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Výročná správa Nadácie Výskum Rakoviny za rok 2015 
 

V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka 

Vám predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 

Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2015. 
 

Nadácia Výskum Rakoviny je nezisková organizácia bez štátnej dotácie, 

preregistrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-96/381-1 zo dňa 20. 12. 2002 v 

súlade s § 42, odst. 1 zákona o nadáciách č. 34/2002 Z. z.  
 

Nadácia Výskum Rakoviny sa zameriava na vedu, výskum, vzdelávanie, zdôraznenie  

nutnosti tvorivej vedeckej práce ako základu pre ďalší rozvoj vzdelanosti, rast odborníkov a 

intelektuálny a vzdelanostný potenciál spoločnosti. 
 

Poslaním nadácie je finančne podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení 

na rôznych úrovniach: základný, klinický a translačný s cieľom využitia v medicínskej praxi. 

Aktivity nadácie majú prispieť k tomu,  

■ aby sa nádorové ochorenia stali opakovateľne liečiteľné a  

■ aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako 

neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.  
 

Nadácia má celoslovenskú pôsobnosť a svojimi aktivitami chce aspoň čiastočne 

prispieť k odstráneniu dôsledkov nedostatočného financovania onkologického výskumu zo 

strany štátnych orgánov. Nadácia Výskum Rakoviny sa usiluje prispieť k zvládnutiu zatiaľ 

nerovného zápasu so zákernou chorobou. 
 

Úzka spolupráca s Ústavom experimentálnej onkológie SAV, klinickými 

pracoviskami a vysokými školami určuje aktivity nadácie, z čoho vyplývajú aj jej priority. 

 

Hlavné ciele nadácie sú: 

 
V snahe pomôcť onkologickému výskumu na Slovensku nadácia iniciuje, podporuje a podieľa 

sa najmä na:  
 

■ programoch zabezpečujúcich rozvoj onkologického výskumu, predovšetkým so zameraním 

na prevenciu, diagnostiku a liečbu zhubných nádorov, 

 

■ rozvoji spoluprác medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu a 

klinickej praxe v Slovenskej republike a s podobnými pracoviskami v zahraničí, 

 

■ rozvoji nových smerov onkologického základného výskumu, najmä molekulárno-

genetického, biologického, imunologického a farmakologického výskumu, 

 

■   rozvoji moderných prístrojových laboratórnych a diagnostických techník pre  výskum 

onkologických ochorení, 

 

■  rozvoji integratívnej onkológie formou projektov, 

 

■ zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov v onkológii formou súťaží 

a grantov, 

 

■ verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu. 
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Aktivity nadácie sa zameriavajú na priame prepojene experimentálneho, základného, 

klinického a translačného výskumu, na úzku spoluprácu s klinickými pracoviskami a na 

moderné možnosti včasnej diagnostiky nádorových ochorení. Výskum závažných 

onkologických ochorení nie je samoúčelný. Za všetkými novinkami v diagnostike a liečbe 

rakoviny sa skrývajú získané poznatky onkologického výskumu. Zlepšenie liečby nádorových 

chorôb je podmienené zavedením nových liečebných postupov, ktoré vychádzajú z nových 

poznatkov a objavov z laboratórneho výskumu. 

Moderný onkologický výskum je náročný nielen na know-how, ale aj na finančné 

prostriedky. Rozvoj vedy a výskumu je nutné považovať za jednu z najlepších investícií. 
 

Jedným z dôležitých cieľov nadácie je získavanie financií na kúpu laboratórnych 

a diagnostických prístrojov, bez ktorých v súčasnosti nie je možný ani základný výskum, ani 

včasná a správna diagnostika rôznych nádorových ochorení. Financovanie takýchto prístrojov 

je ekonomicky náročné. Nadácia zdôrazňuje, že finančná pomoc nie je cieľom, ale účinným 

prostriedkom pre pomoc stále početnej skupine ľudí postihnutých nádorovým ochorením.  

 

Onkologická veda na Slovensku má v súčasnosti neľahké postavenie najmä z hľadiska 

materiálneho zabezpečenia, ktoré je nevyhnutnou podmienkou moderného výskumu, ktorý sa 

nedá robiť bez prístrojov na vysokej technickej úrovni. Na vedcov-onkológov stále viac 

negatívne vplýva skutočnosť, že na výskum majú často k dispozícii mnohé zastarané, morálne 

opotrebované prístroje. Je potrebné si priznať, že Slovensko v rámci Európy stále patrí ku 

krajinám s najnižšou finančnou podporou výskumu rakoviny. 

 

         Pritom Slovensko má dostatok špičkových vedcov-onkológov, uznávaných aj 

v zahraničí, ktorí aj napriek nedostatočnému financovaniu dokazujú, že sú schopní súťažiť 

s ostatným vedeckým svetom.  
 

Členovia orgánov Nadácie Výskum Rakoviny pracujú dobrovoľne, bez nároku na 

finančné ohodnotenie. 

 

V roku 2015 nedošlo k zmene v zložení orgánov nadácie.  

 

V roku 2015 došlo k zmene znenia Nadačnej listiny Nadácie Výskum Rakoviny 
Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny svojim uznesením zo dňa 22.9.2015 v súlade s Čl. 

VIII bod 2 písm. c) Nadačnej listiny zapísanej v registri nadácií vedenom Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/Na-96/381-1 dňa 20.12.2002, 

rozhodla o zmene Nadačnej listiny a vyhotovení Dodatku č.2. Tento dodatok obsahuje úplné 

znenie Nadačnej listiny. 

