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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:
 - 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,
 - 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 a deti s 
onkologickým ochorením,
-  poskytovanie informačného servisu pre rodiny 
s nevyliečiteľne chorými deťmi, 
- organizovanie rekondičných pobytov pre rodiny po strate 
dieťaťa,
- 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 

                           - Ondrej Petráš

                           - MUDr. Zuzana Šubová

                           - Bc. Gabriela Henželová

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

Starali sme sa o 7 nevyliečiteľne chorých detí v domácom 
prostredí. 
Zapožičali sme im bezplatne potrebné zdravotné prístroje, 
zdravotný personál ich navštívil 27 x a v našej starostlivosti 
boli 1238 dní.
Absolvovali sme 36 hodín telefonických konzultácií a 
najazdili za deťmi 3119 km, rodiny sme navštívili
celkovo 39x.
Uskutočnili sme 104 bezplatných prevozov detských 
onkologických pacientov z Nitrianskeho a
Trnavského regiónu do Bratislavy na chemoterapiu a späť 
domov.
Najazdili sme pri tom 34050 km a strávili sme na cestách 
850 hodín.
Zabezpečili sme rodinám materiálnu pomoc, poskytli sme 
príspevky na pohreb dieťaťa, preplatili
potrebné lieky, zabezpečili potraviny.



Absolvovali sme niekoľko návštev s našou labradorkou 
Paris 

Dotácie a dary:

PHOENIX a lekárne PARTNER nám darovali automobil 
Renault Clio grandtour na hospicové výjazdy a prevoz 
detských pacientov na onkológiu a tankovaciu kartu v 
sume 1200€

NSK Nitra 20 000€ na prevádzku detského hospicu

Charitatívna zbierka TV JOJ 8769,23€

Na ZŠ Ondreja Cabana Komjatice pod 
vedením slečny Andočovej usporiadali zbierku 
drogérie.

Začali sme spoluprácu so spoločnosťou LIDL 
Slovensko, kde pravideľne od zákazníkov 
dostávame trvanlivé potraviny ktoré sa 
prerozdeľujú rodinám.



Účtovná závierka 2020

Údaje sú vedené v EUR

Výnosy 2020
Prijaté dary                                                                            7248,87
Príspevky z podielu zaplatenej dane v roku 2019                      9787,84        
TV JOJ                                                                                    8769,23 
NSK Nitra                                                                              20000,00
RPC                                                                                        3000,00
PHOENIX                                                                                   500,00
                                                                                                                                                                    

Náklady 2020

Náklady účel neziskovej organizácie 
Spotreba materiálu                                                             874,39*
PHM                                                                                  2005,99*
Mzdové náklady + odvody                                                234745,96*
Projektová réžia                                         3632,04*
Ostatné služby                                                                   3121,78*                                                         
Administratíva                                                                      61,52*   

        
Web                                                                                     73,81*
Poštovné                                                                               6,70*
Telefón, internet                                                                752,53*
Osobitné náklady                                         1470,92*
Odpisy DHM a DNM                                                            9211,75*
Reklama                                           318,13*
Nájomné                                                                           3906,24*
Osobitné náklady                                                               1619,72*



                              

    

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.



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.
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