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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, vypočutie. Takto im pomáhajú zmysluplne vyplniť čas, 
teda pacientov a pacientky sprevádzajú v neľahkom v čase choroby a hospitalizácie. 
 Dobrovoľníčky a  dobrovoľníci poskytujú jednak servis teplých nápojov pre ambulantných 
pacientov a pacientky, ktorým tak spríjemňujú čakanie na chodbách. Dobrovoľníci organizujú pre 
pacientov a  pacientky pravidelné tvorivé dielne. Vedú mobilnú knižnicu (len v  OÚSA), hrajú 
spoločenské hry a zhovárajú sa s pacientmi a pacientkami na lôžkach. 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 prítomosť, vypočutie, 
aktivita, napomáhajú zmierňovať negatívne a ťaživé pocity, ktoré so sebou onkologické ochorenie  
prirodzene prináša. Dobrovoľnícka činnosť teda zmierňuje tieto negatívne pocity a tak napomáha 
v procese liečby.
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Školiaci a supervízny  tím v 
roku 2019 

Lektorky: Mgr. Mária Hatoková PhD., 
MUDr. Dagmar Sorkovská, Mgr. Alžbeta 
Frimmerová 
Supervízori/ky: Mgr. Marta Špaleková, 
Doc. PhDr. Peter Brnula PhD.

Koordinačný tím DS Vŕba 

 V  roku 2019 zastrešovala koordinačnú 
činnosť dobrovoľníkov na plný úväzok 
Ing. Mária Látalová, v decembri tohto roku na 
jej pozíciu nastúpila Mgr. Lucia Kralovičová.  
Koordinátorkou dobrovoľníckeho programu 
bola Mgr. Alžbeta Frimmerová a  Mgr. Mária 
Hatoková, PhD. 



Pravidelné aktivity

 K  pravidelným aktivitám, ktoré 
vykonávali dobrovoľníci v  DS Vŕba v 
roku 2019 patrilo roznášanie teplých 
nápojov (káv a  čajov) pred 
ambulanciami. K  ďalším pravidelným 
aktivitám patrilo sprevádzanie 
hospitalizovaných pacientov, ktoré 
prebiehalo či už formou rozhovoru na 
rôzne témy, hraním hier alebo 
spríjemňovaním času pacientom 
napríklad tvorivými dielňami. V  OÚSA 
prebiehalo sprevádzanie na Internom 
oddelení a na oddelení Rádioterapie A 
a Rádioterapie B a v NOÚ prebiehalo 
na Oddelení radiačnej onkológie.
 Počas roka sme pravidelne 
zásobovali knižničný regál na prízemí 
OÚSA pre pacientov a pacientky 
a  návštevníkov nemocnice knihami, 
príp. časopismi – dary od Miestnej 
knižnice v  Petržalke a  od súkromných 
osôb.

Jednorazové aktivity

 V roku 2019 bolo zorganizovaných 
7 jednorazových akcií. Boli medzi nimi aj minikoncerty 
na oddelení, kde v jeden večer pacientov a pacientky 
potešila svojimi pesničkami a prejavom obľúbená Sima 
Martausová.  Okrem toho sa pacienti mohli preniesť na 
„iné miesta“ pri tradičných cestovateľských večeroch. 
Cez rozprávanie cestovateľov sme spolu „navštívili“ 
Urugvaj-Argentínu-Brazíliu, vypočuli si rozprávanie 
o plavbe po Malajzii a „vycestovali“ sme aj do Kene 
a Nepálu. 
 V  decembri sme zorganizovali tradičné 
koledovanie pre hospitalizovaných pacientov 
a pacientky, kde sa nám spoločne podarilo vytvoriť 
naozaj sviatočnú atmosféru. Na koledovanie prišlo 
spolu 24 dobrovoľníkov a na všetkých týchto akciách 
sa zúčastnilo spolu 32 príležitostných dobrovoľníkov. 
 V rámci príležitostného dobrovoľníctva nám v roku 
2019 vypomohli dvaja gra�ci, jedna fotografka a jeden 
správca webu. 
 V  roku 2019 sme sa v rámci Týždňa dobrovoľníctva, 
ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
zapojili aj do Trhu dobrovoľníctva, kde naši 
dobrovoľníci predstavovali návštevníkom tohto trhu 
činnosti Dobrovoľníckej skupiny Vŕba a v spolupráci 
s  Miestnou knižnicou Petržalka sa   v rámci Týždňa 
dobrovoľníctva rozdávali pacientom knihy zadarmo vo 
vestibule Onkologického ústavu sv. Alžbety.  
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Školenia a nábory dobrovoľníkov v roku 2019 
prebiehali 2 razy a to v marci 2019  a  v  októbri 2019.  V   náboroch sme prijali spolu 7 nových 
dobrovoľníkov. V roku 2019 ukončilo svoju činnosť 6 dobrovoľníkov.