 

             Ministerstvo vnútra SR vzalo na vedomie zmenu nadačnej listiny 15.10.2015 pod 

číslom spisu: 203/Na-96/381-3. 

 

Zdrojom príjmov Nadácie Výskum Rakoviny sú sponzorské dary jednotlivcov a 

firiem vo forme finančných príspevkov, resp. vecných darov, najmä prostredníctvom  účelovo 

viazaných verejných zbierok. Osobitným zdrojom financií sú aj 2% z daní fyzických 

a právnických osôb.  

Rozsah činnosti nadácie závisí od finančnej podpory firiem, širokej verejnosti a od  

2%  (3%) z daní poskytnutých nadácii právnickými a fyzickými osobami. 
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Nadácia Výskum Rakoviny s cieľom upozorňovať na priority, potenciál, potreby, ale 

aj problémy moderného onkologického výskumu na Slovensku vyhlásila 7. marec 

každoročne za Deň výskumu rakoviny.  

 

 

5. marca 2015 sme si pripomenuli už 9. Deň výskumu 

rakoviny s mottom Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu. 

Snahou Dňa výskumu rakoviny je každoročne pripomínať 

laickej i odbornej verejnosti význam výskumu nádorových 

ochorení v prospech pacientov, ukázať pacientom a ich 

rodinám, čím konkrétnym im výskum pomáha a presvedčiť 

lekárov-onkológov, že ich spolupráca na výskume je 

nevyhnutná pre ďalšie napredovanie v boji s rakovinou. 

Spojenie základného a klinického výskumu je významným momentom onkologickej vedy 

v súčasnosti. Základný experimentálny výskum prináša nové informácie a invenčné prístupy, 

ale to je len začiatok boja proti rakovine. Bez základného výskumu by sme neboli schopní ísť 

dopredu. V tomto smere je výskum nezastupiteľný. Cieľom musí byť využitie a aplikácia 

nových poznatkov v medicínskej praxi a zlepšenie liečebnej starostlivosti o onkologických 

pacientov.  

 

Symbolom Dňa výskumu rakoviny je snežienka. Krehký kvietok, ktorý sa aj 

napriek nepriazni zimného počasia prediera na svet, aby ako prvý privítal jar. Svojim úsilím 

pripomína slovenský onkologický výskum, ktorý napriek ťažkostiam, problémom a stálemu 

nedostatku financií, krok za krokom prináša nové poznatky, ktoré pomáhajú víťaziť nad 

rakovinou. I keď sa zdá, že dosiahnuté pokroky v onkologickom výskume a liečbe sú 

dostačujúce, nie je to ešte tak. Je veľa práce, veľa nádejí, ale aj sklamaní. Rakovina je choroba 

mnohých tvárí a nevzdáva sa ľahko. 

 

V rámci Dňa výskumu rakoviny  organizovala Nadácia Výskum Rakoviny v úzkej 

spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV konferenciu s mottom RAKOVINA – 

NIE JE TO MIMO NÁS za účasti širokého spektra odborníkov. Konferencia a diskusia 

okolo Okrúhleho stola demonštrovali možnosti, ale aj potrebu zásadného posunu vo vnímaní 

boja proti rakovine. Cieľom je zvýšiť povedomie, že každý na úrovni jednotlivca, spoločnosti 

a vlády môže aktívnym prístupom prispieť k urýchleniu pozitívnych zmien, ktoré sú 

výsledkom úsilia vedcov, lekárov a pacientov v boji proti rakovine. Poukázali sme na nutnosť 

spolupráce veľkého množstva profesií, ktoré spájajú priestor na spojnici vedec – lekár 

a zdôraznili užitočnosť hľadania nových riešení 

problému rakoviny na Slovensku.   

Výsledkom diskusie okolo okrúhleho 

stola bola Výzva vláde SR, v ktorej prítomní 

vedci, lekári, zástupcovia pacientskych 

organizácií, nadácií a občianskych združení so 

zameraním na onkologický výskum 

a onkologického pacienta vyzvali vládu SR na 

zmenu konceptu jej zdravotníckej politiky.   
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Výzvu vláde SR na Konferencii pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny dňa 5. marca 2015 

podpísali: MUDr. Chakameh Safaei Diba, Národný onkologický register, Národné centrum 

zdravotníckych informácií, expert, MUDr. Eva Siracká, DrSc., Liga proti rakovine, 

prezidentka,  MUDr. Zdenka Štefániková, Slovenská myelómová spoločnosť, predsedníčka,  

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, dekan, Rada pre 

lekárske vedy APVV, predseda,  Ján Gondoľ, PhD., Úrad splnomocnenca vlády SR pre 

rozvoj občianskej spoločnosti, expert na otvorené data a otvorené vzdelávanie, MUDr. 

Tomáš Šálek, Slovenská onkologická spoločnosť, prezident, prof. MUDr. Stanislav Špánik, 

CSc., hlavný odborník MZ SR pre klinickú onkológiu, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., 

Lekárska fakulta UK, dekan, RNDr. Margita Klobušická, CSc., Nadácia Výskum rakoviny, 

prezidentka, RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, riaditeľ.  

