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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 Karloveská 6C,  
841 04 Bratislava, IČO: 31782582 za rok 2020.

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,   propagovať a  realizovať 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.

Spolupráca s  Biomedicínskym centrom SAV, Ústavom experimentálnej onkológie 
BMC SAV, klinickými pracoviskami, vysokými a strednými 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 molekulárno-genetického,  
     biologického, imunologického a farmakologického výskumu,

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

    rozvoji integratívnej onkológie formou projektov,

   zvyšovaní úrovne vzdelania a zručností mladých vedcov v onkológii formou súťaží a grantov, 

    verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu.



3

Aktivity nadácie sa zameriavajú na prepojenie experimentálneho, základného,  
klinického a  translačného výskumu, na 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.

 Slovensko v  rámci Európy stále patrí ku krajinám s  nízkou finančnou podporou  
výskumu rakoviny, financovanie výskumu a vývoja na riešenie problematiky rakoviny  
nie je stále považované za prioritu. Toto konštatovanie vyplýva z deficitu činností,  
ktoré by problém mali riešiť a  najmarkantnejšie sa odráža aj na epidemiologických  
ukazovateľoch. Onkologická veda na Slovensku má v  súčasnosti neľahké postavenie  
najmä z  hľadiska materiálneho zabezpečenia, ktoré je nevyhnutnou podmienkou  
moderného výskumu. 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. Nadácia zdôrazňuje, že finančná pomoc  
nie je cieľom, ale účinným prostriedkom pre pomoc stále početnej skupine ľudí postihnutých 
nádorovým ochorením. 

K  dôležitým cieľom nadácie patrí organizovanie vedeckých konferencií,  
popularizačno-edukačných akcií, popularizačno-propagačných seminárov a získavanie financií  
na kúpu a  servis nadáciou už kúpených laboratórnych a  diagnostických prístrojov,  
bez ktorých v súčasnosti nie je možný ani základný výskum, ani včasná a správna diagnostika  
rôznych nádorových ochorení.

Členovia orgánov Nadácie Výskum Rakoviny pracujú dobrovoľne, bez nároku  
na finančné ohodnotenie.

 
V roku 2020 nedošlo k zmene v zložení orgánov nadácie.

 
Zdrojom príjmov Nadácie Výskum Rakoviny sú sponzorské dary jednotlivcov   

a firiem vo forme finančných príspevkov, resp. vecných darov, najmä prostredníctvom   
účelovo viazaných verejných zbierok. Osobitným zdrojom financií sú aj 2% z daní fyzických 
a právnických osôb. 

Rozsah činnosti nadácie závisí od finančnej podpory firiem, širokej verejnosti  
a od 2% (3%) z daní poskytnutých nadácii právnickými a fyzickými osobami.

Nadácia Výskum Rakoviny sa každoročne (od roku 2007)  zapája do aktivít  
Svetového dňa proti rakovine - World Cancer Day. Táto celosvetová aktivita,  
ktorú organizuje Medzinárodná únia proti rakovine (UICC), každoročne 4. februára, 
sa usiluje o záchranu miliónov úmrtí, ktorým sa dá zabrániť -zvyšovaním povedomia  
a vzdelávaním o rakovine, pripomínaním vládam a povzbudzovaním jednotlivcov  
na celom svete, aby prijali opatrenia proti tejto chorobe, aby sa zvýšilo povedomie  
o  zákernosti onkologických ochorení a  posilnila sa ich prevencia, včasná diagnostika  
a  liečba. A  aby sa nezabudlo aj na terciárnu prevenciu, ktorá sa bezprostredne  
dotýka života odliečených onkologických pacientov. Terciárna prevencia by mala byť  
súčasťou liečby.
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World Cancer Day s tohtoročným heslom  „I am and I will“  - „Ja som a Ja budem“ 
prináša šancu pre každého z  nás na premýšľanie, čo môžeme urobiť, aký cieľ si určíme  
a ako ho dosiahneme. Čokoľvek si vyberieme, pomôže v boji proti rakovine.

