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VÝROČNÁ SPRÁVA 

ZA ROK 2014 

 

 

 

Ciele Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko 

 

� 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. 
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Zhodnotenie činnosti združenia v roku 2014 

 

Občianske združenie NitraOnko zorganizovalo v roku 2014 aktivity, ktoré smerovali 

najmä k zvyšovaniu povedomia a pomoc onkologickým pacientom. Najmä sme 

dosiahli nasledovné: 

 

� Zápis do registra príjimateľov 2% z daní FO / PO pre rok 2014, registrácia 

u notára. 

� Pripravili sme návrh na konštrukciu roll-up bannera, ktorý slúži na prezentáciu 

nášho združenia počas seminárov, školení a iných aktivít. 

� Koncom januára 2014 sa konal Mestský charitatívny ples v priestoroch Estrádnej 

haly Parku kultúry a oddychu v Nitre, ktorý zorganizovali mesto Nitra, Homo 

Nitriensis – Nitrianska humanitárna spoločnosť, Nadácia na pomoc onkologickým 

pacientom, LIONS CLUB Nitra a naše Občianske združenie na podporu onkológie 

NitraOnko. Počas plesu boli prezentované aj informácie o brachyterapií a výťažok 

z plesu sa stane súčasťou združovaných finančných prostriedkov na zakúpenie 

prístroja pre brachyterapiu ktorý sa najčastejšie využíva v liečbe karcinómu krčka 

maternice, prostaty, prsníka a kože. Občianske združenie na podporu onkológie 

NitraOnko taktiež prispeje finančnou sumou na zakúpenie prístroja. 

� Zakúpili sme 2 televízory Sony KDL - 32R423 Monitor a Sony KDL – 42W655 

Monitor spolu v sume 798,00 EUR, ktoré sme následne 18. marca 2014 darovali 

Fakultnej nemocnici v Nitre pre potreby pacientov Oddelenia rádioterapie a 

klinickej onkológie. 

� Zakúpili sme mobilný zdvihák Hill – Rom Liko VIKING M s príslušenstvom 

v celkovej sume 4 411,29 EUR, ktorý sme v mesiaci apríl 2014 darovali Fakultnej 

nemocnici v Nitre pre potreby pacientov Oddelenia rádioterapie a klinickej 

onkológie. 
� Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko zorganizovalo 8. októbra 

2014 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre besedu s mottom „Prispejme 

k svojmu zdraviu“. Prednášajúcimi boli MUDr. Juraj Detvay, PhD. primár oddelenia 
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rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre, ktorý sa vo 

svojom príspevku „Čo je príčinou vzniku onkologických ochorení“ zameral na 

onkologické ochorenia, najmä rakovinu prsníka a rakovinu hrubého čreva. PhDr. 

Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH z Úradu verejného zdravotníctva SR následne 

prezentovala aj svoje dlhoročné skúsenosti s prácou na Ministerstve zdravotníctva 

SR. 

� Pripravili sme návrh letáku so základnými informáciami a aktivitami Občianskeho 

združenia na podporu onkológie NitraOnko a PVC panel formátu A3 na 

marketingové aktivity. 

� V priestoroch OC Galérie Mlyny v dňoch 18. – 19. októbra 2014 zástupcovia 

EuroCoffee s.r.o. v troch stánkoch pre svojich návštevníkov pripravovali 

a poskytovali za symbolickú cenu výbornú kávu aj s ukážkou praženia kávy. 

Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko pre tieto účely spracovalo 

a prostredníctvom stánkov spoločnosti EuroCoffee aj distribuovalo informačné 

letáky o náplni svojej činnosti a doterajších výsledkoch práce. „Myslite na svoje 

zdravie, žite zdravo a fit“ - výťažok z tejto zaujímavej charitatívnej akcie konateľ 

spoločnosti pán O. Holiš následne vo forme šeku slávnostne odovzdal členovi 

Správnej rady OZ NitraOnko pánovi MUDr. J. Jaršinskému na realizáciu 

vzdelávacích aktivít pre onkologických pacientov. 

� Získanie finančných darov na činnosť a aktivity združenia. 

 

 

Plány a aktivity združenia na rok 2015 

 

A čo pripravujeme ďalej ? 

� návrh rozpočtu na rok 2015; 

� vytrvalostné preteky v kopcovitom teréne s prekážkami, s cieľom propagovať 

zdravý životný štýl prostredníctvom športu v prírode. K organizácii tohto 

veľkého podujatia chceme získať generálneho sponzora a preteky chceme 

zorganizovať v Nitrianskom kraji. Na behu zdravia predpokladáme účasť 
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približne 500 športovcov. Taktiež chceme oceniť onkologických pacientov, 

ktorí sú trúfajú na naše preteky. Na výdavky spojené s prípravou 

a organizáciou podujatia chceme využiť získané príspevky z 2% z daní FO/PO 

a sponzorské príspevky; 

� Budeme pripravovať výskumný projektu zameraný na zber dát onkologických 

pacientov so zmeraním na problematiku výživy; 

� Zabezpečovať neustálu propagáciu združenia; 

� Priebežne zabezpečovať publicitu výsledkov činnosti združenia; 

� Oslovovať záujemcov a nových potenciálnych členov; 

� Pripravovať a spracovávať žiadosti o poskytnutie grantov a zapájať sa tak do 

výziev na získanie príspevkov na podporu činnosti združenia. 

 

 

Výročná správa bola schválená na zasadnutí Členskej schôdze Občianskeho 

združenia na podporu onkológie NitraOnko. 

 

 

 

V Nitre, dňa 31. decembra 2014 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

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

                                                                               MUDr. Juraj Detvay, PhD. 

                                                                             riaditeľ OZ NitraOnko 
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Rok 2014 číslach 

 

1. Príjmová časť: 

Stav v pokladni 1.1.2014          858,26 EUR 

Stav na účet 1.1.2014      17 729,04 EUR 

Z darov a príspevkov                                                           1 251,46 EUR 

Príjem 2% z daní FO/PO                                                     2 338,41 EUR                                                            

     Príjmy celkom                                                  22 177,17 EUR 

 

2. Výdavková časť: 

Služby                                                                                   2 779,59 EUR 

Dary a príspevky iným subjektom                                         5 209,29 EUR 

Prevádzková réžia                                                                   122,31 EUR 

Výdavky celkom                                                 8 111,19 EUR    

 


