
Výročná správa
 

ŽELAJ SI 
za rok 2010



Rok 2010 bol pre Želaj si o. z. piatom rokom činnosti, počas 
ktorého sme plnili želania ťažko chorým a zomierajúcim 
deťom. Podarili sa nám veľké veci: Splnili sme doteraz 
najväčší počet želaní za rok – 77, čo sú takmer dve 
želania týždenne. Zahájili sme 1. ročník Dňa lampiónov 
a želaní, ktorí pritiahol do ulíc Bratislavy približne 7000 
ľudí. Podarilo sa nám tak získať financie na plnenie snov 
detí na rok a pol dopredu. Lampióny sme neskôr púšťali 
aj v Malackách, Nitre a Považskej Bystrici. 

Nadviazali sme spoluprácu s firmou Orange, dlhodobú 
spoluprácu mestom Bratislava, získali reklamné spoty 
z FUN rádia, pokračovali v dlhodobej spolupráci s firmou 
Zoznam.sk a stránkou Topky.sk. O činnosti ŽELAJ SI 
vie čoraz viac ľudí  a aj preto sa ozýva čoraz darcov, 
ochotných splniť sen chorému dieťaťu.



Čo sme splnili v roku 2010?
V roku 2010 sme riešili celkom 118 detských želaní, pričom 77detských želaní sme splnili, s 3 deťmi sme sa nevedeli 
spojiť a 38 želaní sme nemohli splniť, pretože nespadali pod činnosť ŽELAJ SI (nákup invalidných vozíkov, príspevok 
na auto, notebook pre 3-ročné dieťa – nami stanovená hranicia je 10 rokov. V mnohých prípadoch tiež často  išlo 
o želanie rodičov a nie detí: napríklad 2-ročné dieťa si želá zariadiť detskú izbu). Rodičia týchto detí boli informovaní, aby 
preklasifikovali želania detí na ich detské sníčky a mnohí tak v roku 2011 aj urobili a ich želania sa riešili v roku 2011.

Martin Mirga, Poprad, 
13 rokov, onk

ologické 

ochorenie. Sen
: mať počítač

Matej Rendvanský, Prešov, 11 rokov, onkologické ochorenie. Sen: mať mp3 a lego Technik a lego vrtuľník

ZŠ 
Slovenský 
Grob, 
želaní detí 
v škole. 
Sen: Mať 
v triede 2 
počítače, 
hoci aj 
staršie

Marcelka 
Holubová, 12 
rokov, onkologické 
ochorenie. Sen: 
mať netbook

Beata Poláková, Banská Bystrica, Downov 
syndróm. Sen: nový matrac a rošt

Martin Batka, 

Pezinok, 4 roky, 

konská noha. Sen: 

lego hasičská stanica

Splnené detské 
sníčky:

V roku 2010 sme splnili, či 
už priamym nákupom alebo 
prostredníctvom darcov, tieto 

detské sníčky: 



Lucka Birčáková, 18, 
Rožkovany, detská 
mozgová obrna.  
Sen: perzská mačička

Samko Hruška, 5 rokov, 
Čadca, onkologické ochorenie. 
Sen: vecičky s logom 
Spidermana

Tomáš Grich, 18 rokov, 
Lendak, svalová dystrofia. 
Sen: mať televízor, lebo už len 
ležím..

Vaneska Chovancová, 
3 roky, Martin, 
nezhubný nádor, 
epilepia. Sen: hojdací 
koník

Ema Ďuriková, 
9 rokov, 
Nové Zámky, 
autizmus. 
Sen: plastový 
domček na 
hranie

David Lelovič, 

14 rokov, Šaľa, 

onkologické 

ochorenie. Sen: 

playstation

Sabinka 
Tancošová, 4 
roky, Hlinné, 
onkologické 
ochorenie. Sen: 
DVD Prehrávač

Tamarka Trillová, 
3 roky, Velopolie, 
onkologické 
ochorenie. Sen: 
bábika s kočíkom

Nikolka Rybárová,  11 rokov, Pata, svalová dystrofia. Sen: stretnúť sa s Mirom Šmajdom

