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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII
Nezisková organizácia SVETIELKO POMOCI vznikla 27.6.2011 registráciou na Obvodnom úrade
(teraz Okresný úrad) v Košiciach pod číslom OVVS/12/2011. Sídlo organizácie sa nachádza na
Pražskej ulici č. 541/8 v Košiciach. Orgány tvorí správna rada, revízor a riaditeľ neziskovej
organizácie. Zakladateľkou, štatutárnou zástupkyňou a výkonnou riaditeľkou je Miroslava
Hunčíková, bytom Pražská 541/8, Košice. Je držiteľkou ocenenia Filantrop roka 2014 a laureátkou
prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo 2015. Organizácia bola zapísaná do registra partnerov
verejných služieb dňa 18.6.2019.
Organizácia celoročne poskytuje tieto druhy všeobecne prospešných služieb :
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnej starostlivosti, medzi ktoré patrí pomoc pre deti
s onkologickými chorobami a ich rodiny. Pomoc je poskytovaná v rôznych formách - prepravná
služba pre deti s onkologickými chorobami, ubytovanie v náhradnom domove pre rodičov
chorých detí, detský mobilný hospic pre región Košického a Prešovského kraja, starostlivosť o rodiny
po strate dieťaťa, terapeutické stretnutia rodín, pomoc psychologičky a sociálnej pracovníčky,
špecializované sociálne poradenstvo, finančná a materiálna pomoc, kompenzácia zvýšených
výdavkov na liečbu, poskytovanie informačného servisu pre rodiny s chorými deťmi, organizovanie
kultúrnych a športových podujatí, spolupráca s organizáciami, poskytujúcimi služby pre rodiny s
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 poskytovanie zdravotnej starostlivosti 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, zapožičiavanie potrebného prístrojového vybavenia pre paliatívnu
starostlivosť o onkologicky choré deti v domácom prostredí, formou ambulantnej a hospicovej
služby.

ĽUDIA V ORGANIZÁCII
V roku 2020 nenastali žiadne zmeny v orgánoch neziskovej organizácie.
František Míka, predseda správnej rady
Ladislav Soľák, člen správnej rady
Iveta Pittner, člen správnej rady
Viktória Farkašová, revízor
Miroslava Hunčíková, riaditeľka

Domáca hospicová starostlivosť
MUDr. Ladislav Deák , odborný garant
MUDr. Natália Galóová, MUDr. Zuzana Marciová, MUDr. Jana Šefranková
Emília Gallová, PhDr. Tibor Štefánik,
Mgr. Monika Baluchová, Veronika Tomášová
Špecializované sociálne poradenstvo
Mgr. Zdenka Behunová, Mgr. Ľudmila Bíšová
Projekt cezhraničnej spolupráce
Mgr. Monika Baluchová, Mgr. Zdenka Behunová, Mgr. Ľudmila Bíšová, Viktória Farkašová,
Mgr. Viera Horniaková, Miroslava Hunčíková, Mgr. Katarína Margetinová
Pomoc rodinám
Viktória Farkašová, Martin Vaško
Prepravná služba
Zoltán Antal, Radoslav Farkaš, Miroslav Fľak, Róbert Gábor, Róbert Karen, Ivan Karička,
Štefan Kuchta, Ján Malinič, Rudolf Remetei, Juraj Szoták, Stanislav Toplanský , Marek Vasiľ
Manažment, administratíva, projektová a grantová činnosť, fundraising, dobrovoľníci
Miroslava Hunčíková

