
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 
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Na úvod 
 
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, organizovanie 
odborných seminárov („Prispejme k svojmu zdraviu“, „Ži zdravo“), zakúpenie 
osviežovačov vzduchu, mechanických invalidných vozíkov a jedného nemocničného 
lôžka. 
 
Prevádzkujeme portál, ktorý je určený pacientom a obsahuje 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. 
 
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 2017 pokračovali 
v nastolenom trende. Výročná správa za rok 2017 obsahuje sumárny prehľad toho 
najdôležitejšieho, čo sa stihlo zrealizovať od januára do decembra. 
 
 

Členovia Správnej rady OZ NitraOnko 
 



 

Zhodnotenie činnosti za rok 2017 

 
V roku 2017 naše občianske združenie OZ NitraOnko realizovalo aktivity vedúce 
k zvyšovaniu povedomia verejnosti, pomoci onkologickým pacientom a predchádzaniu 
vzniku civilizačných ochorení. 
 
� Začiatkom roku 2017 sme poskytli finančné prostriedky Lei Sladekovej v sume 763,-

EUR na protónovú liečbu a chemoterapiu, ktoré boli poskytnuté od darcov, ktorí 
darovali menovite pre ňu svoje podiely z 2% z daní. 

� Vytvorili sme internetový portál v sume 800,-EUR združujúci a poskytujúci užitočné 
informácie o prevencii a liečbe onkologických ochorení, ktorý je určený 
onkologickým pacientom. Poskytuje 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. 

� Obec Mojmírovce poskytla nášmu občianskemu združeniu nepeňažný dar, 20 kusov 
umeleckých diel Mojmírovských umelcov, ktoré boli následne na základe „Zmluvy 
o výpožičke“ bezplatne vypožičané a odovzdané Fakultnej nemocnici v Nitre na 
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie. 

� V mesiaci apríl 2017 zorganizovalo naše občianske združenie v priestoroch 
Krajského osvetového strediska Nitra odborný seminár o zdravej výžive, ktorého 
cieľom bola podpora a propagácia prevencie onkologických ochorení. Riaditeľ 
združenia a primár onkológie FN v Nitre MUDr. Juraj Detvay, hovoril o faktoroch 
zapríčiňujúcich ochorenie na rakovinu. Svoju prednášku oživil a obohatil svojimi 
osobnými zážitkami a skúsenosťami. Podujatie spestril aj špecialista na výživové a 
rekondičné poradenstvo pán L. Jankovič, ktorý prezentoval svoje skúsenosti 
a poznatky. 

� Spracovali sme žiadosť v rámci grantového programu Nadácie EPH na získanie 
finančných prostriedkov za účelom zlepšenia prístrojového vybavenia 
„Ultrazvukového systému HONDA HS – 1600 s T- sondou na ultrazvukové 
vyšetrenie pacientov na Oddelení onkológie a rádioterapie Fakultnej nemocnice 
v Nitre. Žiadosti nebola schválená. 

� Zabezpečili sme technické dovybavenie priestorov pre pacientov na Oddelení 
onkológie a rádioterapie Fakultnej nemocnici. 

� Vypracovali sme žiadosť o poskytnutie grantu od Medzinárodného klubu žien 
v Bratislave na projekt „Zakúpenie bezpečnostnej sady pre filmovú kontrolu pozície 



 

vysunutia zdroja“, ktorá by sa mala stať súčasťou celého systému zabezpečenia 
kvality brachyterapie na Oddelení onkológie a rádioterapie Fakultnej nemocnici 
v Nitre. Žiadosť nebola schválená. 

� Od organizácie Lions Club Nitra sme dostali viazané finančné prostriedky vo výške 
3 430,82 EUR, ktoré boli použité na zakúpenie nemocničného lôžka (1 ks), 
osviežovačov vzduchu Ionic – Care (10 ks) a dvoch mechanických invalidných 
vozíkov. Uvedené hnuteľné veci boli darované FN v Nitre a boli umiestnené na 
Oddelení onkológie a rádioterapie a na oddelení gynekológie. Dňa 18 decembra 
2017 sa konalo slávnostné odovzdanie s mottom „Aj malé dary dokážu veľmi 
pomôcť a stavajú sa pre nás veľkými“. 

� Na Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie vo FN Nitra sme v mesiaci 
november 2017 zakúpili a darovali 10 kusov stoličiek v sume 594,59 EUR. OZ 
NitraOnko touto čiastkou finančne participovalo na zveľadení oddelenia, ktoré slúži 
onkologickým pacientom. 

� V mesiaci november 2017 sme spracovali žiadosť v rámci grantového programu 
Nadácie ESET na vytvorenie krátkeho audiovizuálneho diela s názvom „Majme 
zdravie vo vlastných rukách“. Takouto modernou inovatívnou formou sme chceli 
upriamiť pozornosť širokej verejnosti na zdravú výživu, správnu životosprávu, 
zdravý životný štýl ako dôležitú súčasť prevencie onkologických ochorení. Žiadosti 
nebola schválená. 

� Na zlepšenie technického vybavenia pre pacientov sme zakúpili rôzne pomôcky 
v hodnote 500,-EUR (maliarske plátno, akrilové farby, ceruzky, pastelky a pod.), 
ktoré boli darované na Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie vo FN Nitra 
hlavne pre deti. 

� V decembri 2017 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 1300,-EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plány na rok 2018 

 
� Zorganizovať odborný seminár s mottom „Žiť zdravo“ s cieľom viac diskutovať 

na témy predchádzania a prevencie pred civilizačnými chorobami, zdravej 
výživy, správnej životosprávy a liečby onkologických ochorení. 

� Zakúpiť špeciálne zdravotnícke pomôcky a iné prístrojové vybavenie, ktoré 
pomôže zlepšiť komfort onkologickým pacientom. 

� Efektívne prostredníctvom nášho profilu na sociálnej sieti facebook výrazne 
propagovať aktivity a plány nášho združenia. 

� Spracovávať a predkladať žiadosti o poskytnutie grantov a finančných darov na 
realizáciu našich projektov a zapojiť sa aj do výziev na získanie nenávratného 
finančného príspevku z eurofondov. 

� Prevádzkovať Atlas ochorení na portáli prevencie „NitraOnko info“ 
združujúceho a poskytujúceho užitočné informácie o prevencii a liečbe 
onkologických ochorení a dostupný na web stránke www.nitraonko.sk. 

 
Stav účtu 
 

- Účtovný zostatok k 31.12.2016: 16 730,76 EUR; 
- Účtovný zostatok k 31.12.2017: 17 834,97 EUR; 

 
 
Výročná správa združenia za rok 2017 bola prerokovaná a schválená Členskou 
schôdzou Občianskeho združenia na podporu onkológie NitraOnko. 
 
 
V Nitre, dňa 30.3.2018 
 

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

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


