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KTO SME
 Poslaním Dobrovoľníckej skupiny Vŕba (DS Vŕba) je zmiernenie utrpenia a zlepšenie 
psychosociálnych podmienok pacientov a pacientiek v nemocnici. Dobrovoľníci a 
dobrovoľníčky v Onkologickom Ústave sv. Alžbety (OÚSA) a v Národnom onkologickom 
ústave (NOÚ) pravidelne a nezištne venujú časť svojho voľného času v prospech pacientov 
a pacientiek - navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú prítomnosť, spoluúčasť. Takto im 
pomáhajú zmysluplne vyplniť čas, teda pacientov a pacientky sprevádzajú. Dobrovoľníčky 
a dobrovoľníci poskytujú servis teplých nápojov pre ambulantných pacientov a pacientky, 
ktorým tak spríjemňujú čakanie na chodbách. Dobrovoľníci ďalej organizujú pre 
pacientov a pacientky pravidelné tvorivé dielne. Vedú mobilnú knižnicu (len v OÚSA), 
hrajú spoločenské hry a zhovárajú sa - čím spríjemňujú neľahký čas hospitalizácie. DS Vŕba 
spolupracuje aj s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami na nepravidelnej báze. Títo v OÚSA 
realizujú cestovateľské, literárne alebo iné záujmové kluby pre spríjemnenie hospitalizácie.

 Na základe skúseností môžeme potvrdiť, že činnosť dobrovoľníkov pomáha 
pacientom a pacientkám v procese liečby. Zmysluplné rozptýlenie, rozhovor, ľudská 
prítomnosť, vypočutie, aktivita, napomáhajú zmierňovať negatívne a ťaživé pocity, ktoré 
so sebou onkologické ochorenie prirodzene prináša.

„Ja Ťa budem sprevádzať, ale Ty mi ukáž cestu“



DS VŔBA POČAS PANDÉMIE
 Kto by to bol povedal, že budeme čeliť pandémii aj v  roku 2021? No žiaľ, takáto bola 
realita a my sme sa s ňou snažili vyrovnať a reagovať na to, čo sa deje spôsobom, ako bolo pre 
nás v tejto situácii možné. Od januára do mája 2021 boli naše služby sprevádzania, roznášania káv 
a čajov, mobilnej knižnice, tvorivých dielní aj príležitostné dobrovoľníctvo pozastavené, a to kvôli 
protipandemickým opatreniam. Aj v  tejto situácii sme však poskytli pomoc nemocniciam, a  to 
prostredníctvom služby navigácie pacientov a sledovania ich možných príznakov koronavírusu   
pri vstupe do nemocnice. Po otvorení vakcinačného centra v Onkologickom ústave sv. Alžbety sa 
dobrovoľníci presunuli a pomáhali navigovať ľudí prichádzajúcich na očkovanie.

 Snažili sme sa prísť na to, akým spôsobom byť pacientom nablízku aj v  situácii, keď 
to fyzicky nie je možné. V  spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom, sme pre pacientov 
Onkologického ústavu sv. Alžbety pripravili možno porozprávať sa s našim dobrovoľníkom 
prostredníctvom telefonického rozhovoru. Vytvorili sme službu na diaľku s názvom: „Telefonická 
linka laickej podpory DS Vŕba“.  Vyškolili sme dobrovoľníkov, ktorí boli v určitých hodinách počas 
dňa k dispozícii pacientom. Táto linka mala byť pre pacientov bezplatná. Dobrovoľníci boli takto 
k dispozícii po celý čas uzatvorenia lôžkových oddelení.

 Pacienti však linku nevyužívali 
vôbec, k  čomu najmä prispel fakt, že 
sme nemohli medzi pacientmi linku 
propagovať. Telefonickú linku laickej 
podpory sme prevádzkovali od januára 
2021 do konca mája 2021.

Našťastie druhá vlna pandémie 
pominula a od júna 2021 boli čiastočne 
obnovené  naše služby v OÚSA. Obnovili 
sme službu sprevádzania, mobilnú 
knižnicu a  tvorivé kluby. Ponuku káv 
a  čajov čakajúcim pacientom pred 
ambulanciami nebolo možné obnoviť 
pre rizikovú povahu tejto služby.  
 
 V  októbri 2021 vplyvom tretej 
vlny pandémie boli služby v OÚSA opäť 
pozastavené. Sme vďační, že napriek 
náročnej situácii sa nám podarilo na 
jeseň zorganizovať nábor nových 
dobrovoľníkov a  taktiež ich zaškoliť, 
a to prostredníctvom kombinácie 
prezenčnej formy a  online formy 
školenia.

„Ako byť nablízku?“



ŠKOLIACI A SUPERVÍZNY TÍM V ROKU 2021
 Supervízorka: Mgr. Marta Špaleková,
 Odborná garantka: Mgr. Mária Hatoková, PhD.
 Školiteľky: Mgr. Mária Hatoková, PhD., MUDr. Dagmar Sorkovská 

KOORDINAČNÝ TÍM DS VRBA
 V roku 2021 zastrešovala koordinačnú činnosť dobrovoľníkov na polovičný úväzok
Mgr. Lucia Kralovičová. Koordinátorkami dobrovoľníckeho programu bola Mgr. Alžbeta
Frimmerová (na MD) a Mgr. Mária Hatoková, PhD.