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme v súlade s rozhodnutím číslo spisu 14107/2019M_OSS, číslo záznamu zo dňa 22.08.2019, ktoré bolo vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí
rodiny Slovenskej republiky. Predmetným Rozhodnutím bola organizácii Svetielko pomoci, n.o.
predĺžená akreditácia, ktorá bola udelená rozhodnutím ministerstva číslo spisu 12539/2017-M_OSS,
číslo záznamu 36653/2017 zo dňa 25. augusta 2017.
Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva je realizované ambulantnou, ale najmä
terénnou formou. Ambulantne je služba poskytovaná v poradni na Pražskej ulici 4 v Košiciach a
terénne na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Najčastejším miestom výkonu
špecializovaného poradenstva je nemocničné oddelenie detskej onkológie a hematológie
Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde dochádza k prvému kontaktu špecializovaných
poradcov s klientmi.
Zodpovednou zástupkyňou za vykonávanie odbornej činnosti špecializovaného sociálneho
poradenstva je Mgr. Zdenka Behunová.
Špecializované poradkyne
Mgr. Zdenka Behunová, sociálna pracovníčka – úväzok 18,75 hod./týždeň
Mgr. Ľudmila Bíšová, psychologička – úväzok 18,75 hod./týždeň
Ekonomické
ukazovatele
v Košickom kraji

poskytovaného

špecializovaného

sociálneho

poradenstva

Počet hodín špecializovaného sociálneho poradenstva na základe zmluvy: 1882,5
Výška dotácie Košického samosprávneho kraja na poskytovanie špecializovaného sociálneho
poradenstva: 18 945,36 eur
Celkové ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020: 18 945,36 eur
Celkové bežné výdavky za rok 2020: 19 747,76 eur
Ekonomicky oprávnené náklady/1 hod. špecializovaného sociálneho poradenstva: 10,06 eur
Celkový fond pracovného času: 1882,5 hodín (2 poradcovia, úväzok 18,75 hod./týždeň)
Odpracovaný fond pracovného času: 1605 hodín (2 poradcovia, úväzok 18,75 hod./týždeň)
Supervízor: Mg. Beáta Horváthová
Ciele špecializovaného sociálneho poradenstva
Špecializované sociálne poradenstvo má svoje explicitné zadefinovanie v § 19 ods. 3 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Vychádzajúc z tejto definície a jej aplikovaním na našu prácu
môžeme povedať, že špecializované sociálne poradenstvo je zistenie:
a) príčin vzniku - onkologické ochorenie dieťaťa je príčinou vzniku mnohých sociálnych problémov,
b) charakteru - charakter sociálnych problémov tvorí: izolácia rodiny, ekonomické problémy,
zanedbávanie súrodencov a zmena rôl v rodine,
c) rozsahu - v závislosti od obdobia liečby(začiatok liečby, terminálne štádium liečby) sociálne
problémy majú rôzny rozsah.
V praxi ide o zisťovanie problémov fyzických osôb (dieťa v liečbe, v terminálnom štádiu liečby),
rodiny (rodičia, súrodenci, širšia rodina dieťaťa v liečbe) alebo komunity (spolužiaci v triede,

kolegovia rodičov v práci) a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. Cieľovými skupinami sú:
rodiny s detským onkologickým pacientom v liečbe a rodiny s detským onkologickým pacientom
v terminálnom štádiu liečby.
V roku 2020 obe špecializované sociálne poradkyne absolvovali 1416 intervenčných hodín a
vykonali spolu 758 intervencií. V dôsledku pandémie COVID – 19 sa aktivity špecializovaného
sociálneho poradenstva intenzívnejšie presunuli do online priestoru a prebiehali telefonickou alebo
online formou (viď tabuľka).
Tabuľka: Prehľad intervencií vykonaných v roku 2020 špecializovanými sociálnymi poradcami
Poradca č. 1

