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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

Počas roka sme uskutočnili 51 prevzov detí na detskú 
onkológiu a najazdili 12 493 km
V priebehu roka sme sa starali o 3 deti v hospicovej 
starostlivosti. 
V našej starostlivosti boli dohromady 568 dní, navštívili sme 
deti 36 krát, strávili s rodinami 55 hodín, najazdili 2814 km.

V priebehu roka sme navštívili a priniesli materiálnu pomoc 
rodinám na detskej onkológii 2x.

Pripravili a rozbehli sme projekt za pomoci darcov a firiem
“Nosíme sa na detskej onkológii” 
kde sme zriadili bezplatnú požičovňu detských 
ergonomických nosičov a šatiek.

Rodinám po strate dieťaťa sme poskytli finančný dar na 
nevyhnutné výdavky spojené so stratou dieťaťa.

Usporiadali sme víkendový pobyt v Demänovskej doline 
pre 17 rodín po strate dieťaťa. Pocas víkendu sme deťom 
pripravili pestrí program s návštevou Tricklandie.

Zúčastnili sme sa dvoch “Sit down stories” s Veronikou 
Ostrihoňovou. Z toho jedna bola charitatívna a vyzbieralo sa
2500€   



Usporiadali sme 3. ročník Vianočného viečerka pre deti z  
onkógie.

Absolvovali sme niekoľko návštev s našou labradorkou 
Paris 

Dotácie a dary:

IKEA FAMILY :     1685,67€
Finančné prostriedky sa použili na nákup detských nosičov

Liga proti rakovine: 2000€ 
Finančné prostriedky sa použili na čiastočnú úhradu 
rekondičného pobytu pre rodiny po strate dieťaťa

UNIQA Nitra: 376€
Finančné prostriedky sa použili na vstupenky pre rodiny 
do tricklandie počas rekondičného pobytu

Nitrawa o.z.: 840€
Finančné prostriedky sa použili na prepravu detských 
onkologických pacientov na chemoterapiu

Andrea Lili : šek 2000$
Finančné prostriedky sa použili na hospicovú starostlivosť

Nadácia EPH: 5000€
Finančné prostriedky sa použili na nákup drogérie a 
vianočných darčekov pre deti z onkológie



Toptrans: 2000€
Finančné prostriedky sa použili na hospicovú 
starostlivosť

Martin Pavlík nám daroval strešný box aj s 
nosičom aby sme mohli pohodlne prepraviť 
všetok potrebný materiál na pobyt pre rodiny po 
strate dieťaťa

Na 2 základných školách usporiadali zbierku 
drogérie.
2. ZŠ Levice pod vedením pani Agárdyovej
ZŠ Ondreja Cabana Komjatice pod vedením 
slečny Andočovej
Poďakovanie patrí individuálnym darcom a 
firmám ktoré sa podielali na zabezpečení 
detských nosičov:

Elirile, Rischino, Zumbucca, Moyo, Be Lenka, 
MoniLu, Andala care, Srdíčko 
Náš zdravotný personál absolvoval vzdelávacie 
školenia v paliatívnej starostlivosti  



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 2018
Prijaté dary                                                                            4990,75
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2016                             24 069,01
Liga proti rakovine                                                                 2000,00
Moja Agentúra/Sit down Stories                                              2500,00
Nadácia EPH                                                                           5000,00
NSK Nitra                                                                             19 108,00
Toptrans Nitra                                                                         2000,00
Ikea                                                                                        1685,67
Nitrawa o.z.                                                                              876,00
                                                                                                                                                                    

Náklady 2018

Náklady účel neziskovej organizácie 
Spotreba materiálu                                                          9115,97
PHM                                                                                1483,34
Mzdové náklady + odvody                                                 9635,34
Projektová réžia                           15 562,74
Ostatné služby                                                                  5064,99
Opravy a udržiavanie                                                          410,61
Administratíva                                                                    361,94     

        
Nájomné                                                                         9374,77
Web                                                                                    56,04
Poštovné                                                                             84,44
Telefón, internet                                                              1395,83
Osobitné náklady                                806,00
Odpisy DHM a DNM                                                            4970,00
Kurzové straty                                                                       7,41
                                                      



                              

    

Ostatné nevyčerpané finančné 
prostriedky prijaté v roku 2018 boli 
prevedené cez výnosy budúcich 
období do roku 2019, v súlade s 
postupmi účtovania v podvojnom 
účtovníctve pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo 
zriadené na účel podnikania.



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,,

 



          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












