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KTO SME
Nezisková

organizácia

SVETIELKO

POMOCI

vznikla

27.6.2011

registráciou

na

Obvodnom úrade v Košiciach pod číslom OVVS/12/2011. Sídlo organizácie sa
nachádza na Pražskej ulici č. 8 v Košiciach. Zakladateľkou je Miroslava Hunčíková,
bytom Pražská 8, Košice.

Orgány tvorí správna rada, revízor a riaditeľ neziskovej

organizácie.
Organizácia poskytuje tieto druhy všeobecne prospešných služieb :
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti, medzi ktoré patrí finančná
a materiálna pomoc pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, kompenzácia zvýšených
výdavkov na liečbu pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, organizovanie
rekondičných a rehabilitačných pobytov pre rodiny s onkologicky chorými deťmi,
organizovanie kultúrnych a športových podujatí pre rodiny s onkologicky chorými
deťmi, poskytovanie ubytovania pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, poskytovanie
prepravy pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, poskytovanie informačného servisu
pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, spolupráca s inými organizáciami,
poskytujúcimi služby pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, dobrovoľnícke aktivity
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, medzi ktoré patrí
prevádzkovanie chráneného pracoviska, organizovanie vzdelávacích aktivít pre
zamestnancov neziskovej organizácie
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti , medzi ktoré patrí
starostlivosti

poskytovanie zdravotnej

v zmysle zákona č. 277/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov,

poskytovanie paliatívnej starostlivosti onkologicky chorým deťom, ktorá zahŕňa
zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú
zdravotnou sestrou,

rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, liečebno-pedagogickú

starostlivosť, duchovnú starostlivosť, sociálne poradenstvo a dobrovoľnícku pomoc
formou ambulantnej a mobilnej hospicovej služby, zapožičiavanie potrebného
prístrojového vybavenia pre paliatívnu starostlivosť o onkologicky choré deti
v domácom prostredí, formou formou ambulantnej a mobilnej hospicovej služby.

ĽUDIA V ORGANIZÁCII
V roku 2016 nenastali žiadne zmeny v orgánoch neziskovej organizácie.
František Míka, predseda správnej rady
Ladislav Soľák, člen správnej rady
Andrea Zemanová, člen správnej rady
Viktória Farkašová, revízor
Miroslava Hunčíková, zakladateľka, riaditeľka - držiteľka ocenenia Filantrop roka 2014,
laureátka ocenenia Krištáľové krídlo 2015

DOMÁCA HOSPICOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Prvý detský mobilný hospic s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji bol založený
neziskovou organizáciou v roku 2012, za finančnej podpory Ligy proti rakovine
a charitatívneho programu Srdce pre deti. Stali sme sa tak druhým zariadením na
Slovensku , ktoré pomáha nevyliečiteľne chorým deťom v konečnom štádiu života.
Mobilný hospic umožňuje chorým deťom stráviť ich posledné chvíle doma s rodinou

a blízkymi. V roku 2013 sme sa stali členmi Asociácie paliatívnej a hospicovej
starostlivosti Slovenska.
Lekári :
MUDr. Ladislav Deák , odborný garant
MUDr. Natália Galóová, MUDr. Veronika Kočišová
Sestry :
Bc. Ivana Andraščíková, Mgr. Viktória Počová
Mgr. Viktor Benedik, PhDr. Tibor Štefánik
Psychologička: Mgr. Ľudmila Bíšová
Špeciálna pedagogička: Mgr. Monika Baluchová
Sociálna pracovníčka: Mgr. Miriam Hunčíková
Pacientská dôverníčka: Andrea Zemanová
Riaditeľka, manažérka, administratíva, fundraising: Miroslava Hunčíková

PROJEKTY V ROKU 2016
Detský mobilný hospic
Starali sme sa o šesť detských pacientov v terminálnom štádiu - dve dievčatá (Košický
kraj) a štyroch chlapcov (Prešovský kraj). Umožnili sme im stráviť posledné chvíle života
doma so svojou rodinou. Celkovo sme sa o deti starali

222 dní

a navštívili ich

v domácom prostredí 23 krát. Zabezpečili sme telefonický dispečing pre potreby detí,
počas ktorého sa uskutočnilo viac ako 100 telefonických rozhovorov a konzultácií
s rodičmi nevyliečiteľne chorých detí. Pre domácu starostlivosť sme bezplatne
zabezpečili kompletné prístrojové vybavenie, polohovateľnú posteľ, zdravotnícke
potreby a lieky. Spolupracovali sme s organizáciou Červený nos Clowndoctors, ktorá
v rámci svojho projektu Prezuvky máme navštevuje deti v domácej starostlivosti.
Preprava detských onkologických pacientov
Preprava detí je dostupná 7dní v týždni, 24 hodín denne. Uskutočnili sme 470
bezplatných prepráv detských onkologických

pacientov a

najazdili 69284 km.

