NADÁCIA VÝSKUM RAKOVINY

ROČNÁ SPRÁVA 2012

Ročná správa Nadácie Výskum Rakoviny za rok 2012
V zmysle § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka Vám
predkladáme Ročnú správu Nadácie Výskum Rakoviny, sídlom Vlárska 7, 833 91 Bratislava, IČO:
31782582 za rok 2012.
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 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 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 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
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
® 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 možnosti včasnej diagnostiky
nádorových ochorení. Výskum závažných onkologických ochorení nie je samoúčelný. Je potrebné si
uvedomiť, že za všetkými novinkami v diagnostike a liečbe rakoviny sa skrývajú získané poznatky
onkologického výskumu. Zlepšenie liečby nádorových chorôb je podmienené len cestou zavedenia
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 prioritných 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.
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. Na vedcov-onkológov stále viac negatívne vplýva skutočnosť,
že na výskum majú k dispozícii mnohé zastarané, morálne opotrebované prístroje.
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 2012 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 1,5%, resp. 2%
z daní poskytnutých nadácii právnickými a fyzickými osobami.
Nadácia Výskum Rakoviny s cieľom upozorňovať na
priority, potenciál, ale aj problémy moderného onkologického
výskumu na Slovensku vyhlásila 7. marec každoročne za Deň
výskumu rakoviny s mottom Dnešný výskum pre zajtrajšiu
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. Úroveň vedy a dotácie do nej sú
znakom vyspelosti spoločnosti. Nevyhnutná je tu však podpora
zo strany štátu.
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.

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.
V dňoch 2. – 7. marca 2012 sme si pripomenuli už 6. 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. Kontinuita základného a klinického
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.

Nadácia Výskum Rakoviny pri príležitosti 6. ročníka Dňa výskumu rakoviny vyhlásila 3. ročník
celoslovenskej Súťaže mladých onkológov v oblasti základného a klinického onkologického výskumu.
Nadácia Výskum Rakoviny oceňuje, že záštitu nad 6. Dňom výskumu rakoviny 2012 prevzal pán
Milan Ftáčnik, primátor mesta Bratislavy.
Pri tejto príležitosti Nadácia Výskum Rakoviny usporiadala niekoľko akcií:
2. marca 2012 v Galérii Tesco Lamač v popoludňajších hodinách organizovala zábavnoinformatívno-charitatívny program Výskum pre život. Moderoval pán Richard Vrablec. K návštevníkom
sa prihovoril pán Ing. Peter Šramko, starosta mestskej časti Bratislava-Lamač, dlhoročný podporovateľ
Nadácie Výskum Rakoviny. V kultúrnom programe sa predstavili mladé tanečnice a tanečníci zo súboru
spoločenského tanca Tancujúce slnečnice z Lamača, hudobná skupina SOULMATES, spevácke kvarteto
Ovsepianovci so sólistami Opery Slovenského národného divadla, Dievčenský komorný zbor s
dirigentom Adrianom Kokošom a klavíristkou Danielov Paľovou, populárny nevidiaci spevák Maroš
Bango s manželkou a niekoľko členov komorného orchestra Sinfonieta Bratislava. Záujemcovia využili
možnosť pohovoriť si s odborníkmi na tému Liečebná a poliečebná starostlivosť o onkologických
pacientov. Podujatie bolo zároveň začiatkom propagačnej kampane humanitno-športovej akcie Beh pre
život spojenej s verejnou finančnou zbierkou na zakúpenie prístroja IncuCyte.

V dňoch 6. – 7. marca 2012 Nadácia Výskum Rakoviny usporiadala celoslovenskú Súťaž mladých
onkológov. 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 experimentálne a
teoretické práce. Súťažilo sa v troch kategóriách: študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl
(medicína, prírodné vedy, farmácia) a mladí ľudia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do 35 rokov
(doktorandi). Do súťaže sa prihlásilo 23 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 víťazov Súťaže mladých onkológov sa uskutočnilo počas Galakoncertu ku Dňu
výskumu rakoviny v stredu 7. marca 2012 v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava.

