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Výročná správa Nadácie Výskum Rakoviny za rok 2016
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 2016.
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 molekulárnogenetického, biologického, imunologického a farmakologického výskumu,

 rozvoji moderných prístrojových laboratórnych a diagnostických techník pre výskum
onkologických ochorení,

 rozvoji integratívnej onkológie formou projektov,
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 zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov v onkológii formou súťaží a grantov,
 verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.
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.
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 2016 nedošlo k zmene v zložení orgánov nadácie.
V roku 2016 nedošlo k zmene znenia Nadačnej listiny Nadácie Výskum Rakoviny.
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 2016 Nadácia Výskum Rakoviny organizovala už 6. ročník edukačnopopularizačného projektu Vedecké dielne - onkológia (VDO) 2016 v spolupráci s Ústavom
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experimentálnej onkológie BMC SAV. 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. Nadácia a ústav
sa takto usilujú o propagáciu výskumu medzi študentmi gymnázií. 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 BMC SAV 37 gymnázií v 23 mestách Slovenska, kde v 46
dvojhodinových seminároch odznelo 140 vedeckých príspevkov. Zúčastnení študenti aj
pedagógovia projekt považujú za mimoriadne užitočný. Žiadali pokračovanie aj v roku 2017.
V tomto ročníku bol zdôraznený dôležitý aspekt v boji proti rakovine – a to širšie
spoločenské poňatie výskumu. Onkologickí pacienti potrebujú komplexnú starostlivosť. Témy
onkologického výskumu boli v prednáškach zamerané na nádorové mikroprostredie a kmeňové
nádorové bunky, bioinformatickú analýzu tekutej biopsie obsahujúcej voľné nukleové kyseliny,
cirkulujúce nádorové bunky a exozómy, stav imunitného systému, význam epigenetickej
regulácie, využitie syntetickej letality či nanomateriálov v terapii nádorov. Je pochopiteľné, že
výskum na Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV je zameraný na rôzne aspekty týchto
tém a doktorandi ústavu sa o nich rozprávali na stretnutiach so študentmi. Bola to aj výzva na
angažovanie sa v projektoch zameraných na zníženie dopadov onkologickej choroby v duchu
hesla „Môžeme, ja môžem“, čo je dôležitý krok pre budovanie hodnôt ľudskej spoločnosti, lebo
NIE JE TO MIMO NÁS.
Vedecké dielne prebiehali od 4. februára do 7. marca 2016 pod heslom Môžeme. Ja
môžem.
Týmto projektom sme sa opäť pripojili 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
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.
Vedecké dielne-onkológia 2016 organizačne zabezpečila Nadácia Výskum Rakoviny.
Náklady na projekt financovala Nadácia Výskum Rakoviny.
8. – 9. marca 2016 si Nadácia Výskum Rakoviny pripomenula už 10. 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
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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.
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. Každá
snežienka nesie v sebe posolstvo – malé zelené srdiečko, ktoré symbolizuje nádej a dobro. Takéto
srdce hľadáme v každom človeku, aby sme sa mohli spojiť pre jeden spoločný cieľ – poraziť
rakovinu čo najskôr. Pretože problém rakoviny sa týka nás všetkých...Nie je to mimo nás.
Nadácia Výskum Rakoviny v rámci Dňa
výskumu rakoviny organizovala 9. marca 2016 už
5. ročník Súťaže mladých onkológov v spolupráci
s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV
a UPJŠ v Košiciach. Súťaž mladých onkológov sa
uskutočnila v Historickej aule Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika. Súťaž otvorila slávnostným
príhovorom prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny
M. Klobušická, súťažiacim sa prihovoril aj dekan
Prírodovedeckej fakulty G. Semanišin.