Pri tejto príležitosti organizovala  Nadácia Výskum Rakoviny viaceré podujatia, na 
ktorých sme podporili myšlienky Svetového dňa proti rakovine:

  

Idey Svetového dňa proti rakovine sa nadácii podarilo propagovať aj na  
manifestačnom zhromaždení pri vchode do areálu SAV na Patrónke.
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 Viacerí  účastníci zhromaždenia si priniesli so sebou vytlačené oficiálne  
I am and Iwill logo prihlásenia sa k podpore Svetového dňa proti rakovine.

  

 

                          

Účastníci zhromaždenia mali možnosť získať záložku do knihy, 
dielo akademického maliara Miroslava Cipára. 
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Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine nadácia organizovala aj medzinárodnú  
konferenciu  s názvom Integratívna onkológia 2. 

Okrem slovenských a  českých prednášateľov, pozvanie prijal aj Univ. Prof. Dr.  
Richard Crevenna, MBA, MMSc.,Head of the Department of Physical Medicine,  
Rehabilitation and Occupational Medicine, Medical University of Vienna, Austria,  
a prednášal na zaujímavú tému Cancer Rehabilitation.

           

   

  

 

https://www.nvr.sk/2020/01/18/svetovy-den-boja-proti-rakovine-2020/
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7. februára 2020 odznela satelitná prednáška ku Svetovému dňu proti rakovine.  
Nadácia Výskum Rakoviny pozvala prof. Dr. med. Hermana BRENNERA z German  
Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, ktorý za veľkého záujmu vedeckých  
pracovníkov predniesol zaujímavú prednášku Can we Halve the Toll of Colorectal  
Cancer ?

 

            

 Uvedené prednášky si môžu záujemcovia pozrieť na: 
             https://www.youtube.com/playlist?list=PL_l3I7Aw7YSWiZ3iOW8BxvNenC_QAV9hO 

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine, prezidentka nadácie Margita  
Klobušická a  MUDr. Adela Penesová, PhD. z  Ústavu experimentálnej endokrinológie  
BMC SAV 3. februára 2020 dostali možnosť v  Ranných novinách TV JOJ informovať  
verejnosť o  význame tohto dňa a porozprávať o aktivitách NVR, aj o  nutnej potrebe  
prevencie nádorových ochorení. 
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Nadácia Výskum Rakoviny získala ocenenie za aktivity k WCD v podobe certifikátu 
a ďakovného listu od predstaviteľov UICC.      

Thank you for your incredible support this past World Cancer Day. 
We were thrilled by all the events and activities that took place to help 
raise awareness, education and action around cancer. 
I am pleased to send you the official World Cancer Day certificate  
of participation.

Thank you again and we look forward to your support in 2021.

Thuy Khuc-Bilon 
World Cancer Day Campaign Manager 
Union for International Cancer Control (UICC)

V  roku 2020 sa Nadácia Výskum Rakoviny v  duchu hesla Svetového dňa  proti  
rakovine 2020 „I am and I will“  - „Ja som a Ja  budem“ podieľala na 10. ročníku  
edukačno- popularizačných seminárov Vedecké dielne - onkológia 2020 (VDO 2020) 
v  spolupráci s  Biomedicínskym centrom SAV a  jej Ústavom experimentálnej onkológie  
BMC SAV. S  Biomedicínskym centrom SAV uzatvorila Nadácia Výskum Rakoviny  
28. októbra 2019 Zmluvu o  spolupráci pri realizovaní projektu Vedecké dielne  
onkológia – VDO 2020 s definovaním povinností oboch zmluvných strán.
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Biomedicínske centrum SAV a  jeho Ústav experimentálnej onkológie, pristupujú  
v  spolupráci s  nadáciou aktívne k  šíreniu povedomia o  rakovine formou edukačných 
seminárov, zameraných na študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl na celom Slovensku. 
Dlhodobým zámerom tejto nadačnej aktivity je inšpirovať a stimulovať záujem mladých  
ľudí o  onkologickú problematiku s  cieľom získať nadaných študentov pre štúdium  
na lekárskych alebo prírodovedeckých fakultách našich vysokých škôl a  univerzít,  
budúcich diplomantov a doktorandov v odbore Onkológia a Genetika.