Nadácia Výskum Rakoviny vydala zo súťaže Zborník prednášok.
Víťazi Súťaže mladých onkológov:
Kategória Študent strednej školy
Filip Svoboda, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Kategória Študent vysokej školy
1. Bc. Erika Ďuriníková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
2. Bc. Jana Vargová, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
3. Bc. Svetlana Školeková, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Kategória Mladý výskumník do 35 rokov
1. Mgr. Katarína Zmajkovičová, Max F Perutz Laboratories, Vienna
2. Mgr. Viera Kajabová, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
3. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká
fakulta UPJŠ, Košice

Nadácia Výskum Rakoviny vyhlásila začiatkom roka 2012 pre mladých vedeckých pracovníkov do
35 rokov výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie projektu výskumnej úlohy s dobou trvania 1 rok
a s finančným limitom 5 000 €. Prezentácia a hodnotenie predložených projektov sa uskutočnilo v rámci
Súťaže mladých onkológov. Hodnotiaca komisia schválila poskytnutie finančných prostriedkov trom
žiadateľom: RNDr. Jaromírovi Mikešovi, PhD. a RNDr. Rastislavovi Jendželovskému, PhD. z Ústavu
biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a RNDr. Miroslave
Matúškovej, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV.
Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV pokračovala v
mesiacoch február až marec 2012 v organizovaní II. ročníka popularizačných seminárov projektu Vedecké
dielne – onkológia pod názvom „Personalizovaná medicína“. Projekt je zameraný na šírenie
informovanosti o význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny. 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. Skupiny lektorov (dvaja doktorandi a vedecký pracovník Ústavu experimentálnej
onkológie absolvovali spolu 26 seminárov v 17 gymnáziách v 9 mestách (Bratislavský, Nitriansky,
Žilinský, Košický a Prešovský kraj). Počet účastníkov dielní bol viac ako 750 študentov a pedagógov.
Priebeh kampane ocenili zúčastnení študenti aj pedagógovia, projekt považujú za užitočný. Žiadali
pokračovanie aj v roku 2013. Náklady na projekt financovala Nadácia Výskum Rakoviny.
Nadácia Výskum Rakoviny aj v roku 2012 zamerala svoje aktivity na získavanie finančných
prostriedkov na modernizáciu laboratórneho a diagnostického prístrojového vybavenia Ústavu
experimentálnej onkológie SAV 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).
Prioritou aktivít nadácie v roku 2012 bolo získať financie na kúpu prístroja IncuCyte pre Ústav
experimentálnej onkológie SAV. Incucyte™ je unikátny prístroj a ako prvý na Slovensku umožňuje
sledovanie vplyvu rôznych typov buniek na vývoj nádorových buniek v laboratórnom prostredí.

