VÝROČNÁ SPRÁVA 2014

Výročná správa Nadácie Výskum Rakoviny za rok 2014
V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka Vám predkladáme Výročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, sídlom
Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2014.
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.
Poslaním nadácie je finančne podporovať a propagovať výskum nádorových
ochorení na rôznych úrovniach: základný, klinický a translačný s cieľom vyuţitia
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:
● podpora programov pre rozvoj onkologického výskumu so zameraním na:
prevenciu
včasnú diagnostiku
liečbu zhubných nádorov
● podpora rozvoja moderných prístrojových laboratórnych a diagnostických
techník pre výskum onkologických ochorení
● podpora rozvoja nových smerov onkologického výskumu, najmä
molekulárne - biologického
genetického
imunologického
farmakologického
● podpora účasti vedcov na onkologických medzinárodných projektoch,
sympóziách, kongresoch a stáţach
● podpora spolupráce medzi pracoviskami základného a klinického výskumu a
klinickej praxe
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● šírenie osvety a informovanosti o význame onkologického výskumu v prevencii,
detekcii a liečbe rakoviny.
Aktivity nadácie sa zameriavajú na priame prepojene experimentálneho,
základného, klinického a translačného výskumu, na úzku spoluprácu s klinickými
pracoviskami a na moderné moţnosti včasnej diagnostiky nádorových ochorení.
Výskum závaţných onkologických ochorení nie je samoúčelný. Je potrebné si
uvedomiť, ţe 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 povaţovať za jednu z
najlepších investícií.
Jedným z prioritných cieľov nadácie je získavanie financií na kúpu laboratórnych
a diagnostických prístrojov, bez ktorých v súčasnosti nie je moţný ani základný
výskum, ani včasná a správna diagnostika rôznych nádorových ochorení.
Financovanie takýchto prístrojov je ekonomicky náročné. Nadácia zdôrazňuje, ţe
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 vedcovonkológov stále viac negatívne vplýva skutočnosť, ţe na výskum majú k dispozícii
mnohé zastarané, morálne opotrebované prístroje. Je potrebné si priznať, ţe
Slovensko v rámci Európy stále patrí ku krajinám s najniţšou finančnou podporou
výskumu rakoviny.
Pritom Slovensko má dostatok špičkových vedcov-onkológov, uznávaných aj
v zahraničí, ktorí aj napriek nedostatočnému financovaniu dokazujú, ţe sú schopní
súťaţiť s ostatným vedeckým svetom.

Členovia orgánov Nadácie Výskum Rakoviny pracujú dobrovoľne, bez nároku
na finančné ohodnotenie.
V roku 2014 nedošlo k zmene v zložení orgánov nadácie.
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.
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.
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6. – 7. marca 2014 sme si
pripomenuli uţ 8. Deň výskumu
rakoviny s mottom Dnešný
výskum pre zajtrajšiu liečbu.
Snahou Dňa výskumu rakoviny je
kaţdoročne 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, ţe 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. Nesmieme zabúdať, ţe výskum je na začiatku
kaţdej liečby. Cieľom musí byť vyuţitie a aplikácia nových poznatkov v medicínskej
praxi a zlepšenie liečebnej starostlivosti o onkologických pacientov.
Súčasťou Dňa výskumu rakoviny bol 4. ročník celoslovenskej Súťaže
mladých onkológov 2014. V súťaţi prezentovalo výsledky svojej práce 6
študentiek stredných škôl, 19 doktorandov, 4 mladí výskumníci s ukončeným PhD.
štúdiom z rôznych akademických ústavov a fakúlt. V priebehu súťaţe odznelo veľa
hodnotných prednášok. Hodnotiaca komisia mala neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie
a vedecky najhodnotnejšie. O 4. ročníku Súťaţe mladých onkológov môţeme hovoriť
ako o medzinárodnom, pretoţe súťaţili aj 3 záujemcovia z Palackého lekárskej
fakulty v Olomouci, Česká republika. Z prezentovaných súťaţných prác sme vydali
145 stranový Zborník prednášok (ISBN 978-80-971621-0-8) .

