciach

Kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel za deťmi Mikuláš. To by platilo za normálnych
okolností, avšak aj tento rok mal od normálnosti ďaleko a tak sme museli len
akceptovať situáciu, v ktorej sme sa ocitli a akceptovať rozhodnutia nemocníc. To
nám však nezabránilo potešiť deti a tak sme im aj tak pripravili mikulášske balíčky
a odovzdali ich pred bránami nemocníc personálu detských oddelení.
Do NÚDCH Kramáre putovalo 250 balíčkov, ktoré boli odovzdané deťom
vychovávateľkami. V Trnave Mikuláš s dvomi anjelíkmi odovzdal 50 balíčkov
personálu pred oddelením. V Prešove naša koordinátorka pre Prešov odovzdala 50
balíčkov, ktoré rozdal deťom zdravotnícky personál detského oddelenia.
Naši považskobystrickí dobrovoľníci mali opäť výnimku a navštívili Nemocnicu s
poliklinikou v Považskej Bystrici v rámci Mikulášskeho rozdávania balíčkov pre deti
a dospelých pacientov a rozdali 20 mikulášskych balíčkov a 250 ks medovníčkov
deťom, dospelým pacientom a personálu nemocnice. Všetko bolo dopredu dohodnuté
s vedením nemocnice aj s RÚVZ v PB, aby boli dodržané všetky pandemické opatrenia
a ochránilo sa zdravie dobrovoľníkov, personálu a pacientov z oddelení psychiatria 1
a 2, interné ženy a muži, Covid oddelenia 1,2,3,4, urgent a pohotovosť.
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Mikuláš v Bratislave - odovzdané mikulášske balíčky

Mikuláš v Prešove - odovzdanie balíčkov
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Mikuláš v Trnave – odovzdanie balíčkov

Mikuláš v Považskej Bystrici
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3.2.

Aktivity pre deti hospitalizované v NÚDCH Kramáre,
Bratislava

Bohužiaľ tento rok sa nám nepodarilo zorganizovať hrové alebo tvorivé popoludnie
a ani zorganizovať pre deti zbierku hračiek a rozdať im ich z dôvodu pandémie,
nakoľko v NÚDCH v Bratislave boli prísne opatrenia a zakázané návštevy.

3.3.
Aktivity pre deti hospitalizované na detskom oddelení
v nemocnici v Považskej Bystrici

3.3.1.

Valentínska
oddelení

kreativita

na

Pred sviatkom sv. Valentína sme s deťmi na oddelení
tvorili rôznu kreativitu, aby potešili svojich
milovaných, ale hlavne, aby im rýchlejšie ubehol čas
počas hospitalizácie.

3.3.2.

Kino na oddelení

Na oddelení sa nám podarilo spraviť filmový večer so
všetkým čo k tomu patrí nechýbali letáčiky o filme, film, popkorn, džúsiky, hry,
kreslenie a dobrá nálada. Pôvodne sme plánovali kino
spraviť na oddelení cez Veľkú noc, ale chvalabohu
neboli deti na oddelení, tak sme si to nechali na neskôr.
Naša vďaka patrí hlavne tvorcom českej fantasy
rozprávky Princezna zakletá v čase, ktorý ju nám
poskytli pre deti. Ninka s Matejkom nakreslili tvorcom
obrázky ako prejav vďaky. Ďakujeme tiež našej
dobrovoľníčke Marianke z detskej kardiológie v
Bratislave za sprostredkovanie a vybavenie rozprávky
od jej tvorcov.
Ďakujeme krásne tiež Kataríne Meier za nákup
popkornovača a popkornových sáčkov na naše kino
večery na detskom oddelení v Považskej Bystrici. Vďaka
popkornovým sáčkom sme sa cítili ako v kine aj keď sme boli stále v nemocnici.