Súťaže sa zúčastnilo 23 účastníkov, rozdelených do kategórií:
Kategória Študent strednej školy
Sedem súťažiacich (v troch prípadoch tvorili súťažiacich dvojice) Košice (2), Liptovský Mikuláš
(1), Bratislava (1), Michalovce (1), Topoľčany (1) a Rožňava (1)
Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, doktorand
Desať súťažiacich z Košíc (5), Bratislavy (4), Martina (1)
Kategória Mladý výskumník do 35 rokov, s ukončeným PhD. štúdiom
Šesť súťažiacich: Košice (4), Bratislava (1), Martin (1).
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Hodnotila sa forma spracovania a spôsob prezentácie. Hodnotiaca komisia vybrala z
každej súťažnej kategórie tri víťazné príspevky, ktorých autori boli odmenení finančnou, resp.
vecnou cenou.
Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo dňa 9. marca 2016 na Galakoncerte
v Dome umenia v Košiciach.
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Z prezentovaných súťažných prác vydala nadácia 145 stranový Zborník prednášok
(ISBN 978-80-971621-1-5) .
Deň pred súťažou, 8. 3. 2016 sa uskutočnila tlačová
konferencia UPJŠ a Nadácie Výskum Rakoviny za
prítomnosti rektora Univerzity, prof. RNDr. Pavla
Sováka, CSc., prorektora pre vedeckovýskumnú
činnosť a doktorandské štúdium, prof. RNDr. Petra
Fedoročka, CSc., dekana Prírodovedeckej fakulty, doc.
RNDr. Gabriela Semanišina, PhD. a členov správnej
rady Nadácie Výskum Rakoviny. Na tlačovej
konferencii prezentovala prezidentka nadácie úlohu
nadácie v onkologickom výskume a aktivity na jeho
podporu. Rektor sa venoval postaveniu UPJŠ a jej
vkladu do rozvoja vedy, očakávaniam a strategickým
cieľom na prahu nového programovacieho obdobia.
Večer, 8. 3. 2016 zaznel pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny v Dóme sv. Alžbety v
Košiciach Koncert duchovnej hudby.
Nadácia Výskum Rakoviny pri príležitosti 10. ročníka Dňa výskumu rakoviny vyhlásila
6. ročník celoslovenskej Súťaže mladých onkológov 2018 v oblasti základného a klinického
onkologického výskumu.
Nadácia Výskum Rakoviny na základe dlhoročných skúseností dospela k rozhodnutiu, že
je potrebné dosiahnuť bezprostrednejšiu účasť nadácie v realizovanom výskume a to získaním
certifikátu o spôsobilosti vykonávať výskum. Primárnym cieľom nadácie je podporovať vedeckú
komunitu pri výskume onkologických ochorení. Nadácia sa obrátila na Odbor rozvoja
informačných systémov pri MŠVV a Š SR a prostredníctvom informačného systému pre oblasť
vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) požiadala o možnosť
registrácie. Tento systém obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich
výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov,
administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať vedu a výskum a štatistické zisťovanie
výskumno-vývojového potenciálu. Následne všetky potrebné dokumenty o nadácii
a zdôvodnenie nášho výskumného zámeru aj v tlačenej forme sme zaslali na hodnotenie na
MŠVV a Š SR. Naša požiadavka bola schválená a Nadácia Výskum Rakoviny získala od
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Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum
pod č. 2016-16338/26322:2-26C0 zo dňa 20. júna 2016, platné šesť rokov od jeho vydania.
Pre dosiahnutie systémového zlepšovania starostlivosti o onkologických pacientov
reprezentanti Nadácie Výskum Rakoviny absolvovali v roku 2016 sériu stretnutí s lídrami
vybraných vedeckých tímov slovenských univerzít. Zameranie týchto výskumných skupín dáva
predpoklady na vznik vzájomne komplementárnej, transdisciplinárnej spolupráce v oblasti
inovatívnej starostlivosti o odliečených onkologických pacientov. Ich expertíza umožňuje
realizáciu výskumno-translačného projektu so zameraním na komplexnú onkologickú
rehabilitáciu, ktorá by analyzovala na vedeckej báze problematiku terciárnej prevencie. Aktivita
je založená na inovácii rehabilitačno-rekonvalescentných služieb poskytovaných v kúpeľníctve
a zvýšením adhézie klientov k starostlivosti o vlastné zdravie. Na jednej strane sa tak vytvára
možnosť pre naplnenie zámerov programového vyhlásenia vlády, na druhej strane sa
podporuje význam self-manažmentu pacientov v prostredí narastajúcich nákladov na zdravotnú
starostlivosť. Zámerom v roku 2016 bolo vytvoriť platformu s poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, ktorá by bola partnerstvom súkromného, akademického a neziskového sektora s
jasným smerovaním na zlepšenie kvality života ľudí s chronickým ochorením. Jej vznikom a
činnosťou by sa vyplnil doteraz prázdny priestor na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
ktorý svoju odbornú činnosť skvalitňuje vlastným výskumom, vytváraním multidisciplinárnych
tímov s akademickou sférou pre urýchlenie prenosu poznatkov do svojej podnikateľskej činnosti.
Nadácia Výskum Rakoviny sa v roku 2016 rozhodla zaregistrovať ochrannú známku na
slovné spojenia Nie je to mimo nás a NIE JE TO MIMO NÁS, ktoré často využíva pri
rôznych nadačných aktivitách. Požiadali sme Úrad priemyselného vlastníctva SR o zápis do
registra o ochranných známkach a dňa 12.8.2016 podľa § 33 ods.1 zákona č.506/2009 Z.z.
o ochranných známkach v znení zákona č.125/2016 Z.z. sme získali Osvedčenie o zápise
ochrannej známky č.243126 a 243127 na požadované slovné spojenia.
Roku 2016 Nadácia Výskum Rakoviny poverila člena správnej rady Dr. Jána Sedláka
prezentovať aktivity nadácie na medzinárodnej konferencii Československej spoločnosti pre
umenie a vedu (Czechoslovak Society of Art and Sciences) SVU. Je to medzinárodná nezisková
organizácia propagujúca českú a slovenskú vedu a kultúru. Témou jeho prednášky bola Úloha
Slovenskej Nadácie Výskum Rakoviny v onkologickom výskume na Slovensku (The Role of
Slovak Cancer Research Foundation in Onkologic Research in Slovakia). Konferencia prebiehala
v dňoch 1. – 4. septembra 2016 v Bratislave.
Nadácia Výskum Rakoviny, vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu s Ústavom
experimentálnej onkológie BMC SAV prijala pozvanie na slávnosť pri príležitosti 70. výročia
založenia tohto ústavu a rozhodla sa finančne podporiť vydanie pamätnej publikácie „Novodobí
rytieri v boji s rakovinou.“
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Nadácia Výskum Rakoviny aj v roku 2016 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).
Financie získané formou verejnej zbierky využila
Nadácia Výskum Rakoviny v roku 2016 na zakúpenie
dôležitých laboratórnych zariadení, ktoré pomôžu
výskumu a liečbe nádorových ochorení: Systém na
produkciu ultračistej vody Puranity TU12 UV/VF+
pre náročné kritické laboratórne aplikácie, ako sú
genomika, proteomika, molekulárna biológia a iné od
spoločnosti VWR International GmbH (5.065.30 €, bez
DPH) a Identifikačný systém nádorových vzoriek a
zariadení s využitím 1D a 2D kódov (Tlačiareň
a čítačka, 2. 592 €) od spoločnosti IDSYS. Zariadenia
využívajú výskumníci v Ústave experimentálnej
onkológie BMC SAV, ale ich účinok osoží
onkologickým pacientom na celom Slovensku. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky.
Nadáciu Výskum Rakoviny potešila aj podstatná zmena pôvodnej sumy za objednávku zariadenia
na prípravu ultračistej vody s 20% až 30% diskontom. M. Klobušická preto adresovala
zástupcom spoločnosti ďakovný e-mail, v ktorom ocenila
takýto prístup renomovanej
spoločnosti k neziskovej organizácii, akou je Nadácia Výskum Rakoviny a oficiálne sa im
poďakovala.
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Prístroj Tkanivový analyzátor (financovaný ešte zo
zbierok organizovaných Slovenským paralympijským
výborom v kampani Na kolesách proti rakovine v rokoch
2011 - 2015), bol dodaný firmou Biotech.sk až v roku
2016. Nadácia Výskum Rakoviny sa rozhodla v roku 2016
trvalo zapožičať tento prístroj Onkologickému ústavu sv.
Alžbety – OÚSA a.s. Na základe uzatvorenia Zmlúv
o spolupráci medzi ÚEO BMC SAV a Onkologickým
ústavom sv. Alžbety – OÚSA a.s. a Zmluvy o výpožičke
medzi Nadáciou Výskum Rakoviny a OÚSA bol prístroj
umiestnený v ich Tkanivovej banke a môžu ho využívať
nielen patológovia OÚSA, ale aj pracovníci ÚEO BMC SAV.
V roku 2016 financovala Nadácia Výskum Rakoviny kúpu 4x zväčšujúceho objektívu
a podložky pre Petriho misky (2 591 €, bez DPH) ako príslušenstvo k prístroju IncuCyte, ktorý
ešte v roku 2012 zakúpila a poskytla pre pracovníkov Ústavu experimentálnej onkológie SAV.
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 2016 rôzne aktivity:
Roku 2016 Nadácia Výskum Rakoviny organizovala už 14. ročník 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. Jeho víťazstvo na XI.
PH Sydney 2000 sa stalo výzvou na zorganizovanie 1. ročníka 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 laboratórneho alebo diagnostického
prístroja či zariadenia. 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 pomáhajú 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.
V roku 2016 Nadácia Výskum Rakoviny podpísala Zmluvu o spolupráci medzi NVR
a Nadáciou Pontis a zapojení sa do jej programu Dobrá krajina prostredníctvom online
portálu (www.dobrakrajina.sk). Podpísaním tejto zmluvy získala Nadácia Výskum Rakoviny
právo používať tento portál a zapájať sa do kampaní a vzdelávacích podujatí za účelom
prezentácie a získania finančných prostriedkov od individuálnych darcov a na realizáciu svojich
projektov. Výhodou tejto spolupráce je, že finančné zbierky sa uskutočňujú prostredníctvom
Nadácie Pontis a nami zvoleného programu Na kolesách proti rakovine.
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Počas celého celoslovenského priebehu kampane prebiehala verejná zbierka pre
Nadáciu Výskum Rakoviny na zakúpenie dôležitých laboratórnych zariadení, ktoré budú
využívať výskumníci v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, ale ich účinok budú užívať
aj onkologickí pacienti na celom Slovensku.
Nadácia Pontis má verejnú finančnú zbierku zapísanú na Ministerstve vnútra SR pod
názvom Dobrá krajina 2016.
Nadácia Výskum Rakoviny si v roku 2016 podala žiadosť
o udelenie grantu z Grantového programu hlavného mesta SR
Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity na dotáciu
v sume 1500 €. Dotáciu sme využili na zapojenie sa do
celosvetového hnutia Týždeň v pohybe - MOVE WEEK,
zorganizovanie úvodného koncertu ku kampani Na kolesách proti
rakovine 22. mája v Slovenskom rozhlase, účasť na Svetovom Dni výzvy – World Challenge
Day v spolupráci s Asociáciou športu pre všetkých SR – 25. mája, akciami v mestských častiach
Lamač a Vajnory a pod. Súčasne sme sa zapojili do európskeho podujatia NewWeBike –
European Cross-Border Biking Tour (Bicyklujme teraz – európska cezhraničná cyklistická
trasa) – Trasa z Kodane do Bratislavy.
Kampaň Na kolesách proti rakovine získala v roku 2016 podporu aj v ďalších
mestách a obciach Slovenska:

