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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 venujú časť svojho 
voľného času v prospech pacientov a pacientiek 
- navštevujú ich, ponúkajú im ľudskú 
prítomnosť, spoluúčasť, pomáhajú im vyplniť 
čas hospitalizácie, teda pacientov a pacientky 
sprevádzajú.  Dobrovoľníčky a  dobrovoľníci 
poskytujú servis teplých nápojov pre 

Školiaci a supervízny  tím v roku 2018 

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 2018 zastrešovala koordinačnú činnosť dobrovoľníkov na plný úväzok Ing. Mária Látalová. 
Koordinátorkou programu bola Mgr. Alžbeta Frimmerová.
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ambulantných pacientov a pacientky, ktorým 
spríjemňujú čakanie na chodbách – ponúkaním 
kávy, čaju, knihy, časopisu a  prihovorením sa. 
Organizujú pre pacientov a  pacientky 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.  



Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky

V  roku 2018 pôsobilo v  DS Vŕba spolu 36 dobrovoľníkov a  dobrovoľníčok. Z  toho v  službe 
roznášania teplých nápojov pred ambulanciami ich bolo 12. Do sprevádzania pri lôžkach a hrania 
hier s pacientami na oddeleniach sa zapojilo 18 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Hospitalizovaným 
pacientom sa počas tvorivých klubov venovalo 5 dobrovoľníčok. Mobilnej knižnici sa venovala 1 
dobrovoľníčka.
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky odpracovali v roku 2018 spolu 1270,05 hodín. Z toho 628,35 hodín 
pre Onkologický ústav sv. Alžbety a 456,50 hodín pre Národný onkologický ústav.

Pravidelné aktivity

K  pravidelným aktivitám, ktoré vykonávali 
dobrovoľníci v  DS Vŕba v  roku 2018 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.

Školenia a  nábory dobrovoľníkov v  roku 2018 
prebiehali 2 razy a to na prelome mesiacov 
február/marec  a v októbri 2018.  V  náboroch sme 
prijali spolu 6 nových dobrovoľníkov. V  roku 2018 
ukončilo svoju činnosť 12 dobrovoľníkov.

Jednorazové aktivity

V  roku 2018 bolo zorganizovaných 6 
jednorazových akcií. Bol medzi nimi  
minikoncert na oddelení a cestovateľské 
večery (Južná Amerika, Keňa, Nepál, 
Santiago de Compostella a India, a  v 
decembri  tradičné koledovanie. Na 
koledovanie prišlo spolu 26 
dobrovoľníkov a  spevom túto akciu 
podporil aj spevácky zbor z  Ligy proti 
rakovine. Spolu sa na všetkých týchto 
akciách zúčastnilo 33 dobrovoľníkov.  V 
rámci príležitostného dobrovoľníctva 
nám v roku 2018 vypomohli aj 2 fotogra� 
a dvaja gra�ci. V  roku 2018 sme sa v rámci 
Týždňa dobrovoľníctva, ktoré organizuje 
Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
zapojili aj do Trhu dobrovoľníctva, kde 
naši 6 dobrovoľníci predstavovali 
návštevníkom tohto trhu činnosti 
Dobrovoľníckej skupiny Vŕba.
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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 27 supervízií a 7 intervízií, čo predstavuje 260 hodín absolvovaných 
supervízných 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 aj 5 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 2018 o  činnosti DS Vŕba alebo o  téme 
dobrovoľníctva, kde boli naši dobrovoľníci zapojení hovorili v týchto médiách:

Boli sme ocenení - máme  SRDCE NA DLANI  v kategórii “Dobrovoľník v zdravotníctve” december 
2018

Naša nemocnica, časopis OÚSA: Očami dobrovoľníčky, str. 27, december 2018

Aj naši dobrovoľníci v rozhlasovej relácii Kontakty v rádiu Slovensko 1 o dobrovoľníkoch - senioroch, 
november 2018

Sprevádzajú pacientov na onkológii. Do ponurej atmosféry prinášajú dobrovoľníci ľudskosť, Denník 
N,  august 2018

Naša nemocnica, časopis OÚSA:  Pätnásť (a viac) rokov s pacientmi, str. 24 -25, marec 2018

Naša nemocnica, časopis OÚSA – Ohliadnutie sa za minulým rokom a plány v roku nasledujúcom, 
str. 24, január 2018
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Pri otázke  „Čo sa Vám páči na činnosti dobrovoľníkov DS Vŕba?“ sa vyjadrilo mnoho pcientov 
veľmi konkrétne:
 „Ochota, ústretovosť, porozumenie pri rozhovoroch...som rada, že vôbec niečo takéto funguje“
„Ich schopnosť empatie“
„Ludský prístup, čo je dnes vzácnosť!“
„Že sa starajú trošku o chorých, aby nemysleli na to, že su tu na tomto oddelení“
 „Celkový prístup dobrovoľníkov k pacientom“
„Srdečnosť, ochota, úsmev“
„Slušnosť, empatia, ochota“
„Veľmi dobrý prístup k pacientom. Nevtieravý, zábavný a mojej diagnóze aj ukludňujúci“
„ Prívetivosť a návšteva na oddeleniach a taktiež podpora v chorobe“
„Že sa prišli so mnou porozprávať“
„Bolo to veľmi príjemné prekvapenie, keď došli na izbu a pozývali nás do spoločných priestorov 
nemocncie, kde nám prirpavili „tvorivú dielničku“. Mali sme možnosť príjemne stráviť večerné 
nudné obdobie, vytvorili sme pekné ozdobné veci, cítili sme sa užitočnými a  aj sme sa naučili 
volačo.“

Vyhodnocovanie aktivít a  činnosti, ktoré DS Vŕba 
poskytuje je pre nás veľmi dôležité. Preto sme aj v 
roku 2018 spravili interný prieskum, ako sú s našimi 
aktivitami spokojní predovšetkým pacienti. V 
období máj - jún 2018 sme zrealizovali hodnotenie 
našej práce medzi pacientmi. Do celkového 
hodnotenia kvality poskytovaných služieb bol 
zapojený aj personál ale taktiež aj naši dobrovoľníci. 