Výročná správa KDN za rok 2021
B

Strana 13/33

Klub Detskej Nádeje
Sasinkova 4
P.O:BOX 81289
81108 Bratislava
IČO: 307 868 35

Tel: 00421905260835
www.kdn.sk
kdn@kdn.sk

IBAN SK35 3100 0000 0040 0103 4403

Veľká vďaka patrí aj spoločnosti CORNiCO Company za popkorn, ktorým nám
naplnila krabicu. Vďaka nim sme tak vyskúšali ich slaný, sladký aj popkorn so
syrovo-slaninkovou príchuťou.

3.3.3.

Privítanie prázdnin na oddelení
Posledný školský deň naše dobrovoľníčky Nelka, Katka a
Maťka vítali s deťmi prázdniny na Detskom oddelení NsP
Považská Bystrica. Troška si zašpinili ruky, ale stálo to za to,
pretože vtvorili krásne obrazy, ktoré zdobia oddelenie. Okrem
iného vyzdobili spolu oddelenie a priniesli doňho troška
slniečka a leta.

3.3.4.

Kúsok mora na oddelení

Na detskom oddelení v NsP Považská Bystrica sme vyrábali
morský svet. Stačila na to obyčajná kartónová krabička na
vajíčka, modré farby, strieborná farba, prípadne rôzne farby
na korále, rôzne mušle, hviezdice, morské koníky a pod. Po
kreatívnom vyžití sme sa stihli aj zahrať s deťmi.
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3.3.5.

Oslava 3. narodenín KDN PB na oddelení

Teší nás spolupráca s Nemocnica s
poliklinikou Považská Bystrica že už 3
roky naši dobrovoľníci navštevujú
hospitalizované deti na Detské
oddelenie NsP Považská Bystrica a
tak sme oslávili 3. narodeniny KDN v
Považskej Bystrici ako sa patrí s
tortou
a s hrami
torta
sa ušla všetkým z oddelenia deťom,
rodičom, personálu. Odložili sme aj nočnej službe a so zvyškom sme sa podelili aj na
urgentnom príjme nech im sladšie služba ubehne
Ďakujeme veľmi krásne za
chutnú bezlepkovú tortu našej dobrovoľníčke Kornélii Tichej.

3.3.6.

Halloween na oddelení

Využili sme sviatok Halloween aby sme potešili deti na oddelení netradične v
kostýmoch, aby potešili deti a navodili
halloweensku atmosféru na oddelení. S deťmi si
povyrábali lampášiky, zvieratkové origami,
povyrezávali dyne. Sviečky boli samozrejme z
bezpečnostných dôvodov elektrické. Deti,
rodičia aj dobrovoľníčky si spoločný čas veľmi
užili.
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3.4.

Aktivity pre deti a mamičky z Krízového centra ochrany
a podpory obetí násilia v rodinách v Považskej Bystrici

Tento rok sa nám podarilo rozbehnúť spoluprácu s Krízovým centrom ochrany
a podpory obetí násilia v rodinách v Považskej Bystrici a urobiť rôzne programy pre
deti a mamičky z centra.

3.4.1.

Kino s detskou herňou

Kým si maminy pozerali českú rozprávku Princezna
zakletá v čase naše dobrovoľníčky sa s deťmi hrali,
maľovali, vyrábali si náramky, náhrdelníky, hrali sa
s plastelínou a pod. Zariadenie sme premenili na
kino s detskou herňou a sme radi, že sme mohli
zabaviť deti a maminy si mohli trošku oddýchnuť.
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Ďakujeme tvorcom českej rozprávky Princezna zakletá v čase, že nám poskytli
rozprávku pre hospitalizované deti a súčasne sme ňou mohli potešiť aj maminy s
deťmi s neľahkým osudom.

3.4.2.

Morský svet v krízovom centre

Pre deti z Krízového centra ochrany a podpory obetí
násilia v rodinách v meste Považská Bystrica naše
dobrovoľníčky urobili program plný kreatívy
a zábavy. S deťmi si vyrábali náramky, morské
krabičky,
či sa hrali
hry. Pre
mamičku
skoro
ročného

chlapčeka pomohli vyrobiť darček k prvému rôčku
na pamiatku obom a to Robkove odtlačky formujúce nápis LOVE – LÁSKA.