Alžbetka Levárska, 6 rokov, Bratislava, onkologické ochorenie. Sen: stretnutie s Mirom Šmajdom, Marián Dužda, 4 
roky, Ostrovany, onkologické ochorenie.  Sen:  DVD prehrávač, Damián Kleban, 4 roky, Bžany, onkologické ochorenie. 
Sen: autíčko na diaľkové ovládanie, Terezka (1) a Lenka Rebrové (6), Veľké Orvište, obe onkologické ochorenie. Sen: 
záhradný domček, Lukáš Toriška, 9 rokov, Presaľany, onkologické ochorenie. Sen: Výtvarné potreby, Peťko Komenský, 
7 rokov, Michalovce, onkologické ochorenie. Sen: štvrokolka, aby sa znova smial, Andrej (12) a Viktor Šuba (6), Piešťany, 
detská mozgová obrna. Sen: playstation, Janko Časnocha, 9 rokov, Višňové, mozgové ochrnutie. Sen: DVD prehrávač, 
Šimon Čonka, 18 rokov, Trnava, onkologické ochorenie. Sen: mať harmoniku, lebo sa mi pokazila, Lenka Ščepánová, 
7 rokov, Trnava, detská mozgová obrna. Sen: stretnutie s Vilom Rozborilom, Adam Garbiš, 11 rokov, Hlinné, DiGeorgeov 
syndrom. Sen: lego, Andrejka Jankajová, 10 rokov, Snina, onklogické ochorenie. Sen: nový mobil, Dávidko Farkaš, 
5 rokov, Nové Zámky, Gondelharov syndróm. Sen:DVD prehrávač na dlhé cesty do nemocnice, Petra Vrzalovská, 12 



Maťko Seman, 
3 roky, Poprad, 
onkologické 
ochorenie. Sen: 
DVD prehrávač 
na obľúbené 
rozprávky

Sandra Húdiková, 
12 rokov, Nové 
Zámky, ochorenie 
srdca.  Sen :mať 
vlastný netbook

Alexandra Kolárová, 
16 rokov, Prešov, 
onkologické 
ochorenie.  Sen: 
urobiť si vodičák na 
motorku, lebo na 
boľavej nohe nemôže 
dlho chodiť.

Anička 
Ličáková, 
14 rokov, 
Zamutov, 
Downov 
syndróm. 
Sen: počítač

Ľuboš 

Gábriš, 9 

rokov, Dolná 

Breznica, 

onkologické 

ochorenie. 

Sen. Mať 

novú posteľ

Nikolka Batyáneková, 
17 rokov, Vranov nad 
Topľou, onkologické 
ochorenie. Sen: 
Mať  v nemocnici 
notebook

Simonka Škodáková, 
3 roky, Trnava, 
onkologické ochorenie. 
Sen:  kúpať sa 
v bazéniku s guličkami Karolínka 

Boháčová, 3
 roky, 

Martin, detská
 

mozgová obrn
a.  

Sen: mať nový 

bicyklík

Simonka Masárová, 
4 roky, Vrbové, 
onkologické 
ochorenie. Sen: 
šmýkalka na 
záhradu

Atila Kázmer, 14, 

Šahy, onkologické
 

ochorenie. Sen: 

nový mobil

Peter a Rasťo 

Minarechovci, 17 

rokov, Stará Turá, 

svalová dystrofia. Sen: 

Horské bicykle na 

precvičenie chorých 

svalov
Tomáško 
Fojtášek, 
11 rokov, 
Hlohovec, 
svalová 
dystrofia.  
Sen: doplnky 
do izbičky

Matúško Droščin, 4 
roky, Skalité, detská 
mozgová obrna. Sen:  
vaňa na kúpanie



Matejko Moravec, 
4 roky, Sereď, 
onkologické 
ochorenie. 
Sen: záhradná 
trampolína

Alexander Bizon, 
3 roky, Martin, 
viacnásobné 
ochorenie svalov 
a kĺbov. Sen: 
požiarnicke 
autíčko

Viktorka aková, 
11 rokov, Jasov, 
po kodenie 
chrbtice a rebier, 
chýbajúce rebrá. 
Sen: výlet do 
Tatralandie

Zuzanka 
Ďurčatová, 16 
rokov, Handlová, 
onkologické 
ochorenie. Sen: 
mať v detskej 
izbe malý 
televízor

Tomášho Záhn, 5 rokov, 

Rožňava, viacnásobné 

ochorenie. Sen: čierny 

spidermann

Rebeka Múčková, 

8 rokov, 

Bratislava, kratš
ia 

noha. Sen: Litlle
 

pet shop

Vivien Nemečkayová, 
1 rok, Senica, 
onkologické ochorenie. 
Sen: záhradný domček

Erik Peta, Bardejov, 

7 rokov, onkologické 

ochorenie. Sen: 

playstation

Jarko Tkáč, 9 
rokov, Vranov nad 
Topľou, onkologické 
ochorenie. 
Sen:  niekoľko 
encyklopédií

Pavol Zamkovský, 

16 rokov, 

Budmerice, 

onkologické 

ochorenie. Sen
: 

ísť na zápas F
C 

Liverpool

Kristián Cibuľa, 
9 rokov, Telgárt, 
onkologické 
ochorenie. Sen: 
klávesy Yahama

Tadeáš Gomola, 

1 rokov, Martin, 

onkologické ochorenie. 

