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1. Charakteristika združenia 
 
Spoločnosť detskej onkológie Košice je občianským združením, ktoré vzniklo preregistrova-
ním bývalej Nadácie detskej onkológie Košice. Nadácia detskej onkológie bola založená 
zdravotníckymi pracovníkmi oddelenia detskej onkológie v Košiciach za účelom pomôcť 
deťom s nádorovými ochoreniami a ich rodičom. V súvislosti so zmenou zákona o nadáciach 
rozhodol výbor Nadácie o jej zmene na občianske združenie. Združenie bolo registrované na 
MV SR dňa 16.9.1994 pod číslom VVS/1 – 900/90-13029-1. 
Členmi združenia sú zdravotnícki pracovnici oddelenia detskej onkológie, rodičia liečených a 
vyliečených detí, bývalí pacienti, študenti a všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud malých 
onkologických pacientov. 
 
Hlavným cieľom činnosti združenia je: 
- organizovanie edukačných akcií pre členov – prednášky, besedy s tématikou nádorových 
ochorení u detí, o možnosti ich liečby a o po liečebnej starostlivosti,  
- pomoc deťom členov spoločnosti a členom – bývalým už dospelým pacientom, ktorí preko-
nali onkologické ochorenie, integrovať sa do normálneho života,  
- vybavenie oddelenia prostriedkami slúžiacimi na spríjemnenie pobytu detských pacientov na 
oddelení a na ambulancii (hračky, knihy, audiovizuálna technika a pod.),  
- usporadúvanie charitatívnych akcií pre členov – koncerty, divadeľné predstavenia a pod. so 
zámerom získania finančnej pomoci na zakúpenie najkvalitnejších kompenzačných pomôcok, 
ktoré si vyžaduje charakter ochorení detských onkologických pacientov,  
- organizovanie detských letných táborov a táborov s umeleckým zameraním v priebehu celé-
ho roka pre členov a ich deti, predovšetkým pre tých, ktorí absolvovali liečbu na Oddelení 
detskej onkológie FN v Košiciach, 
- uspokojovanie ďalších špecifických potrieb detských pacientov s onkologickými ochore-
niami.  
 
Všetky aktivity sa uskutočňujú za podpory širokej verejnosti, masmediálnych komunikácií, 
rozličných vládnych a mimovládnych a súkromných organizácií, žiakov a študentov základ-
ných, stredných a vysokých škôl, samosprávnych orgánov, cirkví a jednotlivcov. 
 

 
2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu 

k účelu založenia združenia 
 
Združenie v priebehu roku 2010 zorganizovalo 4 detské tábory pre súčasných a bývalých det-
ských pacientov, a to letný tábor Štvorlístok v čase od 24.06. do 03.11.2010  v Banskej Štiav-
nici - Počúvadlianske jazero, kde deti navštívila Lucia Hablovičová, hasiči záchranného zboru 
SR B.B. a policajti z Krajského riaditeľstva policajného zboru SR B.B. V júli a v auguste zor-
ganizovala SDOK  v spolupráci s Bátor Táborom dva turnusy  medzinárodného  letného  „Bá-
tor tábora  v Maďarskej republike, v auguste  letný tábor v mestečku „Tralaland“,  ktorého 
spoluorganizátorom a sponzorom bola Ivana Christová a zahraničný letný tábor pre malé deti 
spolu s jedným  rodinným príslušníkom v Chorvátsku v mestečku Sučuraj v spolupráci s Mgr. 
Igorom Sidorom (Most-HID), ktorý nám sponzoroval ubytovanie. 
  
Pri príležitosti Dňa Narcisov Oddelenie detskej onkológie a hematológie navštívili deti z via-
cerých základných a stredných škôl. 
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V čase od 1.marca do 31.decembra SDOK zorganizovala verejnú zbierku „DREŇ PRE DET-
SKÚ ONKOLÓGIU“ na podporu Národného registra darcov kostnej drene. 
 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí združenie v čase od 1.júna  do 31.júna usporiadalo 
po tretíkrát akciu „Kvapka krvi pre detskú onkológiu“. 
  
Pri príležitosti MDD spoločnosť zorganizovala  „indiánsky deň“ (karneval pre deti). Oddele-
nie navštívili známe osobnosti: starosta Mutafov, Miro Šmajda, Marián Čekovský.  
 
19.06.2010 o 19:00 SDOK v Radničnej sále Košice zorganizovala burzu“ Na krídlach nádeje“ 
spojenú s predajom vecí od rôznych umelcov, Petra Dvorského, Mariana Čekovského, Talian-
skeho dirigenta P.Gatta a iných. Výťažok z burzy bol použitý na podporu projektu „Dreň pre 
detskú onkológiu“. 
 
