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1. Charakteristika združenia
Spoločnosť detskej onkológie Košice (ďalej len „SDOK“) je občianskym združením, ktoré
vzniklo preregistrovaním 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 nadáciách 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 pracovníci oddelenia detskej onkológie, rodičia liečených a
vyliečených detí, bývalí pacienti, študenti a všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud malých
onkologických pacientov.
Úlohou združenia je všestranná pomoc pacientom, ktorí sú liečení na oddelení a ambulancii
detskej onkológie Detskej fakultnej nemocnice Košice (ďalej len DFN) a ich rodičom.
Hlavným cieľom Spoločnosti je zvyšovanie štandardných podmienok pre hospitalizovaných a
ambulantných pacientov, ako po stránke všeobecnej, tak aj po stránke odbornej:
• dôstojné, moderné, vyhovujúce priestory pre oddelenie a ambulanciu,
• nákup nábytku, video a audiotechniky, televízorov, počítačov, kníh, hračiek a rôznych
spoločenských hier,
• zabezpečenie oddelenia modernou zdravotníckou technikou,
• nákup finančne náročného zdravotníckeho materiálu, v prípade akútnej potreby nákup
liekov,
• organizácia početných akcií pre deti pri príležitostí Mikuláša, Vianoc, Dňa narcisov,
Dňa detí,
• edukačné akcie s tematikou detskej onkológie pre členov a nečlenov Spoločnosti, ·
organizácia detských táborov – „Štvorlístok“ v čase letných prázdnin, tábory s
umeleckým zameraním v priebehu celého roka,
• organizácia výstav prác pacientov z oddelenia a ambulantných a vyliečených detí,
• benefičné plesy pre detskú onkológiu,
• organizácia a účasť na rôznych podujatiach podporujúcich detských onkologických
pacientov.
Všetky aktivity SDOK sa uskutočňujú za podpory širokej verejnosti, masmediálnych
komunikácií, rozličných vládnych a mimovládnych a súkromných organizácií, žiakov a
študentov základných, 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 2014 zorganizovalo detské tábory pre súčasných a bývalých
detských pacientov:
Vo februári 2014 sa uskutočnil zimný tábor v Mníchovskom potoku na chate Kamarát.
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Letný tábor ŠTVORLÍSTOK 2014 od 12. 07.2014 do 21.07.2014 v Nízkych Tatrách Krpáčovo hotel Polianka.
V júli zorganizovala SDOK v spolupráci s Bátor Táborom účasť detí v medzinárodnom
letnom tábore v Maďarskej republike.
Už tradične v mesiaci august prebieha letný tábor v mestečku „Tralaland“, ktorého
spoluorganizátorom a sponzorom bola Ivana Christová.
Spoločnosť SDOK podporuje relaxačné víkendové pobyty organizované Petrou Dakaj,
prostredníctvom sponzorov akcií SDOK organizuje pre deti víkendové pobyty v rekreačných
oblastiach na celom území SR.
Počas Veľkonočných sviatkov oddelenie už tradične navštívili zástupcovia z firmy Labaš a.s.,
pani Tinka Egryová a Anabella Hellebrandová.
Pri príležitosti MDD spoločnosť zorganizovala deň hier, kde SDOK deťom rozdávala darčeky
k ich sviatku. Oddelenie navštívili aj klauni z nadácie Červený nos, deti zo základnej
umeleckej školy a zo základných a stredných škôl.
Tradične na MDD Spoločnosť v spolupráci s NTS Košice, zorganizovala už po siedmykrát
celomesačnú akciu „Kvapka krvi pre detskú onkológiu“ na celom východnom Slovensku.
Počas sviatku MDD oddelenie navštívili aj deti zo základných a stredných škôl.
V novembri sa naši pacienti zúčastnili súťaže v kreslení pre deti s onkologickými ochoreniami
„Kúsok šťastia“. V tejto súťaži naša pacientka vyhrala druhé miesto a bola odmenená
vecnými cenami. SDOK dostalo z tejto súťaže finančný dar.
Na Mikuláša združenie usporiadalo rôzne akcie, keď oddelenie navštívili zástupcovia rôznych
podnikov, hypermarketov a škôl.
Na Vianoce bola zorganizovaná výborom SDOK „vianočná kapustnica“ s odovzdávaním
vianočných darčekov deťom aj hospitalizovaným mamičkám.
Už siedmy rok pravidelne pred Vianocami navštevujú a podporujú oddelenie
hokejisti HC Košice a ich fan klub .