Sen: detský domček

Jakub Karľa, 14 
rokov, Snina, 
onkologické 
ochorenie. Sen: 
hra Nintendo



rokov, Trenčianske Stankovce, onkologické ochorenie. Sen: gélová lampa na nechty,,Dávidko Balog, 3 roky, Vranov nad 
Topľou, onkologické ochorenie. Sen: sada náradia pre chlapov, Adamko Štrbo, 8 rokov, Trávnica, onkologické ochorenie. 
Sen: elektronické klávesy, Dominik Kigler, 2 roky, Galanta, onkologické ochorenie. Sen: elektrické autíčko, Jakubko 
Kuriščák, 2 roky, Snina, onkologické ochorenie. Sen: malá elektrická motorka, Adamko Sojčák, 2 roky, Kvetoslavov, 
onkologické ochorenie. Sen: domček so šmýkalkou, Dominika Petrovičová, 5 rokov, Hlohovec, rázštep chrbtice. Sen: 
plyšový bernardín, Andrej Motýľ, 14 rokov, Trnava, detská mozgová obrna. Sen: dotykový mobil, Deniska Petreková, 
16 rokov, Teplička nad Váhom, onkologické ochorenie. Sen: mať gitaru a naučiť sa na nej hrať, Lívia Babulicová, 14 
rokov, Nitra, onkologické ochorenie. Sen: mať playstation portable, Patrícia Pulková, 12 rokov, Hrčeľ, onkologické 
ochorenie. Sen: hifi veža, Filip Kadlubiak, 18 rokov, Trstená, onkologické ochorenie. Sen: notebook

Oliver Šimončík, 

16 rokov, Piešťany, 

cukrovka. Sen: teplá 

zimná bunda

Denisko 
Demjančík, 
7 rokov, 
Trebišov, 
onkologické 
ochorenie. 
Sen: lego city

Adamko 

Sojčák, 2 roky, 

Kvetoslavov, 

onkologické 

ochorenie. Sen: 

domček so 

šmýkalkou 

Jakubko Kuriščák, 2 

roky, Snina, onkologick
é 

ochorenie. Sen: malá 

elektrická motorka

Julka Stankovičová, 
16 rokov, Veľký 
Šariš, viacnásobné 
ochorenie tráviaceho 
traktu a imunity. Sen: 
notebook

Ivan Dzúrik, 7 
rokov, Jasov, 
onkologické 
ochorenie. 
Sen: malý 
televízor do 
detskej izby 

Patrik Húdik, 18 
rokov, Mojzesovo, 
zápal mozgových 
blán. Sen: 
futbalová lopta

Branislav Mackovič, 16 
rokov, Dolné Orešany, 
svalová dystrofia 
a autizmus. Sen: návšteva 
meteorologickej stanice,

Adamko Tomori, 
1 rok, Kráľovský 
Chlmec, onkologické 
ochorenie. Sen: 
chodítko – autíčko,

Jakubko Kuriščák, 

2 roky, Snina, 

onkologické 

ochorenie. Sen: malá 

elektrická motorka



Je nám ľúto, že aj tohto roku zomrelo niekoľko detí, 
ktorým sme splnili alebo práve išli splniť sen: smútime 
za Tamarkou Triľovou, Sabinkou Tancošovou, Simonkou 
Škodákovou, Atilom Kázmerom, Tomáškom Mackom, 
Matejkom Moravcom, Davidkom Jeřábkom.. 

Naše príjmy a výdavky
V roku 2010 sme po druhýkrát dostali príspevky z 2 
percent daní, ktoré začali tvoriť najväčšiu časť nášho 
rozpočtu na plnenie snov. Agenda plnenia jedného sna 
činí trvá od začatia vybavovania v priemere 3 až 15 dní, 
a to v prípade, ak nepríde k žiadnym komplikáciám.

