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Nezisková organizácia POD KRÍDLAMI 

DOMINIKY vznikla 26.11.2014 

registráciou na Obvodnom úrade v 

Nitre pod číslom VVS/NO 23-2014 . 

Sídlo organizácie sa nachádza na 

Hlbokej 77 v Nitre. Zakladateľkou je 

Žaneta Petrášová, bytom Hlboká 77, 

Nitra. Peňažný vklad zakladateľky pri 

vzniku neziskovej organizácie bol vo 

výške 33 €. Orgány neziskovej 

organizácie tvoria, správna rada –

predseda a traja členovia, riaditeľka. 

Dozorným orgánom neziskovej 

organizácie je revízor.



Nezisková organizácia bola založená za účelom 
zabezpečovania týchto všeobecne prospešných služieb:

1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

- poskytovanie služieb detského mobilného hospicu pre 
nevyliečiteľne choré deti od novorodeneckého veku do 
18 rokov veku,

- zabezpečenie rehabilitačných služieb pre deti 
zaradené do starostlivosti detského mobilného hospicu,

2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej 
pomoci:

- poskytovanie služieb psychológa a sociálneho 
pracovníka pre rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi 

- materiálna pomoc pre rodiny s nevyliečiteľne chorými 
deťmi,

- bezplatné zapožičiavanie prístrojového vybavenia pre 
deti zaradené do starostlivosti     hospicu,

- poskytovanie bezplatnej  prepravy do zdravotníckych 
zariadení  pre deti  zaradené do starostlivosti hospicu,

- poskytovanie informačného servisu pre rodiny 
s nevyliečiteľne chorými deťmi, 

- organizovanie rekondičných a rehabilitačných pobytov 
pre rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi,

- spolupráca s organizáciami s podobným zameraním,

- realizácia projektov z grantových fondov,

- dobrovoľnícke aktivity,

- organizovanie a zabezpečovanie odborných školení pre 
personál neziskovej organizácie.



Riaditeľka            - Žaneta Petrášová

Predseda             – JUDr. Jana Berecová Titková

Člen správnej rady 

– Mgr. Silvia Králová 

- Ondrej Petráš

- MUDr. Zuzana Šubová

Revízor                - Gabriela Kvasňovská

Odborný garant: MUDr. Silvia Miková



Počas roka sme uskutočnili niekoľko aktivít, 

absolvovali 10-ky prevozov. Získali sme niekoľko grantov 

a finančných darov.

V krátkosti Vám ich všetky zhrnieme

V januári sme dostali materiálnu pomoc od detí 7 a 8 

ročníka ZŠ Sitnianska v Banskej bystrici.

Materiálnu pomoc pre rodiny sme dostali aj od študentov 

fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre.

Žiaci 2.ZŠ v Leviciach usporiadali zbierku drogérie vo 

februári a v novembri. V decembri predávali charitatívny 

vianočný punč a časť výťažku venovali našej neziskovej 

organizácii.

V marci sme vďaka daru od pána Gajdoša mohli otvoriť 

psychologickú miestnosť, kde sa majú možnosť stretávať 

rodiny po strate dieťaťa a využiť bezplatné služby našej 

psychologičky.

20.3. Sme po náročnom vybavovyní a zabezpečovaní 

všetkého potrebného získali licenciu na prvý detsky 

mobilný hospic v Nitrianskom regióne.

27.3. Sme navštívili deti a rodičov na detskej onkológii. 

Priniesli sme im potrebnú drogériu a deťom hračky.

7.4. sme sa zapojili do verejnej zbierky dňa narcisov 

organizovanej  Ligou proti rakovine

Veronika Matejova so spolužiakmi zorganizovali na 

Piaristickom gymnáziu v Nitre zbierku. Do zbierky sa 

zapojili aj zamestnanci firmy SWAN



V máji sme sa zúčastnili na dvoch akciách. Prvá bola 

MAMA TRH v Nitre a druhá vystúpenie maskotov v 

Bratislavskej ZOO

Opäť sme dostali od pani Kopper výhru v súťaži zlatíčko 

roka. Víkendový pobyt v aquaparku Poprad na ktorú sme 

poslali rodinku so 4 deťmi aby si po dlhej a náročnej 

liečbe užili spoločné chvíle ako rodina.

Získali sme grant vo výške 3500€ od ligy proti rakovine na 

kúpu zdravotných prístrojov do detského hospicu.

16-18.6. sme usporiadali náš prvý relaxačno-terapeutický 

víkendoví pobyt pre rodiny po strate dieťaťa v Štúrove v 

hoteli WELYA. Rodičia a deti mali k dispozícii 

psychologičku, ktorá im radila ako prekonať ťažké 

obdobie po strate. Pre rodiny bol pripravený pestrý 

program ktorého sa mohli zúčastniť.

V júli sme dostali pre deti v našej hospicovej starostlivosti 

hand made výrobky a patchworkové deky.