3.4.3.

Kreativita a zábava

Opäť raz si naši dobrovoľníci v novembri pripravili pre deti a maminy zaujímaví
program plný kreativity a zábavy. Najskôr spolu vyrábali lampášiky, náramky,
náhrdelníky, pavúky a príšerky, neskôr sa zahrali aktivity, človeče, či len tak si
kreslili a rozprávali sa.
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3.5.

Pre KDN a pre deti od Vás, od nás

3.5.1.

Nová skriňa na hry pre detské oddelenie v PB

Na Detské oddelenie NsP Považská Bystrica sme kúpili novú skriňu, aby sme mali
kde dať hry ktoré sme pre oddelenie nakúpili z 2%.
Hospitalizované deti ju využívajú naplno a k
dispozícii je aj pre našich dobrovoľníkov.

3.5.2.

Hry na oddelenia

V januári sme mali druhé Vianoce,
nakoľko nám dorazili nové hry pre
Detské
oddelenie
NsP
Považská
Bystrica,
ktoré
boli
nakúpené
z darovaných 2% zo zaplatenej dane.
Naši dobrovoľníci mali tak nové hry a
možnosti
na
zabavenie
hospitalizovaných detí na detskom
oddelení v Nemocnici s poliklinikou
Považská Bystrica.
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red dňom detí sme na Detské oddelenie v NsP Považská Bystrica pre deti a
dobrovoľníkov doniesli hovoriace knižky
z edície Kúzelné čítanie s kúzelným
perom. Plastelínu od Svet Plastelíny na
kreatívne vyžitie na oddelení
a k
plastelíne sme pribalili plastový obrus,
aby sa pri jej manipulácii neušpinilo a
nepoškodilo zariadenie nemocnice. Do
knižnice na oddelení sme prispeli
knižkami
SmajliRozprávky
príbehy
Trpaslíkov zo Smajlifónu od RTVS.
Ďakujeme a tešíme sa až donesieme
knižky a plastelínu aj na ostatné naše oddelenia v Bratislave, v Trnave aj v Prešove.

3.5.3.

Djuri z Rádia Expres za nás bojoval v Detskom kvíze

Ďakujeme Djurimu z Hemendexu z Rádia Expres, že sa rozhodol podporiť našu
organizáciu a bojovať za nás v Detskom kvíze Nadácie Rádia Expres. Podarilo sa mu
vyhrať krásnych 4500 EUR a za 3 nesprávne odpovede musel splniť tri tresty, ktoré
splnil so cťou.

3.5.4.

Enjoyland.eu nás podporil predajom svojich táborov

Ďakujeme Enjoyland.eu že sa rozhodli predajom svojich táborov a letných škôl
podporiť našu organizáciu.
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Kúpou letného tábora v balíku Maxi a Extra ľudia
automaticky prispievali jedným eurom z predaného
miesta našej organizácii. Na konci letnej sezóny nám
bola osobne odovzdaná celá nazbieraná suma

3.5.5.

Dary od spoločnosti Samsung Electronics

Ďakujeme
veľmi
pekne
spoločnosti Samsung Electronics
Czech and Slovak, s.r.o. za
darovanie 7 kusov tabletov, 2 ks
mobilných
telefónov
a
za
reproduktory.
Tablety sme už stihli využiť aj na
našom tohtoročnom letnom onko
tábore
a tešíme sa na
ich využitie aj na oddeleniach,
kde nám napomôžu napr.
rozvíjať
programovacie
schopnosti
u
detí
vďaka
robotom, ktorí sa spárujú
s tabletmi.
Ďakujeme, že nám pomáhate rozdávať úsmev.
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3.5.6.