Na kolesách proti rakovine vo Zvolene
9.mája 2016 študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene už po
druhýkrát rozkrútili svoje kolesá na podujatí „ GĽŠ na kolesách
proti rakovine“. Podujatia sa za NVR a Ústav experimentálnej
onkológie BMC SAV zúčastnili M. Klobušická, prezidentka
nadácie a J.Juráš, manažér nadácie. Študenti spoločne športovali,
robili reklamu zdravému životnému štýlu a taktiež sa opäť
presvedčili, že mladí ľudia na ich gymnáziu sú nielen hlavičky, ale
najmä ľudia s veľkým srdcom, ochotní pomáhať. Preto s veľkou
radosťou konštatovali, že aj vďaka ich dobrovoľnému príspevku vo
výške 88 € dopomohli k cieľovej sume, za ktorú by chcel Ústav
experimentálnej onkológie BMC SAV zakúpiť potrebné prístroje
a zariadenia na výskum a ďalšie pokroky v oblasti onkológie.
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Na kolesách proti rakovine v Bratislave – Lamač a Vajnory
25. mája 2016 počas
Svetového dňa výziev
(World
Challenge
Day) sa v rámci
kampane Na kolesách
proti rakovine stretli
v priateľskom
súboji
obyvatelia mestských
častí
BratislavaLamač a Bratislava-Vajnory. V Lamači na Malokarpatskom námestí sa športovalo, tancovalo, a
„kolieskovalo“. Žiaci neďalekej základnej školy na čele s pani riaditeľkou, učiteľkami a učiteľmi
pripravili hodnotný program, škôlkari využili na symbolickú jazdu až bohatý "repertoár"
koliesok: fúriky, kočíky, káry, odrážačky,... Nezničiteľný moderátor Pavol Peschl predchádzal v
cvičeniach príkladom a rovnať sa mu dokázali len starosta Lamača Peter Šramko a členovia
jeho štábu. Podvečer rozprúdil pohybové orgie bubenícky súbor Campana Batucada, vynikol aj
nevidiaci tenorista Maroš Bango a sólisti hlasového štúdia Janky Škultétyovej La musica Laura a
Riško Filkovci, Veronika Gollvitzerová, Nikola Detáriová a Kristína Debnárová. Starosta
Lamača Peter Šramko zabezpečoval aj fundrajzingové akcie nielen v uliciach Lamača, ale aj v
neďalekom obchodnom centre Bory Mall.
V ten istý deň, 25. mája 2016 sa v rámci kampane Na
kolesách proti rakovine stretli v priateľskom súboji aj
obyvatelia
mestskej
časti
Bratislava-Vajnory.
Dopoludnia sa vo Vajnoroch športovalo v obidvoch
základných školách na ich ihriskách za účasti pani
riaditeľky a pána riaditeľa, ale aj v parku, kde desiatkam
škôlkarov predcvičoval sám starosta Vajnor Ján Mrva.
V zábavnom programe vo Vajnoroch vystúpili skupina
KENNY a BRATRANCI, Igor Hraško so všetkými
možnými ľudovými inštrumentami a FS Podobenka.
Svoje umenie na pódiu, ale aj na cyklistickej trase predviedli členovia Vajnorského
okrášľovacieho spolku. Podujatie moderoval Roman Pomajbo. Víťazmi sa stali všetci účastníci.
Úlohou organizátorov v oboch mestských častiach Bratislavy bolo zaregistrovať všetkých
účastníkov, ktorí splnia podmienky aspoň 15 minútových športových aktivít na najrôznejších
kolieskových zariadeniach (bicykle, kolobežky, trojkolky, odrážadlá, skateboardy, korčule,…),
prípadne aj iných športových aktivít (beh, tanec,...). Počet registrovaných účastníkov v Lamači
bol 1348, z toho aktívnych 164 na rôznych kolesách, výnos zbierky v Lamači bol 1201,57 €. Vo
Vajnoroch bolo registrovaných 1055 účastníkov, z toho aktívnych 167 na kolesách, výnos
zbierky 1050,76 € v pokladničkách + 500 € od Vajnorskej firmy Lagermax.
Na kolesách proti rakovine v Bratislave – inline jazda.
27. mája 2016 sa uskutočnila mimoriadna štartovacia jazda sezóny
Bratislava-inline. Od 20. hodiny bola na oddychovej zóne medzi
nákupným centrom Aupark a Sadom Janka Kráľa dobrá nálada.
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Prítomných zaujal spevák Robo Šimko so svojou hudobnou skupinou Massriot a o 21.00 sa
vydali inlajnisti na jazdu po petržalskej trase. Aj tu prebiehala zbierka pre Nadáciu Výskum
Rakoviny. Akcia sa konala aj rámci Týždňa v pohybe (MOVE Week).
Na kolesách proti rakovine v Dunajskej Lužnej
28. mája 2016 v Dunajskej Lužnej odštartovala
symbolická jazda proti rakovine v Parku Milana Rastislava
Štefánika s cieľom na ihrisku Jama. Tam čakal na
účastníkov bohatý interaktívny program v rámci Dňa
rodiny, vystúpil čerstvý jubilant Zdeno Sychra, dychová
hudba LUŽANKA a FS Prvosienka. Cieľom bolo vytvoriť
novú tradíciu oslavy rodiny spolu s charitatívnym zámerom
na podporu boja proti zákernej chorobe. Program bol veľmi
pestrý. Okrem symbolickej jazdy veľkej skupiny
„kolieskárov“ venovanej boju proti rakovine, ktorú
odštartoval starosta Dunajskej Lužnej, pán Štefan Jurčík
boli pripravené workshopy, vedomostné a pohybové
aktivity, riešenie hlavolamov a iné. Do jednotlivých aktivít
sa zapojili celé rodiny. Nadácia Výskum Rakoviny ocenila,
že projekt spojil kampaň Na kolesách proti rakovine
s významnými rodinnými sviatkami: Deň matiek, Deň detí
a Deň otcov.