Od 10. februára do 5. marca 2020 sa uskutočnilo 112 individuálnych prednášok  
v  podaní starších vedeckých pracovníkov (16 prednášajúcich, 62 prednášok) a  doktorandov  
ÚEO SAV a  VU SAV (13 prednášajúcich, 50 prednášok) na 37 gymnáziách vo všetkých  
krajoch Slovenska (7 gymnázií v  Bratislavskom kraji, 4 gymnáziá v  Nitrianskom kraji,  
3 gymnáziá v  Trnavskom kraji, 3 gymnáziá v  Trenčianskom kraji, 9 gymnázií v Žilinskom 
kraji, 5 gymnázií v  Banskobystrickom kraji, 2 gymnáziá v  Košickom kraji a  4 gymnáziá  
v Prešovskom kraji  ). Tohtoročné VDO bolo medzinárodné. Vedeckí pracovníci a doktorandi  
ústavu navštívili Ukrajinu a  užhorodské gymnázium s  vyučovacím jazykom slovenským, 
ktorého riaditeľ a  študenti prejavili záujem dozvedieť sa viac o  problémoch rakoviny  
na Slovensku a práci vedeckých pracovníkov na ÚEO BMC SAV. Vidieť, že rakovina hranice 
nepozná.

Vedecké dielne-onkológia 2020 organizačne zabezpečila Nadácia Výskum Rakoviny.  
Náklady na projekt spolufinancovala Nadácia Výskum Rakoviny s Biomedicínskym  
centrom SAV.
  

   

  

Nadácia Výskum Rakoviny úspešne ukončila túto 4-týždňovú popularizačno-edukačnú  
aktivitu.
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V  roku 2020 nečakaná pandémia koronavírusu priniesla aj do aktivít nadácie 
mnohé  negatíva a obmedzenia tradičných aktivít. Podarilo sa nám zrealizovať aspoň 
niektoré.

V  roku 2020 pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny pripravovala Nadácia Výskum  
Rakoviny 7. ročník Súťaže mladých onkológov 2020, na ktorom sa  výraznou mierou  
malo podieľať Gymnázium Hlinská 29 v Žiline. Záštitu nad týmto podujatím prevzala pani 
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka žilinského samosprávneho kraja.

           

V  dňoch 9. - 10. marca 2020 sa mala uskutočniť súťaž s  medzinárodnou účasťou.  
Okrem slovenských účastníkov (31) sa prihlásili aj súťažiaci zo Španielska(3) a  Grécka(1)  
v rámci programu Európskej Komisie Vision.

Slovenská republika dlhodobo bojuje s nedostatkom mladých vedeckých pracovníkov 
a jednou z ciest, ako obnoviť výskumný potenciál je sprístupniť a zatraktívniť vedeckú  
prácu mladým ľudom – od študentských  rokov až po vedecké pracoviská. Nadácia Výskum  
Rakoviny sa podieľa na tomto snažení mnohými aktivitami, napríklad aj snahou podporiť 
mladých záujemcov o vedeckú činnosť v oblasti onkológie.

Cieľom Súťaže mladých onkológov je umožniť stretnutie mladých nadšencov  
v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj  
záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia. Nadácia  
Výskum Rakoviny má snahu motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne  
sa vydali na dráhu výskumného pracovníka. Ponúkame im výnimočnú príležitosť spoznať 
ďalších mladých ľudí s podobnými záujmami a diskutovať o svojej práci so špičkovými  
výskumníkmi. Odmenou za ich snaženie majú byť nielen atraktívne finančné a vecné ceny, 
ale predovšetkým možnosť zažiť atmosféru odborného podujatia, vyskúšať si vlastné  
prezentačné schopnosti a podeliť sa so slovenskou vedeckou komunitou i svojimi rovesníkmi  
s výsledkami ich vedeckej práce. 