Aktivity Nadácie Výskum rakoviny ku Dňu výskumu rakoviny 2015 pokračovali 6. 

marca v Obchodnom centre Central v Bratislave osvetovo-zábavným podujatím Deň so 

snežienkou pre širokú verejnosť. Prítomná viceprimátorka hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy MUDr. Iveta Plšeková hovorila o neradostnom stave stúpajúceho počtu 

onkologických pacientov a zdôraznila význam a potrebu väčšej podpory výskumu 

nádorových ochorení. Posol nadácie Božidara Turzonovová vyzvala všetkých prítomných na 

finančnú podporu nadácie. V programe vystúpili skvelí hudobníci kapely Funny Fellows 

v cisársko-kráľovských uniformách a tým pritiahli značné kúpychtivé obecenstvo zo všetkých 

poschodí obchodného centra. Populárny meteorológ Peter Jurčovič, kúzelník Peter Šesták, 

spevák Zdeno Sychra, spevák židovských piesní Ervín Schönhauser zdôraznili vo svojich 

príhovoroch, že rakovina naozaj nie je mimo nás. Zástupkyňa spoluorganizátora kampane Na 

kolesách proti rakovine Katarína Kleinová zo Slovenského paralympijského výboru 

symbolicky odštartovala XIII. ročník tohto športovo-humanitného podujatia. Priblížila osud 

paralympijského športovca Radovana Kaufmana, ktorého osud inšpiroval založenie tejto 

kampane a brilantne vymenovala všetky prístroje, ktoré sa nám podarilo zadovážiť za  

uplynulých 12 rokov. Deň so snežienkou spríjemnili svojou prítomnosťou generálny 

duchovný Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej 

republiky Marián Bodolló, nevidiaci tenorista Maroš Bango, Stano Gális, humorista Rasťo 

Piško a rockový spevák Marián Greksa z  MUžstva FUtbalových Zázrakov, čiže MUFUZA.  

Anglická profesionálna výtvarníčka Abbie Puskailer, manželka speváka Thomasa Puskailera 

namaľovala a odovzdala prezidentke nadácie obraz, ktorý znázorňuje nádej, nový začiatok 

a pozitívnu energiu. Dramaturg, režisér, organizátor kultúrnych podujatí Ivan Kováč vybral 

a zarecitoval zo sonetov Daniela Heviera, niektoré s príznačnými názvami a obsahom 

Onkológia, Infúzia zapadli do programu, venovanému podpore výskumu onkologických 

ochorení. Finančný výťažok zbierky bol viac ako 280 €.  
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Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV 

pokračovala v mesiacoch február až marec 2015 (9. február – 4. marec 2015) v organizovaní 

V. ročníka tradičných popularizačných seminárov projektu Vedecké dielne – onkológia 

(VDO) pod hlavičkou Nie je to mimo nás – It Is Not Beyond Us, ktorá bola mottom 

Svetového dňa boja proti rakovine roku 2015, ktorý sa koná 4. februára. Ide o populárno-

vedeckú vzdelávaciu aktivitu určenú pre študentov 3. a 4. ročníka gymnázií na celom 

Slovensku. Spolu 117 individuálnych vedeckých prednášok v podaní starších vedeckých 

pracovníkov (11 prednášajúcich, 39 prednášok) a doktorandov ÚEO SAV (17 prednášajúcich, 

78 prednášok) sa uskutočnilo v dvojhodinových blokoch na 31 gymnáziách vo všetkých 

krajoch Slovenska (7 gymnázií v Bratislavskom kraji, 3 gymnáziá v Trenčianskom kraji, 9 

gymnázií v Žilinskom kraji, 3 gymnáziá v Banskobystrickom kraji, 3 gymnáziá v Nitrianskom 

kraji, 3 gymnáziá v Košickom kraji a 3 gymnáziá v Prešovskom kraji). Dlhodobým zámerom 

tejto aktivity je stimulovať záujem mladých ľudí o onkologickú problematiku a získať 

nadaných študentov pre štúdium na lekárskych alebo prírodovedeckých fakultách našich 

vysokých škôl a univerzít, ktorí by vytvorili zásobáreň budúcich diplomantov a doktorandov 

v odbore Onkológia a Genetika. Súčasťou projektu bola aj výzva na podporu a zapojenie sa 

študentov do humanitných aktivít nadácie. Náklady na projekt financovala Nadácia Výskum 

Rakoviny. 

 

                              
 

Na informovanie verejnosti a potenciálnych sponzorov o aktivitách Nadácie Výskum 

Rakoviny v prospech finančných zbierok a ich využití vo výskume a diagnostike nádorových 

ochorení, a najmä o výsledkoch onkologického výskumu na Slovensku využila nadácia v 

priebehu roka 2015 tieto aktivity: 

29. januára 2015 sa Nadácia Výskum Rakoviny zúčastnila diskusného večera Uhol 

pohľadu v Art klube v Kafe SCHERZ s mimoriadne zaujímavou témou o výskume rakoviny. 

Moderátorom bol známy publicista Marián Balázs. Ústav experimentálnej onkológie SAV a 
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Nadáciu Výskum rakoviny zastupovali RNDr. Ján Sedlák, DrSc., RNDr. Margita Klobušická, 

CSc. a Mgr. Marína Cihová, PhD., Ekonomický ústav SAV ekonóm a futurológ Ing. Ivan 

Klinec. Okrem zaujímavých vedeckých diskusií, otázok a odpovedí, program obohatili 

recitáciou pani Soňa Valentová a pán František Kovár. Okrem pracovníkov NVR a ÚEO sa 

večera zúčastnila aj široká verejnosť. 

 

   
 

Počas polročných prázdnin 2. februára 2015 sa uskutočnil prvý ročník Korčuľovania 

pre nádej na pôde zimného štadióna Ice Arena v bratislavskej mestskej časti Lamač. Záštitu 

nad touto športovo-benefičnou akciou prevzal starosta bratislavskej mestskej časti Lamač 

Ing. Peter Šramko. Koncepcia Korčuľovania pre nádej pozostávala z dvoch úrovní. Prvou 

bolo srdce, ktoré predstavovalo hlavný motív pretavený v sprievodnej skladbe podujatia Heart 

od speváčky Janais; druhým bola podpora športových aktivít v každom veku.  

