NADÁCIA VÝSKUM RAKOVINY

ROČNÁ SPRÁVA 2010

Ročná správa Nadácie Výskum Rakoviny za rok 2010
V zmysle §-u 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka Vám predkladáme
Ročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, so sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO: 31782582 za rok
2010.
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 nového
zákona o nadáciách č.34/2002 Z. z.
Poslaním nadácie je finančnou podporou a propagáciou výskumu onkologických ochorení prispieť
k tomu, aby laická a odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť
boja proti rakovine. Nadácia má celoslovenskú pôsobnosť a usiluje sa prispieť k zvládnutiu zatiaľ
nerovného zápasu so zákernou chorobou. Nadácia Výskum Rakoviny svojimi aktivitami chce aspoň
čiastočne odstrániť dôsledky nedostatočného financovania onkologického výskumu zo strany štátnych
orgánov.
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 projektov zameraných na onkologický výskum z hľadiska prevencie, včasnej diagnostiky
a liečby zhubných nádorov
· podpora rozvoja moderných laboratórnych a prístrojových techník pre výskum onkologických
ochorení
· podpora účasti vedcov na onkologických medzinárodných projektoch, sympóziách, kongresoch
a stážach
· podpora spolupráce medzi pracoviskami základného a klinického výskumu a klinickej praxe
· podpora rozvoja nových smerov onkologického výskumu, najmä molekulárne genetického,
biologického, imunologického a farmakologického
· podpora verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.
Aktivity nadácie sa zameriavajú na prepojenie experimentálneho, základného a klinického
výskumu, na úzku spoluprácu s klinickými pracoviskami a na včasnú diagnostiku nádorových ochorení.
Výskum závažných onkologických ochorení nesmie byť samoúčelný. Za súčasnými diagnostickými
a liečebnými metódami využívanými pri odhaľovaní rakoviny sa skrývajú dlhodobo získavané poznatky
základného onkologického výskumu.
Moderný onkologický výskum je v súčasnosti mimoriadne náročný na finančné prostriedky. Rozvoj vedy
a výskumu je jednou z najlepších investícií.
Jednou z priorít 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.

Je potrebné si priznať, že Slovensko v rámci Európy patrí ku krajinám s najnižšou podporou
výskumu rakoviny. 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.
Pritom Slovensko má dostatok špičkových vedcov-onkológov, uznávaných aj v zahraničí, ktorí aj
napriek nedostatočnému financovaniu dokazujú, že sú erudovaní, inovatívni a schopní súťažiť s ostatným
vedeckým svetom.
Členovia orgánov Nadácie Výskum Rakoviny pracujú dobrovoľne, bez nároku na finančné
ohodnotenie.
V roku 2010 nedošlo k zmene
v zložení orgánov nadácie.
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.
Symbolom Dňa výskumu rakoviny je snežienka. Krehký kvietok, ktorý sa aj napriek nepriazni
zimného počasia prediera na svet, len aby ako prvý privítal jar. Svojim úsilím pripomína slovenský
onkologický výskum, ktorý napriek ťažkostiam, problémom a stálemu nedostatku financií, krok za
krokom prináša nové poznatky, ktoré pomáhajú víťaziť nad rakovinou. I keď sa zdá, že dosiahnuté pokroky
v onkologickom výskume a liečbe sú dostačujúce, nie je to ešte tak. Je veľa práce, veľa nádejí ale aj
sklamaní. Rakovina je choroba mnohých tvárí a nevzdáva sa ľahko.

7. marca 2010 sme si pripomenuli už 4. Deň
výskumu rakoviny, ktorého motto Spoločný cieľ
– zdravý človek je naliehavou výzvou do
budúcnosti. Snahou tohtoročného Dňa výskumu
rakoviny bolo upozorniť na nevyhnutnosť
koordinovanej spolupráce experimentálnych a
klinických onkológov. Hranica medzi
základným a aplikovaným onkologickým
výskumom je veľmi jemná. Kontinuita
základného, klinického a translačného výskumu
sa musí stať najvýznamnejším momentom
súčasnej onkologickej vedy. Základný
laboratórny výskum prináša nové informácie a
invenčné prístupy, ale to je len začiatok boja proti
rakovine. Bez základného výskumu by sme
neboli schopní ísť dopredu. V tomto smere je
výskum nezastupiteľný. Cieľom musí byť využitie a
aplikácia nových poznatkov v medicínskej praxi a
zlepšenie liečebnej starostlivosti o onkologických
pacientov.
Pri tejto príležitosti sa
uskutočnila Tlačová beseda na
ktorej vedci-onkológovia a
klinici-výskumníci z Ústavu
experimentálnej onkológie,
Národného onkologického
ústavu a Onkologického ústavu
S v. A l ž b e t y h o v o r i l i o
dôležitosti ich vzájomnej
spolupráce
p
r
i
dosiahnutí
významných
výsledkov
nielen pre
základný
výskum, ale
aj v prospech
účinnejšej
liečby a
starostlivosti
o pacienta.