V mesiaci jún za podpory SDOK bývalý onkologický pacient Ladislav Staňo usporiadal  
v galérii Valaliky výstavu kamenársky prác na podporu oddelenia detskej onkológie 
a hematológie. 
  
V júni bol zrealizovaný projekt Walmark - na bicykli deťom. Člen organizačného výboru 
odovzdal prezidentovi SDOK finančný dar, ktorý bude použitý na plánovanú rekonštrukciu 
oddelenia. 
 
25. septembra v ZOO Kavečany združenie zorganizovalo pre všetky deti a ich rodinných prí-
slušníkov “Športový deň“. 
 
Na Mikuláša združenie usporiadalo rôzne akcie, keď oddelenie navštívili rôzne podniky,  hy-
permarkety, školy, tanečný súbor z Matice slovenskej, členovia Ľudovej hudby a ženského 
speváckeho zboru FS Železiar  a iní sponzori. Na Vianoce bola zorganizovaná „vianočná ka-
pustnica“  s odovzdávaním vianočných darčekov deťom aj hospitalizovaným mamičkám. 
 
V decembri, SDOK v Slovenskom technickom múzeu usporiadalo  akciu „Betlehemy...deti 
z onkológie a ich priatelia“ spojenú s výstavou prác, ktoré vytvorili onkologický pacienti. 
 
1.12.2010 navštívili oddelenie najvernejší členovia fanklubu HC Košice pod vedením Branis-
lava Čopa spolu so štvoricou košických hokejistov, kapitánom Peťom Bartošom, Julom Hu-
dáčkom, Stanom Gronom a Robom Tomíkom. V novembri počas posledných troch domácich 
zápasov vyzbierali 1500 eur. Chalani priniesli deťom darčeky, zakúpili digitálny tlakomer a 
čiastku 1000 eur venovali pre Národný register darcov kostnej drene SR.  
 
21.12.2010 o 17:00 v Historickej radnici združenie usporiadalo benefičný koncert pre detskú 
onkológiu, na ktorom sa zúčastnili Miro Šmajda, Katka Knechtová, Karolína Majerníková, 
klauni „Červený nos“. 
 
V novembri sa naši pacienti zúčastnili súťaže v kreslení pre deti s onkologickými ochoreniami  
„Kúsok šťastia“. V tejto súťaži naši pacienti vyhrali jedno prvé a dve druhé  miesta a boli od-
menení vecnými cenami podľa vlastného výberu. Oddelenie dostalo sponzorsky deky a pap-
lóny. 
 
Aj v roku 2010 združenie zabezpečilo účasť lekárov a sestier oddelenia detskej onkológie a 
hematológie na pracovnej konferencii detských hematológov a onkológov v Prahe. 
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Vo februári 2010 sa uskutočnil XIII. ro čník Benefičného plesu, na ktorom boli ocenení klauni 
z nadácie Červený nos za liečbu duše (zoznam sponzorov je každý rok aktualizovaný na in-
ternetovej stránke SDOK). 
 
 
3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiah-

nutých 
 
Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice za rok 2010 viedlo podvojné účtovníctvo 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov, 
ako aj postupov účtovania v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 24342/2007-74 v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z 28. novembra 2007 č. 25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a 
rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené na účel podnikania. 
 
 
4. Prehľad o nákladoch a výnosoch 
 
Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice dosiahlo v roku 2010 náklady vo výške 
131 428 EUR. 
 
Náklady vo výške 9 363 EUR súviseli s organizovaním detských táborov a výletov. 
 
Náklady vo výške 10 544 EUR boli vynaložené na reprezentačné účely. 
 
Na lieky, zdravotnícke potreby a materiál vynaložilo združenie náklady vo výške 14 896 
EUR. 
 
Na zdravotnícke prístroje a zariadenia (tlakomer, chladnička a pod.) bolo vynaložených 5 675 
EUR. 
 
Spoločnosť detskej onkológie Košice dosiahla v roku 2010 výnosy vo výške 91 720 EUR. 
 
V roku 2010 združenie neprijalo žiadne prostriedky z podielu zaplatenej dane z príjmov. Do 
výnosov bolo preúčtovaných 38 598 EUR ako prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 
z príjmov (2% z dane), ktoré boli spotrebované v roku 2010. 
 
Od iných organizácií získalo združenie príspevky vo výške 22 489 EUR a fyzické osoby pri-
speli čiastkou 11 976 EUR.  
 
Celkové hospodárenie za rok 2010 sa skončilo záporným rozdielom výnosov a nákladov vo 
výške 54 477 EUR.  
 
 
5. Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice vlastní dlhodobý majetok vo forme zdravot-
níckych prístrojov a pomôcok v celkovej hodnote 219 747 EUR. Z toho v roku 2010 združe-
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nie nadobudlo zdravotnícke prístroje a pomôcky v celkovej hodnote 2 485 EUR (aseptický 
box). 
 