Poradca č. 2

Celkový počet dlhodobých
klientov

25

35

Počet telefonických intervencií

113

175

Počet e-mailových intervencií

146

73

Počet osobných intervencií

124

127

Celkový počet hodín intervencii

670

746

Špecializovaní sociálni poradcovia sa stretávajú s rôznorodými problémami, z ktorých niektoré
vznikli v rodine pred diagnostikovaním onkologického ochorenia u dieťaťa a liečbou sa prehlbujú.
Iné vznikli po diagnostikovaní ochorenia a rodina sa musí naučiť ich riešiť a vysporiadať sa s nimi.
Základné problémy by sme mohli rozdeliť do niekoľkých okruhov:
- nízky príjem rodiny a zlá ekonomická situácia
- práceneschopnosť jedného z rodičov, ktorý sa riadne a osobne stará o choré dieťaťa
- izolácia jednotlivých členov rodiny
- strata sociálnych kontaktov
- hľadanie možnosti zvýšenia príjmu rodiny v období starostlivosti o liečené dieťa (príspevky,
prídavky, rôzne formy finančnej podpory z neziskového sektora)
- negatívne psychické prežívanie onkologického ochorenia (z pohľadu dieťaťa a rodinných
príslušníkov) obavy z budúcnosti v súvislosti s priebehom liečby a času po liečbe
- negatívne prejavy hospitalizmu: šok a odmietanie na začiatku liečby, pri stanovení a oznámení
diagnózy ku každému klientovi (dieťaťu aj dospelému pristupujeme individuálne).
Najčastejšou metódou práce je rozhovor v prvom rade diagnostický a v neskorších fázach
poradenský, informačný a suportívny. Často je využívaná hrová intervencia, podpora, distribúcia
a medziodborová spolupráca. Najčastejšie spolupracujúce organizácie sú: štátne inštitúcie (Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne), neziskové organizácie
na Slovensku, v zahraničí a v neposlednom rade nemocničné oddelenie Detskej onkológie a
hematológie v Košiciach, kde sa deti liečia.

Význam a prínos špecializovaného sociálneho poradenstva vidíme najmä v tom, že našim klientom
je poskytnutá možnosť sprevádzania, podpory a opory v procese zvládania negatívnych
sociálnych, emocionálnych a materiálnych dôsledkov liečby.
Praktickými výsledkami našej práce sú nielen pozitívne spätné väzby od našich klientov, ale
predovšetkým konkrétne riešenia, ktoré sme spoločne dosiahli napr.:
a) pomoc pri administratívnych postupoch spojených s vybavovaním kompenzačných a
zdravotných pomôcok a príspevkov (príspevok na opatrovanie, príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla, parkovací preukaz a pod.)
b) sieťovanie komunitných zložiek sociálneho prostredia napr. obec, mesto, školské zariadenie,
zamestnávateľ a rôzne komunitné neziskové organizácie, ktoré sú dôležitým participantom pri
riešení a zvládaní vzniknutých problémov.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
Centrum sprevádzania rodín
Centrum sprevádzania rodín bolo prístupné do 31.7.2020. Dôvodom na jeho zrušenie bol
predpokladaný pokles financovania prevádzky, obmedzenia v súvislosti s covid19 a znížený
záujem o aktivity v centre. Od augusta 2020 sme v zníženej miere pripravovali aktivity pre deti a ich
rodičov v priestoroch Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach. Išlo najmä o tvorivé dielne
a individuálne stretnutia s rodičmi detí v liečbe alebo po strate dieťaťa s dodržiavaním aktuálne
platných obmedzení.

Prepravná služba
Prepravná služba pre deti a ich rodičov je dostupná 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
Jej prevádzku v značnej miere obmedzila pandémia covid19 s výrazným poklesom
poskytovaných prevozov detských onkologických pacientov a ich sprevádzajúceho rodiča.
V roku 2020 sme uskutočnili 279 bezplatných prepráv pre 48 detských pacientov. Celkovo sme
najazdili 74905 km, z toho 36 krát sme viezli pacientov na kontroly alebo vyšetrenia do Bratislavy
a 1 krát do Banskej Bystrice. V rámci výjazdov lekárov, sestier a ostatného personálu sme k detským
pacientom v domácej hospicovej starostlivosti najazdili 1746 km. Prepravná služba bola
podporená dotáciou mesta Košice v sume 3757,60 eur a dotáciou MIRRI SR v sume 7985,11 eur.

