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Úvodné slovo
Dovoľte nám, aby sme sa Vám úvodom tejto správy predstavili, sme občianske združenie
na podporu onkológie, ktoré vzniklo v decembri 2011 a svoje aktivity rozvíja najmä v
Nitrianskom kraji. Neustále sa snažíme o organizovanie vzdelávacích, kultúrnych, športových a
spoločensko-súťažných programov a podujatí na podporu a propagáciu cieľov združenia,
podporu a propagáciu prevencie onkologických ochorení (zdravý životný štýl, stravovanie,
správna životospráva), metodické pôsobenie a vytváranie organizačného zázemia pre školenia v
oblasti zníženia nežiaducich účinkov liečby onkologických ochorení a v neposlednom rade aj
zlepšenie prístrojového vybavenia v radiačnej onkológii.

Medzi naše úspešné projekty z nedávnej minulosti patria napríklad získanie grantu na
zakúpenie polohovacej pomôcky pre onkologické pacientky, zakúpenie špeciálnych elektrických
relaxačných kresiel pre aplikovanie intravenóznej chemoterapie, zabezpečenie výstavy
umeleckých diel vo fakultnej nemocnici a organizovanie série odborných seminárov s názvom
„Prispejme k svojmu zdraviu“. Zorganizovali sme úspešné športové podujatie v extrémnych
podmienkach ARMY RACE 2015 „Buď víťazom aj ty!“, ktorým sme sa snažili zvýšiť aktívnu
účasť obyvateľov na ochrane a udržiavaní svojho zdravia pretože veríme, že pozitívna atmosféra
a dobrý príklad prekonania samého seba poskytne inšpiráciu a motiváciu ďalším nasledovníkom.
Motivovanie ľudí pre pohyb ako taký považujeme za najdôležitejšie preventívne opatrenie proti
zvyšujúcemu sa počtu civilizačných ochorení.

Vzhľadom k neustálemu hľadaniu nových možností a príležitostí pre využitie národných,
nadnárodných grantových programov a rôznych donorov na napĺňanie cieľov a aktivít nášho
občianskeho združenia sme aj v roku 2016 pokračovali v nastolenom trende. Výročná správa za
rok 2016 prináša sumárny prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa stihlo zrealizovať od januára do
decembra 2016. Príjemné čítanie.

Členovia Správnej rady OZ NitraOnko

Zhodnotenie činnosti združenia za rok 2016
V roku 2016 OZ NitraOnko realizovalo aktivity vedúce k zvyšovaniu povedomia
verejnosti, pomoci onkologickým pacientom a predchádzaniu vzniku civilizačných ochorení. Za
zmienku stoja hlavne naše výsledky:
 Koncom roka 2015 sme vypracovali žiadosť o poskytnutie grantu prostredníctvom
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. V roku 2016 boli zakúpené 2 elektrické relaxačné kresla typu MR1278 a dňa
16.3.2016 slávnostne za prítomnosti donorov z MKŽ, odborníkov, zdravotníckeho personálu,
členov nášho združenia a médií darované Fakultnej nemocnici v Nitre. Odovzdané do
užívania na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie. Bol to druhý projekt, ktorý nám
podporil tento klub, na zvýšenie komfortu pacientov a zlepšenie kvality starostlivosti o neho.
 Zabezpečili sme spracovanie „dizajn manuálu, tzv. manuálu vizuálnej identity združenia“
vrátane redizajnu web stránky www.nitraonko.sk.
 Na zlepšenie propagácie a marketingu Občianskeho združenia NitraOnko sme pripravili
textové a grafické podkladové materiály pre tlač informačných letákov o aktivitách a cieľoch
združenia a o doterajších úspešných projektoch. Mottom nových letákov sa stal slogan „Pre
lepší život s chorobou“. Spracovanie nového dizajn manuálu združenia, redizajn web
stránky, logotypu, grafika a tlač informačných letákov za účelom efektívnejšej a
kreatívnejšej komunikácie s verejnosťou bola hradená z podielu 2% z daní v sume približne
2300,00 EUR.
 V mesiaci jún 2016 sme na Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie vo Fakultnej
nemocnici v Nitre darovali „Kamerový systém“ v hodnote 467,98 EUR. Zabezpečením
nového kamerového systému sme zvýšili bezpečnosť zdravotníckeho personálu ale aj
onkologických pacientov Nitrianskeho kraja navštevujúcich Fakultnú nemocnicu v Nitre.
 Vo Fakultnej nemocnici v Nitre sa v dňoch 20. - 22. júla 2016 konal 20. Medzinárodný
medicínsky esperantský kongres. Zišli sa tu lekári zo Slovenska i zahraničia a odznelo 20
odborných prednášok, z ktorých 12 bolo prednesených v esperante. Kongres sa konal pod
záštitou ministra zdravotníctva SR a organizovala ho Slovenská esperantská federácia v
spolupráci so Svetovou medicínskou esperantskou asociáciou (UMEA) a Občianskym