Nadácia
ročníka Dňa

Výskum
výskumu

Rakoviny pri príleţitosti 8.
rakoviny
vyhlásila
5.
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ročník celoslovenskej Súťaže mladých onkológov 2016 v oblasti základného a
klinického onkologického výskumu.
Aktivity Nadácie Výskum rakoviny pri príleţitosti tohto významného dňa
vyvrcholili Galakoncertom ku Dňu výskumu rakoviny, ktorý sa konal 7. marca
2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Nad galakoncertom prevzal
záštitu primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pán Milan
Ftáčnik. Koncert poctilo svojou účasťou takmer 200 návštevníkov, medzi nimi
predseda Slovenskej akadémie vied, profesor Jaromír Pastorek s manželkou,
profesor Peter Fedoročko z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ
v Košiciach a členovia odborných hodnotiacich komisií Súťaţe mladých onkológov. V
programe koncertu vystúpil svetoznámy Bratislavský chlapčenský zbor s
dirigentmi Magdalénou Rovňákovou a Gabrielom Rovňákom ml., na klavíri ho
sprevádzala Dana Hajóssy. Jeho nádherný umelecký výkon umocnili hostia
koncertu Miriam Garajová – soprán a Martin Babjak – barytón, člen Kruhu
priateľov Nadácie Výskum Rakoviny.
Súčasťou slávnostnej atmosféry koncertu bolo aj ocenenie víťazov
Súťaže mladých onkológov. Ceny do súťaţe vloţili Nadácia Výskum Rakoviny,
Ústav experimentálnej onkológie SAV, spoločnosť K-TRADE, vydavateľstvo SLOVART,
Západoslovenská energetika, Medirex Group Academy a Slovenský paralympijský
výbor.

Posol nadácie, predsedníčka Kruhu priateľov Nadácie Výskum rakoviny, pani
Božidara Turzonovová spolu s prezidentkou NVR Margitou Klobušickou privítali
aj nových členov Kruhu priateľov, ktorí dlhoročne podporujú nadáciu finančne aj
morálne. Diplomy Kruhu priateľov pri tejto slávnostnej príleţitosti dostali manţelia
Antónia a Jaroslav Böhmovci, redaktorka TASR Carmen Cupalová, exstarosta
mestskej časti Bratislava-Staré mesto Peter Čiernik a starosta mestskej časti
Bratislava-Lamač Peter Šramko.
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Členmi Kruhu priateľov
nadácie a propagátormi sa
v roku 2014 stali aj páni John
Tregellas, riaditeľ hudobnej
agentúry Prague Concert Co.,
slovenskí
speváci
Dušan
Grúň a Zdeno Sychra, pplk.
Marián
Bodolló