Prvá časť programu sa venovala športovým ukážkam mladých talentovaných 

krasokorčuliarok, hokejové zručnosti a rôzne taktiky hry nám predviedli lamačskí hokejisti 

KHL Bratislava. Druhá časť oslavovala športové výkony skvelých slovenských hokejistov. 

Na ľadovej ploche sa predstavil Patrik Bačík, držiteľ bronzovej medaily z Majstrovstiev sveta 

do 20 rokov v Kanade nasledovaný skúseným štvornásobným majstrom SR v drese Slovana 

Bratislava Miroslavom Lažom. Svojou prítomnosťou a podporou nás poctilo vedenie 

Európskej Univerzitnej Hokejovej Asociácie EUHL, a to prezident Jaroslav Straka a hokejová 

osobnosť, strieborný medailista z MS 2000 Ľubomír Sekeráš. Program bol uzatvorený treťou 

časťou reprezentujúcou emotívne vystúpenie olympijského reprezentanta, krasokorčuliara 

Jozefa Beständiga sprevádzaného spevom Janais. Celý program moderoval Richard Vrablec. 

 Vyvrcholením podujatia bolo odovzdanie symbolického šeku prezidentke Nadácie 

Výskum rakoviny Margite Klobušickej v nadväznosti na kúzelnícke číslo Michala Biganiča 

za sprievodu Janais. Finančný výťažok z podujatia spolu so sponzorskými príspevkami 

predstavoval celkovú sumu 2848 €. Financie budú použité na zakúpenie monitorovacieho 

zariadenia pre výskum onkologických ochorení.  
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Členovia Správnej rady Nadácie Výskum rakoviny spolu s vedeckými pracovníkmi 

Ústavu experimentálnej onkológie SAV svojou každodennou výskumnou prácou v 

laboratóriách a vedecko-populárnymi aktivitami podporujú boj proti rakovine. Preto sa 

rozhodli poukázať aj na dôležitú úlohu zdravého životného štýlu v prevencii nádorových 

ochorení... a zúčastnili sa 12. apríla 2015 na 68. Národného behu Devín – Bratislava. 

Najviac pre svoje zdravie vie urobiť každý sám!!!  

 

                            
 

Nadácia Výskum Rakoviny aj v roku 2015 zamerala viaceré svoje aktivity na 

získavanie finančných prostriedkov na modernizáciu laboratórneho a diagnostického 

prístrojového vybavenia Ústavu experimentálnej onkológie SAV za účelom zlepšenia 

diagnostických možností nádorových ochorení vo včasných štádiách. Ústav je špičkové 

experimentálne pracovisko, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom príčin, vedúcich k 

vzniku nádorov. Na prístrojoch pracujú erudovaní vedeckí pracovníci a výsledky analýz 

poskytujú lekárom na klinických onkologických pracoviskách (Národný onkologický ústav, 

Onkologický ústav sv. Alžbety, Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej 

nemocnice Dérerovej nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku). 

 

Roku 2015 sa Nadácia Výskum Rakoviny opäť zapojila do spolupráce so Slovenským 

paralympijským výborom (SPV) a podieľala sa  na organizovaní 13. ročníka celoslovenskej 

kampane Na kolesách proti rakovine. Cieľom projektu je pokračovať v myšlienke 

zosnulého paralympijského víťaza PH Sydney 2000 v cyklistike na dráhe Radovana 

Kaufmana. Radovan v roku 2003 podľahol zákernej chorobe s ktorou bojoval niekoľko rokov. 

Vďaka jeho víťazstvu na XI. PH Sydney 2000 sa podarilo uskutočniť 1. ročník kampane pod 

názvom Na kolesách proti rakovine. Kampaň je športovo-kultúrno-vzdelávací projekt 

s cieľom zapojiť do športovej aktivity širokú verejnosť a zároveň podporiť boj proti rakovine 

formou verejnej zbierky povolenej MV SR získať finančné prostriedky na zakúpenie prístroja 
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a zakúpiť prístroj Tkanivový mikroanalyzátor (Tissue microarrayer). Význam kampane je 

okrem získavania finančných prostriedkov a širokej osvety  v prospech boja proti zákernému 

ochoreniu, vyzdvihnúť aj športovú stránku celého projektu. Tento projekt treba chápať ako 

dôležitý prostriedok osvety v prevencii a boji proti civilizačným chorobám a súčasne je 

ideálnou príležitosťou upriamiť pozornosť na športové aktivity, ktoré dopomáhajú zdravému 

životnému štýlu. Formou zvládnutia stanovenej dĺžky trate na akomkoľvek nemotorovom 

kolieskovom vozidle a finančným prispením na podporu boja proti rakovine sa verejnosť 

stáva súčasťou projektu. Dňa 9. augusta 2015 vyvrcholila kampaň Na kolesách proti rakovine 

tradične v Smoleniciach veľkým hudobným programom. Odštartovala ho symbolická jazda, 

následne sa na pódiu vystriedali viacerí interpreti. V horúcom počasí najskôr rozhýbala 

prítomných bubenícka formácia Campana Batucada z Nitry. Nasledovali príhovory 

prezidentky Nadácie Výskum rakoviny Margity Klobušickej, starostu obce Smolenice Antona 

Chrvalu a generálneho sekretára SPV Samuela Roška. Moderátor Martin Chynoranský 

vyspovedal aj našich úspešných paralympionikov Jakuba Kraka, Vladislava Janovjaka či 

čerstvú majsterku Európy v boccii Michaelu Balcovú. Ako ďalší účinkujúci sa predstavili 

Adam Ďurica, Close Harmony Friends, Dominika Mirgová, Ewelin, Martin Harich, 7. 