Financovanie ŽELAJ SI 
v roku 2010
V roku 2010 sme riešili celkom 118 detských želaní, 
pričom 77detských želaní sme splnili, s 3 deťmi sme sa 
nevedeli spojiť a 38 želaní sme nemohli splniť, pretože 
nespadali pod činnosť ŽELAJ SI (nákup invalidných 
vozíkov, príspevok na auto, notebook pre 3-ročné dieťa 
– nami stanovená hranicia je 10 rokov. V mnohých 
prípadoch tiež často  išlo o želanie rodičov a nie detí: 
napríklad 2-ročné dieťa si želá zariadiť detskú izbu). 
Rodičia týchto detí boli informovaní, aby preklasifikovali 
želania detí na ich detské sníčky a mnohí tak v roku 
2011 aj urobili a ich želania sa riešili v roku 2011.



1: Z DAROV A PRÍSPEVKOV:  6 722,97 EUR

Tieto financie sme použili na:

- Tieto financie nám venovali prevažne 
darcovia, ktorí si na stránke www.zelajsi.
sk vybrali dieťa, ktorému chcú splniť tajný 
sen – želanie. Preto boli v 2/3 použité 
na plnenie snov podľa predstáv darcov. 
Ostatné financie (cca 1/3 nevybratý 
konkrétny sen, len darovaná suma), boli 
použité na plnenie agendy sna (telefonáty 
s rodičmi, overovanie diagnóz detí, 
objednávanie darov, dovoz a odvoz darov, 
skladanie darov, písanie splnených snov 
na web, komunikácia s darcami), a ďalej 
na písanie výročnej správy, informovanie 
o činnosti ŽELAJ SI v médiách, tlačovú 
besedu. 

2. Z 2 PERCENT DANÍ:  20 194 EUR,
plus 7 712 eur sme presunuli ešte z roku 2009 
(Financie z 2 percent za rok 2008 nám totiž boli 
poukázané v polovici roka 2009 a máme ich vyčerpať 
do konca roka 2010).

Tieto financie sme použili na: 

Sprostredkovanie deťom ciest, výletov: 684,54 eur
Nákup darov pre deti podľa ich želaní: 9 727,94 eur
Agenda plnenia snov: 7 288,75 eur
Cesty za deťmi, odovzdávanie darov: 2 054,60 eur
Ostatné (kanc. potreby, správa stránky): 916,61 eur



SPOLU CELKOM:    20672,44 eur 
(20 194 eur minutých z 2%, zvyšok doložený z príspevkov ľudí)

(7 712 eur sme presunuli do roku 2010, nakoľko financie z 
2 percent za rok 2008 nám boli poukázané v polovici roka 
2009 a máme ich vyčerpať do konca roka 2010).

Na konci roka 2010 sa nám podarilo zorganizovať Deň 
lampiónov a želaní, počas ktorého sme získali nasledovné 
príspevky (čistý výnos zbierky)
Deň želaní, Bratislava:  10 100,58 eur
Deň želaní, Malacky:  711,63
Deň želaní Banská Bystrica,  915,49 eur
Deň želaní, Nitra:  5 204,61 eur
Noc želaní Silvester BA:  10 441,12 eur
Noc želaní Silvester Považská Bystrica:  424,60 eur

SPOLU CELKOM: 27 798,03 EUR.
Peniaze z týchto zbierok sme presunuli na financovanie snov 
chorých a zomierajúcich detí pre roky 2011 a 2012, nakoľko sa 
konali prevažne na konci roka. Info o ich čerpaní nájdete vo 
výročnej správe za rok 2011 a 2012 (budú publikované v apríli 
2012 a 2013).
Na konci roka 2010 sme tiež získali nenávratný finančný 
príspevok (grant) 6000 eur od NATO Charity bazaar, ktorý sme 
použili v roku 2011 na nákup 13 notebookov a netbookov. 
Tieto požičiavame deťom na onkologických oddeleniach počas 
dlhotrvajúcej liečby. Zároveň sme tým zrušili možnosť notebook 
darovať – od roku 2011 ich len požičiavame.



Komu pomáhame a ako
Dlhodobo chorým alebo umierajúcim deťom

Želaj si sa pýta detí, ktoré bojujú s chorobou, aké sú ich 
najtajnejšie priania. Deti môžu snívať a želať si:
- s kým by sa chceli stretnúť
- kam by sa chceli pozrieť
- čo by chceli mať
- kým by chceli byť
 najviac na svete.