V organizovanej skupine buniek je komunikácia základným znakom určujúcim prežitie bunky.
Preto rozpoznanie „reči“ buniek by umožnilo pochopiť prečo nádorové bunky v niektorých prípadoch
dokážu ovládnuť okolité bunky prostredia a vytvoria metastázy do vzdialených častí tela. Tento nový
prístroj je schopný kamerou zaznamenávať zmeny medzi bunkami i niekoľko dní bez prerušenia. Výhodou
je možnosť súbežne sledovať správanie sa buniek v sto rôznych podmienkach, čo skracuje čas získania
výsledku a tiež aj šetrí prostriedky. Získané detailné informácie budú slúžiť pre vývoj nových postupov
v liečbe onkologických ochorení.
Roku 2012 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala v spolupráci s Nadáciou Tesco 5. ročníkom
charitatívno-športového projektu Tesco Beh pre život. Beh pre život je hlavným projektom Nadácie Tesco,
ktorý spája zdravý životný štýl a zároveň poskytuje finančnú podporu výskumu onkologických ochorení.
Beh pre život tvorí už tradičná séria nesúťažných charitatívnych behov, ktoré sú určené pre širokú
verejnosť, rodiny, nadšencov športu a charitu.
V roku 2012 sa Behu pre život zúčastnilo rekordných 14 824 bežcov. Zapojili sa do neho mestá
Bratislava (5. 5.), Prešov (12. 5.), Žilina (9. 5.), Nitra (26. 5.), Trenčín (9. 6.) a Banská Bystrica (16. 6.
2012). Približne 4-kilometrovú trasu bolo možné absolvovať behom, poklusom alebo chôdzou. V rámci
tohto projektu sa uskutočnila verejná finančná zbierka. 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.
Zo štartovného, darov a finančnej pomoci sponzorov sa podarilo splniť cieľ a vyzbierať 85-tisíc
eur na kúpu unikátneho prístroja IncuCyte. Podujatie podporovali aj známe osobnosti, patróni Behu, herec
Jozef Vajda, operný spevák Martin Babjak, herci Divadla Andreja Bagara Eva Pavlíková a jeho riaditeľ
Ján Greššo, inštruktorka fitnes a aerobiku Lucia Medeková, futbalový tréner, bývalý 27-násobný
reprezentant Slovenska Vladimír Labant, hokejisti Ľubomír Sekeráš a Vladimír Országh. Novou
patrónkou behov pre celé Slovensko sa stala maratónska bežkyňa Katka Berešová. Všetky behy sa konali
pod patronátom primátorov daných miest. Mediálni partneri AZET, Europa2, TASR a SITA prinášali
aktuálne informácie.

Zimnou verziou obľúbenej série športovo-charitatívnych Behov pre život organizovaných
Nadáciou Tesco bolo 28. januára v Bratislave „Korčuľovanie pre život“. Patrónom podujatia bol Michal
Hudec, populárny útočník hokejového klubu HC Slovan Bratislava. Výťažok zo štartovného poskytla
Nadácia Tesco Nadácii Výskum Rakoviny. Symbolický šek s vyzbieranou sumou 2 263 € prevzala priamo
na ľadovej ploche z rúk člena predstavenstva spoločnosti Tesco Michala Dytterta prezidentka Nadácie
Výskum Rakoviny.
Dňa 28. novembra 2012 sa na pôde Ústavu experimentálnej onkológie uskutočnila Tlačová
konferencia organizovaná spoločnosťou Tesco pri príležitosti ukončenia 5. ročníka podujatia Beh pre život
a odovzdania prístroja IncuCyte (firma Essen Bioscience, Herthfordshire, United Kingdom) Nadácii
Výskum Rakoviny. Zúčastnili sa jej zástupcovia Tesca – pán Michal Dyttert, manažér korporátnych a
právnych vzťahov spoločnosti Tesco Stores a.s. a správca Nadácie Tesco, manažérka Nadácie Tesco pani
Martina Múčková, zástupcovia ÚEO SAV, zástupcovia NVR, pracovníci, ktorí budú prístroj používať a
viaceré média. Účastníci tlačovej konferencie dostali možnosť prezrieť si jednotlivé laboratóriá ÚEO a
besedovať s vedeckými pracovníkmi.
Všetky informácie o projekte Beh pre život sa dozviete na www.behprezivot.sk.
Roku 2012 sa Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom
(SPV) podieľala na organizovaní už 10. 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 I. 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. 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 finančným prispením na
podporu v boji proti rakovine sa verejnosť stáva súčasťou projektu. Finančné prostriedky bolo možné
poukázať na špeciálny účet zbierky, prostredníctvom poštových poukážok alebo vložiť finančný dar do
prenosných, riadne označených a zapečatených pokladničiek. Kampaň trvala od mája 2012 do septembra
2012.
Vzhľadom na to, že sa v predchádzajúcom roku 2011 nepodarilo vyzbierať potrebné finančné
prostriedky na uvedený prístroj, ktorého predpokladaná hodnota predstavuje sumu 30 000,00 EUR,
požiadali sme predsedu SPV o možnosť pokračovať v tejto zbierke v rámci organizovania jubilejného X.
ročníka kampane a zabezpečiť touto formou nákup tak veľmi dôležitého laboratórneho zariadenia. Na účet
Nadácie Výskum Rakoviny sa po podpise darovacej zmluvy poukázalo v roku 2012 5 672,32 Eur.