Grant od Nadácie HB Reavis

Ďakujeme spoločnosti HB Reavis za podporu nášho letného onko tábora cez ich
zamestnanecký program Nadácia HB Reavis v sume 2 000€
podpora by sa
neuskutočnila
bez
iniciatívy
našej
dobrovoľníčky Alexandry Bakošovej, ktorej
veľmi krásne ďakujeme
Ďakujeme, že
nám pomáhate rozdávať úsmev na detských
tvárach

3.5.7.

Peňažný dar od Huramobil

Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti Huramobil za
finančný dar, ktorý nám vyzbierali od ich
fanúšikov
ich
youtubového
kanála
https://youtube.com/c/huramobil

3.6.

Aktivity pre deti s onkologickým a s kardiologickým
ochorením

Pandémia aj tento rok 2021 úplne zmenila a znemožnila nám zorganizovať pre deti s
onkologickým a s kardiologickým ochorením víkendovky, zimný tábor a iné akcie.

Výročná správa KDN za rok 2021
B

Strana 21/33

Klub Detskej Nádeje
Sasinkova 4
P.O:BOX 81289
81108 Bratislava
IČO: 307 868 35

Tel: 00421905260835
www.kdn.sk
kdn@kdn.sk

IBAN SK35 3100 0000 0040 0103 4403

Minulý rok keď začala pandémia nám detský primár kardiológie neodporúčal
uskutočniť kardio tábor a tak po dohode aj s vedúcimi sa minulý rok letný kardio
tábor nekonal. Preto nás veľmi potešilo, keď sa mohol uskutočniť aspoň mini kardio
tábor tento rok.

3.6.1.

Letný onkotábor

Tento rok sa onko tábor konal v termíne 22.8. – 29.8. 2021 obci Bystrá. Privítal 34
detí vo veku od sedem až po osemnásť rokov a 9 vedúcich.

Na začiatku tábora nám samotný Cézar
spolu so svojimi synom zveril dôležitú
úlohu, vybudovať novú civilizáciu. Pre deti
sme na každý deň pripravili pestrý
program. Začínali sme s hľadaním obživy
a budovaním obydlia. Naše úsilie prišiel
dokonca podporiť aj známy humorista
Fero Joke! Nechýbala ani tradičná nočná
hra, počas ktorej sme našli odkaz od
zákerného
Prdimuchu
o
stratenom
poklade. Pekná príroda v okolí chaty bola
ideálna na hľadanie pokladu, dokonca sa
nám podaril aj výlet do Bystrianskej
jaskyne. Nasledujúce dni sme sa spoločne
zvládli obrániť pred útokom barbarov,
zasúťažiť
si na olympiáde. Počas
večerného Olympijského kvízu, nám
niektoré z finálových otázok prečítali
známi športovci ako Zuzana Rehák
Štefečeková, Matej Tóth či Ján Volko. V
posledný deň sme našu civilizáciu
vyšperkovať siedmimi divmi sveta. Keď Cézar zhodnotil, že sa nám našu úlohu
podarilo splniť, vo veľkom sme to oslávili karnevalom. Lúčenie bolo pre všetkých
náročné, no lúčili sme sa s vedomím, že sa stretneme aj o rok.

Deti si z tábora odnášajú nielen skvelé zážitky, ale hlavne kamarátstva a istotu, že
na nič nie sú sami. Pre onkologických pacientov a ich súrodencov bol tábor plne
hradený a vedúci tu strávili dobrovoľnícky týždeň v plnom nasadení.
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Veľká vďaka patrí
hlavne
našim
sponzorom,
bez
ktorých
by
nebol
tábor pre deti a ich
súrodencov
bezplatný.
Taktiež
rôznym
firmám
(Martinus, US Steel
Košice,
Zberné
suroviny...),
za
poskytnuté
materiálne veci.
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3.6.2.

Letný mini kardio tábor

V dňoch 25.-28.8.2021 sa uskutočnil po ročnej prestávke (kvôli korona vírusu) letný
tábor pre deti s kardiologickým ochorením a ich súrodencami v Tatranskej Lomnici
na chate 1. Máj.

