ROČNÁ SPRÁVA 2011

Ročná správa Nadácie Výskum Rakoviny za rok 2011
V zmysle §-u 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 2011.
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
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 prístrojových laboratórnych a diagnostických 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 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 a ten
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 2011 došlo k zmene v zložení orgánov nadácie.
Po materskej dovolenke sa do správnej rady vrátila RNDr. Soňa Čierniková, PhD., v máji 2011
členovia správnej rady navrhli doplnenie správnej rady ďalším členom a to Ing. Romanom
Bohovičom, ktorý sa už niekoľko rokov angažuje v práci nadácie, najmä v projekte Beh pre život
a Vedecké dielne – onkológia. Za účasti a súhlasu všetkých členov správnej rady Nadácie Výskum
rakoviny bol prijatý za právoplatného člena správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny Ing. Roman
Bohovič.
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 upozorňovať 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“ a „Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu“. Je potrebné šíriť dobré meno
slovenskej onkologickej vedy a vysvetľovať, na čo je výskum potrebný. Nadácia Výskum rakoviny sa
snaží prostredníctvom tohto dňa informovať laickú verejnosť, vedcov, lekárov, pacientov a ich rodiny,
čím konkrétnym už výskum nádorových ochorení pomáha pacientom, ale zároveň poukázať aj na
mnohé špecifické problémy, s ktorými sa onkologický výskum na Slovensku stretáva.
Toto posolstvo je určené nielen všetkým občanom Slovenska, ale aj slovenskej vláde, ktorá by
mala zahrnúť špeciálny program základného a aplikovaného onkologického výskumu do Národného
programu boja proti rakovine a súčasne aj medzi priority znalostnej 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 potešil a privítal jar. Rovnako ako
slovenský onkologický výskum, ktorý napriek ťažkostiam,
problémom a stálemu nedostatku financií, krok za krokom
prináša nové poznatky, ktoré pomáhajú víťaziť nad tak
zákernou chorobou akou je rakovina. 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 4. – 11. marca 2011 sme si pripomenuli už 5. Deň výskumu rakoviny s mottom „Dnešný
výskum pre zajtrajšiu liečbu“. Pri tejto príležitosti Nadácia Výskum Rakoviny usporiadala niekoľko
akcií:
4. marca 2011 v Galérii Tesco Lamač v popoludňajších hodinách organizovala zábavnoinformatívny program Výskum pre život. Návštevníkov zabávali speváci Pavol Hammel, Janko
Kuric, Jan Kryl, Maroš Bango a Saša Bangová, Juliana Jamrišková-Knopp, spevácky zbor Cantus
a kúzelník Peter Šesták. 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 EliSpot.

7. marca 2011 Nadácia Výskum rakoviny usporiadala medzinárodnú konferenciu Probiotiká
v onkológii s mottom Probiotiká – Nádej pre onkológiu. Pozvanie prijali odborníci zaoberajúci sa
problematikou využívania probiotík v onkologickej praxi z Prahy, Košíc, Banskej Bystrice
a Bratislavy. Konferenčné materiály a súhrny prezentovaných prednášok sme vydali formou Bulletinu
a Zborníka prác.

11. marca 2011 Nadácia Výskum rakoviny uskutočnila Priateľské stretnutie s najlepšími
a pravidelnými prispievateľmi pod názvom Podporujete výskum rakoviny - podporujete život
a poskytla im hodnotné divadelné predstavenie autora Ľubomíra Feldeka Smrť v ružovom zo života
Edith Piaf, ktorú si bravúrne zahrala Katarína Feldeková.

Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie organizovala
v mesiacoch február až marec 2011 projekt popularizačných seminárov Vedecké dielne – onkológia,
ktorý je zameraný na šírenie informovanosti o význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii
a liečbe rakoviny. Cieľom bolo motivovať študentov stredných škôl 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, ktorý vyhlasuje Nadácia Výskum
Rakoviny. Tieto aktivity sa konali pod heslami „Naučme deti a mládež vyhýbať sa škodlivému
pôsobeniu UV žiarenia, obozretnosť pri opaľovaní sa vypláca“ a „Dnešný výskum pre zajtrajšiu
liečbu!“ Skupiny lektorov (dvaja doktorandi a vedecký pracovník Ústavu experimentálnej onkológie
absolvovali spolu 22 seminárov v 10 gymnáziách v 8 mestách (Bratislavský, Nitriansky, Žilinský,
Košický a Prešovský kraj). Počet účastníkov dielní bol viac ako 550 študentov a pedagógov. Priebeh
kampane ocenili zúčastnení študenti aj pedagógovia, projekt považujú za užitočný. Žiadali
pokračovanie aj v roku 2012. Náklady na projekt hradila Nadácia Výskum Rakoviny.

Nadácia Výskum Rakoviny aj v roku 2011 zamerala svoje aktivity na získavanie finančných
prostriedkov na modernizáciu laboratórneho a diagnostického prístrojového vybavenia Ústavu
experimentálnej onkológie za účelom zlepšenia diagnostických možností nádorových ochorení vo
včasných štádiách. Ústav je špičkové experimentálne pracovisko, ktoré sa zaoberá komplexným
výskumom príčin, vedúcich k vzniku nádorov. Na prístrojoch pracujú erudovaní vedeckí pracovníci
a výsledky analýz poskytujú lekárom na klinických onkologických pracoviskách (Národný
onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej
fakultnej nemocnice Dérerovej nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku).
Prioritou aktivít nadácie v roku 2011 bolo získať financie na kúpu laboratórneho zariadenia
CTL-ImmunoSpot® S5 Versa EliSPOT Analyzer pre Ústav experimentálnej onkológie SAV. Toto
zariadenie predstavuje špičkový laboratórny prístroj na monitorovanie imunitnej odpovede so širokým
spektrom využitia v základnom aj aplikovanom klinickom výskume. Monitorovanie špecifických
bunkových a protilátkových imunitných odpovedí pri výskume a vývoji protinádorových vakcín, ako
aj pri aplikácii nových progresívnych typov liečby nádorových ochorení predstavuje jeden
z kľúčových faktorov pre vyhodnotenie celkovej účinnosti zvoleného typu imunoterapie.

Roku 2011 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala v spolupráci s Nadáciou Tesco 4.
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 2011 bežalo pre život celkovo 12 315 bežcov, čo predstavuje až 41% nárast oproti
predchádzajúcemu roku. Zapojili sa do neho mestá Prešov (14. máj), Žilina (21. máj), Nitra (28. máj),
Bratislava (4. jún) a Trenčín (11. jún). Približne 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. 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.
Účastníci Behu pre život 2011 spolu prispeli sumou 70 148 €, za ktoré kúpila Nadácia Výskum
Rakoviny unikátny prístroj na výskum rakoviny EliSpot. 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, futbalista,
bývalý 27-násobný reprezentant Slovenska Vladimír Labant, hokejista Ľubomír Sekeráš,
či speváčka Katka Knechtová. Všetky behy sa konali pod patronátom primátorov daných miest.
Mediálni partneri AZET, Europa2, TASR a SITA prinášali aktuálne informácie.

Dňa 28.októbra 2011 sa na pôde Ústavu experimentálnej onkológie uskutočnila Tlačová
konferencia organizovaná spoločnosťou Tesco pri príležitosti ukončenia 4. ročníka Beh pre život a
odovzdania prístroja EliSpot (firm CTL-Europe GmbH, Bonn, Germany) 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. Účastníci Tlačovej
konferencie dostali možnosť prezrieť si jednotlivé laboratóriá ÚEO a besedovať s vedeckými
pracovníkmi.