Na kolesách proti rakovine v Trenčianskych Stankovciach
25. júna 2016 v Trenčianskych
Stankovciach pokračovali aktivity
Na kolesách proti rakovine s veľmi
bohatým športovým, osvetovým a
kultúrnym
programom.
Ľubo
Virág,
miestna
dychovka
Bodovanka aj folklórny súbor
Rozvadčan či majster sveta v
cyklotrial show Ján Kočiš prišli podporiť myšlienku a ciele kampane. Nechýbala ani úspešná
paralympionička Veronika Vadovičová. Podujatie podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj a
jeho predseda Jaroslav Baška prijal nielen záštitu, prišiel na bicykli a prihovoril sa účastníkom.
Vhodné trate boli pripravené tak pre kolobežkárov, trojkolkárov, odrážačov či rodičov s detskými
vozíkmi, ako aj pre "profíkov", ktorí si vyskúšali sily na vrchárskej časovke s prevýšením 120 m.
Pre ľudí s dobrým srdcom boli pripravené pokladničky s možnosťou prispieť do verejnej zbierky
Nadácie Výskum Rakoviny na zakúpenie dvoch dôležitých systémov, ktoré môžu pomôcť
rozkrútiť kolesá výskumu a dosiahnuť čím skôr cieľ týchto pretekov, boj so zákernou chorobou.
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Na kolesách proti rakovine v Ľubotíne
V Ľubotíne, v malebnej obci
na
Šariši
(okres
Stará
Ľubovňa) sa 23. júla 2016 už
tradične uskutočnilo podujatie
Na kolesách proti rakovine
v rámci 14.ročníka kampane.
Podujatie organizovala obec
Ľubotín
v spolupráci
s Nadáciou Výskum Rakoviny,
za podpory Prešovského samosprávneho kraja v rámci XXII. ročníka Kultúrneho leta,
Letného festivalu kultúry prihraničných regiónov v tamojšom amfiteátri a blízkom okolí.
O 14. hodine zaznela zvučka kampane, ako aj jej hymna Nájdi svoju nádej. Po uvítacích slovách
sa na symbolickú „malú“ jazdu na pomoc onkologickým pacientom vydali najmä deti, ale aj
dospelí na rôznych kolieskových približovadlách . „Veľká“ jazda pre cyklistov viedla ulicami
a okolím obce. V bohatom kultúrnom programe vystúpili slovenské aj poľské súbory všetkých
žánrov (folklórne súbory z Ľubotína a Dubovice; súbor Taľar z Novej Ľubovne; hostia z Miasta
i Gminy Muszyna; Michal David revival; Hudobno-zábavno-ľudová skupina ŠČAMBA; Ľudová
hudba Kolačkovci) a celé podujatie zavŕšila tanečná zábava so skupinou EXTENT.
Na kolesách proti rakovine v Michale nad Žitavou
27. augusta 2016 sa uskutočnil
druhý ročník akcie Na kolesách
proti rakovine v obci Michal
nad Žitavou.
Podujatie
zorganizoval
v
spolupráci so samosprávami
obce Michal nad Žitavou a
okolitými obcami v okrese Nové Zámky neúnavný pán Roman Pilek.
Vyše 140 jazdcov, nerátajúc malých spolujazdcov na sedačkách bicyklov rodičov, vyrazili z
Michala nad Žitavou na 15 kilometrovú trasu pod ochranou policajného auta po troch
mikroregiónoch, dvoch okresoch a piatich obciach: Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa,
Žitavce a Lúčnica nad Žitavou. Obsadenie pelotónu bolo veľmi pestré: ženy, muži, mládež, detí
aj tí poriadne dávnejšie narodení, spájala ich však zelená farba nádeje. V každej obci ich vítali
miestni obyvatelia pozdravmi a mávaním a čakalo ich občerstvenie. Jazdy sa zúčastnili štyria
starostovia – domáci starosta jazdy Peter Porubský z Michala n. Ž, najväčší zo starostov Pavol
Toman z obce Kmeťovo, najstarší zo štvorice Ivan Michna z Lúčnice nad Žitavou a štvrtý, a
najrýchlejší – Stanislav Striežka zo Žitaviec, ktorý prebehol celú trať na vlastných nohách!
Po príchode do cieľa v Michale nad Žitavou a po príhovoroch starostov a zástupcov Nadácie
Výskum Rakoviny prehovoril spiritus movens celej akcie, miestny občan, poslanec obecného
zastupiteľstva Roman Pilek. Na večernom koncerte potešili unavených aktérov jazdy speváci
Michal Chrenko a Miroslav Švába, tanečná skupina PHANTOMS CREW a skupina Grow. Počas
celej akcie prebiehala vo všetkých piatich obciach verejná zbierka pre Nadáciu Výskum
Rakoviny. Výnos zbierky dosiahol sumu 1102,76 €.
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Na kolesách proti rakovine v Hnúšti
Kampaň Na kolesách proti rakovine 2016 zavítala prvýkrát
do Hnúšte 2. septembra 2016. Vďaka samospráve mesta
Hnúšťa a organizátorom Nočného behu z o.z. Horná
Rimava na čele s viceprimátorom mesta Romanom
Lebedom, patrilo Námestie Francisciho-Rimavského
desiatkam obyvateľov Hnúšte, ktorí prišli podporiť túto
humanitno-športovú akciu. Členov Nadácie Výskum
Rakoviny (prezidentka Margita Klobušická, člen správnej
rady Roman Bohovič, priateľ nadácie Andrej Škreko
a manažér Ján Juráš) privítal v meste jeho primátor Michal
Bagačka a iniciátor akcie v Hnúšti generálny duchovný
Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR a Ozbrojených zborov SR Marian
Bodolló. Obaja sa, pravdaže, aj aktívne symbolickej jazdy zúčastnili.
Úvod podujatia patril jedinečným výkonom majstra sveta
v cyklotriale Jánovi Kočišovi. Na bicykli najprv zdolával
pevné prekážky, aby si potom odvážlivcov z početného
publika uložil na cestu a, preskakoval šiestich Hnúšťanov.
Symbolickej jazdy ulicami Hnúšte sa zúčastnilo do sto
jazdcov na bicykloch, trojkolkách, odrážadlách, korčuliach,
s detskými kočíkmi, aj na vozíku pre telesne postihnutých.
Výnos verejnej zbierky, ktorá prebiehala počas akcie
dosiahol sumu 318,80 €.
Na kolesách proti rakovine v Považskom Chlmci
V Považskom Chlmci, mestskej časti Žilina sa 3.
septembra 2016 už druhýkrát uskutočnilo podujatie Na
kolesách proti rakovine. Podujatie organizovalo občianske
združenie Budúcnosť Považského Chlmca v spolupráci
s Nadáciou Výskum Rakoviny za podpory Žilinského
samosprávneho kraja, pod záštitou Juraja Blanára, jeho
predsedu. Podujatie podporil aj majster Slovenska
a reprezentant SR v cestnej cyklistike Juraj Sagan.
Po uvítaní predsedníčkou o.z. Budúcnosť Považského
Chlmca pani Annou Smikoňovou pozdravil účastníkov
svojimi piesňami, najmä z repertoáru Miška Dočolomanského z muzikálu Na skle maľované,
sólista skupiny Arzén Jaro Gažo.
Manažér Nadácie Výskum Rakoviny Ján Juráš priblížil históriu a ciele kampane Na kolesách
proti rakovine, zaznela zvučka kampane, ako aj jej hymna Nájdi svoju nádej, zo záznamov sa
prihovorili paralympijský víťaz Radovan Kaufman aj Juraj Sagan. Prezidentka nadácie Margita
Klobušická udelila občianskemu združeniu Budúcnosť Považského Chlmca a osobitne jeho
predsedníčke Anne Smikoňovej certifikát člena Kruhu priateľov Nadácie Výskum Rakoviny.
11-násobný majster sveta v zjazde na divokej vode Jaroslav Slúčik odštartoval symbolickú jazdu
na pomoc onkologickým pacientom so 158 cyklistami ulicami Považského Chlmca a krásnymi
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zákutiami lužných lesov po brehu Váhu s cieľom v Poľovníckej strelnici na Chlmeckej riviére,
kde čakal na jazdcov guľáš, občerstvenie, športové a zábavné hry a, pravdaže, priateľské
rozhovory a námety na ďalší ročník akcie Na kolesách proti rakovine. Počas celého programu
prebiehala verejná zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny na zakúpenie dôležitých laboratórnych
zariadení. Výnos zbierky pre Nadáciu Výskum rakoviny dosiahol sumu 624,34 €.
Na kolesách proti rakovine vo Východnej
Vo svojom 14. ročníku zavítala kampaň Na kolesách proti
rakovine prvýkrát aj do rázovitej liptovskej obce Východná.
10. septembra 2016 bol uvítací program v areáli
evanjelickej fary, zaznela zvučka kampane, ako aj jej hymna
Nájdi svoju nádej a potom sa už rozkrútili kolesá proti
rakovine v dvoch jazdách: „Malá“ jazda ulicami obce a
„veľká jazda“ cyklistov z fary na železničnú stanicu a do
amfiteátra. O 16. hodine začal bohatý program: svoje umenie
na kolesách predviedol majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš,
Bratříček Jan Kryl zaspieval piesne svoje aj piesne svojho
brata Karla, sólista Opery SND Ivan Ožvát uviedol krásne
národné, ľudové a operetné skladby a vystúpili aj speváciliptovskí rodáci, pôsobiaci s úspechom v zahraničí a otec
Jozef (Rakúsko) a syn Dodo (USA) Ivaškovci. Umeleckým
hostiteľom programu bol domáci folklórny súbor Kriváň.
Bola aj autogramiáda osobností a charitatívny guľáš. Vo
Východnej prebiehala verejná zbierka pre Nadáciu Výskum
Rakoviny nielen na zakúpenie dôležitých prístrojov, ale aj na
finančnú pomoc 14-ročnému onkologickému pacientovi z Východnej, Patrikovi
Bohunčákovi, ktorému, rovnako ako spoluzakladateľovi kampane, paralympijskému víťazovi v
cyklistickom šprinte Radovanovi Kaufmanovi, amputovali pre rakovinu kostí nohu a čakajú ho
ďalšie (aj finančne) náročné operácie v zahraničí.
Schválili sme darovaciu zmluvu so sumou 480 EUR, ktorá predstavovala 50% výnosu zbierky vo
Východnej.
Nadácia Výskum rakoviny sa 16.septembra 2016 zapojila aj do zaujímavého
podujatia na Hlavnom námestí v Bratislave.
Pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade
Európskej únie sa v 16. septembra 2016
uskutočnili v
Bratislave na Hlavnom námestí tri podujatia, Journey of
Hope, akcia Na kolesách proti rakovine a Európsky
týždeň mobility, ktorých spoločným menovateľom boli
nielen kolesá, ale aj myšlienky európskej integrácie,
solidarity a nádeje na lepšiu budúcnosť. Spoločne ich
organizovala Asociácia šport pre všetkých Slovenskej
republiky, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a
Nadácia Výskum Rakoviny. Na Hlavnom námestí pripravili
zaujímavý program, aby si tieto udalosti pripomenuli Bratislavčania spolu so zahraničnými
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návštevníkmi hlavného mesta. Do pripravených pohybových aktivít sa mohli aj aktívne zapojiť.
Účastníci európskej cezhraničnej cyklistickej jazdy Journey of Hope / Cesty nádeje vyštartovali
18. augusta z Kodane, aby zvýšili povedomie Európanov byť aktívnymi a podporili podujatia a
príležitosti pripravené v rámci Európskeho týždňa športu /10.-17. 9./. Pedálmi krútili pozdĺž
EuroVelo trás, ktoré nepoznajú hranice a tým šíria aj ideu spoločnej Európy. Symbolicky sme ich
privítali práve piatok 16. septembra, keď v hlavnom meste prebiehal neformálny summit
členských krajín Európskej únie o jej budúcnosti. Spoločnosť im robili členovia Cykloklubu
Apollo. Súčasne na Hlavnom nám. vyvrcholilo charitatívne podujatie Na kolesách proti
rakovine ako poďakovanie všetkým, ktorí sa v minulých mesiacoch zúčastňovali podujatí
Nadácie Výskum Rakoviny a zapojili sa do verejnej zbierky na zakúpenie dôležitých zariadení na
výskum a liečbu rakoviny. Verejná zbierka, povolená MV SR, prebiehala aj počas podujatia na
Hlavnom námestí. Európsky týždeň mobility bol zameraný na propagáciu ekonomických
prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizácie a spoločnosť.
Organizátori pripravili na Hlavnom námestí zaujímavý program. Profesionálne a
adrenalínové vystúpenie s názvom OUTDOOR TRIAL SHOW ukázal elitný slovenský jazdec
Ján Kočiš, členovia Rope skipping Academy aj s rakúskym lektorom spropagovali skákanie cez
švihadlo a zapojili záujemcov aj do FlashMOVE 2016, ktorou sa v Európe začal Európsky týždeň
športu. Deti mohli ukázať svoje pohybové schopnosti na prekážkovej dráhe. O zábavu sa
postarali aj dve hudobné skupiny Kozovanka a Taste of Brass.
23.septembra 2016 si v Topoľčanoch pripomenuli 14.
ročník kampane Na kolesách proti rakovine, kde učitelia
zorganizovali pre deti športové popoludnie na kolobežkách.
Všade sa konali aj finančné zbierky. Žiaci tejto školy
vyzbierali 102 € a tým prispeli na prístroje dôležité nielen pre
výskum, ale i liečbu nádorových ochorení. Táto akcia v
Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch ukázala
dôležitosť vplývať na mladú generáciu nielen z hľadiska
uplatňovania zdravého životného štýlu ale súčasne ich nasmerovať ku chápaniu a významu
charitatívneho povedomia.
Tradičné podujatie Nadácie Výskum Rakoviny Na
svätého Mikuláša...uskutočnila Nadácia Výskum Rakoviny
5. decembra 2016 na Hlavnom námestí v Bratislave v rámci
Vianočných trhov. Organizátormi boli Nadácia Výskum
Rakoviny, Ars ante portas, o. z., ADE performance s.r.o.
servis pre vozidla TOYOTA a Lexus, Hlavné mesto SR
Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Podujatie
podporili
aj Rakúske
kultúrne
fórum a spoločnosť Dobré jablká z Dunajskej Lužnej.
Program uviedli príhovory prezidentky Nadácie Výskum
Rakoviny Margity Klobušickej a špeciálnej pedagogičky na
detskej onkologickej klinike Magdy Bederkovej. Privítali
množstvo návštevníkov podujatia a vyzvali ich na prispenie
do verejnej zbierky na zakúpenie materiálov na arteterapiu
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(liečba umením) pre malých pacientov detskej onkológie na Kramároch. Odmenou za každý
finančný dar bola papierová sviečočka, jeden z výtvorov malých onkologických
pacientov. Zbierku zabezpečovali dobrovoľníci – študenti Evanjelického lýcea Bratislava.
Zbierku na zakúpenie materiálu na arteterapiu malých pacientov v Klinike detskej
hematológie a onkológie na bratislavských Kramároch povolil Okresný úrad Bratislava a zapísal
do registra verejných zbierok informačného systému verejnej správy zbierku s názvom Podpora
arteterapie pacientov detskej onkológie na Kramároch s registrovaným číslom 101-2016103623. Zbierka na zakúpenie materiálov na arteterapiu pacientov detskej onkológie na
Kramároch dosiahla výnos 208,34 €. Akademický maliar Tomáš Krčméry venoval nadácii
niekoľko grafík s mikulášskou témou, ktoré si záujemcovia mohli zakúpiť a tak prispieť do
zbierky. Súčasťou podujatia bol hudobný program.
Janka Škultéty, riaditeľka speváckeho štúdia La musica potom uviedla svoje žiačky
Simonu Rusňákovú, Nikolu Detáriovú, Kristínu Debnárovú, Gigi Ann Green, Veroniku
Gollvitzerovú, Lauru Filkovú, ktoré interpretovali známe vianočné piesne v anglickom aj
slovenskom jazyku. Prekvapením bolo vystúpenie evanjelického farára z Badína pri Banskej
Bystrici Romana Dovalu s dcérami Kikou a Klárikou. Janka Lieskovská, členka divadla Nová
scéna v Bratislave, veľmi pôsobivo zaspievala dve lyrické piesne, jednu z repertoáru Barbry
Streisand a druhú známu a obľúbenú Tři oříšky pro Popolušku. Posol Lásky, tak nazvali
záverečný blok programu Jozef a Dodo Ivaškovci. Veľmi presvedčivo uviedli krásne vianočné
piesne v rôznych jazykoch a sprevádzali ich pozdravným a motivačným slovom a výzvami
k podpore zbierky.
A potom prišiel na pódium skutočný svätý Mikuláš
s anjelmi a batohom
sladkostí
a sladučkých
jabĺk.
Malým
odvážlivcom, ktorí sa nebáli prísť na pódium a zaspievať či
zarecitovať svätému Mikulášovi odovzdal darčeky priamo Mikuláš
za pomoci anjela Soničky. Ostatné deti obdaroval v dave druhý z
anjelov.
Naše nadačné podujatie potešil príchod primátora hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy pána Iva Nesrovnala, ktorý úprimne pozdravil malých
i veľkých Bratislavčanov a poprial im radostné sviatočné dni.
Na propagáciu svojich aktivít Nadácia Výskum Rakoviny využíva aj benefičné koncerty.
11. januára 2016 Nadácia Výskum Rakoviny usporiadala spomienkový koncert pre Evu
Máriu Uhríkovú, ktorá svojou angažovanosťou pre onkologických pacientov mala v roku 2003
veľkú zásluhu na rozbehnutí kampane Na kolesách proti rakovine. Kaviareň Kafé Scherz zaplnili
priatelia tejto obľúbenej speváčky, aby si pripomenuli nedožité 60. výročie jej narodenia
a zároveň odštartovali 14. ročník kampane Na kolesách proti rakovine. Z jej iniciatívy napísali
Ján Baláž a Kamil Peteraj pieseň Nájdi svoju nádej, ktorá sa stala hymnou tejto celoslovenskej
kampane. A jej názov dal aj názov tohto spomienkového podujatia.
22. mája 2016 sa vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu uskutočnil
benefičný koncert pre Nadáciu Výskum Rakoviny. Vďaka partnerskej agentúre The Prague
Concert Co. sa na koncerte predstavil skvelý 70-členný spevácky zbor Texas A&M University
Singing Cadets (Spievajúci kadeti z Texas A&M University) s dirigentom Davidom Kippom.
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Koncert bol ostrým štartom kampane Na kolesách proti rakovine 2016, Týždňa v pohybe
(Move Week) a Svetového dňa výziev (World Challenge Day). V úvode koncertu si početní
diváci pozreli na videu víťaznú jazdu Radovana Kaufmana, tváre kampane Na kolesách proti
rakovine, na paralympiáde v Sydney 2000 a vypočuli si jeho výzvu, pozvanie zapojiť sa do
kampane v prospech onkologických pacientov, medzi ktorých patril aj on, a zákernej chorobe
podľahol mesiac po zverejnení jeho výzvy. Pán Ján Holko, národný koordinátor Týždňa v
pohybe potom vysvetlil princípy tohto celosvetového podujatia. Pozvaní športovci,
krasokorčuliarka Oľga Beständigová a majster sveta v boxe Tomi KID Kovács potom vo
vystúpení plnom športových prvkov a humoru predstavili nové tričká a šiltovky kampane Na
kolesách proti rakovine.