košickí

Aj v roku 2014 združenie zabezpečilo účasť lekárov a sestier oddelenia detskej onkológie a
hematológie na pracovnej konferencii detských hematológov a onkológov ČR a SR, ktorá sa
konala v Olomouci.
Počas celého roka Spoločnosť úzko spolupracuje s neziskovou organizáciou Svetielko pomoci
Vo februári 2014 sa uskutočnil XVI. ročník Benefičného plesu.
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3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých
Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice za rok 2014 viedlo podvojné účtovníctvo v
zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 83/1990 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
Spoločnosť dosiahla v roku 2014 náklady v celkovej výške 75 354,13 EUR.
Náklady vo výške 15 039,74 EUR súviseli s organizovaním detských táborov a výletov.
Náklady vo výške 1 369,49 EUR boli vynaložené na reprezentačné účely.
Na lieky, zdravotnícke potreby a materiál vynaložilo združenie náklady v celkovej výške
7 501,22 EUR.
Spoločnosť detskej onkológie Košice dosiahla v roku 2014 výnosy v celkovej výške
84 703,89 EUR.
Z toho v roku 2014 boli prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 49 067,57 EUR
Do výnosov bolo preúčtovaných 9 408,52 EUR ako prijaté príspevky z podielu zaplatenej
dane z príjmov (2% z dane) roka 2013, ktoré boli spotrebované v roku 2014.
Od iných organizácií získalo združenie príspevky vo výške 21 626,99 EUR a fyzické osoby
prispeli čiastkou 11 085,98 EUR.
Celkové hospodárenie za rok 2014 sa skončilo kladným rozdielom výnosov a nákladov vo
výške 9 349,76 EUR po zdanení.

5. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice vlastní dlhodobý majetok vo forme
zdravotníckych prístrojov a pomôcok v celkovej hodnote 222 766,45 EUR. V roku 2014
združenie nenadobudlo ďalšie zdravotnícke prístroje a pomôcky, ktoré by boli zaradené do
dlhodobého majetku.
Obežný majetok združenia tvoria krátkodobé pohľadávky, finančný majetok a účty časového
rozlíšenia (náklady a príjmy budúcich období). V roku 2014 združenie nevykazovalo žiadne
krátkodobé pohľadávky. Stav finančného majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

k 31.12.2013 k 31.12.2014
(EUR)
(EUR)
Pokladnica
175,46
433,75
Bankové účty
25 443,91
61 381,97
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Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice vykazovalo nasledujúci stav krátkodobých
záväzkov z obchodného styku:

Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu krátkodobé záväzky

k 31.12.2013 k 31.12.2014
(EUR)
(EUR)
1 463,26
874,25
492,03
924,12
1 955,29
1 798,37

Financovanie činnosti združenia Spoločnosť detskej onkológie Košice sa zabezpečuje z darov
a príspevkov fyzických a právnických osôb a z prijatých príspevkov podielu zaplatenej dane.

6. Informácie o členoch združenia
Štruktúra členov združenia k 31.12.2014:
Prezident SDOK: MUDr. Irina Oravkinová
Viceprezident: MUDr. Natália Galóová
Tlačový tajomník: MUDr. Igor Jenčo
Hospodár: Jana Sinaiová Vilmonová
Členovia výboru:
MUDr. Ladislav Deák
JUDr. Ľudmila Slunečková
Mgr. Ľubomíra Selepová
RNDr. Eva Balážiková
Ing. Helena Kakulošová
Eva Francová
MUDr. Joštiaková
Ondrej Pastor
Martin Mušinský
Kontrolór Spoločnosti: Ing. Mária Straková

7. Zmeny a nové zloženie orgánov združenia, ku ktorým došlo v priebehu
roka
V priebehu roka 2014 nedošlo k zmenám vo výbore.
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8. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Najvyšším orgánom združenia Spoločnosť detskej onkológie Košice je zhromaždenie členov
spoločnosti zložené z členov združenia. Zhromaždenie rozhoduje o zániku a zlúčení
spoločnosti, schvaľuje stanovy spoločnosti, ich zmeny a doplnky, schvaľuje rozpočet a správu
o hospodárení, volí a odvoláva volených členov spoločnosti. Zhromaždenie členov
spoločnosti sa schádza najmenej raz ročne a zvoláva ho prezident spoločnosti.
Spoločnosť je spravovaná výborom spoločnosti. Výbor spoločnosti má 13 členov, šesť členov
výboru spoločnosti je volených spomedzi členov – zamestnancov Oddelenia detskej
onkológie DFN v Košiciach a sedem členov výboru sú volení spomedzi ostatných členov
spoločnosti zhromaždením členov spoločnosti. Výbor spoločnosti sa schádza na pravidelné
rokovania jedenkrát štvrťročne. Výbor spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, volí a odvoláva
prezidenta 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
neprítomnosti zastupuje prezidenta spoločnosti v plnom rozsahu viceprezident spoločnosti.
Ďalším orgánom spoločnosti je kontrolór, ktorý kontroluje hospodárenie spoločnosti,
upozorňuje jej orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a má právo
zúčastňovať sa zasadnutí výboru spoločnosti.

9. Ďalšie údaje
Po 31. decembri 2014 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
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