z Ekumenickej
pastoračnej
sluţby,
generálny duchovný ozbrojených síl
a ozbrojených zborov SR a Ivan Kováč,
ktorý nielen propaguje ale aj prispieva
Nadácii Výskum Rakoviny zo vstupného
z akcií organizovaných v Art klube Kafé
Scherz.
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 ťaţkostiam,
problémom a stálemu nedostatku financií, krok za krokom prináša nové poznatky,
ktoré pomáhajú víťaziť nad rakovinou. I keď sa zdá, ţe 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.
Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie
SAV pokračovala v mesiacoch február aţ marec 2014 (4. február – 7. marec 2014)
v organizovaní IV. ročníka tradičných popularizačných seminárov projektu Vedecké
dielne – onkológia (VDO) pod názvom Výskum rakoviny – v čom sme
pokročili?
Projekt
bol
zameraný
na
šírenie
informovanosti o význame onkologického výskumu
v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny. V predošlých
ročníkoch sme akcentovali témy prevencie,
personalizovanej
medicíny,
genetiky
a jej
úlohy
pri
dedičnej predispozícii
k rakovinovému
ochoreniu. V roku 2014 sme sa snaţili odpovedať na
otázky v čom sme pokročili, čo vieme viac o rakovine,
ako sa zlepšila liečba a aké sú moderné trendy v boji
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s touto chorobou. Našou snahou je motivovať študentov pre vysokoškolské štúdium
prírodných vied a medicíny a následné doktorandské štúdium v tejto oblasti.
Súčasťou projektu bola aj výzva na podporu a zapojenie sa študentov do
humanitných aktivít nadácie. Projekt súvisel s dvomi významnými termínmi: Svetový
deň boja proti rakovine – 4. február, ktorý vyhlasuje UICC (Union for
International Cancer Control) a 7. marec – Deň výskumu rakoviny. Počas
tohto ročníka VDO navštívili vedeckí pracovníci a doktorandi Ústavu experimentálnej
onkológie SAV 37 gymnázií v 23 mestách Slovenska, kde v 46 dvojhodinových
seminároch odznelo 140 vedeckých príspevkov. Zúčastnení študenti aj pedagógovia
projekt povaţujú za mimoriadne uţitočný. Ţiadali pokračovanie aj v roku 2015.
Náklady na projekt financovala Nadácia Výskum Rakoviny.
V roku 2014 Nadácia Výskum Rakoviny vyhlásila pre mladých vedeckých
pracovníkov celoslovenskú výzvu na ročný financovaný vedecký grant v sume
5 000 € pre jednotlivých výhercov. Prihlásilo sa 6 záujemcov a výsledkom
oponentského pokračovania bolo akceptovanie 3 najlepších výskumných grantových
návrhov vedeckých pracovníkov z Ústavu biologických a ekologických vied
Prírodovedeckej fakulty v Košiciach, z Ústavu molekulovej biológie Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine a Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave.
Nadácia Výskum Rakoviny aj v roku 2014 zamerala svoje aktivity na získavanie
finančných prostriedkov na modernizáciu laboratórneho a diagnostického
prístrojového vybavenia Ústavu experimentálnej onkológie SAV za účelom
zlepšenia diagnostických moţností 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. Alţbety, Klinika
detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice Dérerovej nemocnice a
ďalšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku).
Na Ministerstvo vnútra SR sme začiatkom roka 2014 podali ţiadosť o povolenie
finančnej zbierky na rok 2014. V ţiadosti o povolenie sme uviedli dva ciele zbierky:
1. Získať finančné prostriedky na zakúpenie špičkového zobrazovacieho
optického systému fungujúceho na
báze viditeľného svetla tzv. fázového
kontrastu rozšíreného o parametre svetelného spektra, ktoré umoţnia sledovanie
a vyhodnocovanie analyzovaných objektov pomocou imunofluorescencie. Súčasťou
zariadenia je aj počítačom riadený dokumentačný systém, ktorý poskytne
kvantitatívne vyhodnotenie sledovaných biologických procesov. Zariadenie je
vyuţiteľné pri štúdiu vybraných charakteristík nádorových buniek a ich následnej
progresie v podmienkach in vitro. Dlhodobejším perspektívnym zámerom je
zuţitkovať nadobudnutú profesionálnu expertízu experimentálnych onkológov
pomocou tohto zariadenia pre dizajnovanie moderných diagnostických prístupov,
ktoré sa súborne označujú ako personalizovaná medicína. Tento prístup je zvlášť
aktuálny v onkologickej klinickej praxi, kedy treba detailne sledovať nádorové
novotvary od jednotlivých pacientov a ich reakciu na súbor terapeutík, ktoré budú
vyuţité pri liečbe.
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2. Podpora Projektov terciárnej prevencie. Terciárna prevencia znamená