A cez prestávku ich podpísali desiatkam záujemcov. Prítomní boli aj starostovia mestských častí
Bratislava-Lamač a Bratislava-Vajnory, Peter Šramko a Ján Mrva a navzájom vyzvali obyvateľov
"súperiacich " mestských častí do priateľského súboja v rámci Svetového dňa výziev (World
Challenge Day) a kampane Na kolesách proti rakovine: kde rozkrútia viac kolies a vyzbierajú
viac peňazí na výskum rakoviny. Súčasťou koncertu bola verejná zbierka v rámci kampane Na
kolesách proti rakovine. Návštevníci prispeli sumou 869,50 €. Vrcholom večera však bolo
vystúpenie jedinečného mužského zboru Spievajúci kadeti z Texasu. Klasické, duchovné, tzv.
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"vážne" diela uviedli s hlbokou pokorou, ale v tých "voľnejších" sa naplno prejavil ich talent
zábavy a humoru. Nadšení diváci si vytlieskali dva prídavky. Najmä ten druhý bol veľkým
prekvapením, keď mládenci z Texasu perfektnou slovenčinou uviedli tú našu: Tancuj, tancuj s
klavírnym sprievodom aranžéra piesne Igora Bázlika.
16. júla 2016 na ďalšom z veľkých koncertov pre
Nadáciu Výskum Rakoviny na podporu 14.
ročníka kampane Na kolesách proti rakovine
vystúpil renomovaný Mládežnícky orchester
mesta Leeds (CITY OF LEEDS YOUTH
ORCHESTRA) z Veľkej Británie. Koncert sa
uskutočnil vo Veľkom koncertom štúdiu
Slovenského rozhlasu. Koncert organizovali o. z.
Ars ante portas a agentúra The Prague Concert
Co. a bol súčasťou festivalu Kultúrne leto
a Hradné slávnosti Bratislava 2016.

