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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 letných a zimných táborov – „Štvorlístok“ v čase 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.
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2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu
k účelu založenia združenia
Združenie v priebehu roku 2020 zorganizovalo detské tábory pre súčasných a bývalých
detských pacientov:
V marci sa konal 7. zimný relaxačný tábor „Štvorlístok“ v termíne od 03. 03. 2020 do 08. 03.
2020 v lokalite Liptovský Ján, Jánska dolina, Alexandra Wellness hotel, pre 19 detí a 6
dospelých ako dozor.
Organizoval sa letný tábor ŠTVORLÍSTOK od 15. 08. 2020 do 25. 08. 2020 v horskom hoteli
Remata pre 26 detí a 6 dospelých ako dozor. Pre deti bol pripravený bohatý program plný
oddychu, relaxu, zábavy a výletov.
Dňa 15. februára sme si pripomenuli medzinárodný deň detskej onkológie. Tento deň je
poctou deťom, ktoré úspešne podstúpili alebo práve podstupujú náročnú onkologickú liečbu a
spomienkou na deti, ktoré svoj dlhý boj s nevyliečiteľnou chorobou prehrali.
Tradične na Veľkú noc spoločnosť SDOK zabezpečila pre deti na oddelení darčeky, sladkosti
a ovocie, aby im aj takto spríjemnili čas počas ich hospitalizácie.
Počas sviatku MDD spoločnosť SDOK zabezpečila pre deti na oddelení darčeky, sladkosti
a ovocie, aby im aj takto spríjemnili čas počas ich hospitalizácie.
V dňoch 16. 06. 2020 – 20. 06. 2020 Spoločnosť detskej onkológie Košice organizovala 11.
ročník Charitatívnej cyklojazdy s názvom „Na bajku onkodeťom“ na podporu liečby a
doliečenia onkologicky chorých detí. Tento projekt sa uskutočnil na území Slovenskej
republiky. Charitatívna cyklojazda vyniká medzi ostatnými nielen svojim rozsahom, ale
predovšetkým svojou formou prezentácie. Peletón vyštartoval dňa 16. 06. 2020 zo Stakčína a
konečným cieľom trasy bola opäť obec Stakčín. V peletóne bolo približne 35 cyklistov a tri
sprievodné vozidlá a policajné doprovody. Pelotón prechádzal mestami a obcami na
východnom Slovensku, kde mal množstvo zastávok, kde sa účastníci cyklopelotónu stretávali
s rôznymi osobnosťami, sponzormi, starostami miest a obcí, ktorí túto akciu podporili a to
najmä finančne. Účelom cyklojazdy bolo vyzbieranie finančných prostriedkov pre detskú
onkológiu Košice. Finančné náklady spojené s organizáciou celého projektu boli riešené
v réžii vyzbierania štartovného z ktorého sa hradili náklady spojené s organizáciou akcie. Do
akcie sa zapojili aj rôzne súkromné spoločnosti, ktoré akciu podporili finančne aj materiálne.
Všetky vyzbierané finančné prostriedky z darov pre detskú onkológiu boli venované práve
o.z. SDOK.
Tejto charitatívnej akcie sa osobne po celú dobu zúčastnil aj prezident SDOK Martin
Mušinský, ktorý bude zabezpečoval organizáciu, komunikačnú stránku a bezpečnosť priebehu
akcie. Dohliadal spoločne s policajnými zložkami na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, aby cyklisti neboli nijako ohrozený a aby priebeh akcie a presunov bol
plynulý a bezpečný.
Cyklojazda mla 5 etáp:
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1. etapa Stakčín - Svidník.
116 km +800m, -829m
2. etapa Svidník - Stará Lubovňa.
128 km + 1563m, -1245m
3. etapa: Stará Lubovňa - Tatranská Lomnica.
84 km +1519m, -1179m
4. etapa. Tatranská Lomnica - Košice.
127 km, +1862m, -2504m
5. etapa. Košice - Stakčín.
130 km, +1444m, -1426m
Počas Mikuláša a vianočných sviatkov prezident SDOK Martin Mušinský a členka výboru
SDOK Vierka Molčáková nakupovali, pripravovali a rozdávali mikulášske a vianočné
darčeky deťom na oddelení detskej onkológie, ktoré boli hospitalizované počas sviatkov.
Počas celého roka Spoločnosť úzko spolupracuje s neziskovou organizáciou Svetielko
pomoci.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých
Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice za rok 2020 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 2020 náklady v celkovej výške 101 460,04 EUR.
Náklady vo výške 33 836,37 EUR súviseli s organizovaním detských táborov a výletov.
Náklady vo výške 8 494,59 EUR boli vynaložené na pranie posteľného prádla.
Na lieky, zdravotnícke potreby a materiál vynaložilo združenie náklady v celkovej výške
18 831,96 EUR.
Spoločnosť detskej onkológie Košice dosiahla v roku 2020 výnosy v celkovej výške
120 137,92 EUR.
Z toho v roku 2020 boli prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 71 634,87 EUR.
Do výnosov bolo preúčtovaných 64 194,87 EUR ako prijaté príspevky z podielu zaplatenej
dane z príjmov (2% z dane) roka 2019, ktoré boli spotrebované v roku 2020.
Od iných organizácií získalo združenie príspevky vo výške 22 998,64 EUR a fyzické osoby
prispeli čiastkou 4 014,52 EUR.
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5. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020
Celkové hospodárenie spoločnosti za rok 2020 sa podľa účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2020 skončilo ziskom vo výške 18 677,88 EUR po zdanení.
Prezident spoločnosti navrhuje výboru spoločnosti zisk za rok 2020 preúčtovať na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov
Združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice vlastní dlhodobý majetok vo forme stavieb
vo výške 275 004,55 EUR a zdravotníckych prístrojov a pomôcok v celkovej hodnote
30 339,16 EUR. V roku 2016 združenie realizovalo stavebné úpravy na oddelení –
rekonštrukcia hematologickej ambulancie a čakárne v celkovej výške 27 038,65 €, ktoré boli
zaradené do dlhodobého majetku. V priebehu rokov 2018, 2019 a 2020 sa združenie
nevenovalo obstarávaniu nového dlhodobého majetku.
Obežný majetok združenia tvoria krátkodobé pohľadávky, finančný majetok a účty časového
rozlíšenia (náklady a príjmy budúcich období). V roku 2020 združenie vykazovalo
krátkodobé pohľadávky vo výške 1 295,99 EUR. Stav finančného majetku je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:

