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Úvod
Cieľom OZ NitraOnko je :














podporovať a propagovať prevenciu 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 spoločenskosúťažných 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 OZ NitraOnko v roku 2015
OZ NitraOnko realizovalo v roku 2015 najmä aktivity, ktoré smerovali k zvyšovaniu
povedomia verejnosti, pomoci onkologickým pacientom a predchádzaniu vzniku
civilizačných ochorení. Potešilo nás hlavne :
 Vypracovanie Žiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti PO a FO uskutočňujúcich
výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja a Návrhu Výskumného zámeru
spoločnosti remissus s.r.o. na roky 2015 – 2020. Žiadosť nebola schválená.
 Vypracovali sme žiadosť o poskytnutie grantu z programu Nitrianskej komunitnej
nadácie – Otvorený grantový program 2015, v hodnote 1 000,00 EUR na realizáciu
projektu zameraného na podporu a rozvoj telesnej kultúry súvisiaceho s podujatím
ARMY RACE 2015 „Buď víťazom aj ty!. Žiadosť nebola schválená.
 Vypracovali sme žiadosť o poskytnutie grantu z programu Nitrianskej komunitnej
nadácie – Reydel pre Nitru, v hodnote 1 300,00 EUR na realizáciu projektu zameraného
na podporu a rozvoj telesnej kultúry súvisiaceho s podujatím ARMY RACE 2015 „Buď
víťazom aj ty!. Žiadosť nebola schválená.
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 Vypracovali sme žiadosť o poskytnutie grantu z programu Slovenské elektrárne –
Energia pre krajinu v hodnote 1 800,00 EUR na realizáciu projektu súvisiaceho
s podujatím ARMY RACE 2015 „Buď víťazom aj ty!. Žiadosť nebola schválená.
 Vypracovali sme žiadosť o poskytnutie finančného daru od Medzinárodného klubu žien
v Bratislave v hodnote 11 000,00 EUR na realizáciu projektu: Nákup 4 špeciálnych
elektricky ovládaných polohovateľných kresiel s príslušenstvom pre aplikovanie
intravenóznej chemoterapie pacientom. Žiadosť bola schválená v sume 4 452,00 EUR.
Projekt sa začne realizovať začiatkom roka 2016.
 Zorganizovali sme preteky ARMY RACE 2015 „Buď víťazom aj ty! - nezvyčajný
netypický vytrvalostný prekážkový beh v kopcovitom teréne s dĺžkou 8 km. Pozostával z
behu v členitom teréne v okolí obce Jelenec, za účelom prekonania prekážok rôznej
náročnosti a rôznym spôsobom (napr. plazením, brodením, dvíhaním ťažkých predmetov,
lozením, šplhaním), samozrejme v čo najkratšom čase. Išlo o akciu, pri ktorej súťažiaci
zistili silu svojej vôle a fyzickej zdatnosti. Naším cieľom bolo propagovať správnu
životosprávu a zdravý životný štýl formou aktívneho pohybu v prírode. Motivovanie ľudí
pre pohyb ako taký považujeme za najdôležitejšie preventívne opatrenie proti
zvyšujúcemu sa počtu civilizačných ochorení. Podujatie sme organizovali v spolupráci
s obcou Jelenec, Občianskym združením Žibrica a generálnym partnerom Thermal
Nitrava Park. Pre toto podujatie sme zriadili a prevádzkujeme aj web stránku
www.armyrace.sk.
 Počas podujatia ARMY RACE 2015 „Buď víťazom aj ty! sme distribuovali informačné
materiály, letáky, prospekty o zdravej výžive so základnými informáciami, aktivitami
a poslaním Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko prostredníctvom
všetkých účastníkov pretekov vrátane divákov. Vyrobili sme veľké reklamné plachty
s logom združenia a logom ARMY RACE, ktorými sme spropagovali naše občianske
združenie. Počas podujatia boli na pódiu vystavené aj propagačné bannery združenia.
 Podporili sme dva futbalové oddiely v obciach Jelenec a Štitáre, tým, že sme im darovali
zdravotnícke a športové potreby.
 Zakúpili sme Tlačiareň HP LaserJet Pro M201n v celkovej hodnote 128,54 EUR, ktorú
sme v mesiaci október darovali Fakultnej nemocnici v Nitre pre potreby onkologických
pacientov Oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie.
 Zapísali sme sa u notára do registra príjimateľov 2% (3%) z daní FO / PO pre rok 2015.
Plány na rok 2016
A čo pripravujeme ďalej :
 Chceme zorganizovať odborný seminár s cieľom diskutovať na témy predchádzania
a prevencie pred civilizačnými chorobami, zdravej výživy a liečby onkologických
ochorení,
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 Chceme zakúpiť špeciálne zdravotnícke pomôcky a iné prístrojové vybavenie, ktoré
pomôže zlepšiť komfort onkologickým pacientom,
 Chceme spraviť redizajn našej web stránky www.nitraonko.sk a zároveň spropagovať
aktivity nášho združenia aj na facebooku, najmä počas kampane k získaniu príspevku
z 2% z daní FO / PO,
 Chceme vypracovávať žiadosti o poskytnutie grantov a finančných darov na realizáciu
našich projektov a zapojiť sa aj do výziev na získanie nenávratného finančného
príspevku z eurofondov,
 Chceme zorganizovať charitatívne podujatie s cieľom podporiť onkologických
pacientov prostredníctvom grantového programu,
 Chceme neustále oslovovať, sponzorov, záujemcov a nových potenciálnych členov.

Výročná správa združenia za rok 2015 bola prerokovaná a schválená Členskou schôdzou
Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko.

V Nitre, dňa 30.3.2016

................................................
MUDr. Juraj Detvay, PhD.
riaditeľ OZ NitraOnko
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Finančná správa OZ NitraOnko za rok 2015

1. Príjmová časť:
Stav v pokladni 1.1.2015
Stav účtu 1.1.2015
Z darov a príspevkov
Z dotácií
Z organizovania podujatí
Z poskytovania služieb/predaja vlastných výrobkov
Príjem príspevku 2% z daní FO/PO
Ostatné
Príjmy celkom

543,00 EUR
12 882,47 EUR
3 841,78 EUR
4 452,00 EUR
3 800,00 EUR
1 274,02 EUR
9 522,07 EUR
1,51 EUR
36 316,85 EUR

2. Výdavková časť:
Zásoby
Služby
Dary a príspevky iným subjektom

174,65 EUR
16 052,03 EUR
41,78 EUR

Výdavky celkom

16 268,46 EUR
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