preventívnu aktivitu zameranú na skupinu onkologických pacientov uţ 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 ţivota postihnutých ľudí. Terciárna prevencia znamená zdravotnú rehabilitáciu
a celkovú starostlivosť o onkologického pacienta. Celoţivotné sledovanie
onkologického pacienta je dôleţitou súčasťou moderných komplexných onkologických
programov.
V septembri 2014 sme podali na MV SR návrh na registráciu nadačnej verejnej
zbierky podľa nového zákona 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a poţiadali o moţnosť pokračovať v zbierke.
Roku 2014 sa Nadácia Výskum
Rakoviny
v spolupráci
so
Slovenským
paralympijským výborom (SPV) podieľala na
organizovaní 12. ročníka celoslovenskej
kampane Na kolesách proti rakovine.
Jej cieľom bolo formou verejnej zbierky
povolenej MV SR získať finančné prostriedky
na
zakúpenie
prístroja
Tkanivový
mikroanalyzátor (Tissue microarrayer).
Kampaň
je
športovo-kultúrno-vzdelávací
projekt s cieľom zapojiť do športovej aktivity
širokú verejnosť a zároveň podporiť boj 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 sa stala významným projektom Slovenského
paralympijského výboru, ktorý ako hlavný organizátor prijal myšlienku zbierky
finančných darov na prístroje v boji proti rakovine. Význam kampane je okrem
získavania finančných prostriedkov a širokej osvety vyzdvihnúť aj športovú stránku
celého projektu. Formou zvládnutia
stanovenej dĺţky trate na akomkoľvek
nemotorovom
kolieskovom
vozidle
a finančným prispením na podporu boja
proti rakovine sa verejnosť stáva
súčasťou projektu. Finančné prostriedky
bolo moţné poukázať na špeciálny účet
zbierky,
prostredníctvom
poštových
poukáţok alebo vloţiť finančný dar do
prenosných,
riadne
označených
s zapečatených
pokladničiek.
24.
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augusta 2014 vyvrcholila kampaň Na kolesách proti rakovine tradične v Smoleniciach
veľkým hudobným programom.
Vzhľadom na to, ţe sa v predchádzajúcom roku 2013 nepodarilo vyzbierať
potrebné finančné prostriedky na uvedený prístroj, ktorého predpokladaná hodnota
predstavuje sumu 35 000,00 EUR, poţiadali sme predsedu SPV o moţnosť
pokračovať v tejto zbierke v rámci organizovania 12. ročníka kampane a zabezpečiť
touto formou nákup dôleţitého laboratórneho zariadenia. Na účet Nadácie Výskum
Rakoviny sa po podpise darovacej zmluvy poukázalo v roku 2014 4 742,16 Eur.
K úspešnému priebehu 12. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine
významne prispeli rôzne médiá. Jednotlivé akcie kampane podporili svojou účasťou
aj známi športovci, umelci a poprední predstavitelia miestnych a regionálnych
samospráv. Zástupca SPV a Nadácie Výskum Rakoviny v relácii Večerné reflexie na
rádiu Regina 22. apríla 2014 diskutovali s redaktorkou Dagmar Mozolovou
o filozofii, význame a programe tohto celoslovenského hnutia.
Roku 2014 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 uţ
agentúra mala dobré skúsenosti z iných humanitných akcií. Za týmto účelom je
otvorený samostatný účet vo VÚB 2465048054/0200.
Roku 2014 sme týmto spôsobom získali 35 422,922 €. Časť z nich sme
pouţili na kúpu prístroja Freezer/Mill v hodnote 12 625 €, ktorý pomáha pri
výskume vlastností a funkcií bielkovín, vedúcich k vzniku rakoviny.
Prostredníctvom spoločnosti Fundraising s.r.o. Nadácia Výskum Rakoviny
vydala farebný kalendár na rok 2014, v ktorom sme na fotografiách propagovali
aktivity organizované v jednotlivých mesiacoch roka.
Na propagáciu svojich aktivít Nadácia Výskum Rakoviny vyuţíva benefičné
koncerty.
Vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského
rozhlasu v rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné
slávnosti Bratislava 2014 usporiadala Nadácia
Výskum Rakoviny 4 symfonické koncerty. Koncert
mladých Američanov z UC Berkeley Symphony
orchestra,
Bard
College
Conservatory
Orchestra, Pittsburgh Youth Symphony
Orchestra so slovanským programom a California
Youth Symphony.
Spolu s mladými umelcami z Bard College
Conservatory Orchestra vystúpila svetoznáma
sopranistka Dawn Upshow, ktorá počas svojej
umeleckej kariéry získala uţ 5 ocenení Grammy,
posledné z nich v januári tohto roku za svoj vlaňajší
album Winter Morning Walks. Slovenskému publiku
sa predstavila prvý raz!
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Vstup na všetky koncerty bol
voľný, so zbierkou pre Nadáciu
Výskum
Rakoviny
(povolenou
Ministerstvom vnútra).

