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Výročná správa Nadácie Výskum Rakoviny za rok 2017 
 

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 Karloveská 6C, 

Bratislava  841 04, IČO: 31782582  za rok 2017. 
 

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 BMC 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 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. 
 

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. Pritom Slovensko má dostatok špičkových onkológov, uznávaných aj 

v zahraničí, ktorí aj napriek nedostatočnému financovaniu dokazujú, že sú erudovaní, inovatívni 

a schopní súťažiť s ostatným vedeckým svetom.  

Je potrebné si priznať, že Slovensko v rámci Európy stále patrí ku krajinám s najnižšou 

finančnou podporou výskumu rakoviny. 

 
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.  

 

Členovia orgánov Nadácie Výskum Rakoviny pracujú dobrovoľne, bez nároku na 

finančné ohodnotenie. 

 
 

V roku 2017 došlo k zmene v zložení orgánov nadácie.  

Členka dozornej rady nadácie Mária Jakubíková, požiadala o uvoľnenie z funkcie 

z dôvodu odchodu do dôchodku. Keďže počet členov dozornej rady musí byť nepárny, správna 

rada nadácie navrhla do dozornej rady menovať Ing. Romana Bohoviča, ktorý bol členom 

správnej rady. Na uvoľnenú funkciu  správna rada navrhla prijať bývalú členku správnej rady 

Mgr. Gabrielu Pavlíkovú PhD, ktorá pred viacerými rokmi odišla z tejto funkcie pre materské 

povinnosti. Obaja navrhnutí prijali nové funkcie. 

 

V roku 2017 došlo k zmene sídla Nadácie Výskum Rakoviny z adresy Vlárska 7, 

833 91 Bratislava na adresu Karloveská 6C, 841 04 Bratislava. 

 

V roku 2017 z dôvodu zmeny adresy sídla Nadácie Výskum Rakoviny a zmien 

v orgánoch nadácie došlo k zmene znenia Nadačnej listiny Nadácie Výskum Rakoviny 

vypracovaním Dodatku č. 3 k Nadačnej listine. 

 

Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny svojim uznesením zo dňa 1.februára 2017 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. 3.  Dňa 6. februára 

2017 sme Dodatok č.3 k Nadačnej listine, ktorá obsahovala úplné znenie nadačnej listiny, 
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poslali na Ministerstvo vnútra SR odbor všeobecnej vnútornej správy. Ministerstvo vnútra SR 

dňa 8. 3. 2017 vzalo dodatok na vedomie pod číslom spisu: 203/Na-96/381-4. Dňa 22. 

marca 2017 bol originál Dodatku č.3 k Nadačnej listine notársky overený. 

 

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. 

 

V roku 2017 Nadácia Výskum Rakoviny organizovala už 7. ročník edukačno-

popularizačného projektu Vedecké dielne-onkológia (VDO) 2017 v spolupráci 

s Biomedicínskym centrom SAV a jej Ústavom experimentálnej onkológie. S Biomedicínskym 

centrom SAV Nadácia Výskum Rakoviny uzatvorila dňa 20.12 2016 Zmluvu o spolupráci pri 

realizácii projektu Vedecké dielne onkológia 2017. 

Vzhľadom na požiadavku škôl o pokračovanie tejto nadačnej aktivity bola opäť dňa 

9.10. 2017 podpísaná Zmluva o spolupráci pri realizácii VDO 2018 medzi NVR a BMC 

s definovaním povinností  oboch zmluvných strán. 

 

 Od 7. februára do 3. marca 2017 prebiehala  táto populárno-vedecká vzdelávacia 

aktivita určená pre študentov 3. a 4. ročníka gymnázií na celom Slovensku. Tohtoročná nosná 

téma bola „Môžem, ja môžem“. Spolu 126 individuálnych prednášok v podaní starších 

vedeckých pracovníkov (16 prednášajúcich, 45 prednášok) a doktorandov ÚEO BMC SAV (16 

prednášajúcich, 81 prednášok) sa uskutočnilo v dvojhodinových blokoch na 35 gymnáziách vo 

všetkých krajoch Slovenska (10 gymnázií v Bratislavskom kraji, 3 gymnáziá v Trenčianskom 

kraji, 8 gymnázií v Žilinskom kraji, 2 gymnáziá v Banskobystrickom kraji, 1 gymnázium 

v Nitrianskom kraji, 1 gymnázium v Košickom kraji, 7 gymnázií v Prešovskom kraji a 3 

gymnáziá v Trnavskom kraji). Dlhodobým zámerom tejto aktivity je stimulovať záujem 

mladých ľudí o onkologickú problematiku s cieľom 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. 