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky

 V roku 2019 pôsobilo v DS Vŕba spolu 26 pravidelných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Z toho 
v službe roznášania teplých nápojov pred ambulanciami ich bolo 7. Do sprevádzania pri lôžkach 
a  hrania hier s  pacientami na oddeleniach sa zapojilo 19 dobrovoľníkov a  dobrovoľníčok. 
Hospitalizovaným pacientom sa počas  tvorivých klubov venovalo 6 dobrovoľníčok. Mobilnej 
knižnici sa venovala 1 dobrovoľníčka.
 Dobrovoľníci a dobrovoľníčky odpracovali v roku 2019 spolu 1171 hodín. Z toho 672 hodín pre 
Onkologický ústav sv. Alžbety a  499 hodín pre Národný onkologický ústav (tieto údaje sú bez 
započítania supervíznych hodín).
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Starostlivosť o dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

 Starostlivosť o  dobrovoľníkov patrí k  jednej z  kľúčových zásad fungovania Dobrovoľníckej 
skupiny Vŕba. Preto boli pravidelne organizované pre dobrovoľníkov supervízne a  intervízne 
stretnutia. Dobrovoľníci spolu absolvovali 20 supervízií a  11 intervízií, čo predstavuje 276 
absolvovaných supervíznych hodín všetkými dobrovoľníkmi.
 K  dobrovoľníckym bene�tom, ako vďaka dobrovoľníkom za ich činnosť patrí aj pozvanie na 
spoločnú večeru 2x v roku. V lete, pri hodnotení a ukončovaní dobrovoľníckeho roku a na konci pri 
hodnotení celého kalendárneho roku. Taktiež boli dobrovoľníci pozvaní aj do Divadla Astorka. 
V rámci bene�tov absolvovalo päť dobrovoľníkov preventívnu prehliadku v Preventívnom centre, 
ktoré pre Dobrovoľnícku skupina Vŕba poskytuje Onkologický ústav sv. Alžbety.

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 
aj poukazovať na celkovú dôležitosť dobrovoľníctva. V roku 2019 o činnosti DS Vŕba alebo o téme 
dobrovoľníctva, kde boli naši dobrovoľníci zapojení hovorili v týchto médiách:

Naša nemocnica, časopis OÚSA : Máme srdce na dlani! Dobrovoľníctvo sedí každému veku, 
str. 24- 25, Pozdrav z Vŕby. Ocenili päťročnú prácu dobrovoľníčky. str. 28, marec 2019

Dobrovoľníci o pacientoch často vedia veci, ktoré nevedia ani ich príbuzní…, Magazín Nadácia 
VÚB, apríl 2019, www: srdcovky.nadaciavub.sk

Naša nemocnica, časopis OÚSA:  Rozhovor s koordinátorkou. str. 22-23, jún 2019

Naša nemocnica, časopis OÚSA – Kávu, alebo čaj? Nech sa páči, ponúknite sa...,  str. 22 -23, 
september 2019