V auguste sme dostali od zástupcov OZ Klokočina

darčekový kôš plný drogérie, ktorý sme si prevzali na 

Klokočínskom guláš cupe

V septembri sme získali od individuálnych darcov a OZ 

Podaj mi ruku Flavin 7 na podporu imunity pre deti z 

onkológie.

Od darkyne sme získali hačkované hračky ktoré boli 

odovzdané deťom.

V novembri sme plnili sen maminke, ktorá chcela mať 

spomienky a spoločné fotky detí.



Od firmy Giesecke+Devrient Mobile 

Security Slovakia, s.r.o sme získali  

tankovacie karty v hodnote 500€ na 

prevoz detských onkologických 

pacientov a na hospicové výjazdy. 

Zamestnanci firmy 

Giesecke+Devrient Mobile Security

Slovakia, s.r.o urobili zbierku, na 

ktorej vyzbierali neuveriteľných 

600€.

Usporiadal sme už 2. ročník 

Vianočneho večierku pre deti z 

detskej onkológie mimo 

nemocničných priestorov. 

Počas roka sme sa zúčastnili na 

dvoch konferenciách, ktoré nás 

profesionálne posúvajú vpred.

PSS nám darovala 10 tabletov pre 

deti z detskej onkológie  



A aká bola naša pomoc v roku 2017 aj vďaka Vám?

Starali sme sa o 3 nevyliečiteľne choré deti v domácom 

prostredí. Zapožičali sme im bezplatne potrebné zdravotné 

prístroje, zdravotný personál ich navštívil 29 x a v našej 

starostlivosti boli 514 dní. Absolvovali sme 9 hodín 

telefonických konzultácií a najazdili za deťmi 1837 km.

Rodinám sme bezplatne ponúkli pomoc našej canisterapeutky

labradorky Paris a deti sme navštívili 15x.

Uskutočnili sme 77 bezplatných prevozov detských 

onkologických pacientov z Nitrianskeho regiónu do Bratislavy 

na chemoterapiu a späť domov. Najazdili sme pri tom 20798 

km a strávili sme na cestách 387 hodín.

Zabezpečili sme rodinám materiálnu pomoc, poskytli sme 

príspevky na pohreb dieťaťa, preplatili potrebné lieky.

Pre deti v liečbe sme pripravili vianočný večierok 

s vysnívanými darčekmi a večerou.

Pre 7 rodín po strate dieťaťa sme uskutočnili rekondičný 

víkendový pobyt v Štúrove s pomocou psychológa.

Spolupráca
Počas celého roka spolupracujeme s organizáciou Červený nos 

Clowndoctors a inými organizáciami s podobnou činnosťou na 

území SR a CZ



Účtovná závierka 2017

Údaje sú vedené v EUR

Výnosy 2017

Prijaté dary                                                                            4737,29

DMS                                                                                         211,20 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2016                             18 431,57

Liga proti rakovine                                                                 3500,00

Úroky                                                                                         0,47                           

Náklady 2017

Náklady účel neziskovej organizácie 

Spotreba materiálu                                                         8031,86

PHM                                                                                2758,45

Mzdové náklady + odvody                                               10192,88

Projektová réžia               7217,58

Cestovné                                 223,88

Opravy a udržiavanie                                                         253,06

Náklady na reprezentáciu       181,58

Nájomné                                                                         3876,56

Web                                                                                    56,04

Poštovné                                                                             37,25

Telefón, internet                                                              1173,18

Osobitné náklady                804,08

Odpisy DHM a DNM                                                            6627,00

Kurzové straty                                                                       2,37



Náklady správa neziskovej organizácie 2017

Administrácia                               342,09

Ostatné služby                             3858,56

Pokuty a penále                             100,00

Náklady účel – pomoc rodinám     41435,77

Náklady správa                              4300,65

Ostatné nevyčerpané finančné prostriedky 
prijaté v roku 2017 boli prevedené cez výnosy 
budúcich období do roku 2018, v súlade s 
postupmi účtovania v podvojnom účtovníctve 
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 
alebo zriadené na účel podnikania.



Poďakovanie
Naša vďaka patrí  všetkým ľuďom, ktorí nás 

podporovali,  pomáhali nám a verili, že  má to 

zmysel

Naše hlavné ciele do budúceho roka:

Poskytovať hospicovú starostlivosť nevyliečiteľne 
chorým deťom.

Pomoc psychológa po strate dieťaťa, pomoc 
sociálneho pracovníka

Prevoz detských onkologických pacientov do/z 
nemocnice.

Pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám z 
Nitrianskeho kraja.

Usporiadanie víkendového pobytu pre rodiny po 
strate dieťaťa.

Pripraviť a rozbehnúť projekt ,,Nosíme sa na 
detskej onkológii,,



Kontaktné údaje

Pod krídlami Dominiky, n.o.

Hlboká 77, 949 01 Nitra

IČO: 45 744 530

DIČ: 202 41 62 305

IBAN: SK3409000000005065722250

Zapísaná: Okresný úrad Nitra, register 

neziskových organizácii poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby, reg.č. VVS/NO-

23/2014












