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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013
Cieľom Občianskeho združenia NitraOnko je
 Podpora a propagácia prevencie onkologických ochorení.
 Podpora vzdelávania a výskumu v oblasti onkologickej liečby.
 Metodické pôsobenie a vytváranie organizačného zázemia pre školenia v oblasti
zníženia nežiaducich účinkov liečby onkologických ochorení, využitia nových techník
ožarovania, modernejších spôsobov liečby a psychologickej podpory liečených
pacientov.
 Zlepšenie prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii.
 Skvalitnenie života pacienta počas a po onkologickej liečbe.
 Spolupráca s inými združeniami, prípadne inými orgánmi a organizáciami a členstvo v
nich, v oblasti onkologického výskumu a liečby onkologických ochorení.
 Organizovanie a sprostredkovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových a
spoločensko-súťažných programov a podujatí na podporu a propagáciu cieľov
združenia.
 Spolupráca s médiami a propagačné činnosti súvisiace s predmetom činnosti
združenia.
 Publikačná a propagačná činnosť v oblasti onkológie.
 Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti onkológie.
 Získavanie domácich a zahraničných grantov a inej podpory, ktoré podporujú oblasť
činnosti združenia, organizovanie verejných zbierok.
 Príprava a implementácia projektov súvisiacich s činnosťou združenia.

Zhodnotenie činnosti združenia v roku 2013
Občianske združenie NitraOnko zorganizovalo v roku 2013 aktivity, ktoré smerovali k novým
vzdelávacím aktivitám, k príprave projektov a podporili činnosť občianskeho združenia.

Čo sme doteraz spravili ?