K úspešnému priebehu 10. ročníka kampane „Na kolesách proti rakovine“ významne prispeli
mediálni partneri kampane TA3, TVA-obchodná televízia, denník SME, denník Šport, týždenník
Slovenka, rádio Europa2, SITA, reklamné štúdio Gryf, Zoznam.sk a viaceré regionálne médiá. Jednotlivé
akcie kampane podporili svojou účasťou aj známi športovci, umelci a poprední predstavitelia miestnych a
regionálnych samospráv.
K internetovej propagácií sa využili web stránky www.spv.sk a www.nvr.sk.
Súčasťou aktivít Nadácie Výskum Rakoviny k 20. výročiu založenia (1993 – 2013) bol benefičný ZÁPAS
PRE ŽIVOT, v ktorom sa stretli futbalové mužstvá členov a priateľov Nadácie Výskum Rakoviny a
slávneho Mužstva Futbalových Zázrakov = MUFUZA. Tento pamätný súboj sa uskutočnil v sobotu 25.
augusta 2012 o 17.00 hod. na Futbalovom štadióne v Prievidzi vďaka skvelej spolupráci s vedením FC
Baník Horná Nitra, mestom Prievidza, MEVASPOST, Lunaparkom ŠIATINSKÝ a ďalšími organizáciami
a jednotlivcami.

Nadácia Výskum Rakoviny roku 2012 finančne podporila účasť 7 vedeckých pracovníkov na
medzinárodných konferenciách a stážach formou cestovných grantov a poskytla finančný príspevok 500 €
na uhradenie poplatku spojeného s publikovaním vedeckej práce v renomovanom zahraničnom časopise.
Roku 2012 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.

Roku 2012 sme týmto spôsobom získali 29984 €. Časť z nich sme použili na kúpu
hlbokomraziaceho pultového boxu Telstar (-80°C, firma Lambda Life, 11 262 €), využiteľného na
bezpečné dlhodobé uskladnenie vzácnych pacientských a experimentálnych vzoriek pri plnom zachovaní
ich biologických vlastností. Umožní tak spoľahlivú molekulárno-genetickú, biochemickú, cytologickú a
imunologickú analýzu biologického materiálu za účelom jeho presnej charakteristiky, ktorá je dôležitá pri
personalizovanej liečbe nádorového ochorenia. Nadácia Výskum Rakoviny poskytla z účtu Fundraisingu
452.40 € na zakúpenie 10 ks kyviet k prístroju Nukleofektor a sumu 3 000 € na zakúpenie testovacích
súprav k prístrojom Real-time PCR, pyrosekvenátor a EliSPOT (spotrebný materiál) v rámci nadáciou
podporovaného projektu NADIA.
Nadácia Výskum Rakoviny podporila organizovanie medzinárodnej konferencie 2nd Natural
Compounds in Cancer Prevention and Treatment, ktorá sa uskutočnila v Smoleniciach v dňoch 1. – 4. 10.
2012 poskytnutím financií na tlač abstraktov a papierového materiálu – bloky a pod. v sume 200 €.
Nadácia Výskum rakoviny poskytla pracovníčke Ústavu experimentálnej onkológie SAV RNDr.
Ľubici Hunákovej, CSc. finančný príspevok 1 000 € na realizáciu pilotnej štúdie „terciárna prevencia
psycho-imuno“ (TPPI) u prežívajúcich onkologických pacientiek (cancer survivors). Táto štúdia
nadväzuje na poznatky získané v predchádzajúcej štúdii Pilates ohľadne stavu a zmien systémov
zodpovedajúcich za obranné a regulačné funkcie organizmu u zdravej populácie a porovnávať analogické
systémy u prežívajúcich s rakovinou a sledovať zmeny imunitného systému a niektorých hormónov
súvisiacich so stresom, či ovplyvňujúcich priebeh nádorového ochorenia po psychologickej intervencii
zameranej na logoterapiu.
Na 4. októbra 2012 pripravila Nadácia Výskum Rakoviny benefičný koncert na ktorom vystúpil 85členný mládežnícky symfonický orchester z Čile ORQUESTA SINFÓNICA NATIONAL JUVENIL
(Národný mládežnícky symfonický orchester). Zúčastnil sa ho veľvyslanec Čilskej republiky pán Alfredo
Alejandro Labbe Villa vo Viedni so spolupracovníkmi a pán Jaroslav Šoltýs, honorárny konzul Čilskej
republiku v Bratislave. Koncert sa stretol vo verejnosti s úspechom a opakovaným „standing ovation“.