 
Vedecké dielne-onkológia 2017 organizačne a finančne zabezpečila Nadácia Výskum 

Rakoviny.  

Týmto projektom sa Nadácia Výskum Rakoviny opäť pripojila k aktivite UICC 

(Union for International Cancer Control) World Cancer Day 2016 – 2018, zatiaľ ako jediný 

reprezentant Slovenska.  

 Téma World Cancer Day 2016 – 2018 je vyjadrená spojením dvoch viet – Môžeme. Ja 

môžem. We can. I can. – ktorej cieľom je skúmať možnosti, ako každý – kolektív alebo 



5 

 

jednotlivec – môže prispieť svojím dielom k zníženiu rozsahu a dôsledkov rakoviny. 

Pretože rakovina ovplyvňuje každého rôznym spôsobom, všetci ľudia majú možnosť konať 

primeraným spôsobom na zníženie dôsledkov, ktorý má rakovina na jednotlivcov, rodiny a 

spoločnosť. 

 World Cancer Day je šanca pre každého na premýšľanie, čo môže urobiť, aký cieľ si 

určí a ako ho dosiahne. Čokoľvek si vyberie, pomôže v boji proti rakovine. 

 

 

 
 

 

V roku 2017 Nadácia Výskum Rakoviny začala organizovať projekt Vedecké 

dielničky. Cieľom  tejto aktivity bolo  rozvíjať zvedavé, určitým spôsobom motivované deti na 

základných školách, ktoré sa chcú vzdelávať a neboja sa vo svojom zmýšľaní vybočiť zo 

zaužívaných koľají vyučovania na školách. Formou jednoduchých biologických, či 

chemických pokusov je možné ukázať im zrozumiteľným výkladom zaujímavosti a význam 

vedeckého výskumu. Členovia správnej rady nadácie pripravili jednoduché, ale zaujímavé 

pokusy a prezentovali ich po dohovore s učiteľmi Základnej školy Košická vybraným žiakom.  

 

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.  

 

 

7. marca 2017 si Nadácia Výskum Rakoviny pripomenula už 11. 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.  

 

Cieľom musí byť využitie a aplikácia nových poznatkov v medicínskej praxi a zlepšenie 

liečebnej starostlivosti o onkologických pacientov.  
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Symbolom Dňa výskumu rakoviny je snežienka. 

Krehký kvietok, ktorý sa aj napriek nepriazni zimného 

počasia prediera na svet, len 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. 

 

Roku 2017 pri príležitosti 11. Dňa výskumu rakoviny organizovala Nadácia Výskum 

Rakoviny v Bojniciach niekoľko významných podujatí: Tlačovú konferenciu, Minisympózium 

a Galakoncert.  

 

 Na Tlačovú konferenciu sme pozvali zástupcov slovenských univerzít, ústavov SAV 

a Kúpeľov Bojnice. Cieľom nadácie bolo hovoriť o zameraní výskumných aktivít nadácie na 

zlepšenie kvality života odliečených onkologických pacientov. 

Poprední vedeckí pracovníci na konferencii predstavili platformu SSS21, čo je akronym 

Slovak Smart Spa for 21th century a súhlasili s partnerstvom a podpísaním Memoranda 

o spolupráci. Cieľom spolupráce je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických 

pacientov (cancer survivors) pomocou inovatívnych postupov založených 

na multidisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora reprezentovaného Kúpeľmi Bojnice, 

a.s. s akademickou sférou v oblasti prevencie, primárne v rehabilitácii, vnímanej komplexne 

ako nevyhnutný prístup na dosiahnutie tohto cieľa. Ďalším záväzkom bolo vytvorenie 

podmienok pre dlhodobú spoluprácu s organizáciami združujúcimi onkologických 

pacientov pri príprave a realizácii projektov (participatívny výskum), poskytovanie si 

vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, ako aj spolupráca nad 

rámec takýchto spoločných projektov. 

 

Účastníci: 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., dekan Filozofickej fakulty TU v Trnave 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 

prof. Ing. Špánik Pavol, PhD. dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline 

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie BMC  

RNDr. Margita Klobušická,CSc., prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny 

Ing. Dana Dimitrovová, zástupkyňa Klubu pacientov Slovenskej myelómovej spoločnosti 

MUDr. Mária Slezáková, hlavný lekár Kúpele Bojnice, a.s. 