Na základe závažnej epidemiologickej situácie týkajúcej sa šírenia choroby  
vírusového pôvodu, COVID -19 v niektorých európskych krajinách a na základe vyhlásenia  
krízového štábu zo 6. marca 2020, uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva  
SR  (      https://www.health.gov.sk/Clanok?koronavirus-krizovy-stab-opatrenia) si správna  
rada  nadácie uvedomila nebezpečenstvo rozširovania vírusového ochorenia COVID-19  
aj na Slovensku a  preto sa v záujme ochrany zdravia všetkých účastníkov SMO2020  
rozhodla súťaž zrušiť a presunúť jej termín na priaznivejšie obdobie. 

https://www.health.gov.sk/Clanok?koronavirus-krizovy-stab-opatrenia
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 Všetkým účastníkom sme poslali urgentný mail s oznamom:
Vážení účastníci Súťaže mladých onkológov, vážení členovia hodnotiacich komisií, 
ospravedlňujeme sa, ale  vzhľadom na nepriaznivú  aktuálnu situáciu s koronavírusom 
a ochorením COVID1-9,  keď sa prerušuje vyučovanie na stredných školách v Bratislavskom  
samosprávnom kraji do 13. marca a  na dvoch najväčších univerzitách – Univerzite 
Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na dva týždne, 
sa Nadácia Výskum Rakoviny  a  Gymnázium Hlinská 29 rozhodli presunúť konanie 
SMO2020 na neskorší termín, najneskôr do konca júna 2020.

Keďže vláda SR vyhlásila 12. marca 2020 mimoriadnu pandemickú situáciu vyvolanú  
ochorením COVID -19 a následne od 16. marca 2020 núdzový stav trvajúci do 13. júna  
so všetkými jeho obmedzeniami, táto epidemiologická situácia so šíriacim sa koronavírusom  
na Slovensku, prinútila Nadáciu Výskum Rakoviny rozhodnúť o definitívnom zrušení  Súťaže 
mladých onkológov v roku 2020.

 

 V roku 2020 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala ako charitatívny partner  
kultúrno-športovými akciami v 18. ročníku projektu Na kolesách proti rakovine  
ako pamiatky na iniciátora tejto kampane Radovana Kaufmana. Tento víťaz Paralympijských  
hier v Sydney 2000 v cyklistike na dráhe v roku 2003 podľahol zákernej chorobe s ktorou 
bojoval niekoľko rokov. 

 Radovan Kaufman, takto kedysi komentoval túto akciu:
  “Boj s rakovinou, týmto zákerným ochorením, si vyžaduje veľa síl nielen pacientov,  
ale aj ich rodín, blízkych a priateľov. Práve pomoc zo strany vedcov je v tomto boji veľmi 
dôležitá. A v tom vidím najväčší zmysel práce Nadácie Výskum Rakoviny. A ako to súvisí  
s kolesami? Kolesá predstavujú niečo, čo sa neustále pohybuje. Napríklad taký bicykel. Aby  
nespadol, musí sa stále pohybovať. A v tom vidím obrovskú symboliku! Aby sa uľahčil život  
ľuďom trpiacim na rakovinu, musí sa niečo pohnúť, je tam potrebná tá dynamika, ktorú práve  
kolesá vedia zabezpečiť. Vyzývam všetkých vás, vašich priateľov, kamarátov a známych, aby ste 
sa pripojili k akcii Na kolesách proti rakovine a nasadli na svoje bicykle, kolobežky, skateboardy,  
či si obuli kolieskové korčule a pripojili sa k širokej rodine bojovníkov proti rakovine. Som  
presvedčený, že keď Vás bude veľa, pocítia to aj onkologickí pacienti. Už teraz sa teším  
na stretnutie s Vami, keď budeme môcť spoločne podporiť kampaň.”