Tohto
tábora
sa
zúčastnilo 21 detí a 9
vedúcich. Témou nášho
tábora boli sociálne siete,
ktoré sú každodennou
súčasťou nášho života. S
deťmi sme si pripomenuli
výhody
a
nástrahy
sociálnych sietí pomocou
rôznych spoločných hier a
aktivít.
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Súčasťou bolo programovanie robotov, pri ktorých si deti osvojili základné poznatky
programovania. Takúto možnosť nám pomohla zrealizovať spoločnosť Samsung ,
ktorá nám poskytla jednotlivých robotov. Náš tábor sa mohol realizovať aj vďaka 2 %
z daní. Dúfame, že aj tento rok spolu prežijeme veľa ďalších zážitkov a príjemných
chvíľ spolu s vami.

3.7. Aktivity pre dobrovoľníkov
3.7.1.

Pravidelné KDN školenia dobrovoľníkov

V roku 2021 sme nemohli uskutočniť nábor dobrovoľníkov prostredníctvom
úvodného školenia, kde by sa dozvedeli záujemcovia o všetkých našich aktivitách,
základné pravidlá a zásady návštev oddelení, čo sa na oddelení môže a čo nie. Bolo
to hlavne z dôvodu, že detské oddelenia boli uzatvorené a keď boli aj nachvíľku
sprístupnené mohli oddelenie navštevovať iba po jednom a to by sme v takom
prípade nemohli zaškoliť nového dobrovoľníka, aby išiel sám na oddelenie kde je to
všetko pre neho nové, tak na oddelenia chodili len „starí“ dobrovoľníci. Z toho dôvodu
sme boli nútení dočasne stopnúť prijímanie nových dobrovoľníkov. Avšak čakáme,
kým sa situácia opäť vráti do normálu a my budeme môcť všetkých záujemcov
odškoliť a zobrať ich na oddelenia za deťmi.
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3.7.2.

Supervízne stretnutia s onko dobrovoľníkmi

Z dôvodu pandémie sa uskutočnili
supervízne stretnutia väčšinou len
online. Diskusie boli hlavne o tom,
ako
zvládajú
pandemické
opatrenia, home-office, sociálnu
izoláciu. Dobrovoľníkom chýbajú
detičky z onkošky a radi by sa už
videli aj naživo na oddeleniach či na
supervíznych
stretnutiach.
V
závere si povymieňali skúsenosti z
oddelenia, ale aj z dlhodobého
dobrovoľníctva v inej organizácii.

3.7.3.

KDN rodina = priateľstvo na celý život
KDN rodina = priateľstvo na celý život.
Spojili ich naše onkologické a
kardiologické tábory pred mnohými
rokmi a stretávajú sa do dnes už aj s
partnermi, s manželkami, s manželmi,
s deťmi. Má to zmysel!
„V KDN sme jedna veľká rodina, každý
z nás je tu hrdina!“
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3.8. Dávame o sebe vedieť
3.8.1.

Facebook

Ani KDNko nechýba na najobľúbenejšej sociálnej sieti a preto naši priaznivci tu mohli
počas celého roku 2021 sledovať naše aktivity. Čo, kde, s kým sme podnikli a komu
sme tým pomohli. Všetky tieto informácie sú tu:

https://www.facebook.com/klubdetskejnadeje/
Už máme viac ako 3600 sledovateľov, ktorým sa páči náš facebook.

3.8.2.

Instagram

Aj v roku 2021 sme zdieľali naše aktivity aj na sociálnej sieti Instagram.

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

3.8.3.

