NADÁCIA VYSKUM RAKOVINY

ROČNÁ SPRÁVA 2009

Členovia orgánov Nadácie Výskum rakoviny pracujú dobrovoľne, bez nároku na finančné
ohodnotenie.
V roku 2009 došlo k zmene v zložení orgánov nadácie: Vzhľadom na dlhodobé materské
dovolenky sa RNDr. G.Kirschnerová-Pavlíková, PhD., RNDr. S.Čierniková, PhD a MUDr.M.BujalkováGeryková, PhD. rozhodli podať demisiu a odstúpiť z funkcie členiek správnej rady nadácie. Na uvoľnené
miesta sa správna rada nadácie rozhodla nenavrhnuť nových členov. Právoplatnými členmi správnej rady
Nadácie Výskum rakoviny zostali: RNDr. Margita Klobušická,CSc., RNDr. Jozef Bízik, DrSc., Ing. Jela
Brozmanová, DrSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc. a RNDr. Vladimír Zajac, CSc.
Dodatok k Nadačnej listine s
uvedením mien a adries zostávajúcich
členov orgánu bol overený notárskym
zápisom.
Zdrojom príjmov nadácie 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.
Vzhľadom na skutočnosť, že
rozsah činnosti nadácie závisí od finančnej
podpory firiem, širokej verejnosti a od 2% z
daní poskytnutých nadácii právnickými a
fyzickými osobami, tvorba rozpočtu na bežný rok
môže byť len približná. Jej predbežný rozpis sa
nachádza vo finančnej časti správy
Nadácia Výskum Rakoviny s cieľom
upozorniť na priority, potenciál, ale aj problémy
moderného onkologického výskumu na Slovensku
vyhlásila 7.marec každoročne za Deň výskumu
rakoviny s výzvou „Podporte výskum rakoviny,
podporíte šancu na včasné zistenie ochorenia a
jeho lepšiu liečbu“. Toto posolstvo je určené nielen
všetkým občanom Slovenska, ale aj slovenskej
vláde, ktorá by mala zahrnúť špeciálny program
aplikovaného výskumu do Národného plánu boja
proti rakovine a súčasne aj medzi priority
vedomostnej ekonomiky na Slovensku. Deň
výskumu rakoviny má 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.

Roku 2009 Nadácia Výskum Rakoviny pri príležitosti 3. Dňa výskumu rakoviny organizovala v
spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie tlačovú besedu s mottom: „Dnešný výskum pre
zajtrajšiu liečbu“ a vedeckú konferenciu pod názvom Úspechy a perspektívy onkologického výskumu
na Slovensku. Nadácia Výskum Rakoviny oceňuje, že záštitu nad Dňom výskumu rakoviny opakovane
prevzal pán Dušan Čaplovič, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny.
Tlačovej besedy sa zúčastnili predseda
SAV, pracovníci Virologického ústavu SAV,
Onkologického ústavu sv. Alžbety a Národného
onkologického ústavu s príhovormi a krátkymi
prednáškami. Vedeckej konferencie sa
zúčastnilo viac ako päťdesiat onkologických
výskumníkov, klinických odborníkov, lekárov a
vysokoškolských
pedagógov zo Slovenska a
Českej republiky. Účastníci
zhrnuli doterajšie úspechy
slovenskej onkologickej
vedy, postavené najmä na
kvalite

našich odborníkov, ktoré sú akceptované aj v najvyspelejšom zahraničí. Zdôraznili, že sa musia
boriť nielen so zákerným nádorovým ochorením, ale aj s finančnými a materiálnymi podmienkami svojej
práce. Vedeckú konferenciu pozdravili a do ďalšej práce v nie najlepšej ekonomickej situácii povzbudili
poslankyňa Európskeho parlamentu, lekárka-onkologička Irena Belohorská, štátny tajomník Ministerstva
zdravotníctva Daniel Klačko a prezidentka Ligy proti rakovine, Dr. Eva Siracká. Zároveň sa uskutočnil
„okrúhly stôl“ na tému Translačný onkologický výskum: možnosti alebo nevyhnutnosť. Diskutovalo sa o
molekulárnej medicíne, personalizovanej liečbe, o prepojení do európskeho výskumného priestoru, o
tkanivovej nádorovej banke, onkologickom registri, spolupráci inštitúcií a o motivácii lekárov pre výskum.