Nadácia Výskum Rakoviny v roku 2014 finančne podporila účasť 6 vedeckých
pracovníkov na medzinárodných konferenciách a stáţach formou cestovných grantov.
Nadácia Výskum Rakoviny na základe poţiadavky prof. B. Mladosievičovej,
CSc. z Lekárskej fakulty UK v Bratislave o finančnú podporu na vydanie jej knihy
Kardioonkologie v zdravotníckom nakladateľstve GRADA Publishing a. s., Praha,
ČR poskytla sumu 500 € s podmienkou uviesť v knihe logo Nadácie Výskum
Rakoviny a poslať nám dva výtlačky knihy.

Nadácia Výskum Rakoviny
prijala
v roku
2014
ponuku
organizátorov
LI.
ročníka
Bratislavských onkologických
dní v dňoch 9. – 10.10.2014
zúčastniť sa formou výstavného
stánku. Zaradili sme sa tak medzi
partnerov tohto vysoko odborného
podujatia
a prezentovali
svoje
bohaté aktivity v informačnom
stánku. Pripravili sme veľmi
názorný roll-up, na ktorom boli
prezentované všetky najdôleţitejšie
aktivity NVR, pripravili sme aj
niekoľkostranový farebný letáčik s vymenovaním publikácii a prednášok na
konferenciách, ktoré sme finančne podporili. Vydané Zborníky zo Súťaţe mladých
onkológov z rokov 2010, 2012 a 2014 boli tieţ k dispozícii. Do kongresových tašiek
sme dali zaujímavý vklad vo forme hodiniek s logom nadácie a nápisom...čas na
spoluprácu...Priamu komunikáciu s účastníkmi kongresu povaţujeme za významnú
príleţitosť na nadviazanie bliţšej spolupráce medzi lekármi-klinickými pracovníkmi
a vedcami-výskumnými pracovníkmi. Náš vstup medzi významné firmy, ktoré na
konferencii prezentovali svoje výsledky a výrobky je pre nadáciu dôleţitý propagačný
akt.
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Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s o. z. Ars ante portas usporiadali
tradičný benefičný program Na svätého Mikuláša... vo štvrtok, 5. decembra 2014
na Hlavnom námestí v Bratislave v prospech malých pacientov na Klinike detskej
hematológie a onkológie na Kramároch. Pri tejto príleţitosti nadácia poskytla sumu
500 € na kúpu rôznych predmetov potrebných na arteterapiu, dôleţitú súčasť liečby
malých onkologických pacientov.

Nadácia
Výskum
Rakoviny
vyuţila
ponuku
mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto zúčastniť sa Vianočných
trhov 2014 na Hviezdoslavovom
námestí formou charitatívneho
stánku Punč pomoci spojenú
s predajom vianočného punču.
Náš podporovateľ a "výčapník" ,
populárny herec Ján Koleník,
dve hodiny usilovne čapoval
Punč pomoci pre Nadáciu
Výskum rakoviny, propagoval
nadáciu, fotografoval sa s návštevníčkami a návštevníkmi, podpisoval svoju fotografiu
v kalendári nadácie... Na záver dostal od pani prezidentky diplom Cena Kruhu
priateľov nadácie. Ďakujeme jemu aj všetkým prispievateľom. Za predaj punču
získala nadácia 234 €, v zbierkovej kasičke sa objavilo ďalších 118 €.
Vianočný benefičný recitál speváka
Karola Malého pre Nadáciu Výskum Rakoviny
sa uskutočnil v utorok 9. decembra 2014 pod
názvom /Ne/ďaleko je do Vianoc...v Art Klube
Cafe Scherz. Karol Malý, spevák a gitarista má
veľmi
bohatý
repertoár
"naozajstných"
vianočných piesní. Na koncerte zazneli piesne
Spravme si Vianoce, Chvíľa do Vianoc, Dajte mi
pod stromček, Prajem Vám všetkým, Ţe sa
narodila Láska, Teraz sa nespí a ďalšie.
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Významní slovenskí recitátori, Soňa Valentová a František Kovár radi prijali
pozvanie podieľať sa na vytvorení krásnej predvianočnej atmosféry prednesom básní
Milana Rúfusa, Martina Rázusa a iných významných slovenských autorov.

Tradičný koncert Vianočný
spev pre život, ktorý sa uskutočnil
20. decembra 2014, bol vhodnou
príleţitosťou poďakovať sa verejnosti
za podporu a spoluprácu pri napĺňaní
cieľov nadácie. Na koncerte vystúpil
so svojim programom Veľký zbor
donských kozákov.