NAŠI DOBROVOĽNÍCI A DOBROVOĽNÍČKY
 Počas roku 2021 pôsobilo v DS Vŕba 18 pravidelných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Z toho v službe „Pomoci na vstupnom filtri a   vo vakcinačnom centre“ pôsobili pravidelne  
4 dobrovoľníci. Do „Sprevádzania pri lôžkach a hrania hier s pacientami na oddeleniach sa 
v  čase obdobia otvorenia (od polovice mája do polovice októbra) zapojilo 6 dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčok.

 Hospitalizovaným pacientom sa 
počas  „Tvorivých klubov“ venovali 3 
dobrovoľníčky.  „Mobilnej knižnici“ sa 
venovala 1 dobrovoľníčka. Do programu: 
„Telefonická linka laickej psychosociálnej 
podpory Vŕba“ bolo v  čase uzavretia 
lôžkových oddelení (január – máj) 
zapojených 5 dobrovoľníkov.
 
 Dobrovoľníci a dobrovoľníčky 
odpracovali v roku 2021 spolu 882 hodín. 
Z toho v programe:  „Pomoc na vstupnom 
filtri a vo vakcinačnom centre “ odpracovali 
počas pandémie dobrovoľníci spolu 643 
hodín. Počas piatich mesiacov existencie 
dobrovoľníckej služby: „Telefonickej 
linky laickej psychosociálnej podpory 
Vŕba“ venovali dobrovoľníci 156 hodín 
svojho času. Službe:  „Sprevádzanie 
lôžkových pacientov“ prostredníctvom 
rozhovorov, ponuky hrania hier, mobilnej 
knižnice a  tvorivých dielní venovali naši 
dobrovoľníci 83 hodín.



JEDNORAZOVÉ A INÉ AKTIVITY
 Počas roka sme zásobovali knihami knižničný regál na prízemí OÚSA pre pacientov 
a pacientky a návštevníkov nemocnice knihami, príp. časopismi v spolupráci s Miestnou knižnicou 
v Petržalke. Zapojili sme sa do Bratislavského týždňa dobrovoľníctva, kedy sme ponúkli a zrealizovali 
záujemcom infostretnutie o našej činnosti.

ŠKOLENIA A NÁBORY DOBROVOĽNÍKOV  
V ROKU 2021
 
 V roku 2021 sa nám na jeseň podarilo napriek druhej a tretej vlne pandémie zorganizovať 
nábor dobrovoľníkov. V rámci neho sme zorganizovali jedno informačné stretnutie pre uchádzačov 
o dobrovoľníctvo prezenčnou aj online formou a zrealizovali sme osobné rozhovory s uchádzačmi. 
A  napokon sa nám po dlhom čase podarilo uskutočniť aj online a prezenčné školenie nových 
dobrovoľníkov pod vedením Mgr. Márie Hatokovej PhD. a MUDr. Dagmar Sorkovskej. Získali sme 
tak 5 nových dobrovoľníkov.

STAROSTLIVOSŤ O DOBROVOĽNÍKOV 
A DOBROVOĽNÍČKY
 
 Starostlivosť o dobrovoľníkov patrí k jednej z kľúčových zásad fungovania Dobrovoľníckej 
skupiny Vŕba, a  preto sme aj v  čase pandémie organizovali pravidelné supervízne a  intervízne 
stretnutia, a  to dištančnou, online formou. Dobrovoľníci spolu absolvovali 9 supervízií, čo 
predstavuje 15 supervíznych hodín pre 14 dobrovoľníkov   v rámci dvoch supervíznych skupín 
počas roka. Aj napriek pandemickým opatreniam sme sa snažili ostať so všetkými  dobrovoľníkmi 
a  dobrovoľníčkami v  kontakte (aj s tými, ktorí pre pandémiu nemohli ostať v  službách aktívni) 
prostredníctvom emailovej komunikácie, či odoslaním darčeku na konci roka.



PRÁCA S MÉDIAMI
 Snažíme sa, aby o našej práci mali možnosť počuť aj ľudia, ktorí sa nenachádzajú
v blízkosti nemocnice. Našim cieľom je prezentovať dobrovoľnícku činnosť nielen v
nemocniciach, ale poukazovať aj na celkovú dôležitosť dobrovoľníctva ako i na tému
a význam sprevádzania chorých a zomierajúcich.

V roku 2022 ste o DS Vŕba mohli čítať a počuť v týchto médiách:

• časopis Naša nemocnica (OUSA) pravidelná publikačná činnosť o našej službe, počas
celého roka:
1. http://www.ousa.sk/_img/Documents/Nasa_Nemocnica/1-2021m.pdf    str.32
2. http://www.ousa.sk/_img/Documents/Nasa_Nemocnica/2-2021m.pdf    str.22-23
3. http://www.ousa.sk/_img/Documents/Nasa_Nemocnica/3-2021m.pdf    str.21-22
4. http://www.ousa.sk/_img/Documents/Nasa_Nemocnica/4-2021m.pdf    str.28

• denník Postoj - rozhovor s Máriou Hatokovou: Psychologička o smútení: Je to Vnútorná práca, 
potrebujeme pre ňu vytvoriť priestor

• rozhovor s Luciou Kralovičovou pre podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne - Všeobecne 
o zdraví: Smútok je liečivý, len si ho treba prežiť, nie potláčať.