Náhradný domov
Možnosť bezplatného ubytovania pre deti a ich rodičov za dlhoročnej podpory Ligy proti rakovine
SR poskytujeme rodinám na akúkoľvek dlhú dobu ho potrebujú. V náhradnom domove pre deti a
rodičov majú k dispozícii kompletné vybavenie 3-izbového bytu v blízkosti Detskej fakultnej
nemocnice Košice. V tomto roku sme poskytli ubytovanie pre 9 rodín/24 osôb, ktoré prespali v
náhradnom domove pre rodičov a deti v Košiciach 155 krát.

Finančná a materiálna pomoc
Počas celého roka sme rodičom detí s onkologickými chorobami poskytovali finančnú pomoc na
výdavky spojené s liečbou v zahraničí, preplatenie nemocničného poplatku, zakúpenie
parochne, zapožičanie rehabilitačných pomôcok, rehabilitácie v špecializovanom centre, pri zlej
sociálnej situácii rodiny, alebo príspevok na pohreb pri úmrtí dieťaťa. Materiálna pomoc bola
počas celého roka poskytovaná vo forme Balíčkov pomoci pre novoprijatých aj súčasných
detských pacientov, ktorý obsahoval rôzne hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky,
informačné publikácie, stravné lístky a iné potrebné veci. Pomoc rodinám bola podporená
dotáciou na pracovné miesto v sume 748,50 eur.

Psychosociálna pomoc
Psychologička a sociálna pracovníčka sa aj v tomto roku venovali deťom, ktoré sa liečia na
Oddelení detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice. Boli uskutočnené
viaceré psychologické a sociálne intervencie rôzneho typu v rodinách z Košického a Prešovského
kraja, kde je dieťa pacient s onkologickou diagnózou v liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu.
Často tieto intervencie kvôli pandémii covid19 prebiehali v on-line priestore, v malej miere pri
osobných stretnutiach.
Psychologička sa pravidelne venovala rodinám, kde sa dieťa liečilo, vyliečilo, ale aj tým, ktoré
o dieťa prišli. Sociálna pracovníčka zabezpečovala
prvotný kontakt s rodinami s novo
diagnostikovaným detským pacientom, kde odovzdala rodičom Balíček pomoci. Následne bolo
poskytované individuálne poradenstvo pre rodiny a pomoc pri riešení ich zložitej situácie a nájdení
východiska z nej. Špecializované sociálne poradenstvo bolo podporené dotáciou Košického
samosprávneho kraja v sume 18945,36 eur.

Domáca hospicová starostlivosť
Detský mobilný hospic pre deti s onkologickými chorobami s pôsobnosťou v Košickom a
Prešovskom kraji. Od roku 2013 sme členom Asociácie paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Slovenska. Pôsobíme ako druhé zariadenie na Slovensku, ktoré umožňuje nevyliečiteľne chorým
deťom v terminálnom štádiu prežiť posledné chvíle doma s rodinou a blízkymi.
V roku 2020 sme sa starali o dvoch detských onkologických pacientov v terminálnom štádiu
z Košického a Prešovského kraja. V našej starostlivosti boli celkovo 144 dní, uskutočnilo sa 15
domácich návštev. Bol zabezpečený nepretržitý telefonický dispečing členmi hospicového tímu
a bezplatne poskytnuté prístrojové vybavenie, zdravotnícke potreby a lieky. Spolupracovali sme s
organizáciou Červený nos Clowndoctors, ktorá v rámci svojho projektu Prezuvky máme
navštevuje deti v domácej starostlivosti.

Terapeutické stretnutia rodín
V roku 2020 sme terapeutické víkendové stretnutia rodín po strate dieťaťa nerealizovali vzhľadom
na celosvetovú pandémiu covid19 a rôzne opatrenia a obmedzenia epidemického režimu.