O deťoch, ktoré sa trápia sa s chorobou a snívajú sny, môžu 
neziskovú organizáciu Želaj si informovať:
- rodičia
- samotné dieťa
- kamaráti dieťaťa
- lekári či sestry

Svoje žiadosti nám môžu zaslať jednoducho vyplnením 
tohto formulára alebo poštou na adresu: ŽELAJ SI, o.z., 
Záhradnícka 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji. V liste či e-maily 
treba okrem detského želania uviesť aj vek, meno dieťaťa, 
kontakt na rodinu, ale aj chorobu a zdravotnícke zariadenie, 
kde dieťa liečia.

ŽELAJ SI neposkytuje:
- neprepláca faktúry na invalidné vozíky, 
 autá či iné vecné dary
- finančné dary a peňažné príspevky
- neprepláca rehabilitácie a liečby, a to ani alternatívne



V roku 2010 nám pomohli 
a poď akovanie im patrí:
- Skupina Maduár, ktorý bez nároku na honorár zaspieval 
 niekoľko piesní počas Dňa želaní- Martin Chodúr, ktorý
 bez nároku na honorár zaspieval niekoľko piesní počas
 Dňa želaní
- Martina Schindlerová, ktorá bez nároku na honorár
 zaspievala niekoľko piesní počas Dňa želaní
- Tanečná kupina Phantoms Crew, ktorá bez nároku na
 honorár zaspievala niekoľko piesní počas Dňa želaní v Nitre
- Zdenka Predná, ktorá bez nároku na honorár zaspievala
 niekoľko piesní počas Dňa želaní
- Miro Šmajda, ktorý splnil želanie dvoch detí a stretol sa
 s nimi na onkológii a počas vystúpenia



Firmy:
All Toys, ktorá nám počas roka poskytuje 
veľkoobchodné zľavy na nákup hračiek 

Firma Orange, ktorá nám poskytla príspevok 
vo výške 1500 eur na nákup lampiónov na 
Deň želaní

Galleria Eurovea, ktorá nám láskavo 
dovolila zorganizovať 1. ročník Dňa želaní 
a lampiónov vo svojich priestoroch

 

Fun rádio, ktoré nám bezplatne venovalo 
reklamný priestor v hodnote 4500 eur na 
Deň lampiónov a želaní 

Rádio Jemné melódie, ktoré o Dni želaní 
a lampiónov informovalo na svojej stránke

Čajovňa Shangrilla, ktorá nám zasponzorovala 
pódium na Deň lampiónov a želaní 
v hodnote 1000 eur.

Spoločnosť Klímaworld.sk, ktorej zamestnanci 
nám dobrovoľne pomáhajú počas Dňa želaní 
a lampiónov. 



Stránky:
Zoznam.sk a Topky.sk, ktoré o našej činnosti pravidelne 
a bez nároku na honorár informujú 

Portál pre rodičov, NašaRodina.sk, ktorý o našej činnosti bez 
nároku na honorár pravidelne informuje



Pomôžte nám robiť   radosť
Zaujala vás naša činnosť? Chcete nám pomôcť splniť aspoň 
jedno detské želanie? Je viacero možností, ako na to:

CHCETE NÁM POMÔCŤ, ALE NEMÁTE PEŇAZÍ NAZVYŠ?

Nevadí! Pomôcť nám môžete aj ako dobrovoľník, ktorý 
nám bude pomáhať plniť tajné detské sny, a to najmä ich 
zorganizovaním: oslovením osobností, s ktorými sa chcú deti 
stretnúť či vybavením sponzorského darčeka podľa želania 
dieťaťa. Rovnako nám tiež pomôže ochotná ruka, ktorá by po 
nemocniciach rozniesla letáky, prípadne oslovila lekárov či ťažko 
choré deti. Taktiež by sme v našich radoch uvítali manažéra, 
ktorý by vedel zohnať sponzorské príspevky od organizácií.

CHCELI BY STE POMÔCŤ, ALE NEMÁTE NA TO DOSŤ ČASU?

V tom prípade nám môžete pomôcť splniť detské želania 
ľubovoľným príspevkom na číslo účtu 2132935659 / 0200. 
Máme niekoľko pravidelných prispievateľov, čo je pre nás 
potvrdením, že naša práca má zmysel a je robená korektne 
a čestne.

Pomôcť nám môžete aj splnením konkrétneho želania 
zverejneného na stránke,  a môžete mu splniť sen priamo 
(stačí nás kontakovať a poskytneme vám kontakt na dieťa) 
.Takto si sami overíte, že vaše peniaze išli na to, čo ste chceli, 
a zažijete radosť v detských očkách s odovzdania daru.



ĎAKUJEME