 

Členmi platformy SSS21 sa stali organizácie: 

Kúpele Bojnice a.s. 

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Trnavská univerzita v Trnave                                                                                                  

Nadácia Výskum Rakoviny 

Žilinská univerzita v Žiline 
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V rámci 11. Dňa výskumu rakoviny Nadácia Výskum Rakoviny, ako propagátor 

vedeckého výskumu v oblasti terciárnej prevencie u onkologických pacientov v oblasti 

komplexnej onkologickej rehabilitácie organizovala Minisympózium s hlavnou témou  

"Rehabilitácia a onkologickí pacienti" (Nové možnosti vedy v oblasti komplexnej onkologickej 

rehabilitácie) Toto sympózium prvou spoločnou aktivitou novovzniknutej platformy 

SSS21 (Slovak Smart Spa for 21th century),  spolupracujúcich vedecko-výskumných 

organizácii na čele s Kúpele Bojnice, a.s. v oblasti prevencie - primárne v rehabilitácii 

vnímanej komplexne ako holistický prístup na dosiahnutie zlepšenia kvality života 

onkologických pacientov. Na minisympóziu vystúpili vedci z Jesseniovej lekárskej fakulty 

v Martine, Filozofickej fakulty  Trnavskej univerzity v Trnave, Elektrotechnickej fakulty 

Žilinskej univerzity, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Nadácie Výskum Rakoviny. 

  

 Toto podujatie bolo zároveň aj záverečným podujatím Nadácie Výskum Rakoviny, 

ktoré  v rámci Svetového dňa boja proti rakovine (World Cancer Day 2017) organizuje. 

 

Na minisympóziu odzneli prednášky: 

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.: Psychologická intervencia a logoterapia. 

doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.: Autonómny nervový systém a onkologický pacient. 

RNDr. Ľuba Hunáková, CSc.: HRV Biofeedback. 

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.: Molekulárne mechanizmy účinkov fyzickej aktivity. 

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.: Analýza génovej expresie génov imunitných a zápalových 

procesov u odliečených onkologických pacientov. 

RNDr. Ivana Fridrichova, CSc.: Epigenetická regulácia génov imunitného systému so 

zmenenou expresiou vplyvom intervencie. 

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.: Imunoprofilovanie periférnej krvi odliečených onkologických 

pacientov. 
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doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.: Mikrobióm tráviaceho traktu človeka v zdraví a chorobe. 

RNDr. Jozef Bizik, DrSc.: Monitorovanie protizápalovej kapacity organizmu ako primárneho 

indikátora jeho obranyschopnosti. 

                   
 

 

Slávnostným ukončením 11. Dňa výskumu rakoviny bol 

Galakoncert v Kultúrnom centre Bojnice pod záštitou primátora 

mesta Bojnice PhDr. Františka Tám,  za prítomnosti podpredsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, pána Richarda Takáča 

a pozvaného ministra školstva, vedy, výskumu a športu pána Petra 

Plavčana.  

 

 

 

 

 

 

Súčasťou koncertu bolo vyhodnotenie účastníkov 7. ročníka Vedeckých dielní –   

onkológia z radov poslucháčov-študentov aj lektorov-prednášateľov. Autor projektu, člen 

správnej rady NVR Ján Sedlák vyžreboval z radov účastníkov dielní študentov z gymnázií: 

Gymnázium Angely Merici, Trnava   

DM19, Súkromné gymnázium, Žilina a ZA1, Gymnázium Hlinská, Žilina  

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné.  

 

 

  Cena pre študentku gymnázia v Trnave  Máriu 

Nováčikovú, ktorej predseda dozornej rady Nadácie 

Výskum Rakoviny Roman Bohovič odovzdal cenu Stručný 

etymologický slovník slovenčiny, s venovaním a podpisom 

autora diela Ľubora Králika. 

  
  

 

Súkromné gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline 

získalo hodnotnú knihu Základná a klinická imunológia, s 

venovaním a podpisom autora diela Milana Buca a prevzali 

ju riaditeľka  PaedDr. Katarína Kitašová a učiteľka 

biológie a iniciátorka vedeckých dielní onkológia v tejto 

škole Ing. Jarmila Turoňová od správkyne nadácie Eriky 

Chudějovej, 
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Na Súkromnom gymnáziu Oravská ulica Žilina, študent Adam 

Sedláček získal  cenu vo forme knihy od autora Milana Buca: Základná 

a klinická imunológia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena pre gymnázium v Humennom 

Člen správnej rady Nadácie Výskum 

Rakoviny prof. RNDr. Peter Fedoročko, 

CSc. prorektor pre vedeckovýskumnú 

činnosť a doktorandské štúdium Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívil 

Gymnázium armádneho generála Ludvíka 

Svobodu v Humennom s darom od nadácie. 