Nadácia Výskum rakoviny oceňuje, že záštitu nad Dňom výskumu rakoviny prevzal pán Dušan
Čaplovič, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.
Roku 2010 Nadácia Výskum rakoviny pri príležitosti 4. Dňa výskumu rakoviny vyhlásila celoslovenskú
Súťaž mladých onkológov v oblasti základného a klinického onkologického výskumu. V spolupráci
s Ústavom experimentálnej onkológie SAV nadácia oslovila mladých nádejných adeptov vedy a poskytla
im možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi s podobnými záujmami, prezentovať svoje práce pred
odborným publikom, konfrontovať svoje vedomosti z tak dôležitej oblasti akou je onkológia a získať
niektoré z ocenení. Záujemcovia mali možnosť prihlásiť práce experimentálne a teoretické.
Súťažilo sa v troch kategóriách: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl (medicíny, prírodných
vied, farmácie) a mladí ľudia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do 35 rokov (doktorandi). Do
súťaže sa prihlásilo 24 záujemcov z Košíc, Martina a Bratislavy z lekárskych a prírodovedeckých fakúlt, zo
SAV a stredných škôl. Súťažné práce hodnotila odborná komisia. Víťazné práce boli odmenené finančne,
sponzorským vecným darom a odbornými knižnými publikáciami. Slávnostné vyhlásenie výsledkov
súťaže o odovzdanie získaných cien sa uskutočnilo v historickej budove Slovenského národného divadla.
Nadácia Výskum Rakoviny vydala zo súťaže Zborník rozšírených abstraktov.
Na fotografiách sú víťazi jednotlivých kategórii (zľava: Marek Karman, Jakub Zmajkovič, Peter
Ditte).

Slávnostný koncert ku Dňu výskumu rakoviny sa uskutočnil v Historickej budove Slovenského
národného divadla v stredu 10. marca 2010. V bohatom programe vystúpil Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala s dielami Wolfganga. A. Mozarta a Benjamina Brittena, vokálna skupina CLOSE
HARMONY FRIENDS uviedla rockové, pop, jazzové a gospelové skladby Duke Ellingtona, Phil
Collinsa, Erica Claptona, Gioacchina Rossiniho, Johanna Sebastiana Bacha a ďalších majstrov v štýle
a´cappella light. Naplnené hľadisko aplaudovalo aj unikátnym číslam programu, spoločnému vystúpeniu
obidvoch umeleckých telies v dvoch skladbách, ktoré špeciálne pre túto príležitosť zaranžoval Peter
Hochel. Skladbu nórskeho autora Thore Assa Agnus Dei sme venovali pamiatke veľkého nórskeho
spisovateľa, publicistu, bojovníka za mier a priateľa Slovákov Björnstjerne Björnsona pri príležitosti 100.
výročia jeho smrti (26. apríla), z repertoáru slávnej vokálnej skupiny The King´s Singers to bola skladba
Wing beneath my wings.

Cez prestávku koncertu udelila predsedníčka Kruhu priateľov Nadácie Výskum rakoviny Božidara
Turzonovová za prítomnosti prezidentky nadácie Margity Klobušickej čestný diplom člena Kruhu
vokálnej skupine Close Harmony Friends a jej manažérovi Ferimu Vlasákovi a umeleckému vedúcemu
Máriovi Fančovičovi.

Kruh priateľov Nadácie Výskum rakoviny sa v roku 2010 rozšíril o ďalších členov, významných
podporovateľov nadácie operného speváka Martina Babjaka, skladateľa a klaviristu Igora Bázlika,
akademického maliara Miroslava Cipára s manželkou, speváka Ervína Schönhausera, manželov
Bangovcov a ďalšie osobnosti a kolektívy.