Nadácia Výskum Rakoviny považuje kampaň za dôležitý prostriedok osvety v prevencii a boji  
proti civilizačným chorobám,  snaží sa zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých  
do pohybových aktivít a  propagovať zdravý životný štýl. Je ideálnou príležitosťou upriamiť  
pozornosť širokej verejnosti na problémy onkologických pacientov a  zdravotne znevýhodnených  
ľudí a zároveň získať finančné prostriedky na modernizáciu laboratórneho vybavenia onkologického 
pracoviska. Formou zvládnutia stanovenej dĺžky trate na akomkoľvek nemotorovom kolieskovom  
vozidle a finančným prispením na podporu boja proti rakovine sa verejnosť stáva súčasťou projektu.
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Nadácia Výskum Rakoviny podala na Ministerstvo vnútra SR návrh na registráciu  
verejnej zbierky s  názvom Na kolesách proti rakovine za účelom získať financie  
na podporu vedecko-výskumných onkologických programov. 

Cieľom kampane Na kolesách proti rakovine za rok 2020 malo byť rozšírenie  
výkonného  prietokového cytometra   (triediča buniek - sorter), zakúpením žltého lasera  
na cielenú izoláciu nádorových buniek pacientov so zachovaním schopnosti ich ďalšieho  
rastu. To umožní vykonať detailné molekulárne analýzy a v podmienkach in vitro  
(v laboratóriu) zistiť mieru citlivosti nádorových buniek daného pacienta na chemo- alebo  
imuno - terapeutiká a prispieť tak k personalizácii liečby onkologických pacientov.

 
Ministerstvo vnútra SR dňa 25. 5. 2020 rozhodlo podľa § 5 ods. 3 zákona  

o zbierkach a na základe návrhu na registráciu verejnej zbierky nadácie s názvom Nadácia  
Výskum Rakoviny zapísať a  povoliť verejnú zbierku Na kolesách proti rakovine 2020  
pod registrovaným číslom verejnej zbierky 000-2020-014594 na všeobecne prospešný 
účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, ochrany zdravia a podpory 
práce s deťmi a mládežou. 

Plány zo začiatku roka 2020 o  usporiadaní piatich benefičných zahraničných  
koncertov v Slovenskom rozhlase (USA a Švédsko) v prospech kampane Na kolesách proti 
rakovine, viacerých športovo-charitatívnych akcií v rôznych obciach a mestách a májovom 
Svetovom dni výziev sa Nadácii Výskum Rakoviny nepodarilo splniť z dôvodu pretrvávajúcej 
pandemickej situácie.

Uskutočnili sme akcie Na kolesách proti rakovine len v obciach Michal nad Žitavou, 
Senica a Vrútky. 
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V roku 2020 Nadácia Výskum Rakoviny bola charitatívnym partnerom podujatia   
Water Cup Golf Tour 2020, ktoré organizovala spoločnosť UNI Events pod záštitou  
Tarrana Investment Fund. V rámci WATER CUP GOLF TOUR 2020  sa rozhodli pomôcť v boji 
so zákerným ochorením a podporiť činnosť neziskovej organizácie Nadácia Výskum Rakoviny. 

 https://www.wcgt.sk/podporujeme-dobru-vec/

 V priebehu charitatívnej akcie 4. ročníka golfovej túry mali hráči možnosť zakúpiť 
si za voliteľnú sumu „benefičné“ golfové loptičky a po skončení finálového turnaja  
sa konala dražba v prospech Nadácie Výskum Rakoviny. Výnos z predaja loptičiek, dražby  
a benefičného daru spoločnosti UNI Events predstavoval čiastku 15.000 EUR. 

  

   

https://www.wcgt.sk/
https://www.wcgt.sk/podporujeme-dobru-vec/
https://www.wcgt.sk/
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Nadácia Výskum Rakoviny využila možnosť prispieť do publikácie História slovenskej 
onkológie viac ako 25-ročnou históriou Nadácie Výskum Rakoviny. 

 Nadácia Výskum Rakoviny sa v roku 2020 aktívne zapojila v spolupráci so Slovenskou  
onkologickou spoločnosťou do prípravy 57. ročníka Bratislavských onkologických dní 
(BOD),  ktorých téma Život po onkologickej liečbe a Personalizovaná medicína zapadá  
do aktivít NVR pozvaním dvoch zahraničných prednášateľov, prof. MUDr. Richarda Crevennu  
z    Lekárskej univerzity vo Viedni, MUDr. Jennifer A. Ligibel z  USA. a  prof. MUDr. Borisa  
Mravca, PhD. z  LFUK, Bratislava. Bratislavské onkologické dni sa kvôli pretrvávajúcej  
pandemickej situácii uskutočnili v on-line priestore.
 