Sú ich bútľavou Vŕbou, 23.10.2019 www.katolickenoviny.sk 

Dobrovoľnícka skupina Vŕba: Nesú závan ľudskosti na onkológiu, 17.10.2019 www.slovoplus.sk  
Naša nemocnica, časopis OÚSA - Vďaka tým medzi nami, ktorí chcú pomôcť iným. „Vŕby“ z druhej 
strany rieky..., str. 22 -23, december 2019
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Hospodárenie

Náklady v EUR
Spotreba materiálu      2.284,52
Náklady na reprezentáciu     705,39
Ostatné služby      3.168,35
Mzdové náklady      13.384,11
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie  4.710,92 
Zákonné sociálne náklady     546,56
Ostatné dane a poplatky     97,08
Ostatné pokuty a penále     60
Iné ostatné náklady      165

Náklady celkom       25.121,93

Výnosy v EUR      
Tržby z predaja služieb     12.000 
Prijaté príspevky od iných organizácií   2.100 
Prijaté príspevky od fyzických osôb    1.988
Príspevky z podielu zaplatenej dane    6.639,15
Výnosy celkom      22.727,15

Získanie dobrovoľníckeho ocenenia : Srdce na dlani

 Ocenenie Srdce na dlani udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum pri príležitosti 
Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra. Ocenenie v kategórii Dobrovoľníctvo 
v zdravotníctve sme získali aj v roku 2019 v kategórií: Dobrovoľníctvo v zdravotníctve. Veľmi 
sa tešíme, že sa nám toto ocenenie podarilo vyhrať už štvrtý rok po sebe.

Grantová spolupráca a �nančná podpora

 V  roku 2019 sme mali úspešnú grantovú spoluprácu s  �rmou TAKEDA, Nadáciou VÚB,   IBM 
Slovakia a.s. a  SK - NIC.  Ďakujeme! Ďakujeme za vianočnú zbierku zamestnancov spoločnosti 
Volkswagen Slovakia. Rovnako ďakujeme všetkým individuálnym a  najmä dlhodobým 
pravidelným darcom, ktorí nás podporili platbami na náš účet alebo cez darcovský portál. 
Ďakujeme aj všetkým asignátorom 2/3%. 
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Na záver pár slov od pacientky, ktorá chcela byť našou 
dobrovoľníčkou, no ohlásilo sa jej onkologické ochorenie a musela 
podstúpiť liečbu.

...Keď som na jar čakala na chodbe na chemoterapiu, tak som si s iróniou spomenula, že stojím 
na poli, kde som začiatkom minulého roka sama chcela byť dobrovoľníkom....Tu som stretla ďalšiu 
“vŕbu” - pána Ferka. Počas čakania som začula z chodby známy zvuk blížiaceho sa vozíka s čajíkmi 
a kávami. Ferko mal zjavne už svoj štýl, pri ktorom sa vždy najprv postavil do stredu čakárne, 
všetkých nás pozdravil a nápoje núkal so sloganom “pripravené boli s láskou!”. Keď som sa mu 
bližšie prizrela, videla som, že hovorí pravdu. Všimla som si, že je to síce starší pán, ale má dušu 
radostného mladíka. Vždy sa usmieval a oči mu žiarili, akoby sa za nami doslova ponáhľal a tešil. 
V kontraste s mnohými jeho rovesníkmi, od ktorých by som skôr počúvala témy typu “dobre už 
bolo”, bol Ferko až neuveriteľná výnimka. Občas do svojho príhovoru pridal niečo humorné, aby 
nám všetkým aj trochu polichotil. Napríklad sa pochválil, že síce všetci jeho priatelia sa čudujú, 
prečo sa dal na takéto dobrovoľníctvo, ale on sám sa bráni tým, že to má samé výhody - a okrem 
iného je stále v spoločnosti krásnych žien. Vďaka vám Ferko! Budem na vás vždy s vďačnosťou 
pamätať... 

dobrovoľník Ferko koledovanie



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
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