združením na podporu onkológie NitraOnko. 20. Medzinárodný medicínsky esperantský
kongres bol jedným zo sprievodných podujatí 101. ročníka Svetového kongresu Esperanto,
ktorý sa konal v Nitre v dňoch 24. - 30. júla 2016. Bol jedným z najväčších medzinárodných
podujatí konaných počas prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie svojím
počtom účastníkov z rôznych krajín i dĺžkou trvania. OZ NitraOnko podporilo organizáciu
medicínskeho kongresu sumou približne 700,00 EUR. Celá akcia sa niesla v príjemnej
atmosfére, ktorú navodila vôňa kávy Coffee VERONIA od spoločnosti EuroCoffee s.r.o..
 V roku 2016 sa nám podarilo za účtovný rok 2015 získať z príjmov z 2% (resp. 3%) z daní
FO a PO čiastku 3 042,22 EUR. Túto sumu sme povinný vyčerpať v súlade s našimi
aktivitami v zmysle Stanov najneskôr do 31.12.2017.
 Spracovali sme žiadosti o získanie finančných darov od rôznych spoločnosti za účelom
zakúpenia prístroja „106097 MICRO SELECTRON bezpečnostná sada pre filmovú kontrolu
pozícií vysunutia zdroja“, čím chceme výrazne zlepšiť systém pre zabezpečenie kvality
brachyterapie na Oddelení onkológie a rádioterapie Fakultnej nemocnice v Nitre. Žiadosti sa
v súčasnosti posudzujú odbornými komisiami.
 Spracovali sme žiadosť o získanie finančného daru od spoločnosti PFIZER za účelom
vytvorenia internetového portálu združujúceho a poskytujúceho užitočné informácie o
prevencii a liečbe onkologických ochorení. Portál bude určený pacientom a sprehľadní
združené informácie o najrozšírenejších onkologických ochoreniach na Slovensku, ktorými
trpí najväčšie množstvo onkologických pacientov. Každý onkologický pacient si na portáli
nájde informácie o danom type ochorenie, spôsoboch liečby, odporúčaných metódach,
najčastejších otázkach, prevencii ochorenia, správnej zdravej výžive, odkazy na významné
publikované informácie o danom ochorení a internetové prepojenia na inštitúcie a
organizácie zaoberajúce sa podporou vzdelávania a výskumu v oblasti onkologickej liečby.
Žiadosť sa v súčasnosti posudzuje odbornou komisiou.
 Vo Fakultnej nemocnici v Nitre na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie sa 11.11.2016
konalo slávnostné otvorenie nového oddelenia aplikácie cytostatík. Občianske združenie na
podporu onkológie NitraOnko malou čiastkou finančne participovalo na otvorení tohto
oddelenia, ktoré bude slúžiť onkologickým pacientom. Znamená to novú kvalitatívnu úroveň
prípravy cytostatík.
 V decembri 2016 sme zorganizovali pracovné posedenie členov a podporovateľov OZ
NitraOnko. Podujatie bolo zamerané na zlepšenie sieťovania, spolupráce a diskusie v oblasti
zvyšovania aktivít zameraných na neustále zvyšovanie prevencie onkologických ochorení.
Akcia bola hradená z podielu 2% z daní v sume 968,30 EUR.

Plány na rok 2017
 Chceme zorganizovať sériu odborných seminárov s mottom „Ži zdravo“ s cieľom viac
diskutovať na témy predchádzania a prevencie pred civilizačnými chorobami, zdravej
výživy, správnej životosprávy a liečby onkologických ochorení,
 Chceme zakúpiť špeciálne zdravotnícke pomôcky a iné prístrojové vybavenie, ktoré
pomôže zlepšiť komfort onkologickým pacientom,
 Chceme efektívne prostredníctvom nášho profilu na sociálnej sieti facebook výrazne
spropagovať aktivity a plány nášho združenia,
 Chceme predložiť 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 sprevádzkovať portál prevencie „NitraOnko info“ zameraný na združujúceho a
poskytujúceho užitočné informácie o prevencii a liečbe onkologických ochorení
a dostupný na našej web stránke www.nitraonko.sk.

Výročná správa združenia za rok 2016 bola prerokovaná a schválená Členskou schôdzou
Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko.

V Nitre, dňa 30.3.2017

................................................
MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH
riaditeľ OZ NitraOnko

Finančná správa združenia za rok 2016

1. Príjmová časť:
Stav v pokladni 1.1.2016
Stav účtu 1.1. 2016
Z členských príspevkov
Z darov a príspevkov
Ostatné
Príjmy celkom

858,00 EUR
17 729,00 EUR
65, 00 EUR
25 609,00 EUR
252,14 EUR
44 513,14 EUR

2. Výdavková časť:
Služby
Dary a príspevky iným subjektom

2 650,13 EUR
14 364,00 EUR

Prevádzková réžia

313,84 EUR

Výdavky celkom

17 317,97 EUR