Element, Kali and Peter Pan, Rock Reunion, VIP Crew či ohňová a svetelná show Fire 

Angels. V Smoleniciach sa na tkanivový analyzátor vyzbierala suma 3 180,77 €.   

 

Myšlienka kampane Na kolesách proti rakovine zaujala aj študentov zo Zvolena a dňa 

11.5.2015 organizovali za prítomnosti zástupcov Nadácie Výskum Rakoviny prvý ročník 

podujatia „GĽŠ na kolesách proti rakovine“. Hlavné organizátorky Paulína Pašková a Kristína 

Sásiková v privítacej reči povedali: 

„Úžasnú myšlienku na zorganizovanie tejto akcie nám, členom onkologického krúžku pod 

vedením Mgr. Viery Bónovej, vnukla práve Nadácia Výskum Rakoviny, ktorá nás vďaka 

vedeckým onkologickým dielňam 2015, oboznámila aj s týmto projektom a možnosťou jeho 

realizácie. 

 

Ďalšie podujatie, ktorého sa nadácia v rámci aktivít Na kolesách proti rakovine 

zúčastnila bola akcia Bratislava inline, ktorá sa uskutočnila 26. júna 2015 v Bratislave 

v priestoroch petržalského Auparku a priľahlých uliciach. Je to tradičná letná korčuliarska 

akcia (aj na bicykloch). Bola venovaná  projektu Na kolesách proti rakovine, jazdilo sa v 

tričkách s nápisom „Jazdím pre zdravie“. Získané financie išli do verejnej finančnej zbierky 

SPV na tkanivový analyzátor.  
Kampaň Na kolesách proti rakovine získala podporu aj v ďalších mestách a obciach 

Slovenska. Vavrečka – malebná dedinka po Oravskou Magurou, už po druhýkrát zapísala do 

výpočtu úspešných podujatí v rámci kampane Na kolesách proti rakovine - jazdím pre 

zdravie. Malí i veľkí Vavrečania si mohli zastrieľať so zlatou paralympijskou medailistkou 

Veronikou Vadovičovou, zahrať bocciu s aktuálnymi majstrami Európy Róbertom 

Ďurkovičom a Michaelou Balcovou, či sadnúť na bicykel s osobným priateľom a trénerom 

zakladateľa kampane Radovana Kaufmana Petrom Matiaškom. Veľký úspech mala aj 

autogramiáda paralympionikov, ktorých vhodne doplnil aj sympatický mladý slovenský 

reprezentant v ľadovom hokeji Richard Pánik. 

Každý účastník, ktorý prispel do zbierky kampane, si obliekol už tradičné bledozelené 

"kolesové" tričko, či pripol atraktívny odznak kampane "Jazdím pre zdravie".  

Do verejnej zbierky vo Vavrečke pribudlo 634,85 €. 

Obec Michal nad Žitavou sa tiež nenechala zahanbiť, 130 cyklistov absolvovalo 15,5 

km okruh, najmladší cyklista mal 5 rokov a najstarší 79 rokov. Vyzbieralo sa 601,68 €. 

Aj Považský Chlmec pripravil záujemcom o kolieskovanie príťažlivý program a do 

verejnej zbierky pre Nadáciu Výskum Rakoviny pribudlo 343, 40 € a dar vo výške 500 €. 
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Aby sa aj Bratislava mohla zapojiť do kampane Na kolesách proti rakovine v rámci 

festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2015, Nadácia Výskum Rakoviny, 

požiadala o finančnú podporu projektu formou grantu v Grantovom programe hlavného mesta 

SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Organizátormi podujatia boli Nadácia 

Výskum rakoviny, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, mestská časť Bratislava-

Staré Mesto a o. z. Ars ante portas. Pod záštitou viceprimátorky hlavného mesta SR 

Bratislavy Ivety Plšekovej  sa verejnosť mohla 27. septembra 2015 zapojiť do tohto podujatia 

na podporu boja proti rakovine. Na štart symbolickej jazdy ulicami Starého Mesta sa 

postavilo 50 jazdcov na bicykloch, korčuliach, vozíčkoch, kolobežkách. Celú trasu absolvoval 

aj známy nevidiaci tenorista Maroš Bango. Medzi jazdcami nechýbal ani pravidelný účastník 

podujatí Na kolesách proti rakovine, starosta m. č. Bratislava-Lamač Peter Šramko. Hlavná 

časť programu prebiehala na Hlavnom námestí. Po hymne kampane roztancovala účastníkov 

podujatia hudobná skupina Kozovanka, zaujal mladý cyklotrialista z Popradu Šimon 

Ťapušík, tanečné vystúpenie z integrovanej skupiny Len Tak Tak s jednou vozíčkárkou, 

Vlado Vizár Jazz Quartet s Patríciou Páleníčkovou, Vojenská hudba Ozbrojených síl SR pod 

taktovkou majora Borisa Hokinu, raper na vozíčku Bekim Aziri, Natália Hatalová, Robo 

Opatovský a napokon štyria speváci z divadla Nová scéna Patrik Vyskočil, Peter Makranský, 

Lukáš Pišta a Dárius Koči. Počas celého programu boli záujemcom o zdokonalenie sa v jazde 

na kolieskových korčuliach k dispozícii členovia inlineskola.sk. Účinkujúci vystupovali bez 

nároku na honorár. Celý program inšpiratívne sprevádzali moderátori Milan Ambróz alias 

Mimo z Funradia a Matúš Krnčok z Europa 2. 