Riaditeľovi školy PaedDr. Ivanovi 

Pajtašovi, a jeho zástupcom, 

RNDr. Monike Onufrákovej a RNDr. Mariánovi Hamrákovi  odovzdal doterajších 7 

zväzkov veľkej slovenskej všeobecnej encyklopédie Beliana. Toto gymnázium aktívne 

spolupracuje s Nadáciou Výskum Rakoviny a Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV 

a už sedem rokov sa zapája do projektu Vedecké dielne-onkológia pri príležitosti Dňa 

výskumu rakoviny. 

 

Z lektorov-doktorandov, pracovníkov Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, 

boli najúpešnejší na 3. mieste Lukáš Jakl na 2. mieste Erika Ďuriníková a 1. miesto 

získal Pavel Košík.  

 

Minister Peter Plavčan ocenil činnosť Nadácie Výskum Rakoviny slovami  „Vysoko 

oceňujem edukačno-popularizačné aktivity Nadácie Výskum Rakoviny a Ústavu 

experimentálnej onkológie BMC SAV zamerané na žiakov gymnázií. Vnímam ich ako vítané 

a efektívne spojenie osvety v oblasti prevencie onkologických ochorení a súčasne 

popularizácie ich výskumu, ako jednej z možných ciest kariérneho uplatnenia sa mladých 

ľudí.“ 

 

Nadácia Výskum Rakoviny aj v roku 2017 zamerala svoje aktivity na získavanie 

finančných prostriedkov na modernizáciu laboratórneho a diagnostického prístrojového 

vybavenia Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV s ktorým dlhoročne spolupracuje, 

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). 
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Na informovanie verejnosti a potenciálnych sponzorov o činnosti Nadácie Výskum 

Rakoviny v prospech cieľov finančných zbierok, ich využitia vo výskume a diagnostike 

nádorových ochorení, a najmä o výsledkoch onkologického výskumu na Slovensku využila 

nadácia v priebehu roka 2017 viaceré aktivity: 

 

Roku 2017 sa Nadácia Výskum rozhodla pokračovať v 15. ročníku úspešného projektu 

Na kolesách proti rakovine ako pamiatku na iniciátora tejto kampane Radovana Kaufmana. 

Tento víťaz Paralympijských hier v Sydney 2000 v cyklistike na dráhe v roku 2003 podľahol 

zákernej chorobe s ktorou bojoval niekoľko rokov.  

 

Cieľom kampane bolo udržiavať  myšlienku tohto paralympijského víťaza športovo-

kultúrno-vzdelávacím projektom s cieľom zapojiť do športovej aktivity širokú verejnosť 

a zároveň podporiť boj proti rakovine. Tento projekt považuje Nadácia Výskum Rakoviny za 

dôležitý prostriedok osvety v prevencii a boji proti civilizačným chorobám, snaží sa zapojiť čo 

najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít a propagovať zdravý životný štýl. Je 

ideálnou príležitosťou upriamiť pozornosť širokej verejnosti na problémy onkologických 

pacientov a zdravotne postihnutých ľudí a zároveň získať finančné prostriedky na modernizáciu 

laboratórneho vybavenia onkologického pracoviska. 

 

 Radovan Kaufman, takto kedysi komentoval akciu: „Kolesá predstavujú niečo, čo sa 

neustále pohybuje. Napríklad taký bicykel. Aby nespadol, musí sa stále pohybovať. A v tom 

vidím obrovskú symboliku! Aby sa uľahčil život ľuďom trpiacim na rakovinu, musí sa niečo 

pohnúť, je tam potrebná tá dynamika, ktorú práve kolesá vedia zabezpečiť. Vyzývam 

všetkých vás, vašich priateľov, kamarátov a známych, aby ste sa pripojili k akcii Na kolesách 

proti rakovine a nasadli na svoje bicykle, kolobežky, skateboardy, či si obuli kolieskové 

korčule a pripojili sa k širokej rodine bojovníkov proti rakovine. Som presvedčený, že keď 

Vás bude veľa, pocítia to aj onkologickí pacienti."     
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Patrónkou 15. ročníka kampane sa stala mnohonásobná paralympijská víťazka, svetová 

rekordérka  v streľbe, Veronika Vadovičová. 