 Nadácia Výskum Rakoviny sa aktívne pripojili k  významnému dokumentu Európskej  
komisie Conquering Cancer: Mission possible, ako výskumno-inovačnej misie  
9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 Horizont  
Európa pod názvom „Víťazstvo nad rakovinou: uskutočniteľná misia“. Ústrednou 
myšlienkou misie je plán  dosiahnuť v  Európe do roku 2030 pokles onkologických úmrtí  
o  3 milióny. Misia ukazuje smer, ktorým by sa mali  uberať aktivity štátov EÚ súvisiace 
s riešením celého spektra úloh pri zvládaní problému rakoviny v priebehu nasledujúcich 
rokov. 

Nadácia Výskum Rakoviny sa  dlhodobo venuje téme 
onkologického výskumu  a  na základe skúsenosti ponúkla   
návrh riešenia pre Slovensko. Na nadačnej webovej stránke 
zverejnila informáciu pod názvom „Víťazstvo nad rakovinou:  
uskutočniteľná misia“- Avizuje Európska komisia  a Ako je to  
na Slovensku?  „Víťazstvo nad rakovinou na Slovensku v kontexte 
dlhodobých aktivít NVR“

  
https://www.nvr.sk/2020/07/29/vitazstvo-nad-rakovi-
nou-na-slovensku-v-kontexte-dlhodobych-aktivit-nvr/

https://www.nvr.sk/2020/07/29/vitazstvo-nad-rakovinou-na-slovensku-v-kontexte-dlhodobych-aktivit-nvr/
https://www.nvr.sk/2020/07/29/vitazstvo-nad-rakovinou-na-slovensku-v-kontexte-dlhodobych-aktivit-nvr/
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 Na Slovensku podpora vedy a  inovácií zaostáva za priemerom EU a práve  misie  
by mohli byť tým nástrojom optimalizácie vzťahov a  pravidiel. Je to na zodpovednosti  
politikov, ale aj spoločnosti a  jednotlivcov, ako tento nástroj uchopíme a využijeme,  
lebo NIE JE TO MIMO NÁS. Nadácia Výskum Rakoviny sa rozhodla upozorniť na tento  
dokument aj vládu SR formou listu a   poukázať na skutočnosť, že Nadácia Výskum  
Rakoviny sa  dlhodobo venuje téme onkologického výskumu  a  na základe skúsenosti  
ponúka návrh riešenia pre Slovensko.  
  
 Člen správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny RNDr. Ján Sedlák, DrSc. v spolupráci 
s Mgr. Luciou Messingerovou,  zástupkyňou Slovenska v Shadow sub-group on Mission Area 
Cancer pri EK vypracovali Stanovisko SR k misijným výskumno-inovačných programom 
Európskej komisie  k dokumentu EK „Víťazstvo nad rakovinou: uskutočniteľná misia“. Toto 
stanovisko vyjadruje postoj/pozíciu Slovenska k Misii rakovina v programe Horizont Európa 
2021-2027.

V roku 2020 Nadácia Výskum Rakoviny na základe návrhu  Národného onkologického 
inštitútu (NOI) spracovala históriu nadácie do pripravovanej publikácie História slovenskej 
onkológie.

Nadácia Výskum Rakoviny v  roku 2020 opakovane vyplnila a  elektronicky zaslala  
na Centrum vedecko-technických informácií výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli  
nadácie – zber dát za rok 2019- vzhľadom na Osvedčenie o  spôsobilosti nadácie  
vykonávať výskum a vývoj, ktoré nadácia získala od Ministerstva školstva, vedy výskumu 
a športu pod č. 2016-16338/26322:2-26C0 zo dňa 20. júna 2016.
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Nadácia Výskum Rakoviny využila možnosť opakovane sa zapísať do registra 
oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb. Na Notárskom úrade JUDr. Magdalény Čížovej so sídlom 
Lehotského 6, bola dňa 27.11.2020 spísaná Notárska zápisnica a uložená v Zbierke listín 
pod spisovou značkou Nz. 148/2020 a registrovaná v notárskom centrálnom registri  
pod spisovou značkou 42122NCRls/2020, 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 2020. 