V rámci výjazdov domácej hospicovej starostlivosti sme k detským pacientom najazdili

takmer 5000 km.
Ubytovanie v náhradnom domove v Košiciach
V spolupráci s Ligou proti rakovine SR sme poskytli bezplatné ubytovanie 65 osobám,
ktoré prespali v náhradnom domove pre rodičov a deti v Košiciach 429 krát.
Z celkového počtu ubytovaných bolo 48 žien, 92 mužov a 15 detí. V náhradnom
domove pre deti a ich rodičov majú k dispozícii kompletné vybavenie 3-izbového bytu
na akúkoľvek dlhú dobu.

Psychosociálna pomoc
Počas celého roka sme poskytovali pomoc psychologičky, sociálnej pracovníčky
a pacientskej dôverníčky viac ako 100 rodinám s onkologicky chorými deťmi v liečbe,
po liečbe, v terminálnom štádiu alebo rodinám po strate dieťaťa.
Zrealizovali sme dve terapeutické víkendové stretnutia rodín po strate dieťaťa:
Máj 2016 -18 rodín, 68 osôb
September 2016 - 22 rodín, 72 osôb

Rodinám, ktoré stratili dieťa sa venujeme od roku 2011.

FINANČNÁ PODPORA
Liga proti rakovine SR
Podpora zo Dňa narcisov 2016 v sume 5000 eur na zakúpenie automobilu prepravy
detských onkologických pacientov.
Nadácia ESET
Finančná podpora v sume 5000 eur na zakúpenie automobilu prepravy detských
onkologických pacientov.
Karpatská nadácia
Finančná podpora v rámci grantových programov Getrag a T-Systems v celkovej
sume 6065,50 eur.
Ľudia Ľuďom
Finančná podpora prostredníctvom darcovského portálu v sume 5046 eur.

Resonance -2000 eur
TEVA Pharmaceuticals -1870 eur
Active Life, Bodva Spot Club - 1338,60 eur
Nadačný fond Slovanet - 1200 eur
Active Life, Bodva Spot Club - 1338,60 eur
Opera Slovakia - 1000 eur
Nadácia TV Markíza - 1000 eur

Dotácia Mesto Košice - 990 eur
ASUAN a.s. - 500 eur
Maxima Broker a.s.—410 eur
ADTV s.r.o. - 500 eur
KATIS s.r.o. - 300 eur
KROS a.s. - 300 eur

Podpora ostatné firmy a organizácie - 26 307,71 eur

SPOLUPRÁCA
Počas celého roka spolupracujeme s Ligou proti rakovine SR Bratislava, Oddelením
detskej onkológie a hematológie DFN Košice, Spoločnosťou detskej onkológie Košice.
Červený nos Clowndoctors a inými organizáciami s rovnakou alebo podobnou
činnosťou zo Slovenska, Českej republiky a iných krajín.
Zúčastnili sme sa niekoľkých odborných konferencií, rôznych kultúrnych a športových
akcií pre onkologicky choré deti na Slovensku aj v zahraničí. Pravidelne materiálne
podporujeme rodín s onkologicky chorými deťmi a detské onkologické oddelenie

v Košiciach. Pri zútulnení prostredia pre deti na oddelení, sme sa podieľali na projekte
Okná do rozprávok.