GRANTOVÁ SPOLUPRÁCA A FINANČNÁ PODPORA
 
 Ďakujeme za finančný dar spoločnosti CGI Slovakia a všetkým našim individuálnym a najmä 
dlhodobým pravidelným darcom, ktorí nás podporili platbami na náš účet alebo cez darcovský 
portál.

Ďakujeme tiež všetkým asignátorom 2/3% z daní.

HOSPODÁRENIE

Náklady
Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Náklady celkom

EUR
703,05

11,65
58,63

3470,08
5 697,61
2 023,21

251,04
180

122,58
47,12

12 564,97

http://www.ousa.sk/_img/Documents/Nasa_Nemocnica/1-2021m.pdf
http://www.ousa.sk/_img/Documents/Nasa_Nemocnica/2-2021m.pdf, 
http://www.ousa.sk/_img/Documents/Nasa_Nemocnica/2-2021m.pdf, 
https://www.postoj.sk/91616/je-to-vnutorna-praca-potrebujeme-pre-nu-vytvorit-priestor?fbclid=IwAR16hxt9s7HawLR6NffIJmdMNmhAKIIZe87puA2aBpLDuJYzea08mImZB5w
https://www.postoj.sk/91616/je-to-vnutorna-praca-potrebujeme-pre-nu-vytvorit-priestor?fbclid=IwAR16hxt9s7HawLR6NffIJmdMNmhAKIIZe87puA2aBpLDuJYzea08mImZB5w
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/13-lucia-kra%C4%BEovi%C4%8Dov%C3%A1-sm%C3%BAtok-je-lie%C4%8Div%C3%BD-len-si-ho-treba/id1562941037?i=1000541472892
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/13-lucia-kra%C4%BEovi%C4%8Dov%C3%A1-sm%C3%BAtok-je-lie%C4%8Div%C3%BD-len-si-ho-treba/id1562941037?i=1000541472892


SLOVO NA ZÁVER
 
 Napriek nepriaznivej pandemickej 
situácii, sme krok za krokom robili v roku 
2021, čo bolo v  našich možnostiach, 
aby sme mohli byť k  pacientom bližšie. 
Boli sme prítomní viac na diaľku, alebo 
pri iných činnostiach než tých, ktoré 
sú pre Vŕbu kľúčové. Sme vďační za aj 
tých niekoľko mesiacov, kedy sa mohli 
sprevádzajúci dobrovoľníci na lôžkové 
oddelenia vrátiť. Počúvali sme z  úst 
zdravotných sestier, že im dobrovoľníci 
na oddeleniach chýbajú, že sú pacienti 
a pacientky osamelé. Do toho vo vzduchu 
visela obava z  ochorenia Covid, najmä 
strach o tých najslabších, o onkologických 
pacientov. Rozumeli sme situácii, snažili 
sme sa byť v kontakte tak, ako to bolo 
možné. So supervíznymi stretnutiami aj 
školením sme sa „presunuli“ do online 
priestoru.

 Áno, naša služba nebola možno 
taká, ako sme zvyknutí. Máme nádej, 
že dobrovoľníci tu budú môcť byť pre 
pacientov i naďalej aj v ďalšom roku. Je to 
výzva. Každý rok po ďalšej vlne pandémii 
sa nám zdá, akoby sme začínali odznovu. 
Vstávame. Ideme krok za krokom, tak ako 
sa dá. Pre pacientov, aby mohli zažívať 
blízkosť, obyčajný, ale bezpečný ľudský 
kontakt, či zažiť na chvíľu v nemocnici aj 
niečo netypické. Napríklad na kreatívnych 
dielňach tvoriť niečo pekné, vlastnými 
rukami len tak, pre radosť. Naša skúsenosť 
nám vraví, že to má zmysel.

Výnosy v EUR
Tržby z predaja služieb
Zákonné poplatky
Prijaté príspevky od právnických osôb
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy celkom

EUR
3770

3 799,59
5 390,00

 2 016,15
5 915,49

20 891,231



KONTAKT
Poštová adresa
Onkologický ústav sv. Alžbety  
Dobrovoľnícka skupina Vŕba  
Kolárska 12
811 06 Bratislava

Kontaktná osoba pre dobrovoľníkov a záujemcov  
o dobrovoľníctvo, pre personál a pre pacientov  
Koordinátorka dobrovoľníkov: Ing. Mária Látalová  
tel.: 0948 100 539
e-mail: koordinatorka@dsvrba.sk

Kontaktná osoba pre darcov, sponzorov, médiá, 
 informácie o aktivitách DS Vŕby
Koordinátorka programu: Mgr. Alžbeta Frimmerová  
tel.: 0904 368 693
e-mail:dsvrba@dsvrba.sk