Materiálna pomoc pre Detskú fakultnú nemocnicu Košice
V tomto roku sme zabezpečili pre Detskú fakultnú nemocnicu Košice špeciálne zdravotnícke
prístroje, špeciálny zdravotnícky materiál, rôzne dezinfekčné a hygienické pomôcky v celkovej
sume 35847,14 eur. Financie na tieto materiálne dary sme získali cez rôzne grantové programy, od
právnických alebo fyzických osôb, alebo z asignácie 2%. Časť z toho v sume 22737,20 eur bola
zabezpečená z projektu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA ENI BCB 2014-2020.

Projekt cezhraničnej spolupráce MAĎARSKO-SLOVENSKO-RUMUNSKO-UKRAJINA
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE ENI 2014-2020
PARTNERSTVO BEZ HRANÍC
Názov projektu: Spoločná iniciatíva na zlepšenie kvality života detí s onkologickými chorobami v
Zakarpatskej oblasti, Košickom a Prešovskom kraji.
Partneri projektu:
Svetielko pomoci - Pre deti z onkológie (Slovenská republika)
Рада захисту прав пацієнтів та медпрацівників (Ukrajina)
Celková suma projektu: 328129,52 EUR
Výška príspevku EÚ: 295316,56 EUR
Suma projektu SK: 149435,72 EUR
Suma projektu UA: 178693,80
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
O projekte: Projekt skvalitní zdravotnú, rehabilitačnú, sociálnu a psychosociálnu pomoc deťom s
onkologickým ochorením a ich rodinám. Vylepší infraštruktúru zdravotníckych a sociálnych služieb
v Zakarpatskej časti Ukrajiny, umožní výmenu skúseností oboch partnerských organizácií a
implementáciu know-how špecialistov zo Slovenska a ďalších krajín EÚ. Projekt sa bude realizovať
od 1. novembra 2019 do 31.októbra 2021.
V priebehu roku 2020 boli z projektu zabezpečené:
21 ks lavičiek do nemocničných čakární Detskej fakultnej nemocnice Košice v hodnote 4620 eur
8 ks ohrievačov aerosólov s príslušenstvom pre Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej
medicíny Detskej fakultnej nemocnice Košice v hodnote 12902 eur
5 ks pulzných oximetrov s príslušenstvom pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej
fakultnej nemocnice Košice v hodnote 2460 eur
1 ks monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie
Detskej fakultnej nemocnice Košice v hodnote 1704 eur
4 ks germicídnych žiaričov pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej
nemocnice Košice v hodnote 1051,20 eur
Celková suma: 22737,20 eur

UDALOSTI A AKTIVITY
Deň detskej onkológie
V roku 2020 sme sa plánovali zapojiť do Medzinárodného dňa detskej onkológie, ktorý sa
každoročne koná 15. februára. Vzhľadom na platný zákaz návštev sme nemohli pre deti na
Oddelení detskej onkológie a hematológie DFN Košice pripraviť program a navštíviť ich osobne.
V centre sprevádzania rodín sa konala omša za uzdravenie detí, ktoré zvádzajú boj s rakovinou a
spomienka na deti, ktoré boj s chorobou prehrali. Po nej sa uskutočnilo podporné stretnutie rodín
po strate dieťaťa, kde sa zišlo viac ako 15 rodín z východného Slovenska.

Charitatívne akcie Active Life
Športové zoskupenie pripravilo počas roka dve akcie, ktoré pomohli deťom s onkologickými
chorobami a ich rodinám zvládnuť ťažkú životnú situáciu:
a) súťaž vo varení gulášu – výťažok z akcie bol použitý pre konkrétnu rodinu v hmotnej núdzi
b) virtuálny beh Magna Hill race 2020 – pod záštitou firmy Magna PT s.r.o. bol výťažok z akcie
použitý na nákup hygienických, dezinfekčných a zdravotníckych potrieb pre detských
pacientov v liečbe