Roku 2011 sa Nadácia Výskum Rakoviny v spolupráci so Slovenským paralympijským
výborom (SPV) podieľala na organizovaní už 9. ročníka celoslovenskej kampane „Na kolesách
proti rakovine“. Kampaň je športovo-kultúrno-vzdelávací projekt s cieľom zapojiť do športovej
aktivity širokú verejnosť a zároveň podporiť boj proti rakovine. Cieľom projektu bolo 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
snom bolo nájsť vhodnú cestu na boj proti rakovine. 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 a
zároveň priblížiť širokej verejnosti problémy zdravotne postihnutých ľudí a ľudí s onkologickým
ochorením. 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 v boji proti
rakovine sa verejnosť stáva súčasťou projektu Kampaň prebiehala v mnohých slovenských mestách
od mája do septembra 2011. Finančné prostriedky bolo možné poukázať na špeciálny účet zbierky,
prostredníctvom poštových poukážok alebo vložiť symbolickú sumu do prenosných, riadne
označených a zapečatených pokladničiek.

Výkonný výbor SPV sa rozhodol časť zo získaných finančných prostriedkov poskytnúť
Nadácii Výskum Rakoviny
na kúpu prístroja „Tissue microarrayer“ (tkanivový
mikroanalyzátor). Po získaní potrebnej sumy (cca 30 000 €) a kúpe, prístroj by mal pracovať v
Ústave experimentálnej onkológie SAV. Je to laboratórne zariadenie, ktoré umožňuje rýchlu,
rentabilnú a spoľahlivú analýzu rôznych nádorových znakov v tkanivových vzorkách pacientov.

Na účet Nadácie Výskum Rakoviny sa po podpise darovacej zmluvy poukázalo v roku 2011 7
021,92 Eur. V roku 2011 sa však nepodarilo vyzbierať potrebnú sumu, preto zbierka bude pokračovať
aj v roku 2012.
K úspešnému priebehu 9. ročníka kampane „Na kolesách proti rakovine“ významne prispeli
rozhlas a televízia, Denník Šport a SME a viaceré regionálne médiá. K internetovej propagácií sa
využili web stránky www.spv.sk a www.nvr.sk. Jednotlivé akcie kampane podporili svojou účasťou aj
známi športovci, umelci a poprední predstavitelia miestnych a regionálnych samospráv.
Nadácia Výskum Rakoviny roku 2011 finančne podporila účasť 4 vedeckých pracovníkov na
medzinárodných konferenciách a stážach formou cestovných grantov.
Roku 2011 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 2011 sme týmto spôsobom získali 27 292,54 €. Časť z nich sme použili na nákup
prístroja ELISA reader - analyzátor špecifických proteínov, využiteľný pri testovaní imunologických
reakcií (X MArkTM Microplate Spectrophotometer, firma BIO-RAD) a poskytli do užívania
pracovníkom Ústavu experimentálnej onkológie SAV).
Roku 2011 Nadácia Výskum Rakoviny súhlasila s poskytnutím financií vo výške 6 800 € na
zriadenie rehabilitačno-relaxačnej jednotky na Ústave experimentálnej onkológie na realizáciu
podpornej/kontrolnej štúdie k plánovanej prospektívnej štúdii u pacientiek s ovariálnym zhubným
nádorom v spolupráci s NOU.
Roku 2011 Nadácia Výskum Rakoviny poskytla sumu 500 € na zakúpenie arte terapeutických
potrieb pre malých pacientov Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave v rámci tradičného
mikulášskeho podujatia, Na sv. Mikuláša... na Hlavnom námestí 6. decembra.