V programe zazneli dve ukážky zo slávnej operety komárňanského rodáka Franza Lehára Veselá
vdova Predohra a známa Pieseň o Vilji v podaní speváčky Megan Holch – mezzosoprán. Sólista
Tom Pritchard zahral s orchestrom skladbu súčasného francúzskeho skladateľa Emmanuela
Sejourne Koncert pre marimbu. A tej “pravej” klasiky boli Bedřich Smetana), Josef Suk: a Peter
Iljič Čajkovský). Dirigentom orchestra bol Dougie Scarfe.
19. decembra 2016 sa vo Veľkom koncertnom
štúdiu Slovenského rozhlasu uskutočnili dva
koncerty Veľkého zboru donských kozákov pre
Nadáciu Výskum Rakoviny pod názvom Vianočný
spev pre život. Spevácky zbor vystúpil v Bratislave
v najsilnejšom zložení s elitnými sólistami a uviedol
v skvelom podaní pravoslávne duchovné skladby,
ruské, ukrajinské aj slovenské ľudové piesne, pričom
slávnostnú atmosféru navodil blokom vianočných
piesní. Trio Slovanských tenoristov (Grigorij
Pališčuk, Dmitrij Razvizev, Ľubomir Djakovski)
vzdalo poctu veľkému Pavarotiimu originálnym a
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vtipným uvedením známej piesne O, sole mio. V druhom koncerte zakladateľ zboru, ataman Peťa
Chuďakov zaspieval spolu so Sergejom Zubkevičom a zborom pieseň ruského emigranta Poručík
Galicin. Po dlhšom čase sa v Bratislave predstavili aj tanečníci v námorníckom, cigánskom aj
ľudovom tanci v bohatých kostýmoch a s akrobatickými prvkami. . Zbor mal v repertoári okrem
pravoslávnych spevov aj operné zbory a, samozrejme, ruské, ukrajinské, ale už aj slovenské
ľudové piesne so sprievodom ruských ľudových nástrojov. Celý program
sprevádzala multimediálna projekcia na plátne, ktorá zúročila nádhernú atmosféru v sále. Úvod
prvého koncertu patril vzácnej chvíli, keď predsedníčka Kruhu priateľov Nadácie Výskum
Rakoviny, Posol nadácie pani Božidara Turzonovová spolu s prezidentkou nadácie Margitou
Klobušickou odovzdali osvedčenia o členstve v Kruhu priateľov Jarmile a Milanovi Petrulovcom
a Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi v Trenčianskych Stankovciach a pánovi Romanovi
Pilekovi z obce Michal nad Žitavou, nadšeným organizátorom kampane Na kolesách proti
rakovine. Návštevníci koncertov mali možnosť pozrieť si krátky zostrih z regionálnych akcií
kampane, spolu s predstavením prístrojov, zakúpeným zo zbierky počas kampane.
Benefičný koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny, ktorým sa organizátori z
Art klubu v Kafé SCHERZ a interpret, známy slovenský nevidiaci
tenorista a podporovateľ nadácie pán Maroš Bango pridali ku kampani Na
kolesách proti rakovine, sa uskutočnil 2. júna 2016 o v Kafé Scherz.
Zazneli tie najkrajšie piesne a árie z repertoáru slovenského Bocelliho.