V roku 2020 Nadácia Výskum Rakoviny získala za zdaňovacie obdobie roku 2019  
z 2% z daní fyzických a právnických osôb 18 840,54 €. Uvedená suma sa bude priebežne 
čerpať do konca roku 2021 podľa aktuálnej potreby. 

Roku 2020 Nadácia Výskum Rakoviny pokračovala v spolupráci so spoločnosťou 
blueDRM.GmbH), 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 bol otvorený samostatný účet vo VÚB 
2465048054/0200. Týmto spôsobom získala v roku 2020 čiastku 73 752,48 €.

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 2020 aktivity k  Svetovému dňu proti rakovine, vedeckých konferencií,  
vedeckých dielní-onkológia, k otvoreniu kampane Na kolesách proti rakovine, televízii.  
Trvalo spolupracuje s o. z. Ars ante portas. 

Nadácia Výskum Rakoviny informuje širokú verejnosť a podporovateľov o svojich  
aktivitách aj prostredníctvom svojej web stránky www.nvr.sk , na Facebooku a YouTube. 

Na jej web stránkach prebieha PORADŇA, na ktorú môžu záujemcovia zasielať svoje 
otázky. Ich odpovediam sa venuje lekár z Onkologického ústavu sv. Alžbety a dlhoročný 
podporovateľ nadácie MUDr. Pavol Lukačko. Svojimi lekárskymi radami pomohol a poradil 
v roku 2020 187 záujemcom. 

http://www.nvr.sk
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 3 1 7 8 2 5 8 2 /SID

Čl. I

Všeobecné údaje
       Zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky sú:  
        Traja vedeckí pracovníci  Ústavu  experimentálnej onkológie SAV, ďalej po preregistrácii    
         Nadácia Výskum Rakoviny 
       Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:  
       26.8.1997 pod č. 203/Na-96/3/81

       Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov     
       účtovnej jednotky: 
       Ing. Erika Chudějová – správca

       Účel na  ktorý bola účtovná jednotka zriadená a opis činnosti ktorú  účtovná jednotka    
       vykonáva:

             pomoc a podpora základneho onkologického výskumu ,
             podpora mladých vedeckých pracovníkov
            verejná informovanosť   a propagácia nadácie prostredníctvom charitatívnych   akcií

    Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z  toho počet vedúcich zamestnancov  
   účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej  
   len „bežné účtovné obdobie“) a  za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.  
  Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a  počet dobrovoľníkov, ktorí 
  vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného  
         obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia:

Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0

z toho  počet vedúcich zamestnancov 0 0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť 
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0 0

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
     Účtovná závierka je zostavená za   predpokladu nepretržitého  pokračovania vo svojej   
       činnosti. 

       V účtovnom roku nedošlo k zmene účtovných zásad ani k  zmene účtovných metód .

       Jednotlivé položky majetku a záväzkov v členení na

             dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

             dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

             dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

             dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

             dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

             dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
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             dlhodobý finančný majetok,

             zásoby obstarané kúpou,

             zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

             zásoby obstarané iným spôsobom,

             pohľadávky,

             krátkodobý finančný majetok,

             časové rozlíšenie na strane aktív,

             záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

             časové rozlíšenie na strane pasív,

             deriváty,

             majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

       sú oceňované nominálnou hodotou – obstarávacou cenou.

    Odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a  dlhodobého  
       nehmotného majetku je zostavený tak, že účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. 