 

 

Začiatkom marca 2017 požiadala Nadácia Výskum Rakoviny Ministerstvo vnútra SR 

o povolenie vykonať verejnú zbierku s názvom Na kolesách proti rakovine 2017 s cieľom 

získať financie na kúpu dvoch laboratórnych zariadení pod názvom Laminárny box, ktoré sú 

dôležité pre prácu s bunkami onkologických pacientov pri analýze zmien v nádorových 

bunkách a experimentoch zameraných na najmodernejšie spôsoby liečby s využitím 

progresívnych prístupov z oblasti nanomedicíny. (sterilná práca s nádorovými bunkami, ich 

ochrana pred kontamináciou z vonkajšieho prostredia, atď). Nadácia Výskum Rakoviny vďaka 

verejnej finančnej zbierke môže každoročne zakúpiť potrebné prístroje pre výskum zákernej 

civilizačnej choroby, rakoviny.  

 

Nadácia Výskum Rakoviny získala z Ministerstva vnútra SR súhlasné Rozhodnutie 

o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok pod názvom Na kolesách proti 

rakovine zo dňa 27.3. 2017 pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2017-014268 na 

všeobecne prospešný účel ochrany zdravia - na zakúpenie zariadenia laminárny box so 

súčasným povolením na zasielanie darcovských správ na telefónne číslo 877 od 15. apríla 2017 

do 16.decembra 2017.  

 

Nadácia Výskum Rakoviny požiadala Nadáciu Pontis o možnosť pokračovať v jej 

programe Dobrá krajina 2017 so súčasným právom používať jej portál 

www.dobrakrajina.sk, zapájať sa do kampaní a vzdelávacích podujatí za účelom prezentácie 

a získania finančných prostriedkov od individuálnych darcov a na realizáciu  svojich projektov.  

  

Dňa 24. 4. 2017 Nadácia Pontis, administrátor programu Dobrá krajina povolila Nadácii 

Výskum Rakoviny využívanie zbierky Dobrá krajina 2017, zapísanej do registra zbierok pod 

číslom 000-2016-038945. Toto povolenie bolo platné odo dňa 9. mája 2017 do 30. septembra 

2017. 

 

Roku 2017 Nadácia Výskum Rakoviny požiadala Bratislavský samosprávny kraj 

poskytnutie dotácie na projekt Na kolesách proti rakovine 2017 z Grantového programu 

hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Podľa Zmluvy 

o poskytnutí  dotácie pod číslom MAGDGI1700170 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR 

Bratislava a Nadáciou Výskum Rakoviny získala nadácia sumu vo výške 1 000 €. Financie boli 

využité na akciu Na kolesách proti rakovine v mestských častiach Dúbravka a Karlova Ves. 

  

Roku 2017 požiadala Nadácia Výskum Rakoviny Nadáciu Slovenskej sporiteľne 

o poskytnutie financií na projekt Na kolesách proti rakovine. Nadácia Slovenskej sporiteľne 

http://www.dobrakrajina.sk/
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vyhovela požiadavke a Zmluvou o poskytnutí finančného daru č.Na-036 2017 Nadácii Výskum 

Rakoviny poskytla sumu vo výške 5 000 €.  

 

Financie získané formou verejnej zbierky využila Nadácia Výskum Rakoviny v roku 

2017 na zakúpenie  dvoch laboratórnych zariadení Laminárny box model MSC 

Advantage 1.2 pre Laboratórium genetiky nádorových ochorení a  model HERA safe KS 

12 s vybavením pre Laboratórium molekulárnej onkológie Ústavu experimentálnej 

onkológie BMC SAV. 

 

Laminárny box je zariadenie nevyhnutné pre sterilnú 

prácu s biologickým materiálom. Používa sa na analýzu 

zmien v nádorových bunkách onkologických pacientov 

a identifikáciu nových, nádorovo-špecifických 

onkomarkerov (produktov nádorových buniek, ktoré sa 

uvoľňujú do krvi). V zariadení sa budú realizovať 

experimenty zamerané na najmodernejšie spôsoby liečby 

onkologických ochorení, pri ktorých budú využité aj 

progresívne prístupy z oblasti nanomedicíny. Získané 

výsledky umožnia lepšie pochopenie nádorového procesu 

a nájdenie nových terapeutických možností, predovšetkým 

u ochorení, ktoré sú rezistentné na klasickú liečbu.  