FINANČNÁ SPRÁVA
Výnosy 2016, údaje sú uvedené v EUR
Úroky na bežných účtoch
Prijaté dary
Osobitné výnosy
Iné ostatné výnosy
Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od právnických osôb
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2015
Príspevky z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2016
Príspevky z verejných zbierok
Dotácie
Preúčtovanie - výnosy budúcich období
Výnosy celkom - použitie v roku 2016

4 ,66
1232,35
36,38
3527,00
5798,41
57598,18
11807,39
56896,54
80176,63
8233,74
990,00
124459,44
101841,84

Náklady 2016, údaje sú uvedené v EUR
Náklady účel neziskovej organizácie
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Poskytnuté dary
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tvorba fondov
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Daň z príjmov

Náklady správa neziskovej organizácie
Spotreba materiálu
Cestovné
Ostatné služby
Iné ostatné náklady

10001,54
34,88
2441,31
1698,00
124,58
21225,21
23327,87
7498,61
448,23
220,00
1,33
1232,35
812,26
310,60
3527,00
10006,27
8923,33
0,80

609,83
715,04
8591,40
91,40

Náklady účel - pomoc rodinám:
Náklady správa - organizácia:
Náklady celkom :

91834,17
10007,67
101841,84

Náklady na činnosť organizácie sú rozčlenené podľa nákladov financovania účelu
neziskovej organizácie a nákladov financovania správy neziskovej organizácie.
Náklady na správu neziskovej organizácie sú vo výške 9,82 % celkových nákladov.
Organizácia účtuje od 27.6.2011 v sústave podvojného účtovníctva, v zmysle zák.

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, §. 9 , odstavec 1 .

Použitie prostriedkov z asignácie 2% z daní v roku 2016
V roku 2015 organizácia prijala príspevky z podielu zaplatenej dane, za rok registrácie
2014 vo výške 56 939,70 eur.
Uvedená suma bola použitá nasledovne:
rok 2015 vo výške 43,16 eur
rok 2016 vo výške 56 896,54 eur
Použitie prostriedkov z asignácie 2% z daní v roku 2016
V roku 2016 organizácia prijala príspevky z podielu zaplatenej dane, za rok registrácie
2015 vo výške 80 176,63 eur.
Uvedená suma bola použitá nasledovne:
V roku 2016 vo výške 40,68 eur.
Suma vo výške 80 135,95 eur bola prevedená na výnosy budúcich období a bude
použitá v tejto výške do konca roku 2017.
Podrobný prehľad použitia prostriedkov z asignácie 2% z daní je k dispozícii na
webovej stránke organizácie.
Ostatné nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v roku 2016 boli prevedené cez
výnosy budúcich období do roku 2017, v súlade s postupmi účtovania v podvojnom
účtovníctve pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania.

Vývoj účtovnej jednoty
Medziročne sme zaznamenali vyššie výnosy z podielu zaplatenej dane o viac ako 30%.
Zaznamenali sme nárast darov od právnických osôb o viac ako 18%. Celkovo účtovná
jednotka zaznamenala nárast príjmov oproti predchádzajúcim účtovným obdobiam.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky je stabilný. Vzhľadom na
dostatočné finančné krytie, rozširujúcu sa činnosť a realizácie nových projektov
plánujeme naďalej pokračovať v našej činnosti.

Ostatné informácie
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali
udalosti osobitného významu, neboli vynaložené žiadne náklady na činnosť v oblasti
výskumu a vývoja. Nemáme informácie o významných rizikách a neistotách. Účtovná
jednotka nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
V danom účtovnom období nebol návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.

Dátum spracovania výročnej správy
13.4.2017
Miroslava Hunčíková

NAŠE HLAVNÉ CIELE SMERUJÚ K NEUSTÁLEMU ZLEPŠOVANIU KVALITY POSKYTOVANEJ
POMOCI PRE ONKOLOGICKY CHORÉ DETI A ICH RODINY V REGIÓNE KOŠICKÉHO
A PREŠOVSKÉHO KRAJA.

POĎAKOVANIE
POĎAKOVANIE PATRÍ VŠETKÝM NAŠIM PARTNEROM, SPONZOROM, DARCOM,
DOBROVOĽNÍKOM, RODIČOM A OSTATNÝM KTORÍ NÁS PODPORUJÚ, ABY SME MOHLI
POMÁHAŤ DEŤOM Z ONKOLÓGIE.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
SVETIELKO POMOCI n.o.
Pražská 8 , 04011 Košice
Tel.: +421 903 821 676
E-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk
Web :
www.svetielkopomoci.sk
www.detskyhospic.sk
Bankový účet : Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN : SK2009000000000660876163
BIC: GIBASKBX