Počas celého popoludnia dobrovoľníci vyberali príspevky do verejnej zbierky na zakúpenie 

prístroja tkanivový analyzátor. Výnos zo zbierky bol 956,60 €.   

       
 

 Na propagáciu svojich aktivít Nadácia 

Výskum Rakoviny využíva aj benefičné 

koncerty.  
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21. júna 2015 sa vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu uskutočnil prvý 

koncert z cyklu letných koncertov pre Nadáciu Výskum rakoviny.  Vystúpil jedinečný 

mládežnícky symfonický orchester  z „Pomarančového okresu“ v južnej Kalifornii,  USA – 

Orange County School of the Arts Symphony Orchestra. 
Na úvod sa nastúpenému orchestru aj publiku prihovoril v slovenčine aj angličtine 

ekonomický atašé Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike 

Dominic  Nguyen. Rovnakých adresátov mali aj slová prezidentky Nadácie Výskum rakoviny 

Margity Klobušickej, ktorá priblížila činnosť nadácie a poďakovala sa všetkým, ktorí 

finančne prispejú na aktivity nadácie. 
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Na druhom letnom benefičnom koncerte pre 

Nadáciu Výskum rakoviny 24. júla 2015 

vystúpili dva britské dychové súbory, a to 

Northamptonshire County Youth Brass 

Band a Northamptonshire County Youth 

Brass Band. 
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Tretí z letných benefičných koncertov sa konal tiež vo Veľkom koncertnom štúdiu 

Slovenského rozhlasu v sobotu 1. augusta 2015. Vystúpil na ňom mládežnícky orchester z 

Veľkej Británie Suffolk Youth Orchestra. 

Tento mládežnícky orchester patrí medzi najlepšie svojho druhu vo Veľkej Británii. Plný 

symfonický orchester je zložený z viac ako 90 hráčov vo veku od 13 do 21 rokov. Členovia 

SYO sa predstavili vo väčšine európskych štátov a doma, v Anglicku, s veľkým úspechom 

koncertovali aj pred kráľovnou Alžbetou II. a ostatnými členmi kráľovskej rodiny. 

 

                           
 

    
 

Vyvrcholením  cyklu letných benefičných koncertov bolo vystúpenie 12. augusta 2015 

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrasi – Tureckého národného mládežníckeho orchestra 

pod taktovkou Cema Mansura voo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v 

Bratislave. Na úvod podujatia sa početnému publiku prihovorili štyri dámy: veľvyslankyňa 

Tureckej republiky v Slovenskej republike J. E. Gülhan Ulutekin a tri zástupkyne Nadácie 

Výskum rakoviny, Posol nadácie Božidara Turzonovová, prezidentka Margita Klobušická a 

členka správnej rady Soňa Čierniková. Na pódiu znela slovenčina, turečtina aj angličtina 

s rovnakým obsahom: hudba zbližuje národy, otvára srdcia, prináša radosť, v našom 

konkrétnom prípade aj pomáha v boji proti zákernej rakovine.  
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Vstup na všetky koncerty bol voľný, so zbierkou pre Nadáciu Výskum Rakoviny 

(povolenou Ministerstvom vnútra). Výsledkom finančných zbierok zo všetkých štyroch 

letných koncertov bola suma 2 175 €. 

 

Nadácia Výskum Rakoviny sa v roku 2015 zapojila do podpory vedeckých projektov 

súvisiacich s onkologickým ochorením. Finančne podporila vedecký projekt Terciárna 

prevencia. Terciárna prevencia znamená preventívnu aktivitu zameranú na skupinu 

onkologických pacientov už vyliečených. Terciárna prevencia zahŕňa opatrenia, ktoré 

zabraňujú návratu ochorenia, minimalizujú riziká návratu choroby, podporujú výsledky 

liečby. Odstránenie následkov onkologického ochorenia metódami terciárnej prevencie vedie 

k zlepšeniu kvality života postihnutých ľudí. Terciárna prevencia znamená zdravotnú 

rehabilitáciu a celkovú starostlivosť o onkologického pacienta. Celoživotné sledovanie 

onkologického pacienta je dôležitou súčasťou moderných komplexných onkologických 

programov. K riešeniu projektu Vplyv intervencií zasahujúcich do životného štýlu na 

redox status, imunologické a regulačné odpovede vo vzťahu k onkologickým 

ochoreniam“ je potrebný prístroj na neinvazívne meranie parciálneho tlaku kyslíka v rôznych 

tkanivách v komparatívnej štúdii jedincov bez onkologického ochorenia a odliečených  

pacientiek s diagnózou zhubný nádor prsníka.   

 

Nadácia Výskum Rakoviny sa zúčastnila a finančne podporila Deň otvorených dverí 

ÚEO SAV. Dňa 13.11.2015 sa na Ústave experimentálnej onkológie SAV v rámci Týždňa 

vedy a techniky uskutočnil Deň otvorených dverí. Podujatia sa zúčastnili študenti piatich 
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stredných škôl z Bratislavy a žiaci Základnej školy Ivánka pri Dunaji. Účastníkov dňa 

otvorených dverí privítala na pôde ústavu jeho riaditeľka Mgr. Lucia Kučerová, PhD. Na 

tému DNA – ako a prečo ju treba chrániť prehovorila Mgr. Andrea Bábelová, PhD. Činnosť 

Nadácie Výskum Rakoviny priblížila jej prezidentka RNDr. Margita Klobušická, CSc. a 

RNDr. Viera Horváthová Kajabová, PhD. svojim vstupom zvolala Tvoja DNA je jedinečná! 