Nadácia Výskum Rakoviny informuje širokú verejnosť a podporovateľov o svojich aktivitách
prostredníctvom svojej webovskej stránky www.nvr.sk.
V roku 2011 sa Nadácia Výskum Rakoviny rozhodla vizuálne a technicky vylepšiť nadačnú
web stránku a modernizovať jej dizajn firmou SlonLine v programe SilverStripe a vyčleniť sumu
1 500 €. 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 Výskum rakoviny v roku 2011 participovala ako charitatívny partner slávnostnej
akadémie pri príležitosti 5. výročia zriadenia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených
silách SR a Ozbrojených zboroch SR pod názvom Bež a bojuj v stredu 23.marca 2011 vo Veľkom

evanjelickom kostole v Bratislave. Účinkovali: Dušan Jamrich, Ján Vladimír Michalko, Detský
spevácky zbor Slovenského rozhlasu a Hudba Ministerstva vnútra. Na koncerte sa vyzbieralo pre
nadáciu 416 €.

Nadácia Výskum Rakoviny prijala ponuku významného symfonického orchestra New England
Conservatory – Youth Philharmonic Orchestra z Bostonu v USA, ktorý v rámci svojho turné po
Európe 19.6.2011 vystúpil v Bratislave vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu formou
benefičného koncertu pre Nadáciu Výskum Rakoviny. Výťažok zbierky pre nadáciu predstavoval
1300 €.

Nadáciu oslovila obchodná riaditeľka spoločnosti Ameris Slovakia s.r.o. s ponukou nadviazať
spoluprácu v akcii Woman 2011, ktorej 1. ročník niesol názov Ženy ženám a bol spojený s tombolou.
Organizačný výbor Woman 2011 sa rozhodol výťažok z tomboly venovať Nadácii Výskum Rakoviny.
Akcia prebiehala v dňoch 22. – 23. 10. 2011 v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave.
Z miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto prišla 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 8. december 2011. Vianočný punč pre Nadáciu Výskum
Rakoviny predával pán Maroš Kramár. Časť financií z predaja punču získala nadácia vo výške
149,75€.

Koncert Vianočný spev pre život, ktorý sa uskutočnil 18. decembra 2011, bol vhodnou
príležitosťou poďakovať sa verejnosti za podporu a spoluprácu pri napĺňaní cieľov nadácie. Na
koncerte vystúpil so svojim programom Zbor donských kozákov s hosťom, Chrámovým zborom
Spasiteľ z Jekaterinburgu.

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 2011 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 spolupracujeme
s agentúrou Ars ante portas.
Nadácii Výskum Rakoviny ponúkol Denník SME – Echonoviny možnosť inzercie k 2% z daní
spolu s článkom na tému Výskum – výživa – rakovina, ktorú sme využili.
Nadácia Výskum rakoviny spolupracovala s redakciou MediaPlanet a v špecializovanej prílohe
denníka Nový čas – Život s rakovinou – Bojujeme proti rakovine uverejnila článok so zameraním na
prevenciu, zdravotný štýl a liečbu rôznych onkologických ochorení. Súčasne sme inzerovali prácu
našej nadácie a poďakovali priaznivcom a podporovateľom za dôveru.
Prezidentka Nadácie Výskum Rakoviny RNDr. Margita Klobušická, CSc. získala v roku 2011
cenu Laureát Dar roka 2010 udelenú Slovenskou humanitnou radou za prejav ľudskosti a pomoci
blížnemu preukázaný konkrétnymi činmi.
Roku 2011 jej Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied udelilo Cenu Slovenskej akadémie vied za
popularizáciu vedy, za spoluprácu s Nadáciou Výskum Rakoviny, za masmediálne a tlačové výstupy
s tematikou onkologického výskumu.

Nadácia využila možnosť opakovane sa zapísať do registra oprávnených právnických osôb na
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Dňa 7. 12. 2011
bola spísaná Notárska zápisnica č. NZ. 51980/2011, 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 2011 Nadácia Výskum Rakoviny získala za zdaňovacie obdobie roku 2010 z 2% z daní
fyzických a právnických osôb 46 629,35 €. Uvedená suma sa bude priebežne čerpať do konca roku
2012 podľa aktuálnej potreby.
Aj v roku 2011 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.
Ing. Erika Chudějová
správca nadácie
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