Na informovanie verejnosti a potenciálnych sponzorov o aktivitách Nadácie
Výskum Rakoviny v prospech finančných zbierok a ich vyuţití vo výskume a
diagnostike nádorových ochorení, a najmä o výsledkoch onkologického výskumu na
Slovensku vyuţila nadácia v priebehu roka 2014 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 vyuţila moţnosť opakovane sa zapísať do registra oprávnených
právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu
fyzických a právnických osôb. Dňa 8.12.2014 bola spísaná Notárska zápisnica a
uloţená v Notárskom úrade JUDr. Magdalény Číţovej v Zbierke listín pod spisovou
značkou Nz. 52631/2014, a (registrovaná v notárskom centrálnom registri pod
spisovou značkou NCRpo 7884/2014), ktorou bolo vydané osvedčenie o vyhlásení
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splnenia podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb na prijímanie
2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2014.
V roku 2014 Nadácia Výskum Rakoviny získala za zdaňovacie obdobie roku
2013 z 2% z daní fyzických a právnických osôb 37 246,19 €. Uvedená suma sa
bude priebeţne čerpať do konca roku 2015 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 môţu záujemcovia zasielať
svoje otázky. Ich odpovediam sa venuje rádiológ z Onkologického ústavu sv. Alţbety
a dlhoročný podporovateľ nadácie MUDr. Pavol Lukačko. Svojimi lekárskymi
radami pomohol a poradil v roku 2014 viac ako 80 záujemcom.
Nadácia Výskum Rakoviny reagovala v roku 2014 pozitívne na ponuku
vydavateľstva Petit Press inzerovať a propagovať v ich denníku Sme nadáciu.
V graficky vhodne pripravenom inzeráte sme ţiadali verejnosť o finančnú podporu
formou poskytnutia 2% z daní, propagovali Deň výskumu rakoviny a Súťaţ mladých
onkológov.
Aj v roku 2014 spolupracovala Nadácia Výskum Rakoviny s Fórom donorov,
asociáciou, ktorá poskytuje granty tretím osobám. Zúčastňovala sa na ich školeniach,
seminároch a prednáškach. Získané vedomosti uplatňuje v nadačnej práci.

Finančná časť výročnej správy za rok 2014
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. 2014
3. audítorskú správu za rok 2014
Do predbeţného finančného rozpočtu na rok 2014 sme zahrnuli:
● plánovaná súťaţ mladých onkológov - ceny pre víťazov: 18 000 €
● náklady na projekt Vedecké dielne - Onkológia: 8 000 €
● náklady na propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie: 2 000 €
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● náklady na cestovné granty na medzinárodné konferencie a stáţe 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 2014 boli dary od fyzických a právnických
osôb a 2 % podiel zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb za zdaňovacie obdobie
roku 2012.
a) prehľad o darcoch v r. 2014
- Slov. paralympijský výbor:

4 742,16 €

c) príspevok z podielu zaplatenej dane:

37 264,19 €

d) formou fundraisingu vyzbierané od mnoţstva súkromných darcov: 35 422,92 €
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 stáţach. Boli im refundované cestovné náklady a
kongresové poplatky. Celková výška poskytnutých príspevkov bola 2 877,45 €
Menovite sa jedná:
-

Mgr. Barbora Buliaková

427,70 €

-

Mgr. Svetlana Školeková

450 €

-

MUDr. Pavol Lukačko

600 €

-

Mgr. Erika Ďuriníková

500 €

-

Mgr. Andrea Bábelová, PhD.

399,75 €

-

Mgr. Lenka Toro

500 €

-

Ceny víťazom Mladý onkológ

2 200 €

-

Ústav experimentálnej onkológie SAV : 6 000 € na projekt Vedecké dielne

-

Prírodovedecká fakulta UPJŠ : 5 000 € vedecký projekt súťaţe Mladý onkológ

-

Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine : 5 000 € vedecký projekt súťaţe Mladý

onkológ
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-

Ústav experimentálnej onkológie SAV : 5 000 € vedecký projekt súťaţe Mladý

onkológ
- Občianske zdruţenie Motýlik: 500 € na artterapiu

Náklady na správu nadácie § 28 ods. 2
a)

na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie: 3 406 €

b)

propagácia verejnoprospešného účelu nadácie: 9 710 € (koncerty,
šport. podujatia)

c)

prevádzka nadácie: (telefon, poštovné): 10 949 €

d)

odmena správcovi nadácie : 1 000 €

e)

náhrady výdavkov podľa osobitého predpisu: 52,19 € (cestovné)

h)

iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou: 12 000 €

Inventarizáciou sa overilo ţe stav majetku vo forme laboratórnych a iných prístrojov
a materiálov vo vlastníctve nadácie zodpovedá skutočnému stavu.

Na účtoch Nadácie boli k 31. 12. 2014 tieto finančné prostriedky:
VUB 167534012/0200 (beţný výdavkový)
VUB 2465048054/0200 Fundraising
VUB 2434842458/0200 zbierkový
VUB 2821394958/0200 2% podiel daní

392,06 €
30 338,42 €
5 118,30 €
17 892,07 €

Bratislava, máj 2015
Ing. Erika Chudějová
správkyňa nadácie
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