V rámci vedeckej konferencie Nadácia Výskum Rakoviny odovzdala do užívania pracovníkom
Ústavu experimentálnej onkológie SAV prístroje zakúpené z verejných finančných zbierok Tesco Beh pre
život a Na kolesách proti rakovine organizovaných v roku 2008: Motorizovaný rotačný mikrotom
MICROM, typ HM-340E, plne motorizovaný farbiaci automat MICROM, typ HSM-70, plne
motorizovaný zmrazovací mikroto-kryostat MICROM, typ HM-550 OP a inkubátor (termostat)
MEMMERT, typ INE 500 model Excellent

Nadácia Výskum Rakoviny aj v roku 2009 zamerala svoje aktivity na získavanie finančných
prostriedkov na modernizáciu laboratórneho a diagnostického prístrojového vybavenia Ústavu
experimentálnej onkológie 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, Onkologické oddelenie Detskej fakultnej nemocnice Dérerovej
nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku).

Roku 2009 sa Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom
(SPV) podieľala na organizovaní už VII. ročníka celoslovenskej kampane „Na kolesách proti
rakovine“. Jej cieľom bolo formou verejnej zbierky povolenej MV SR, získať finančné prostriedky na
zakúpenie Platničkového Real Time PCR, prístroja, ktorý dokáže určiť prítomnosť a kvantitu génov
súvisiacich s možným výskytom nádorového ochorenia, spresniť diagnózu a dať rýchlu a presnú

informáciu lekárovi pre výber správnej liečby. Hlavným organizátorom kampane je Slovenský
paralympijský výbor, Nadácia Výskum Rakoviny je spoluorganizátor. SPV ešte v roku 2003 prijal
myšlienku zbierky finančných darov na prístroje v boji proti rakovine. Rozhodol sa pokračovať v
myšlienke zosnulého víťaza Paralympijských hier v Sydney 2000 v dráhovej cyklistike Radovana
Kaufmana, ktorého posolstvom bolo nájsť vhodnú cestu na boj proti rakovine. Kampaň je športovokultúrno-vzdelávací projekt s cieľom zapojiť do športovej aktivity širokú verejnosť a zároveň podporiť boj
proti rakovine. Význam kampane je okrem získavania finančných prostriedkov a širokej osvety aj
vyzdvihnutím športovej stránky celého projektu. Jej podstatou je totiž prejsť stanovenú symbolickú trasu
na akomkoľvek nemotorovom kolieskovom prostriedku, alebo zapojenie sa do aktivity na cyklo- a
veslovacích trenažéroch, čím účastníci prispievajú aktívnou formou do boja proti rakovine