Benefičné Vianočné stretnutie, ktoré organizoval v pondelok 12.
decembra 2016 v Rock Cafe v Dúbravke priateľ Nadácie Výskum
Rakoviny, hudobný skladateľ, spevák, gitarista Karol Malý bolo spojené s
prezentáciou jeho najnovšieho albumu Niet sa kam ponáhľať. Dobrovoľné
vstupné a príjem za zakúpené nahrávky venoval Nadácii Výskum
Rakoviny. Počas večera zneli niektoré piesne z nového albumu a
výberového vianočného albumu Nech sú Vianoce.

Vojenskí duchovní podporili Nadáciu Výskum Rakoviny
Beh pre život v tropických podmienkach vojenskej základne v Afganistane,
organizovanie a podpora akcií kampane Na kolesách proti rakovine, priama
finančná pomoc, to sú niektoré aktivity Ekumenickej pastoračnej služby
(EPS) v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR v prospech
Nadácie Výskum Rakoviny. Na našu nadáciu mysleli aj organizátori
slávnosti pri príležitosti 10. výročia vzniku EPS. 7. novembra 2016 si
pripomenuli 10. výročie svojho vzniku na slávnostnej ekumenickej
bohoslužbe za účasti mnohých domácich a zahraničných hostí. Vstup bol voľný s dobrovoľným
príspevkom pre Nadáciu Výskum Rakoviny.
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Roku 2016 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.
Týmto spôsobom sme v roku 2016 získali čiastku 47 656 €.
Prostredníctvom spoločnosti Fundraising s.r.o. Nadácia Výskum Rakoviny vydala farebný
kalendár na rok 2017, v ktorom sme na fotografiách propagovali aktivity organizované
v jednotlivých mesiacoch roka.

Nadácia Výskum Rakoviny v roku 2016 finančne podporila účasť 7 vedeckých
pracovníkov na medzinárodných konferenciách a stážach formou cestovných grantov.
Nadácia Výskum Rakoviny a vedenie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied
v decembri 2016, z dôvodu vyriešenia vzťahov, práv a povinností medzi nadáciou
a Biomedicínskym centrom pri realizácii projektu Vedecké dielne onkológia na rok 2017
podpísali Zmluvu medzi NVR a BMC o realizácii projektu Vedecké dielne onkológia na rok
2017. V zmluve boli jasne formulované práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

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 2016 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.
V roku 2016 Nadácia Výskum Rakoviny získala za zdaňovacie obdobie roku 2015 z 2% z
daní fyzických a právnických osôb 28 379,08 €. Uvedená suma sa bude priebežne čerpať do
konca roku 2017 podľa aktuálnej potreby.
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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 2016 viac ako 200 záujemcom.

Finančná časť výročnej správy za rok 2016
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. 2016
3. audítorskú správu za rok 2016
Do predbežného finančného rozpočtu na rok 2016 sme zahrnuli:
● náklady na projekt Vedecké dielne - Onkológia: 8 000 €
● náklady na propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie: 10 000 €
● 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 2016 boli dary od fyzických a právnických osôb a 2
% podiel zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2015.
a) prehľad o darcoch v r. 2016
- Alma Mater n.o.

350,- €

- Lagermax Autotransport Slovakia s r.o.

250,- €

- Úsvit pri Dunaji

250,- €

- The Prague Concert s r.o.

750,- €
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- Slovenský paralymijský výbor

4 900,- €

c) príspevok z podielu zaplatenej dane:

28 389,08 €

d) formou fundraisingu vyzbierané od množstva súkromných darcov:

47 656,15 €

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 1 741, 93 €
Menovite sa jedná:
-

Mgr. Buliaková Barbora, PhD.

473,85 €

-

Mgr. Ďuriníková Erika, PhD.

368,08 €

-

RNDr. Terézia Kisková,PhD.

400,- €

-

RNDr. Viera Horváthová, PhD.

500,- €

- Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV : 8 143 € na projekt Vedecké dielne Onkológia
- Cirkevný zbor ev. Cirkvi Východná : 434 € pre onkologického. pacienta
- Občianske združenie Motýlik: 1 000 € na artterapiu

Náklady na správu nadácie § 28 ods. 2
a)

na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie: 3 973,- €

b)

propagácia verejnoprospešného účelu nadácie: 14 033,99 € (koncerty, šport.
podujatia)

c)

prevádzka nadácie: (telefon, poštovné) : 3 766,- €

d)

odmena správcovi nadácie : -

e)

náhrady výdavkov podľa osobitého predpisu: 1 284 € (cestovné)

h)

iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou: 630,- €

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,- €
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Na účtoch Nadácie boli k 31. 12. 2016 tieto finančné prostriedky:
VUB 167534012/0200 (bežný výdavkový)

8026,08 €
24 875,90 €

VUB 2465048054/0200 Fundraising

818,72 €

VUB 2434842458/0200 zbierkový

27 846,75 €

VUB 2821394958/0200 2% podiel daní

Bratislava, máj 2017
Ing. Erika Chudějová
správkyňa nadácie
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Karlovcska
3IS4/líC, R41 02 Hratixlnva

N:tGm:

Uskutočnili
sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky
Nadácia
Výskum Rn ko vinv ,
obsahuje súvahu k .ll, decembru 2016, výkaz ziskov cl strát za rok končiaci su k uvedenému
dátum ll. u poznám ky, ktoré obsah uj l:' súhrn význam II ých účtovn ých 7.<Ísacl a účtovn ých metód. Pod ľa
nášho núvoru. priložcnú
účtovnú
závierku
poskytuje
pravdivý
a verný obral: finančnej
xituúcic
účtovnejjednotky
k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia
za I'Ok končiaci su k lIVCdCll~IlIU
dÚ1UI11U podľa ZÚkDll,1 č, 4J 1/2002
/:». o účto vnicrvc v znen] ncskoršicl:
prcclpixov .
ktorá

IÚkl~tQJ)re IlÓ/.S!.l
Audit SllJC vykonali
poclľa mcdzinarodných
audiiorsk ých štandardov
Naš" zodpovednosť
podľa týchto
štandurdov
je uvedená v odseku 7,oclJlovednosť
auditora za audit účtovnej závierky.
Od účtovnej jednotky
Nudúcia
Výskum
Rakoviny
sme nezávislí podľa ustanovení zákona
Č. 423/2015
() šlaltJl{IrIIUIll audite
:10 IIllCIIC a doplnení
zákona Č. if] 1/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúcich
sa etiky.
vrruanc
Ltickcho
kódexu <llldítOI',I, rc lcvantných
JlI'C IlÚŠ audit
účtovnej
zŕlvicl'l,y il splpili :iITlC aj ostatne
pn/iadavky
1)!chIO ustanoveni t)d«ljúcich
sa etiky, Sllle presvedčení, že audirorskc dôkazy. ktoré sme ziskali,
poskytujú dostatočný a vhodn)' zúkl;lrI pre Ilaš navor.