Profesionálne video k 2% - Liečime osamelosť detí v
nemocniciach

Vďaka skvelým ľuďom s veľkým srdiečkom sa diali tento rok veľké veci. Hlavné
poďakovanie patrí reklamnej agentúre Zaraguza a produkcii Hitchhiker Films.
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Ďakujeme všetkým úžasným ľuďom, ktorí sa podieľali na našej kampani, menovite:
Vizitka kampane:
Názov kampane: 2 % pre Klub Detskej Nádeje
Klient: Klub Detskej Nádeje, občianske združenie
Agentúra: Zaraguza
Creative Director: Ondrej Kořínek
Unit Creative Director: Milan Malý
Art Director: Milan Malý
Strategy Planner: Miroslav Ondovčík
Copywriter: Eva Myjavcová, Karin Hornáčková, Nela Pazderková
Account Manager: Anna Dzurjaníková
Account Executive: Klára Kolenová
Digital & Media Specialist: Barbara Lachová
ĎAKUJEME
Produkcia: Hitchhiker Films
Réžia: Dano Dekan
Kamera: Martin Chlpík
Hudba: Hex - Nikdy nebolo lepšie
Zvuk: K2
Voiceover: Zuzana Porubjaková
Chlapec: Christián Lesso
Dobrovoľníčka: Nikoleta Kupčíková
Producer: Ivan Hulík
Line producer: Paľo Kopček
Production manager: Viktória Cintulová
Cast coordinator: María Magálová
Production assistant: Dana Brunovská
Production assistant: Diana Kačerjaková
1st AD: Petra Vávrová
1st AC/FOCUS PULLER: Rafael Skurka
2nd AC: Martin Jurči
Videoperator: Marek Skurka
Gaffer: DAYLIGHT RENTAL
Key grip: Zdeno Zeman
Sound: Blažej Vidlička
Stylist: Barbora Kubi
Make up artist: Mandy Čapkovičová
Catering: Dobré Jedlo
Storyboard: Karol Holubčík
Strih: Roman Kelemen
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Location: Martin Šándor a Christo Kapsamunov
Coffee support: Sväg to go
Postproduction: Jano Balážik
Postproduction: Peter Košťál - EKRAN
TV JOJ
Skupina HEX
Štúdio Fat Music
Christo Kapsamunov
Martin Šándor

3.8.4.

KDN Kalendár na rok 2022

V roku 2021 sme si pripravili pre našich dobrovoľníkov, priateľov, sledovateľov
a podporovateľov novinku v podobe
KDN kalendára na rok 2022. Jeho
kúpou podporili naše aktivity pre
hospitalizované deti a inak zdravotne
znevýhodnené deti. Kalendár je plný
pekných záberov z našich činností
a akcií a je doplnený o motivačné citáty,
ktoré každý mesiac pohladia dušu.
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3.8.5.

Oceňovanie Srdce na dlani 2021

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 2021 za
jednotlivé kraje.

Oceňovanie dobrovoľníkov za Bratislavský samosprávny kraj
Oceňovanie v Bratislavskom
dobrovoľníckeho centra.

kraji

sa

konalo

pod

záštitou

Bratislavského

Je nám veľkou cťou, že aj tento rok sme nominovali 2 našich dobrovoľníkov, ktorí
tento rok svojou činnosťou pre KDN vytŕčali z radu a letné tábory ako dobrovoľnícky
program roka.
Našimi nomináciami na Srdce na dlani 2021 boli:
•
•
•

Michal Kmeť – Koordinátorka dobrovoľníkov/čok
Jokub Konečný – Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v organizácii
Letné tábory pre deti s onkologickými a kardiologickými ochoreniami –
Dobrovoľnícky projekt alebo program
Ocenenie Srdce na dlani za
Bratislavský kraj sme bohužiaľ
nezískali, ale náš koordinátor
Miško postúpil do Národného
kola Srdce na dlani.
Sme
šťastní
za
našich
nominujúcich, že sa mohli
zúčastniť galavečera z oceňovania
a zažiť večer plný inšpiratívnych