Roku 2010 sa Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom (SPV)
podieľala na organizovaní už 8. ročníka celoslovenskej kampane „Na kolesách proti rakovine“. Jej
cieľom bolo formou verejnej zbierky povolenej MV SR získať finančné prostriedky na zakúpenie prístroja
Pyrosekvenátor. 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. Význam kampane je okrem
získavania finančných prostriedkov a širokej osvety vyzdvihnúť aj športovú stránku celého projektu.
Kampaň je postavená na čo najväčšej účasti verejnosti. Formou zvládnutia stanovenej dĺžky trate na
akomkoľvek nemotorovom kolieskovom vozidle, zapojením sa do aktivít „mobilné fitnes“ a „veslovacie
trenažéry“ a taktiež prispením symbolickou sumou na podporu boja proti rakovine sa verejnosť stáva
súčasťou projektu.

Kampaň prebiehala v mnohých slovenských mestách od mája 2010 do marca 2011. Finančné prostriedky
bolo možné poukázať na špeciálny účet zbierky, prostredníctvom poštových poukážok alebo vložiť
symbolickú sumu do prenosných, riadne označených s zapečatených pokladničiek. Výkonný výbor SPV sa
rozhodol časť zo získaných finančných prostriedkov poskytnúť Nadácii Výskum Rakoviny na kúpu
Pyrosekvenátora. Symbolický šek na sumu 9 000 € odovzdal predseda SPV pán Ján Riapoš prezidentke
Nadácie Výskum Rakoviny Margite Klobušickej v novembri 2010 na Paralympijskom dni PARÁDA v
Eurovea Galleria.

K úspešnému priebehu 8. ročníka kampane „Na kolesách proti rakovine“ významne prispeli
mediálni partneri kampane TVA-obchodná televízia, TV Markíza, Denník SME, Denník Šport, týždenník
Slovenka, rádio Europa2, SITA, Hornet rádio-športové rádio, Zoznam.sk a viaceré regionálne médiá.
Jednotlivé akcie kampane podporili svojou účasťou aj známi športovci, umelci a poprední predstavitelia
miestnych a regionálnych samospráv.
Roku 2010 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala v spolupráci so
spoločnosťou Tesco Stores SR, a. s. a jej Fondom Tesco 3. ročníkom
charitatívno-športového projektu Beh pre život. Podstatou projektu sú
dve hlavné myšlienky: podpora zdravého životného štýlu a zároveň
finančná podpora výskumu onkologických ochorení. Projekt Beh pre
život tvoril sériu štyroch nesúťažných behov určených pre širokú
verejnosť. Zapojili sa do neho mestá Nitra (22. máj), Prešov (29. máj),
Bratislava (19. jún), a Žilina (26. 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
Pyrosekvenátor. 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. Účastníkov
podujatí podporili aj známe osobnosti, moderátor Matej ,,Sajfa“ Cifra, operný spevák Martin Babjak,
herci Divadla Andreja Bagara Eva Pavlíková a jeho riaditeľ Ján Greššo, inštruktorka fitnes a aerobiku
Lucia Medeková, futbalista, bývalý 27-násobný reprezentant Slovenska Vladimír Labant či
moderátorka Janka Hospodárová.

Na Tlačovej konferencii Tesco Beh pre život v marci 2010 zástupcovia nadácie podrobne
informovali prítomné médiá o význame a dôležitosti prístroja Pyrosekvenátor vo výskume a diagnostike
nádorových ochorení.
Nadácia Výskum Rakoviny získala v tomto projekte 68 000 €. Všetky behy sa konali pod
patronátom primátorov daných miest. Mediálni partneri AZET, Europa2 a TASR prinášali aktuálne
informácie.
Dňa 21. októbra 2010 sa na pôde Ústavu experimentálnej onkológie uskutočnila Tlačová beseda
organizovaná spoločnosťou Tesco pri príležitosti ukončenia 3. ročníka Beh pre život a odovzdania
prístroja Pyrosekvenátor PyroMark Q24 Nadácii Výskum Rakoviny. Zúčastnili sa jej zástupcovia
Tesca – pán Michal Dyttert, manažér korporátnych 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.
Dňa 10. novembra 2010 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovenku uskutočnila Tlačová
konferencia Ústavu experimentálnej onkológie SAV a Nadácie Výskum Rakoviny na ktorej prezidentka
NVR odovzdala riaditeľovi ÚEO SAV do užívania dva dôležité prístroje Pyrosekvenátor a Nukleofektor.