Pokladnica
Bankové účty

k 31.12.2020
(EUR)
1 993,55
128 645,52

k 31.12.2019
(EUR)
3 919,74
116 507,08

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 31.12.2020 k 31.12.2019
(EUR)
(EUR)
1 101,64
1 398,94
249,10
1 707,90
1 350,74
3 106,84

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

7. Informácie o členoch združenia
Štruktúra členov združenia k 31.12.2020:
Prezident SDOK: Martin Mušinský
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Viceprezident: MUDr. Jana Vajdová
Členovia výboru:
1. MUDr. Igor Jenčo
2. MUDr. Anna Joštiaková
3. MUDr. Ladislav Deák
4. MUDr. Natália Galoová
5. PhDr. Viera Molčáková
6. MUDr. Jana Vajdová
7. Peter Parkanský
8. JUDr. Denisa Trebuľová
9. Michal Karlík
10. Martin Mušinský
11. Stanislav Mácha
Kontrolór Spoločnosti: nebol vymenovaný, z dôvodu, že sa nenašla zodpovedná osoba, ktorá
by chcela danú činnosť vykonávať pre spoločnosť SDOK.

8. Zmeny a nové zloženie orgánov združenia, ku ktorým došlo v priebehu
roka
Noví členovia Výboru spoločnosti boli zvolení na obdobie jedného roka. Na rok 2020 boli
zvolení členovia výboru:
1. MUDr. Igor Jenčo
2. MUDr. Anna Joštiaková
3. MUDr. Ladislav Deák
4. MUDr. Natália Galoová
5. PhDr. Viera Molčáková
6. MUDr. Jana Vajdová
7. Peter Parkanský
8. JUDr. Denisa Trebuľová
9. Michal Karlík
10. Martin Mušinský
11. Stanislav Mácha

9. 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 11 členov, šesť členov
výboru spoločnosti je volených spomedzi členov – zamestnancov Oddelenia detskej
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onkológie DFN v Košiciach a piati členovia 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.

10. Ďalšie údaje
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus).
V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že
negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa
pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že
je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú
jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a
účtovnej závierky v roku 2021.
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