Do hodnotiaceho prieskumu sa v  oboch ústavoch 
zapojilo spolu 31 respondentov.  Štatisticky sa 
zapojilo viac žien ako mužov. Veľmi príjemným 
zistením bolo, že pacienti sa tešia aktivitám 
Dobrovoľníckej skupiny Vŕba. Boli spokojní s 
prístupom a  celkovou komunikáciou zo strany 
dobrovoľníkov a dokonca veľké množstvo pacientov 
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Pri otázke „Skvalitnili dobrovoľníci Váš pobyt/návštevu v  nemocnici? Ak áno, ako?“ sme si 
mohli prečítať aj nasledujúce odpoved:
„Odreagovala som sa tu“ (tvorivé dielne)
„Vždy dobrou náladou a úsmevom“
„Oživili hospitalizáciu, podporili v  liečbe, zahnali negatívne myšlienky“ (cestovateľský večer – 
prednáška)
„Najviac tým, že rozdávajú kávu a  čaj, lebo dlho sedíme pred ambulanciami. Mali by chodiť aj 
častejšie“
„Určite áno, je to príjemné spestrenie večera, človek sa má s kým porozprávať, prísť na iné myšlienky 
a pritom si niečo pekné aj urobí“ (tvorivé dielne)
„Človek aspoň na chvíľku zabudne, že je v nemocnici“
„Tvorivé dielne ma neskutočne motivovali. Zbožňovala som tie dni“
„Pri rôznych aktivitách zabúdam na svoju chorobu“
„Spríjemnili mi čakanie ponukou kávy a čaju“
„Zabavenie, strávenie spoločného času“

Presné percentuálne zobrazenia v  grafoch je možné nájsť na našej webovej stránke 
http://dsvrba.sk/vyrocne-spravy-a-hodnotenia/.

by túto dobrovoľnícku službu odporučilo aj 
iným pacientom. Pozitívnym zistením bol 
tiež fakt, že v  hodnotení sa mnoho 
respondentov vyslovilo, že práve aj 
skúsenosť s  dobrovoľníkmi, ich servisom 
káv a  čajov alebo sprevádzanie na 
oddeleniach malo dokonca pozitívny vplyv 
na ich čas strávený v  nemocnici. V 
dotazníku sa nachádzali nielen uzatvorené 
otázky ale aj otvorené, kde sa mohli 
respondenti voľne vyjadriť. Všetky 
odpovede v  otvorených otázkach boli 
pozitívneho charakteru. Sme vďační za túto 
spätnú väzbu, ktorá nás uisťuje, že to čo 
robíme má určite zmysel a význam.

Hodnotenie kvality poskytovaných služieb dobrovoľníkmi DS Vŕba v 
NOU a OÚSA
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Zisk dobrovoľníckeho ocenenia : Srdce na dlani

Ocenenie Srdce na dlani, udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum a  udeľuje sa pri príležitosti Medzinárodného dňa 
dobrovoľníkov, 5. decembra. Ani rok 2018 nebol výnimkou. 
Dobrovoľnícka skupina Vŕba nominovala svoju dlhoročnú 
dobrovoľníčku p. Ľubicu Poliachovú, ktorá do svojej dobrovoľníckej 
služby roznášania káv a  čajov onkologickým pacientom, prichádza 
pravidelne  viac ako 5 rokov. Jej nominácia bola v  kategórií : 
Dobrovoľníctvo v  zdravotníctve. Veľmi sa tešíme, že sa nám toto 
ocenenie podarilo vyhrať už tretí rok po sebe.

Grantová spolupráca

V roku 2018 sme mali úspešnú grantovú spoluprácu s �rmou TAKEDA, Nadáciou VÚB,  IBM Slovakia 
a.s. a Nadáciou HBreavis.
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Hospodárenie

Náklady v EUR
Spotreba materiálu      2.611,76
Náklady na reprezentáciu     816,81
Ostatné služby      5.170,22
Mzdové náklady      12.335,04
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie  4.341,57 
Zákonné sociálne náklady     497,57
Ostatné dane a poplatky     52,96
Iné ostatné náklady      149
Náklady celkom       25.974, 93

Výnosy v EUR      
Tržby z predaja služieb     12.000 
Prijaté príspevky od iných organizácií   4.800 
Prijaté príspevky od fyzických osôb    3.576,90
Príspevky z podielu zaplatenej dane    4.646,27
Výnosy celkom      25.023,17



Kontakt

Poštová adresa:
Onkologický ústav sv. Alžbety
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Kolárska 12
811 06 Bratislava 
 
Kontaktná osoba:
Koordinátorka dobrovoľníkov: Ing. Mária Látalová
tel.: 0948 100 539
e-mail: koordinatorka@dsvrba.sk
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