A v praktickom bloku VEDA INTERAKTÍVNE študenti pod dohľadom vedeckých 

pracovníkov vytvorili asi 120 modelov DNA, vyizolovali DNA z banánov. Študentom tento 

deň umožnil pochopiť, že boja proti rakovine sa môžu zúčastniť. Či už svojím životným 

štýlom, alebo tým, že sa raz pridajú k nám... 

 

       
 

 

Dvaja členovia správnej rady Nadácie 

Výskum Rakoviny sa zúčastnili Sympózia 

Integratívna onkológia, ktoré sa uskutočnilo 

v Martine dňa 19.11.2015. Organizovalo ho 

Martinské centrum pre biomedicínu – BioMed 

Martin, Univerzita Komenského, Jesseniova 

lekárska fakulta v Martine s partnermi 

Ústavom experimentálnej onkológie SAV, 

Slovenskou myelómovou spoločnosťou – 

sekcia pacientov, Ligou proti rakovine – 

pobočka v Martine a Nadáciou Výskum Rakoviny. Podujatie otvoril dekan Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý zdôraznil význam 

komunikácie a spoločného úsilia lekárov, vedcov a pacientov pri riešení závažných 

problémov odliečených onkologických pacientov. Na sympóziu odzneli okrem prednášok 

riaditeľov divízii Martinského centra pre biomedicínu a klubov pacientov Slovenskej 

myelómovej spoločnosti aj prednáška J. Sedláka Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu a M. 

Klobušickej Aktivity nadácie na podporu onkologického výskumu. Zo záverov sympózia 

vyplynulo, že je nutné financovať multidisciplinárne onkologické projekty s účasťou 

kľúčových onkologických klinických a experimentálnych pracovísk a pacientskych 

organizácii, ako už zaznelo vo Výzve vláde SR z 5. marca 2015, ktorú vypracovala Nadácia 

Výskum Rakoviny  pri príležitosti konferencie Nie je to mimo nás. 

   

Roku 2015 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala v spolupráci so spoločnosťou 

Fundraising s.r.o. na získavaní financií formou tzv. „direct mailingov“, teda zasielaním 

prosbopisov na adresy konkrétnych ľudí, s ktorými už agentúra mala dobré skúsenosti z iných 

humanitných akcií. Za týmto účelom je otvorený samostatný účet vo VÚB 2465048054/0200.  

V roku 2015 sme týmto spôsobom získali 43 843,91 €. 

http://www.nvr.sk/osveta/vyzva
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 Prostredníctvom spoločnosti Fundraising s.r.o. Nadácia Výskum Rakoviny vydala 

farebný kalendár na rok 2015, v ktorom sme na fotografiách propagovali aktivity 

organizované v jednotlivých mesiacoch roka.  

 

Nadácia Výskum Rakoviny v roku 2015 finančne podporila účasť 5 vedeckých 

pracovníkov na medzinárodných konferenciách a stážach formou cestovných grantov.  

 

Nadácia Výskum Rakoviny využila aj v roku 2015 ponuku mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto zúčastniť sa Vianočných trhov 2015 na Hviezdoslavovom námestí formou 

charitatívneho stánku Punč pomoci spojenú s predajom vianočného punču. 30. novembra 

2015 prišli „čapovať“ punč pomoci herci a speváci z Divadla Nová scéna. Vyzývali 

okoloidúcich, spievali, podpisovali svoje fotografie. Ďakujeme im, ako aj priateľom z Lions 

Clubu, ktorí nás pritúlili do svojho stánku.  

 

    
 

 

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s o. z. 

Ars ante portas usporiadali tradičný benefičný program 

Na svätého Mikuláša... vo štvrtok, 4. decembra 2015 na 

Hlavnom námestí v Bratislave v prospech malých 

pacientov na Klinike detskej hematológie a onkológie na 

Kramároch. Pri tejto príležitosti nadácia poskytla sumu 

500 € na kúpu rôznych predmetov potrebných na 

arteterapiu, dôležitú súčasť liečby malých onkologických 

pacientov. 
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Tradičný koncert Vianočný spev pre život, ktorý sa uskutočnil 19. decembra 2015 bol 

vhodnou príležitosťou poďakovať sa verejnosti za podporu a spoluprácu pri napĺňaní cieľov 

nadácie. Na koncerte vystúpil so svojim programom Veľký zbor donských kozákov. . 

Koncert sa niesol v znamení hesla Spievame za pokoj. 

 

 Na informovanie verejnosti a potenciálnych 

sponzorov o aktivitách Nadácie Výskum Rakoviny v 

prospech finančných zbierok a ich využití vo výskume a 

diagnostike nádorových ochorení, a najmä o výsledkoch 

onkologického výskumu na Slovensku využila nadácia v 

priebehu roka 2015 aktivity ku Dňu výskumu rakoviny, k 

otvoreniu kampane Na kolesách proti rakovine, vystúpenia 

na benefičných koncertoch, spoločenských podujatiach, v 

rozhlase, televízii a vo viacerých printových a 

audiovizuálnych médiách. Trvalo spolupracuje s o. z. Ars 

ante portas.  