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a  

dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti

Softvér
Oceniteľné 

práva

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku

Poskytnuté preddavky 
na dlhodobý nehmotný 

majetok
Spolu

Prvotné ocenenie 
- stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia
prírastky  

úbytky 

presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia

prírastky  

úbytky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia
prírastky  

úbytky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

g

h

i
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Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Pozemky
Umelecké 

diela 
a zbierky

Stavby

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí

Dopravné 
prostriedky

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné 
ocenenie 
- stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

1 108 545 1 108 545

prírastky  6 504 6 504

úbytky 

presuny

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

1 115 049 1 115 049

Oprávky 
– stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

1 064 548 1 064 548

prírastky  17 877 17 877

úbytky 

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

1 082 425 1 082 425

Opravné 
položky 
– stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

prírastky  

úbytky 

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

43 997 43 997

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

32 624 32 624
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Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého 
finančného majetku

Podielové 
cenné papiere 

a podiely 
v ovládanej 
obchodnej 

spoločnosti

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom

Dlhové 
cenné 

papiere 
držané do 
splatnosti

Pôžičky 
podnikom 
v skupine 
a ostatné 
pôžičky

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
finančný  
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav  na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov 
spoločnosti

Podiel na 
základnom 
imaní (v %)

Podiel účtovnej 
jednotky na 
hlasovacích 

právach

(v %)

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

bežného 
účtovného 

obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia

bežného účtovného 
obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia
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Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný 
majetok

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie 

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti 

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku

Krátkodobý finančný 
majetok spolu

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný  
majetok

Zvýšenie/ zníženie hodnoty 
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného účtovného obdobia

Vplyv ocenenia 
na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere 
na obchodovanie

Dlhové cenné papiere 
na obchodovanie

Ostatné realizovateľné 
cenné papiere

Krátkodobý finančný  
majetok spolu

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám 

Druh zásob
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie  opravnej 
položky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Materiál

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby

Výrobky 

Zvieratá

Tovar

Poskytnutý preddavok 
na zásoby

Zásoby spolu
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Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky 

(zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie  opravnej 
položky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Pohľadávky 
z obchodného styku

Ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči 
účastníkom združení

Iné pohľadávky

Pohľadávky spolu

Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 200

Pohľadávky spolu 0 200

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku 
a obežného majetku 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie 6 639 6 639

z toho: 
nadačné imanie v nadácii

6 639 6 639

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
kapitálových účastín

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov

73199 67 830 141 029

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie

Spolu 73199 67 830 141 029
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Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 67 830

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 67 830

Iné 

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba rezerv Použitie rezerv
Zrušenie alebo 
zníženie rezerv

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Jednotlivé druhy 
krátkodobých zákonných 
rezerv

Jednotlivé druhy 
dlhodobých zákonných 
rezerv

Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv

Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu



30

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov
Stav na konci

bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka

3 000 3 870

Krátkodobé záväzky spolu 3 000 3 870

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného   
do piatich  rokov  vrátane 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 3 000 3 870

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné  obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách  
a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho 
zdroja

Mena
Výška úroku 

v %
Splatnosť

Forma 
zabezpečenia

Suma istiny na konci bežného 
účtovného obdobia

Suma istiny na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Krátkodobý 
bankový úver

Pôžička

Návratná finančná 
výpomoc
Dlhodobý bankový 
úver

Spolu

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia
bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie
dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru 

51 273 2 475 12 611 41 137

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku

grantu

podielu zaplatenej dane 18 840 18 840

dlhodobého  majetku  obstaraného 
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Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia
Istina Finančný náklad

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Celková suma 
dohodnutých platieb

do jedného roka vrátane

od jedného roka do 
piatich  rokov vrátane

viac ako päť rokov

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia
Použitá suma bežného  

účtovného obdobia

Vedecká činnosť, prístroje na výskum 9 294

Zostatok podielu zaplatenej dane 
bežného účtovného obdobia

44 109

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti  
s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma

overenie účtovnej závierky 1000

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 1000

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neúčtovala na podsúvahových účtoch.

Čl. VI

Ďalšie informácie

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a  dňom jej zostavenia nenastali 
žiadne mimoriadne skutočnosti.

V Bratislave 20.3.2021
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