Obežný majetok združenia tvoria  krátkodobé pohľadávky, finančný majetok a prechodné 
účty aktív.  
 
Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok z obchodného styku je uvedená v nasledujúcej 
tabuľke: 
 

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010
EUR EUR

pohľadávky v lehote splatnosti 0 0
pohľadávky po lehote splatnosti 0 0
spolu 0 0 

 
Stav finančného majetku zobrazuje nasledujúca tabuľka: 
 

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010
EUR EUR

pokladnica 275 445
bankové účty 96 961 59 859
spolu 97 236 60 304 

 
Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice vykazovalo nasledujúci stav krátkodobých 
záväzkov z obchodného styku: 
 

k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010
EUR EUR

záväzky v lehote splatnosti 7 545 3 273
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 0 0
spolu krátkodobé záväzky 7 545 3 273 

 
Financovanie činnosti združenia Spoločnosť detskej onkológie Košice sa zabezpečuje z darov 
a príspevkov fyzických a právnických osôb a z prijatých príspevkov podielu zaplatenej dane. 
 
Na účtoch časového rozlíšenia sú vykázané nevyfakturované dodávky a nespotrebovaný prí-
spevok z podielu zaplatenej dane: 
 

 31. 12. 2009  31. 12. 2010
EUR EUR

Nevyfakturované dodávky 617 262
Výnosy budúcich období - odpisy darovaného 
DM 8 341 8 560
Výnosy budúcich období - nepoužitý príspevok z 
podielu zaplatenej dane 200 727 164 781,83
spolu 209 685 173 604 
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6. Informácie o členoch združenia  
 
Štruktúra členov združenia k 31.12.2010:  
 
Prezident SDOK:  MUDr. Irina Oravkinová 
Viceprezident:  MUDr. Natália Galóová 
Tlačový tajomník: MUDr. Igor Jenčo 
Člen pre právne vzťahy: JUDr. Ľudmila Slunečková  
Hospodár:  Jana Vilmonová  
Členovia výboru:  MUDr. Ladislav Deák 
                                                         MUDr. Ivana Senčáková 
                                                         Mgr. Ľubomíra Selepová 
                                                         Mgr. Jana Majerčáková 
                                                         Ing. Helena Kakulošová 
                                                         Eva Francová  
 Peter Karlík  
                                                         Ondrej Pastor 

 
 

7. Zmeny a nové zloženie orgánov združenia, ku ktorým došlo v priebehu 
roka 

 
V priebehu roka 2010 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov združenia. 

 
 

8. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky 
 

Najvyšším orgánom združenia Spoločnosť detskej onkológie Košice je zhromaždenie členov 
spoločnosti zložená z  členov združenia. Zhromaždenie rozhoduje o zániku a zlúčení spoloč-
nosti, schvaľuje stanovy spoločnosti, ich zmeny a doplnky, schvaľuje rozpočet a správu 
o hospodárení, volí a odvoláva volených členov spoločnosti. Zhromaždenie členov spoločnos-
ti sa schádza najmenej raz ročne a zvoláva ho prezident spoločnosti.  
 
Spoločnosť je spravovaná výborom spoločnosti. Výbor spoločnosti má 13 členov, sedem čle-
nov výboru spoločnosti je volených spomedzi členov – zamestnancov Oddelenia detskej on-
kológie DFN v Košiciach a šiesti členovia výboru sú volení spomedzi ostatných členov spo-
ločnosti zhromaždením členov spoločnosti. Výbor spoločnosti sa schádza na pravidelné roko-
vania jedenkrát štvrťročne. Výbor spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, volí a odvoláva pre-
zidenta a viceprezidenta spoločnosti, rozhoduje v období medzi zhromaždeniami o použití 
prostriedkov spoločnosti v súlade s jej cieľom, zvoláva a pripravuje zhromaždenie členov 
spoločnosti, schvaľuje organizačný poriadok výboru, jeho zmeny a doplnky, udeľuje čestné 
členstvo Spoločnosti detskej onkológie významným osobnostiam spoločenského, kultúrneho 
a profesionálneho života. 
  
V mene spoločnosti koná vo všetkých právnych vzťahoch prezident spoločnosti. V jeho neprí-
tomnosti zastupuje prezidenta spoločnosti v plnom rozsahu viceprezident spoločnosti.  
 

Ďalším orgánom spoločnosti je kontrolór, ktorý kontroluje hospodárenie spoločnosti, upozor-
ňuje jej orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a má právo zúčastňovať 
sa zasadnutí výboru spoločnosti. 
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9. Ďalšie údaje 
 
Po 31. decembri 2010 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Ročná účtovná závierka za rok 2010 