 

 

 

Kampaň Na kolesách proti rakovine prebiehala v mnohých mestách a obciach Slovenska.  

 

27. mája 2017 zavítala kampaň Na kolesách proti rakovine do rázovitej liptovskej obce 

Východná. V rámci kampane vo Východnej nadácia spolupracovala s občianskym 

združením Cykloparobok Východná. 

 

27. mája 2017 sa uskutočnila akcia kampane Na kolesách proti rakovine v Dunajskej 

Lužnej v úzkej spolupráci s obcou Dunajská Lužná za podpory tamojších firiem a to v rámci 

tradičného Dňa rodiny. 

  

Akcie kampane Na kolesách proti rakovine majú v obci Dunajská Lužná dlhoročnú 

tradíciu. Pod taktovkou tamojšej obyvateľky, speváčky, onkologickej pacientky Evy Márie 

http://www.nvr.sk/
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Uhríkovej sa každoročne konali symbolické jazdy ulicami obce a veľké koncerty na tamojšom 

futbalovom štadióne. Program tvorený workshopmi, vedomostnými a pohybovými aktivitami, 

zručnosťami, riešením hlavolamov zaujal celé rodiny. 

 
 

 

 

 

31. mája 2017 sa stretli v priateľskom súboji obyvatelia 

mestských častí Bratislava-Dúbravka a Bratislava-

Karlova Ves v akcii kampane Na kolesách proti 

rakovine počas Svetového dňa výziev (World Challenge Day). 

Medzi týmito mestskými časťami prebiehala neformálne súťaž: 

kde sa rozhýbe viac obyvateľov v minimálne 15 minútovom organizovanom telesnom pohybe 

(telocvik, beh, tanec, futbal, tenis), kde rozkrútia viac kolies proti rakovine? 

 

Predstavitelia súperiacich strán, starostka 

mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová a 

starosta mestskej časti Dúbravka Martin 

Zaťovič.  
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Ambasárdorkou tohto bratislavského podujatia sa stala viceprimátorka hlavného mesta 

mesta SR Bratislavy MUDr. Iveta Plšeková.  V jej príhovore k obyvateľom  zaznelo: Boj 

s rakovinou sa týka nás všetkých. Takmer každá slovenská rodina sa už stretla s chorým na 

rakovinu, ale napriek tomu stále o nej málo vieme, robíme málo preventívnych opatrení, 

ktoré by zabránili ochorieť na nádorovú chorobu ďalším a ďalším ľuďom. Preto zapájame 

do informatívnych projektov verejnosť, preto zapájame deti, preto hovoríme o potrebe 

prevencie, o význame vedeckého výskumu tejto choroby. Táto akcia je toho veľmi dobrým 

príkladom. Navyše ľudia si zasúťažia, zabavia sa a podporia svoju mestskú časť. Prehrať 

nemôže nikto. Víťazom je každý, kto sa v tento deň zapojí.   

  

Na Deň detí, 1. júna 2017 prebehla kampaň Na kolesách proti rakovine aj 

v Novákoch. Organizovala ju Základná škola Pribinova v spolupráci s mestom Nováky 

a bolo to jej 5. pokračovanie s aktivitami na rôznych kolieskových prostriedkoch. Zaujímavá 

bola aj burza športových potrieb. 
   

2. júna 2017 v rámci veľkého podujatia Medzinárodný deň detí v Európskom meste 

športu organizovaného mestom Banskou Bystricou v Parku pod Múzeom SNP 

spolupracovala Nadácia Výskum Rakoviny kampaňou Na kolesách proti rakovine. Ciele 

Nadácie Výskum Rakoviny prišli podporiť známe osobnosti Banskej Bystrice: majster sveta v 

thajskom boxe Vladimír Moravčík, Martina Hrašnová, európska aj svetová medailistka v hode 

kladivom z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, niekoľkí hokejisti 

majstrovského hokejového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica.  Vyvrcholením programu 

bola symbolická jazda po trasách Parku na rôznych kolesových približovadlách. Víťazmi sa 

stali všetci účastníci, ktorí svojou účasťou takto finančne či morálne podporili boj proti 

zákerným nádorových ochoreniam.  

 Po celý deň prebiehala zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny s ponukou jej 

propagačných materiálov. Zabezpečili ju študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča. S touto 

školou Nadácia Výskum Rakoviny dlhoročne spolupracuje pri organizovaní  Vedeckých dielní 

-onkológia.  