Kampaň prebiehala v mnohých
slovenských mestách od 21.mája 2009
do 14.októbra 2009. Finančné
prostriedky bolo možné poukázať na
š p e c i á l n y ú č e t z b i e r k y,
prostredníctvom poštových poukážok
alebo vložiť symbolickú sumu do
prenosných, riadne označených s
zapečatených pokladničiek. Výkonný
výbor
SPV rozhodol z finančnej
zbierky tejto kampane poskytnúť
Nadácii Výskum Rakoviny
sumu
6.096,40 €.
K úspešnému priebehu VII. ročníka
kampane „Na kolesách proti rakovine“
významne prispeli mediálni partneri
kampane STV, TVA-obchodná televízia, TV Markíza, Denník SME, Denník Šport, týždenník Markíza,
týždenník Slovenka, radio Europa2, SITA, reklamné štúdio Gryf, Zoznam.sk a viaceré regionálne médiá.
Jednotlivé akcie kampane podporili svojou účasťou aj známi športovci, umelci a poprední predstavitelia
miestnych a regionálnych samospráv. VII. ročník kampane „Na kolesách proti rakovine“ bol venovaný
pamiatke Radovana Kaufmana a významnej, dlhoročnej podporovateľke boja proti rakovine, speváčke
Eve Márii Uhríkovej, ktorá v decembri 2007 podľahla zákernej chorobe
Roku 2009 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala v spolupráci so spoločnosťou Tesco Stores SR, a.s.
2.ročníkom projektu Tesco Beh pre život. Podstatou projektu sú dve hlavné myšlienky: podpora zdravého
životného štýlu a zároveň finančná podpora výskumu onkologických ochorení. Projekt Tesco Beh pre život
tvoril sériu štyroch nesúťažných behov určených pre širokú verejnosť. Zapojili sa do neho mestá Nitra
(6.jún), Bratislava (13.jún), Prešov (20.jún) a
Žilina (27.jún). 4-kilometrovú trasu so štartom a
cieľom vždy pri Tesco obchode bolo možné
absolvovať behom, poklusom alebo chôdzou. V
rámci tohto projektu sa uskutočnila verejná
finančná zbierka na prístroj Real Time PCR.
Účastníci behu mohli podporiť projekt
zaplatením štartovného, ktorého celá suma bola
venovaná na prístroj, prispieť priamym prevodom
na špeciálny účet zbierky povolenej MV SR,
kúpou darčekových predmetov s logom
podujatia, alebo venovaním finančnej čiastky do
prenosných pokladničiek. Veľmi účinnou formou
zbierky bola možnosť zaslať darcovskú SMS
správu s heslom DMS BEZME.

Nadácii Výskum Rakoviny pri realizácii
tejto služby vyšlo v ústrety Fórum donorov.
Nadácia Výskum Rakoviny získala v tomto
projekte 28.972,33 €. Účasť verejnosti v
jednotlivých mestách podporili aj patróni z
radov populárnych slovenských osobností.
Patrónom behu pre celé Slovensko bol
moderátor spravodajskej relácie TV
Markíza Patrik Švajda. Patrónom
bratislavského behu sa stal operný spevák
Martin Babjak, nitrianskych účastníkov sa
rozhodli povzbudiť herci Divadla Andreja
Bagara Eva Pavlíková a jeho riaditeľ Ján
Greššo. V Žiline bežal známy moderátor
Matej ,,Sajfa“ Cifra. Prešovský beh zastrešil aj s rodinou moderátor a herec Michal Hudák. Všetky behy sa
konali pod patronátom primátorov daných miest. Mediálni partneri AZET, Europa2 a TASR prinášali
aktuálne informácie. Dňa 2.decembra 2009 sa na pôde Ústavu experimentálnej onkológie uskutočnila
Tlačová beseda Tesco Beh pre život pri príležitosti odovzdania prístroja Real Time PCR do užívania
Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Zúčastnili sa jej zástupcovia Tesca pani Eva Wiliams, riaditeľka
oddelenia vonkajších a právnych vzťahov spoločnosti Tesco Stores a.s. a hovorkyňa Tesca pani
Hrnčiarová, zástupcovia ÚEO SAV, zástupcovia NVR, pracovníci, ktorí budú prístroj používať a viaceré
média.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa formou verejných zbierok nepodarilo získať sumu potrebnú na
zakúpenie prístroja Real Time PCR, správna rada Nadácie Výskum rakoviny sa rozhodla doplniť celkovú
sumu o 7 058 € z podielu 2% z daní a darov jednotlivých firiem pre NVR.
Roku 2009 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala v spolupráci s agentúrou 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 2009 sme týmto spôsobom získali 54 153,65 €.
Únia žien Slovenska sa obrátila na Nadáciu Výskum Rakoviny s návrhom na spoluprácu pri organizovaní
vianočných podujatí NVR, pozvaním na tlačovú besedu ÚŽS a poskytnutím sumy 3.300 €, ktoré vyzbierali
členky Únie žien Slovenska ako finančný príspevok na nákupu prístroja Real Time PCR. NVR návrh
akceptovala.