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s o. z. Ars ante portas usporiadali tradičné benefičné
podujatie Na svätého Mikuláša vo štvrtok 6. decembra 2012 na Hlavnom námestí v Bratislave v prospech
malých pacientov na Klinike detskej hematológie a onkológie na Kramároch. Pri tejto príležitosti nadácia
poskytla sumu 500 € na kúpu rôznych predmetov potrebných na arteterapiu, dôležitú súčasť liečby malých
onkologických pacientov.

Koncert Vianočný spev pre život, ktorý sa uskutočnil 16. decembra 2012, bol vhodnou
príležitosťou poďakovať sa verejnosti za podporu a spoluprácu pri napĺňaní cieľov nadácie. Na koncerte
vystúpil so svojim programom Veľký zbor donských kozákov.

Z miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto prišla v decembri ponuka na propagáciu Nadácie
Výskum Rakoviny v rámci Bratislavských vianočných trhov spojenú s predajom vianočného punču.
Jeden zo stánkov bol charitatívny a na dve hodiny, od 17.00 do 19.00, bol venovaný inej organizácii. Záštitu
nad akciou mala starostka Starého Mesta, pani Tatiana Rosová. Správna rada nadácie privítala túto
možnosť propagácie a využila voľný termín 19. december 2012. Vianočný punč predávali pani Božidara
Turzonovová, členka Kruhu priateľov nadácie s titulom Posol nadácie a populárny herec Ján Koleník. Čistý
príjem predstavoval 260 €, ktoré nadácia využila na napĺňanie svojich cieľov.

Nadácia Výskum Rakoviny informuje širokú verejnosť a podporovateľov o svojich aktivitách
prostredníctvom svojej web stránky www.nvr.sk. Na jej stránkach prebieha PORADŇA a diskusné fórum,
na ktorom môžu záujemcovia zasielať svoje otázky. Ich odpovediam sa venuje rádiológ z Onkologického
ústavu sv. Alžbety a dlhoročný podporovateľ nadácie MUDr. Pavol Lukačko.
Nadácia Výskum Rakoviny prijala ponuku Business Media, spol. s r. o. ktorý vydáva časopis
Priemysel Dnes inzerovať a propagovať aktivity nadácie (Deň výskumu rakoviny, športovo-humanitné
podujatia Na kolesách proti rakovine, Beh pre život a možnosť darovať 2 %).
Nadácia Výskum Rakoviny využila ponuku denníka SME – Echonoviny propagovať nadáciu v
inzertných novinách v Echo Sme Bratislava v sume 660 € za uverejnenie inzerátu.
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 2012 tlačové besedy
ku Dňu výskumu rakoviny, k otvoreniu 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 spolupracuje s o. z. Ars ante portas.
Nadácia využila možnosť opakovane sa zapísať do registra oprávnených právnických osôb na
prijímanie 1,5, resp. 2% podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Dňa 7. 12.
2012 bola spísaná Notárska zápisnica sp. Nz. 51143/1012, 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 2011.
V roku 2012 Nadácia Výskum Rakoviny získala za zdaňovacie obdobie roku 2011 z 2% z daní
fyzických a právnických osôb 32 711,77 €. Uvedená suma sa bude priebežne čerpať do konca roku 2013
podľa aktuálnej potreby.
Aj v roku 2012 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.
Inventarizáciou sa overilo, že stav majetku vo forme laboratórnych, diagnostických a iných
prístrojov a materiálov vo vlastníctve nadácie zodpovedá skutočnému stavu.
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