 

 16. júna 2017 zavítala kampaň Na kolesách proti rakovine aj do mesta 

Bojnice. Podujatie zorganizovala Nadácia Výskum Rakoviny pod záštitou primátora mesta 

pána PhDr. Františka Táma, v úzkej spolupráci s Kultúrnym centrom Bojnice. Do 

organizovania verejnej zbierky, ako dôležitej súčasti kampane, sa zapojila aj Nemocnica 

s poliklinikou Bojnice. Primátor mesta Bojnice pozdravil všetkých prítomných a vyslovil 

potešenie, že jeho mesto tak úzko spolupracuje, a bude aj v budúcnosti,  s Nadáciou Výskum 

Rakoviny. V pôsobivom svetlozelenom cyklistickom drese Zelenej župy podporil našu akciu 

jej vicežupan Richard Takáč.   

 

     

http://www.nvr.sk/assets/Events/_resampled/SetWidth500-vep86.jpg
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 Kampaň Na kolesách proti rakovine pokračovala 23. 

júla 2017 v Ľubotíne v malebnej obci na Šariši (okres Stará 

Ľubovňa) za účasti patrónky kampane Veroniky 

Vadovičovej.  

Podujatie sa uskutočnilo v rámci XXIII. ročníka Kultúrneho 

leta v tamojšom amfiteátri a blízkom okolí, za podpory 

Prešovského samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia boli aj 

aktivity mikroprojektu Spoznajme kultúrne a prírodné 

atrakcie pohraničia podporeného v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.  

 

 

Kampaň Na kolesách v Michale nad Žitavou, v Hnúšti, Považskom Chlmci: 

      
 

v Topoľčanoch, Trenčianskych Stankovciach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 15. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine sa uskutočnil 30. septembra 

2017 v Trenčianskych Stankovciach. Podujatie sa konalo s podporou Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pod záštitou a za účasti jeho predsedu Jaroslava Bašku. Prítomná bola aj 

Božidara  Turzonovová, predsedníčka Kruhu priateľov Nadácie Výskum Rakoviny 

s titulom Posol nadácie a  úspešná paralympijská športovkyňa, patrónka kampane, 

Veronika Vadovičová. 
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 Kampaň Na kolesách proti rakovine bola v roku 2017 úspešná. Vyzbieralo sa viac ako 

10 000 € na kúpu zariadenia Laminárny box, čo bolo aj cieľom kampane. 

 

 

 

Majster sveta v cyklistike, Peter Sagan, podporovateľ kampane 

Na kolesách proti rakovine, poskytol pre aukciu, svoj dres 

s podpisom  v prospech Nadácie Výskum Rakoviny. Vydražený dres 

za 207 € získal malý Martinko. 

  

  

Roku 2017 Nadácia Výskum Rakoviny poskytla sumu 5 000 € na opravu prístroja 

IncuCyte, ktorý zakúpila ešte v roku 2012 a poskytla ho vedeckým pracovníkom Ústavu 

experimentálnej onkológie SAV na užívanie.  

 V roku 2017 Nadácia Výskum Rakoviny uzatvorila Zmluvu o spolupráci (partnerská 

zmluva) medzi Vedeckým parkom Univerzity Komenského a Nadáciou Výskum 

Rakoviny. Účelom tejto partnerskej zmluvy bolo vytvorenie spoločného pracoviska ako 

súčasti Technologického centra UVP UK (ďalej len „TC UVP“) pre výkon výskumu, vývoja, 

inovácií a transferu technológií. Obe strany uzatvorili predmetné partnerstvo so zámerom 

efektívnejšieho strategického rozvoja oboch strán.  

 

 V máji a júni Nadácia Výskum Rakoviny bola spoluorganizátorom dvoch 

medzinárodných konferencii. 

V kongresovom centre Smolenice sa uskutočnila 7.5. - 11.5.2017 medzinárodná 

konferencia FEBS o nukleotidovej excíznej oprave a oprave medzireťazcových krížnych 

väzieb DNA-od molekúl po ľudstvo. Za účasti 65 vedeckých pracovníkov. 

 

12.6. – 15.6. spoluorganizovala s Českou a Slovenskou spoločnosťou mutagenéza 

vonkajšícm prostredím pri Československej biologickej spoločnosti konferenciu Genetická 

toxikológia a prevencia rakoviny za účasti 51 vedcov.    