Dopĺňanie a aktualizácia web stránky wwwNitraOnko.sk;
Zápis do registra - 2% z daní pre rok 2014, registrácia u notára;
Zriadenie konta OZ NitraOnko na Facebooku;
Zorganizovali sme odborný vzdelávací seminár v priestoroch Agroinštitútu Nitra
s názvom „PRISPEJME K SVOJMU ZDRAVIU“ dňa 22. marca 2013 zameraný na
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nasledovné tematické okruhy „ETIOLOGICKÉ FAKTORY ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ„ a „OBEZITA
A JEJ MIESTO V ONKOLÓGII“. Garantom a prednášajúcim bol odborník na špeciálnu výživu
a onkológiu, primár MUDr. Juraj Detvay, PhD. FN Nitra. Účasť bola bezplatná.
 Zorganizovali sme odborný vzdelávací seminár v priestoroch Reštaurácie Baran v
Leviciach s názvom „PRISPEJME K SVOJMU ZDRAVIU“ dňa 29. mája 2013 zameraný na
nasledovné tematické okruhy „ETIOLOGICKÉ FAKTORY ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ„ a „OBEZITA
A JEJ MIESTO V ONKOLÓGII“. Garantom a prednášajúcim bol klinický onkológ, primár MUDr.
Juraj Detvay, PhD. FN Nitra. Účasť bola bezplatná.
 V priestoroch Galérie Mlyny v Nitre sa sobotu a nedeľu 26. a 27. októbra 2013 konal
festival s medzinárodnou účasťou. „Ochutnajte dúšok teplej kávy a prispejete tým na
podporu nitrianskej onkológie“ znelo logo spoločnosti EuroCoffee, ktorá počas tohto
festivalu kávy a čokolády v nedeľu 27. októbra 2013 darovala Občianskemu združeniu
NitraOnko finančný dar v hodnote 1 000,- EUR. Zástupcovia EuroCoffee s.r.o. v troch
stánkoch pre svojich návštevníkov pripravovali a poskytovali za symbolickú cenu 1 €
výbornú kávu aj s ukážkou praženia kávy. Počas festivalu študenti Hotelovej akadémie
v Nitre rozdávali letáky na podporu tejto charitatívnej činnosti, na ktorých vyznievalo:
„Myslite na svoje zdravie, žite zdravo a fit“. Výťažok z tejto zaujímavej akcie konateľ
spoločnosti pán O. Holiš následne vo forme šeku daroval členom Správnej rady OZ
NitraOnko na realizáciu vzdelávacích aktivít pre onkologických pacientov.
 Spracovali sme a distribuovali informačné letáky o náplni svojej činnosti a doterajších
výsledkoch práce.
 Členovia Občianskeho združenia NitraOnko prostredníctvom stánkov spoločnosti
EuroCoffee distribuovali a zabezpečili propagáciu OZ NitraOnko.
 V rámci svojej činnosti a hľadania možnosti nájsť finančné zdroje sme spracovali a
predložili projekt na Medzinárodný klub žien so sídlom v Bratislave, ktorý bol schválený
a podporený v sume 14 364,- EUR. Za schválené finančne prostriedky sme zakúpili
polohovaciu dosku “New Horizont Prone Breastbroard”, ktorá bude slúžiť na
polohovanie pacientky pri ožarovaní prsníkov v pronovanej polohe s prispôsobením
nastavenia pacientky a nastavenia výšky. Cieľovou skupinou projektu sú pacientky s
onkologickou diagnózou prsníkov.
 Dňa 14. októbra 2013 Občianske združenie NitraOnko darovalo oddeleniu rádioterapie
a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici Nitra polohovaciu pomôcku “New Horizont
Prone Breastbroard” za 14 364 EUR pre onkologické pacientky.
 získanie sponzorských príspevkov a darov: Novartis Slovakia s.r.o. Bratislava,
EuroCoffee s.r.o., podpora účastníkov Adolescent festu v Nitre, kultúrno - spoločenské
podujatie na podporu mladých, začínajúce hudobné zoskupenia Nitrianskeho kraja vo
Frankie rock club Nitra – koordinátor pán Dalibor Dvorský
 ukončenie roka 2013.
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Plány a aktivity združenia na rok 2014
A čo pripravujeme ďalej ?
 vytvoriť návrh rozpočtu na rok 2014;
 budeme pripravovať výskum, zber dát onkologických pacientov so zmeraním na
problematiku výživy
 zabezpečovať neustálu propagáciu združenia;
 priebežne zabezpečovať publicitu výsledkov činnosti združenia prostredníctvom
propagačnej brožúry,
 hľadať a oslovovať záujemcov a nových potenciálnych členov, prípadne sponzorov
združenia;
 zapájať sa do výziev na získanie rôznych nadačných grantov na podporu činnosti
združenia
 spracovanie informačných letákov a power – point prezentácie na propagáciu aktivít OZ
NitraOnko
 spracovanie power – point prezentácie prístroja pre Brachyterapiu
 spracovanie prezentácie počas podporného Mestského charitatívneho plesu
 pokračovanie besedy s mottom „Prispejme k svojmu zdraviu“ s MUDr. Juraj Detvay,
PhD. primárom oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici
v Nitre a riaditeľom OZ NitraOnko za účasti pozvaných odborníkov na zdravie.

Výročná správa bola schválená na zasadnutí členskej schôdze Občianskeho združenia
NitraOnko.
V Nitre, dňa 17. marec 2014.

.........................................................

MUDr. Juraj Detvay, PhD.
riaditeľ OZ NitraOnko
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1. Príjmy:
Z darov a príspevkov

25 609,00 EUR

Z členských príspevkov

65,00 EUR

Z verejných zbierok

x

Z úverov a pôžičiek

x

Z dedičstva

x

Z organizovania podujatí

x

Z dotácií

x

Z likvidačného zostatku a inej účtovnej jednotky

x

Z predaja majetku

x

Príjem 2% z daní FO/PO

252,14 EUR

Príjmy celkom

25 926,14 EUR

2. Výdavky
Služby

2 650,13 EUR

Mzdy, poistné a príspevky
Dary a príspevky iným subjektom

x
14 364,00 EUR

Prevádzková réžia

313,84 EUR

Splátky úverov a pôžičiek

x

Sociálny fond

x

Ostatné

x

Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov

17 327,97 EUR
8 598,17 EUR
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