ľudí, ich príbehov.
Naše
poďakovanie
patrí
Bratislavskému
dobrovoľníckemu centru za
záštitu
oceňovania
za
bratislavský kraj a organizáciu
galavečera.
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V Trenčianskom kraji sme v oceňovaní Srdce na dlani 2021 mali dve
nominácie, ktoré získali ocenenie.
V 2.ročníku oceňovania Srdce na dlani 2021 sme mali dve nominácie v dvoch
kategóriach a to v kategórii dobrovoľník/čka v TN kraji v sociálnej a zdravotnej
oblasti a v kategórii dobrovoľnícky projekt/program roka 2021.
Všetky príbehy a nominácie si môžete prečítať na FB stránke Trenčianského
dobrovoľníckeho centra.
Naša dobrovoľníčka Tatiana Kolenová bola
ocenená v kategórii Dobrovoľníčka v TN kraji
v sociálnej a zdravotnej oblasti za prínos
dobrovoľníckej činnosti s hospitalizovanými
alebo znevýhodnenými deťmi v NsP Považská
Bystrica a v organizácii Klub Detskej Nádeje
o.z.
Za Dobrovoľnícky projekt/program roka
2021 prevzala ocenenie koordinátorka
dobrovoľníkov
pre
Považskú
Bystricu
Martina Štefanková. Ocenenie získali za
projekt Kino pre hospitalizované deti a deti z
krízového centra v Považskej Bystrici, ktorý

rozbehli v roku 2021, aby deťom počas
pandémie
priniesli
troška
"normálnosti" a zážitkov, nakoľko kiná
boli zatvorené.
Gratulujeme ku oceneniam a teší nás,
že mohli a môžu ako jedny z mála
celoročne navštevovať hospitalizované
deti na detskom oddelení v Považskej
Bystrici lebo "Úsmev patrí všetkým, aj
mne, aj Tebe, aj im!"
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3.8.6.

Predajné trhy

Bohužiaľ skrz pretrvávajúcu pandémiu sme nestihli a nemohli uskutočniť predajné
trhy, kde každoročne ponúkame svoje výrobky.

4. Financie
Získané prostriedky v roku 2021

Suma (€)

Nadácia Rádia Expres

4 500,00

SOITRON s.r.o.
Nadácia HB Reavis

500,00
2 000,00

NetComp, spol. srov.o.

90,19

Fyzické osoby

2 010,44

Prijaté 2% od Finančného riaditeľstva

13 864,17

Spolu

22 964,80

Využitie
Dar neviazaný na konkrétny účel – využité
podľa potreby na dosahovanie cieľov
združenia jako napr. akcie pre deti
hospitalizované v nemocnici v BA, TT, PO a
PB.
Akcie pre deti s kardiologickým ochorením
Akcie pre deti s onkologickým ochorením
Dar neviazaný na konkrétny účel – využité
podľa potreby na dosahovanie cieľov
združenia.
Dary neviazané na konkrétny účel – využité
podľa potreby na dosahovanie cieľov
združenia.

Výdaje - využitie finančných prostriedkov v roku 2021 (2% + dotácie a iné prostriedky)
Spoločné akcie pre deti a mládež s kardiologickým a onkologickým
6 774,19 €
ochorením
2 280,16 €
Zabezpečenie aktivít pre deti hospitalizované v BA, TT, PB a PO
Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov
ZŠ Vazovova 4 – multisenzorická miestnosť
Propagácia
Poplatky a úroky
Spolu

51,95 %
17,48 %

600,00 €

4,60 %

2 500,00 €

19,17 %

547,63 €

4,20 %

339,02 €

2,60 %

13 041,00 € 100,00%

2 % za rok 2019, prijaté v roku 2020 činili 9 699,85 eur.
V roku 2020 a 2021 boli vyčerpané všetky prijaté financie z 2% za rok 2019 v celkovej výške 9 699,85
eur.
2 % za rok 2020, prijaté v roku 2021 činili 13 864,17 eur.
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Kontakt
Sasinkova 4
P.O.BOX 81289
811 08 Bratislava
www.kdn.sk
e-mail: kdn@kdn.sk

IČO: 307 868 35
Č.ú. 4001 034 403/3100
IBAN: SK35 3100 0000 0040 0103 4403

Ď a k u j e m e ...
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