 

 Nadácia Výskum Rakoviny zaplatila  v roku 2017 poplatok za obnovu zápisu ochrannej 

doby ochrannej známky OZ 220674 „7.marec Deň výskumu rakoviny„ a OZ 220675 

„Nadácia Výskum Rakoviny“ na ďalšie obdobie. 

 

Na propagáciu svojich aktivít Nadácia Výskum Rakoviny využíva aj  benefičné koncerty.  

 

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine (4. február) so 

zbierkou pre Detskú onkológiu na Kramároch organizovala 

Nadácia Výskum Rakoviny  v spolupráci s o. z. Ars ante portas vo 

Veľkom koncertom štúdiu  Slovenského rozhlasu v Bratislave 

koncert vynikajúceho symfonického orchestra Princeton 

University Orchestra (USA) s dirigentom orchestra Michaelom 

Prattom.   
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Na podporu 15. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine 

vystúpili v Bratislave dva vynikajúce mládežnícke symfonické 

orchestre z USA, a to El Camino Youth Symphony, dirigent 

Jindong Cai 30. júna 2017 a  8. júla 2017 Cascade Youth 

Symphony Orchestra s  dirigentom Gerry Jon Marshom.   

Koncerty sa uskutočnili vo Veľkom koncertom štúdiu 

Slovenského rozhlasu.  

 

 

Organizátormi boli o. z. Ars ante portas ,a agentúra The Prague Concert Co. a boli súčasťou 

festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017.  

 

 

 

 

26. septembra 2017  vo Veľkom koncertom štúdiu 

Slovenského rozhlasu vystúpil uznávaný čínsky 

symfonický orchester z mesta Šen-Čeň: Shenzhen 

Symphony Orchestra s unikátnym programom. 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočný spev pre život, koncert Veľkého zboru 

donských kozákov vo Veľkom koncertnom štúdiu 

Slovenského rozhlasu dňa 16. decembra 2017 bol 

tradičným koncertom, na ktorom Nadácia Výskum 

Rakoviny ďakuje svojim podporovateľom, 

prispievateľom a priateľom za morálnu aj finančnú 

podporu v priebehu celého roka. 
  

 

 

 

Všetky koncerty boli benefíciou pre Nadáciu Výskum Rakoviny v rámci 15. ročníka 

kampane Na kolesách proti rakovine. 

 

Nadácia Výskum Rakoviny využila možnosť opakovane sa zapísať do registra 

oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu 

fyzických a právnických osôb. Na Notárskom úrade JUDr. Magdalény Čížovej so sídlom 

Lehotského 6, bola dňa  11.10. 2017 spísaná Notárska zápisnica a uložená v Zbierke listín pod 

spisovou značkou Nz. 35658/2017 a registrovaná v notárskom centrálnom registri pod spisovou 

značkou NCRls 36419 2017, 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 2017. 
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Nadácia Výskum Rakoviny v roku 2017 finančne podporila účasť dvoch vedeckých 

pracovníkov na medzinárodných konferenciách a stážach formou cestovných grantov 

a poskytla finančnú podporu na riešenie projektu Horizon H2020.    

 

V roku 2017 Nadácia Výskum Rakoviny uzatvorila s o.z. Motýlik Darovaciu zmluvu 

na sumu 1 000 €, poskytnutých na arteterapiu pre malých onkologických pacientov DFNs P 

Dérerovej nemocnice na Kramároch.  

 

Roku 2017 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala v spolupráci so spoločnosťou 

blueDRM.GmbH), 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 bol otvorený samostatný účet vo VÚB 2465048054/0200.  

Týmto spôsobom sme v roku 2017 získali čiastku  71 269,72 €.  

Prostredníctvom tejto spoločnosti Nadácia Výskum Rakoviny v roku 2017 poslala dva 

listy so žiadosťou o finančnú podporu jej aktivít a projektov a vydala farebný kalendár na rok 

2018, v ktorom na fotografiách propagovala nadačné aktivity organizované v jednotlivých 

mesiacoch roka.  

   

   

Na informovanie verejnosti a potenciálnych sponzorov o aktivitách Nadácie Výskum 

Rakoviny v prospech finančných zbierok, ich využitia vo výskume a diagnostike nádorových 

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

priebehu roka 2017 aktivity ku Dňu výskumu rakoviny, kampaň 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 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 2017 390 záujemcom. 

         

 

 

http://www.nvr.sk/