Roku 2009 Nadácia Výskum Rakoviny finančne podporila projekt Občianskeho združenia pre
TRANSPLANTÁCIE BUNIEK sumou 29.800 € na rozvoj a skvalitnenie transplantačného programu
kmeňových buniek a s tým spojenú podporu vzdelávacích aktivít (kongresy, sympóziá, osveta, publikačná
činnosť, vypracovanie štatistických hodnotení v roku 2009). Poskytnutie financií na takýto projekt je v
súlade s cieľmi a štatútom Nadácie Výskum Rakoviny. Tento projekt významne prispieva nielen do
výskumu rakoviny, ale aj liečby pacientov s rôznymi formami nádorových ochorení.
Koncert spev pre život, ktorý sa uskutočnil 13.decembra 2009 vo Veľkom evanjelickom kostole v
Bratislave, kde vystúpil Veľký zbor donských kozákov s hosťami, bol vhodnou príležitosťou poďakovať sa
verejnosti za podporu a spoluprácu pri napĺňaní cieľov

Aj v roku 2009 spolupracovala Nadácia Výskum Rakoviny s Fórom donorov, asociáciou, ktorá
poskytuje granty tretím osobám. Zúčastňuje sa ich školení, seminárov a prednášok. Získané vedomosti
uplatňuje v nadačnej práci.
Nadácia Výskum rakoviny sa zapojila do výzvy Európskej komisie na Slovensku pod názvom
Európske partnerstvo v boji proti rakovine. Táto iniciatíva bude zameraná na pomoc vládam krajín v EU v
koordinovanom boji proti rakovine. Aktivity sa týkajú vzájomného poskytovania informácií, odborných
znalostí a osvedčených postupov. Ide o podporu integračných snáh európskeho onkologického výskumu.
Nadácia Výskum Rakoviny vyhovela požiadavke Komisie pre zriedkavé ochorenia (EU-rare
diseases) pri Európskej únii, ktorou sa obracia na charitatívne európske organizácie zistiť ich možnosti
podporovať a financovať výskum zriedkavých ochorení (zaradené sú tu aj nádorové ochorenia) a mobilitu
výskumníkov a lekárov. Spracovaný formulár bol zaslaný na adresu príslušnej komisie.
Nadácia Výskum Rakoviny finančne podporila účasť 6 vedeckých pracovníkov na
medzinárodných konferenciách a stážach formou cestovných grantov.
Na informovanie verejnosti a potenciálnych sponzorov o aktivitách Nadácie Výskum Rakoviny v prospech
finančných zbierok a ich využití v klinickej praxi, a najmä o výsledkoch onkologického výskumu na
Slovensku, využila nadácia v priebehu roka 2009 tlačové besedy ku Dňu výskumu rakoviny, k zahájeniu
kampane „Na kolesách proti rakovine“ a projektu Tesco Beh pre život, vystúpenia na benefičných
koncertoch, kultúrnych a spoločenských podujatiach, v rozhlase, televízii a vo viacerých printových a
audiovizuálnych médiách. Trvalo spolupracujeme s agentúrouArsAnte Portas
Nadácia informuje širokú verejnosť a svojich podporovateľov o svojich aktivitách aj
prostredníctvom svojej webovskej stránky www. nvr.sk. Na jej stránkach prebieha aj diskusné fórum, na
ktorom môžu záujemci zasielať svoje dotazy. Ich odpovediam sa venuje rádiológ z Národného
onkologického ústavu a dlhoročný podporovateľ nadácie MUDr. Lukačko.
Nadácia využila možnosť opakovane sa zapísať do registra oprávnených právnických osôb na
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Dňa 4. 12. 2009 bola
spísaná Notárska zápisnica č. NZ 46753/2009, 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 2008.
V roku 2009 Nadácia Výskum Rakoviny získala za zdaňovacie obdobie roku 2008 z 2% z daní
fyzických a právnických osôb 75.378,35 €.
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