 

Nadácia využila možnosť opakovane sa zapísať do 

registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% 

podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických 

a právnických osôb. Dňa 9.12.2015 bola spísaná Notárska zápisnica a uložená v Notárskom 

úrade JUDr. Magdalény Čížovej v Zbierke listín  pod spisovou značkou Nz. 52783/2015, 

a (registrovaná v notárskom centrálnom registri pod spisovou značkou NCRpo 9669/2015), 

ktorou bolo vydané osvedčenie o vyhlásení splnenia podmienok pre zápis do registra 

určených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie 

obdobie roku 2015.  
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V roku 2015 Nadácia Výskum Rakoviny získala za zdaňovacie obdobie roku 2014 z 

2% z daní fyzických a právnických osôb 38 885,84 €. Uvedená suma sa bude priebežne 

čerpať do konca roku 2016 podľa aktuálnej potreby.  

 

Nadácia Výskum Rakoviny informuje širokú verejnosť a podporovateľov o svojich 

aktivitách prostredníctvom svojej web stránky www.nvr.sk a na facebooku. 

 

Na jej stránkach prebieha PORADŇA, na ktorú môžu záujemcovia zasielať svoje 

otázky. Ich odpovediam sa venuje rádiológ z Onkologického ústavu sv. Alžbety a dlhoročný 

podporovateľ nadácie MUDr. Pavol Lukačko. Svojimi lekárskymi radami pomohol a poradil 

v roku 2015 217 záujemcom. 

 

 

 

Finančná časť výročnej správy za rok 2015 
 

 

V súlade so zákonom 34/2002 Z. Z o nadáciách v zmysle ust. §-u 28 ods. 1 a v členení 

podľa §-u 28 ods.2 a 3. o výdavkoch na správu nadácie predkladáme finančnú časť výročnej 

správy nadácie. 

Ročná účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje  

1. Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky 

2. poznámky k účtovnej závierke 31. 12. 2015 

3. audítorskú správu za rok 2015 

Do predbežného finančného rozpočtu na rok 2015 sme zahrnuli: 

 

● náklady na projekt Vedecké dielne - Onkológia: 8 000 € 

 

● náklady na  propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie: 8 000 € 

 

●  náklady na cestovné granty na medzinárodné konferencie a stáže vedeckých pracovníkov      

v onkológií: 3 000 €  

 

● finančnú pomoc pri zabezpečovaní servisných prác na diagnostických prístrojoch 

zakúpených nadáciou: 3 000 €    

 

 

1. prehľad príjmov  

Príjmom Nadácie Výskum rakoviny v roku 2015 boli dary od fyzických a právnických osôb a 

2 % podiel zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2014.    

a) prehľad o darcoch v r. 2015  

- Chemstar         3 000,- € 

- D. A. L. s r.o.           500,- € 

http://www.nvr.sk/
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- Omnia nezisková organizácia      1 000,- € 

- Slovenský paralymijský výbor       3 826,70 € 

c) príspevok  z podielu zaplatenej dane:      39 885,84 € 

d) formou fundraisingu vyzbierané od množstva súkromných darcov:  43 843,912 € 

 

2. prehľad výdavkov § 28 ods. 1 

a) prehľad o fyzických a právnickych osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky 

 V súlade so štatútom a po odsúhlasení správnou radou boli poskytnuté finačné prostriedky 

vedeckým pracovníkom, ktorí sa zúčastnili na medzinárodných kongresoch, seminároch a 

stážach. Boli im refundované cestovné náklady a kongresové poplatky. Celková výška 

poskytnutých príspevkov bola  2  652, 64  € 

Menovite sa jedná:  

- Mgr. Lenka Toro   476,50 €   

- Mgr. Svetlana Školeková  476,50 € 

- RNDr. Monika Šramková,PhD  500,- € 

- RNDr. Katarína Kozics, PhD  500,- € 

- RNDr. Martin Benej, PhD.  500,- € 

- Mgr. Lukáš Jakl    199,64 €  

-    Ústav experimentálnej onkológie SAV : 6 150 € na projekt Vedecké dielne Onkológia 

-    ÚEO RNDr. Katarína Poláková, DrSc : 1 700 € vedecký projekt  

  -    Občianske združenie Motýlik: 1 000  € na artterapiu 

 

Náklady na správu nadácie  § 28 ods. 2 

a)  na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie:  1 530,-  € 

b)  propagácia verejnoprospešného účelu nadácie: 12 048,- € (koncerty, šport. 

 podujatia) 

c)  prevádzka nadácie: (telefon, poštovné)  :  8 168,-  € 

d) odmena správcovi nadácie : - 

e)         náhrady výdavkov podľa osobitého predpisu: 197,39,- € (cestovné) 

h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou: 9 124,- €  
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Inventarizáciou sa overilo že stav majetku vo forme laboratórnych a iných prístrojov a 

materiálov vo vlastníctve nadácie zodpovedá skutočnému stavu. Evidencia majetku je vedená 

v nadobúdacej cene 1 017 158,55 € a zostatkovej cene 111 639,- € 

  

Na účtoch Nadácie boli k 31. 12. 2015 tieto finančné prostriedky: 

 

VUB  167534012/0200 (bežný výdavkový)         578,82   €  

VUB 2465048054/0200  Fundraising       47 467,75  € 

            VUB 2434842458/0200 zbierkový             57,59  € 

VUB 2821394958/0200 2% podiel daní    47  161,63  € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Bratislava, máj 2016 

                                                                                     Ing. Erika Chudějová 

            správkyňa nadácie 

 

 

 

 

 