Aktivity projektu cezhraničnej spolupráce
Počas roka sa nám podarilo pripraviť niekoľko stretnutí s deťmi a ich rodičmi za dodržania aktuálne
platných hygienických nariadení a obmedzení:
a) tvorivé dielne pre deti s onkologickými ochoreniami
b) canisterapia pre deti s onkologickými ochoreniami

Dobrovoľnícke aktivity
V tomto roku sme zaznamenali pokles počtu dobrovoľníkov z radov zamestnancov firiem,
stredných škôl aj súkromných osôb. Celkovo sa do dobrovoľníckych akcií počas celého roka
zapojilo 6 osôb. Podarilo sa zrealizovať iba obmedzené množstvo dobrovoľníckych prác:
a) upratovacie a čistiace práce v Náhradnom domove Ligy proti rakovine v Košiciach
v rámci celoslovenskej aktivity Naše mesto spolu so zamestnancami Tatrabanky a.s.
b) pravidelná starostlivosť o výpočtovú techniku
c) zabezpečenie hygienických a dezinfekčných potrieb do balíčkov pomoci
d) zabezpečenie materiálu na tvorivé činnosti
Ďakujeme všetkým, firmám i jednotlivcom, ktorí nám venovali svoj čas, svoje skúsenosti a svoju
ochotu pomôcť.

FINANČNÁ SPRÁVA
Údaje sú uvedené v EUR
Ostatné údaje sú súčasťou účtovnej závierky za rok 2020
Prehľad hlavných prijatých zdrojov v roku 2020
Asignácia 2% z daní

60301,76

Dotácie (mesto Košice, Košický samosprávny kraj, ÚPSVaR, MIRRI)

33887,54

Právnické osoby

30590,14

Fyzické osoby

14768,33

-

z toho prijaté cez darovací portál

Prijaté príspevky z verejnej zbierky

7010,00
1803,90

Krátkodobý majetok k 31.12.2020
Pokladnica
Bankové účty
Stravné lístky zamestnanci

34,03
159724,14
488,00

Náklady na jednotlivé aktivity
Prepravná služba pre deti s onkologickými chorobami

25786,91

Špecializované sociálne poradenstvo

19747,76

Finančná podpora rodín

18872,24

Podpora Oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN Košice

15825,14

Podpora Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice

15402,00

Centrum sprevádzania rodín

7372,03

Detský mobilný hospic

7312,52

Materiálna podpora rodín

6796,92

Podpora Detskej fakultnej nemocnice Košice

4620,00

Náhradný domov LPR pre deti a rodičov Košice

427,32

Členenie nákladov podľa účelu použitia – účtovná trieda 5
Náklady účel - pomoc rodinám
Náklady správa - organizácia
Náklady celkom

190274,93
16743,20
207018,13

Dary, dotácie a granty
Dotácia Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

19369,62

-

z toho vrátená nepoužitá časť

11384,51

Dotácia Košický samosprávny kraj

18975,60

-

z toho vrátená nepoužitá časť

30,24

Svetielko Pomoci neinvestičný fond

6877,44

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.

4750,00

Nadácia Tatrabanka

4500,00

Dotácia mesto Košice

3757,60

Alis Slovakia s.r.o.

3000,00

Imkon Distribution s.r.o.

2200,00

Active Life n.o.

1415,00

Nadácia centra pre filantropiu

1200,00

Asuan a.s.

647,70

Nadácia Orange

560,00

Nadace Via

540,00

Nadácia Pontis

40,00

Použitie prostriedkov z asignácie 2% z daní prijatých v roku 2019
V roku 2019 organizácia prijala príspevky z podielu zaplatenej dane, za rok registrácie 2018
vo výške 97389,93 eur. Uvedená suma bola použitá nasledovne:
rok 2019: 53,80 eur
rok 2020: 38696,74 eur
Suma vo výške 58639,39 eur bola prevedená na výnosy budúcich období a bude použitá v tejto
výške do konca roku 2021.
V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 z. z. podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný
prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť
na účely podľa osobitného predpisu do konca roka 2021.