Roku 2010 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 2010 sme týmto spôsobom získali 54 153,65 €. Časť z nich sme použili na nákup prístroja
Nukleofektor NeonTM Transfection System. Prístroj umožňuje efektívne vkladanie kľúčových génov
do rôznych typov buniek, čím podstatne skráti čas potrebný na testovanie a hodnotenie efektu génovej
terapie a mechanizmov účinku génov na bunkové procesy. Táto metodika je nevyhnutným predpokladom
pre rozvoj génovej terapie v boji s rakovinou.
Roku 2010 Nadácia Výskum Rakoviny finančne podporila interný projekt Ústavu experimentálnej
onkológie SAV „ Integrácia histologických a molekulárno-biologických analýz pre vyšetrenie nádorovej
heterogenity“, ktorý je zameraný na podporu kariérneho rastu mladých vedeckých pracovníkov do 35
rokov sumou 6 640 € . Ďalej Nadácia Výskum Rakoviny finančne podporila sumou 500 € knihy Milice
Schraggeovej Do jesene bude všetko v poriadku o boji jej syna s rakovinou. Je to kniha o smrti, o dôležitosti
rodiny a sile vzťahov. Čiastku 500 € poukázala Klinike detskej hematológie a onkológie na
arteterapeutické potreby malých pacientov.
Aj v roku 2010 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.
Nadácia Výskum Rakoviny vyhovela požiadavke Európskej komisie: European Survey on
Researches Mobility o vyplnenie dotazníka týkajúceho sa našich možností zapojiť sa do novej štúdie o
mobilite vedeckých pracovníkov v rámci Európy. 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 vo výskume a diagnostike nádorových ochorení, a najmä o
výsledkoch onkologického výskumu na Slovensku, využila nadácia v priebehu roka 2010 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 agentúrou Ars
Ante Portas.

Tradičný benefičný program pre Nadáciu Výskum rakoviny v rámci Vianočných trhov a v úzkej
spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou Na svätého Mikuláša... sa uskutočnil v nedeľu, 5. decembra
2010 na Hlavnom námestí.
V programe účinkovali Detský folklórny súbor Kobylka, Martin Mikuš – spev a Rajmund Kákoni
– akordeón, Simona Kačmárová – spev, Ervín Schönhauser – spev a Soňa Radulová – akordeón, Karol
Malý – spev a gitara, slovenský Bocceli, nevidiaci tenorista Maroš Bango s manželkou Sašou.
Skutočný svätý Mikuláš s anjelmi doniesli deťom ovocie a sladkosti.
Za finančný príspevok pre nadáciu dostali darcovia anjelikov z „dielne“ malých onkologických
pacientov z nemocnice na Kramároch

V ankete osobností: prečo Mikuláš a nie Santa vystúpili Božidara Turzonovová, Jarka Hargašová,
Ján Filc, Miroslav Cipár.

Koncert Vianočný spev pre život, ktorý sa uskutočnil 19. decembra 2010, bol vhodnou
príležitosťou poďakovať sa verejnosti za podporu a spoluprácu pri napĺňaní cieľov nadácie.

Nadácia Výskum Rakoviny informuje širokú verejnosť a podporovateľov o svojich aktivitách
prostredníctvom svojej webovskej stránky www.nvr.sk. Na jej stránkach prebieha aj diskusné fórum, na
ktorom môžu záujemcovia zasielať svoje otázky. Ich odpovediam sa venuje rádiológ z Národného
onkologického ústavu a dlhoročný podporovateľ nadácie MUDr. Pavol 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 29. 11. 2011 bola
spísaná Notárska zápisnica č.NZ 47505/2010, 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 2010.
V roku 2010 Nadácia Výskum Rakoviny získala za zdaňovacie obdobie roku 2009 z 2% z daní
fyzických a právnických osôb 74 783,51 €. Uvedená suma sa bude priebežne čerpať do konca roku 2011
podľa aktuálnej potreby.

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

Ing. Erika Chudějová
správca nadácie
V Bratislave dňa 30. 5. 2011
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