ZO(lll~~~(;,Q.tlQ,'i.rj..\~ili'.1l!xn
e 11Sg2ľgÚtl':!..lľ!...@J.Q_~Il!lzáy ie Us,~!
Štatutárny
orgán je zodpovedný
za zostavenie tejto účtovnej závierky lak. aby poskytovala pravdivý
a verný obral. podľa ZÚkOlld
u účtovníctve cl za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
IJ),~t(lVCllie llčtuvllL~j lú\'ieľky,
ktora neobsahuje významné
nesprávnosti.
(i ll; lf dôsledku
podvodu
alebo chyby,
Pri zostavovan!
účtovnej
závierky
nepretržite pokručov.u'

jc štatutárny orgán zodpovedný
za zhodnotenie
schopnosti
úctnvncj
vu svujc,j činnosti, Dl opísauic skutočností
týkajúcich
S;I ncprctržircho
v činn()sti, ak .IC lo potrebné, a za POli/ilie predpokladu I1CjlrctJ'l:itého pokracovuuia
v čillllusti
Ib(IÝC hy 11l;t1 v umys lc ll(:IOVllll jednotku
Nildúcia
V)ISkUIll
1\<1knvill)'
/Iikvidovar'
alebo

jednotky

pokračovania
II účtovníctve.
ul;ont:iľ.iej

'::illl]()~I·. aleb» 1,)\ nema] illll n:uli,lickll

!:.QQJ20_\' cd n <b.L a II @~2Il!..l'&,ll.1:~JjLCIQ

11IU?,II');;!' nci' IiI" urobit.

t o Yl1...C:.i
7tI'Ú~ls.y

primerané:
uistcnic,
či účtovnú závierka
ako celok neobsahuje
nesprávnosti.
či Ul, v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydal' správu audítora. vrátane
názoru. Primerane
uistenie je uisícnic vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, 7.C audit vykonaný
podľa I1lcd7.im\l'oclných
auditorxk ých štandardov
vždy odhali
významné
nesprávnosti.
ak také
existujú. Ncxpr.ivnosti
nHl/U vzniknúť v dôsledku podvodu
alebo chyby a I,a významné sa považujú
vtedy. ak hy Sil d~t1() ()lk,v()dlll.·lll~ ()čilkúv"ľ. í:eiedllullivu
akh\!
v súhrne ll.\' muhli ovplyvnit
ckunomick c rozhodnutiu
pou.Jvurcľov,
uskutočnené
uu I.:lklildc k'jlu
účrovucj
zavicrk y
:.Jnšou zodpovednosťou

.IC získať

významné

V rámci auditu uskutočneného
podľa medzinárodných
audltorských
štandardov.
počas celého auditu
uplatňujeme
od horný úsudok a zachovávame
profesionálny
skepticizmus.
Okrem toho
•

ldcmifikuicmc
u posudzujeme riziká V)/7.IlaIllI1C) nesprávnosti LlctOVI1CI I.úvicd<y. ci u):.
dôsledku podvodu
alebo chyhy. navrhujeme
a uskutočňujeme
audítorské
posiupv reagujúce
na liCIO "izik::í a /.íslwvame
nuduorské
dôkazy, ktore Sl! dostatočné
a vhodne; na poskytnutie
z:'II, IndII pre 11~1~1l:\;()I'.

vysšic

ilko

falšovanie,

lolrl

riviko

úmyselne

r~iziko

ncorlhalenia

v doxlcdku

vyncchanic,

chyby,

nepravdivé

významnej

v

nesprávnosti
v dôsledku podvodu je
podvod 111{)):.C7,lhl'iíill'
tajnú dohodu,
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

prclo),c

•

Oboznumujcmc

s internými

S,I

za daných

audítorské

postupy
interných

kontrol

•

Hodnotíme

vhodnost'

použitých

•

odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich
informácií,
Robíme
zúver (l tom, či štatutárny
orgán
vhodne

účtovnej

okolnosti,

pre audit, aby sme mohli navrhnúť
ale nic za účelom
vyjadrenia názoru
na

efektívnosť

jednotky

účtovných

zásad a

metód CI primeranosť.účtovných
uskutočnené štatutárnym
orgánom.
účtovných

používa predpoklad
auditorsk ých dľ)k:!zov 1.{lver o
tom, či existuje významnu
neistota
v súvislosti
s udalost'arni
alebo oknlnosťami.
ktoré hy
mohli významne spochybnil'
schopnosť účtovnej jednotky
nepretržite
pokračovať
v činnosti.
Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správc
nepretržitého

•

vhodné

relevantnými

kontrolami

pokračovaniu

v činnosti

il na základe

v účtovníctve

získaných

audítora na súvisiace informácie
uvedené v účtovnej
závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné.
modifikovať
náš názor. Naše závery vychádzajú
7. audítorxkých
dôkazov
získaných
clo dátumu vydania našej správy audítora, Budúce udalosti alebo okolnosti
však
mÔJ.Ll spôsobiť. že účtovná jednotka
prestane
pokračovať
v nepretržitej
činnosti
I lodnoume celkovú prezentáciu.
štruktúru a obsah lIČ[()VIlCj zúviCl'ky vrátane informácii
v nej
uvedených,
ilko
~lj 1\), či
LIČ[(lVIIÚ
/úvicrk,l
/.<1CI1Y[[IV<l
uskutočnené
transukcic
él udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazcniu.

Spníva

l, infonmíciÚm,

ktoré sa uvádzajú

Stauuárny
orgún je zodpovedný
požiadaviek
zákona o účtovníctve.
inc i II lonuac ic vo výročnej správc,

vo výročnl'j spdvc

za informácie
uvedené vo V)'roČIKJ
Náš vyššie uveden)' názor na účtovnú

správc,
závierku

zostavenej
pod 1'<-1
sa nevzťahuje na

V súvislosti s auditom
účtovnej /ávicl'l,)' .lC našou zodpovednosťou
oboznámenie
S,I s informáciami
uvedenými vo výročnej
správe il posúdenie,
či licio informácie
nic sú vo v)'Zn;UllnOI11
nesúlade
s auditovanou
účtovnou /.óvief'kutl (liehu našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky,

alebo sa inak zdajú

Posúdili sme, či výročná
zákon o účtovníctve,

správu

Na 7úklélck prác vykonaných
uvedene

inforruáci«

byt' významne

účtovnej
auditu

PUČ;IS

vo vyručnej

nesprávne,
jednotky

obsahuje

účtovnej

závierky.

správc zostavenej

/.<1

informácie,

ktorých

uvedenie

vyžaduje

podľa nášho l1ú:t.orll:

ruk ~() I Cl SÚ

v súludc s

1'lČIUVlhll1

/.ilvicrl\llu

/,<'1

d;IIl\' 1'\11\,
- v)r!'OČl1Ú

sprava obsahuje

informácie

podľa zákona

toho, na základe našich poznatkov
auditu účtovnej zéí\ief'ky, sme povinní
správc. ktorú S 111,: obdržali pred dátumom
7istelli;l. k [(1 1'(: hy sme mali uviesť,

o účtovnictve.

Okrem

o účtovnej

p\JČ~IS

uviesť.

()8()520!7

vydania

jednotke a situáci: v nej. ktoré sme získali
sme zistili V)J/II(lITlIll~
nesprávnosti vo výročnej
tejto správy auditora V tejto súvislosti neexistujú
Čl
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