Použitie prostriedkov z asignácie 2% z daní prijatých v roku 2020
V roku 2020 organizácia prijala príspevky z podielu zaplatenej dane, za rok registrácie 2019
vo výške 60301,76 eur. Uvedená suma bude použitá nasledovne:
rok 2020: 53,80 eur
Suma vo výške 60647,96 eur bola prevedená na výnosy budúcich období a bude použitá v tejto
výške do konca roku 2021.

Podrobný prehľad použitia prostriedkov z asignácie 2% z daní za jednotlivé roky nájdete na
webovej stránke organizácie, v sekcii O nás → Použitie 2% z daní alebo v Obchodnom vestníku
v sekcii Zverejňovanie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických
osôb a právnických osôb.

Náklady na činnosť organizácie sú rozčlenené podľa financovania účelu neziskovej organizácie
a financovania správy neziskovej organizácie. Náklady na správu neziskovej organizácie za rok
2020 sú vo výške 8,10 % 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 .
Ostatné nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v roku 2020 boli prevedené cez výnosy
budúcich období do roku 2021, v súlade s postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve pre
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Vývoj účtovnej jednotky
Medziročne sme zaznamenali nižšie výnosy z podielu zaplatenej dane o viac ako 38 %.
Zaznamenali sme nárasty dotácií zo štátneho rozpočtu a rozpočtu územnej samosprávy. Celkovo
účtovná jednotka zaznamenala pokles príjmov oproti predchádzajúcim účtovným obdobiam.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky sa javí ako stabilný, avšak vzhľadom na
súčasnú situáciu spojenú s pandémiou covid19 sa môže stať, že príjmy organizácie môžu klesať.
Vzhľadom na súčasné finančné krytie plánujeme naďalej pokračovať v našej doterajšej činnosti.

Ostatné informácie
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, neboli vynaložené
žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Máme však informácie o významných
rizikách a neistotách. Nastali udalosti osobitného významu vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorou
je celosvetová pandémia COVID 19. Predpokladáme v nasledujúcich účtovných obdobiach
pokles všetkých typov príjmov organizácie.
Účtovná jednotka nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
V danom účtovnom období bol správnou radou organizácie podaný návrh na rozdelenie zisku
za rok 2018 a 2019 v prospech tvorby fondov zo zisku. Štatutárny zástupca organizácie navrhuje
dosiahnutý výsledok hospodárenia za rok 2020 preúčtovať v nasledujúcom období na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

VÝROK AUDÍTORA

SPOLUPRÁCA
Počas celého roka spolupracujeme s Ligou proti rakovine SR Bratislava, Oddelením detskej
onkológie a hematológie DFN Košice, Spoločnosťou detskej onkológie Košice, Svetielkom Nádeje
Banská Bystrica, Pod krídlami Dominiky Nitra, Červený nos Clowndoctors. Physio Canis o.z. a inými
organizáciami s rovnakou alebo podobnou činnosťou zo Slovenska, Českej republiky a iných krajín.
NAŠE HLAVNÉ CIELE SMERUJÚ K NEUSTÁLEMU ZLEPŠOVANIU KVALITY A ROZŠIROVANIU
POSKYTOVANEJ POMOCI PRE DETI S ONKOLOGICKÝMI CHOROBAMI V REGIÓNE KOŠICKÉHO A
PREŠOVSKÉHO KRAJA.

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

KONTAKTNÉ ÚDAJE
SVETIELKO POMOCI n.o.
Pražská 541/8 , 04011 Košice - Západ
Tel.: +421 903 821 676
E-mail: svetielkopomoci@netkosice.sk
Web: www.svetielkopomoci.sk
www.detskyhospic.sk
Bankový účet: Slovenská sporiteľňa a.s.
BIC SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK20 0900 0000 0006 6087 6163

Dátum vypracovania výročnej správy
31.3.2021
Miroslava Hunčíková

