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VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2010

NADÁCIA LEUKÉMIE KTO SME A ČO JE NAŠÍM POSLANÍM
NADÁCIA LEUKÉMIE JE VEREJNOPROSPEŠNÁ, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
S CELOSLOVENSKOU PÔSOBNOSŤOU, KTORÁ PODÁVA POMOCNÚ RUKU ĽUĎOM
CHORÝM NA LEUKÉMIU A INÉ ONKOHEMATOLOGICKÉ CHOROBY.
Každým rokom stúpa počet detí aj
dospelých s hematologickými a inými
malignitami, útlmami krvotvorby, ktorým
nádej na zdravý i plnohodnotný život prináša
iba úspešná transplantácia krvotvorných
buniek. Liečenie týchto pacientov na úrovni
súčastných poznatkov v dnešnej finančnej
situácii nášho zdravotníctva je nesmierne
náročné. Štátom vyčlenené peniaze nestačia
v plnom rozsahu kryť nákladnú liečbu.
Intenzívna
chemoterapia,
transplantácia
kostnej drene či periférnych krvotvorných
buniek sú veľmi drahé. Zdravotné poisťovne
síce preplácajú náklady na lieky a niektoré
špeciálne
materiály
spotrebované
pri

transplantácii, ale veľkým problémom
zostáva napríklad zakúpenie moderných
prístrojov, zabezpečenie ich nákladnej
prevádzky a opravy, zavádzanie špeciálnych
laboratórnych postupov, ktoré sú nevyhnutné
pre úspešnú liečbu, ako aj modernizácia
liečebného a lôžkového úseku nemocníc.
Aby sa zvýšila nádej na vyliečenie ťažko
chorých, niekoľko lekárov z Kliniky
hematológie a transfúziológie Fakultnej
nemocnice v Bratislave založilo v roku 1994
Nadáciu Leukémie.

NADÁCIA VIDÍ SVOJE POSLANIE V BOJI SO ZÁKERNOU LEUKÉMIOU NA VIACERÝCH BOJOVÝCH
POLIACH:

•

•
•

finančne podporuje liečebnú starostlivosť o ľudí s týmto ochorením, v mnohých prípadoch len
čiastočne hradenú zdravotnými poisťovňami – zabezpečuje modernizáciu prístrojového a
technického vybavenia v záujme zlepšenia diagnostiky a liečby leukémií na KHaT v NsP sv.
Cyrila a Metoda v Bratislave, kde je aj sídlo nadácie,
finančne podporuje program transplantácií krvotvorných buniek, a tým prináša pacientom nádej
na zdravý i plnohodnotný život,
pravdepodobnosť, že vhodným darcom krvotvorných buniek (v prípade nutnosti transplantácie)
bude blízky príbuzný pacienta je však len 25 %, v prípade nezhody je potrebné hľadať pre
pacienta nepríbuzného darcu medzi zdravými dobrovoľníkmi. Nadácia Leukémie preto
spolupracuje s Národným registrom darcov kostnej drene Slovenskej republiky

Nadácia Leukémie pôsobí na Klinike hematológie a transfúziológie v Nemocnici
republike
má akreditáciu na nepríbuzenskú transplantáciu periférnych krvotvorných buniek a kostnej
drene. Pacienti z celého Slovenska hľadajú pomoc na tomto pracovisku.

s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktorá ako jediná v Slovenskej

KHaT úzko spolupracuje aj s Národným registrom darcov kostnej drene Slovenskej
republiky, ktorý vyhľadáva a testuje vhodných darcov pre jej dospelých pacientov a aj pre potreby
detskej transplantačnej jednotky.
Transplantácie krvotvorných buniek sa začali vykonávať v roku 1989.
Prvá nepríbuzenská transplantácia kostnej drene na Slovensku sa uskutočnila v roku 1999 na
KHaT FN od dobrovoľného darcu z Českého národného registra darcov drene v Plzni.
V roku 2010 sa prvý raz uskutočnila nepríbuzenská transplantácia kmeňových krvotvorných
buniek od darcu zo slovenského Národného registra pre pacienta s leukémiou.

________________________________________________________________________
NADÁCIA LEUKÉMIE SA PRI LIEČBE PACIENTOV ANGAŽUJE PREDOVŠETKÝM FINANČNE:
O hradí nákup, prevádzku a údržbu prístrojového i technického vybavenia KHaT NsP, ktoré
nemocnica nie je schopná pokryť z vlastných finančných zdrojov.
Vďaka Nadácii Leukémie a predovšetkým vďaka ľuďom, ktorí ju podporili finančne, boli od
roku 1995 do roku 2009 zakúpené prístroje a technické vybavenie v hodnote približne 334 000 €:
- kryokonzervačné zariadenie na
zmrazovanie krvotvorných buniek – 33 000 €
- bedside monitor – 83 000 €, 2 kusy
- nádoba na kvapalný dusík – 2 830 €
- vodný kúpeľ do laboratória – 2 230 €
- desať infúznych púmp – každá po 2 000 €
- defibrilátor na resuscitáciu pacienta so
zástavou srdca – 5 730 €
- klimatizačné zariadenie na
hematológiu – 4 600 €
- počítačové vybavenie pre liečbu
a administratívu – 4 269 €
- nosidlá s podvozkom pre pacientov –
1 730 €
- vozík na materiál – 370 €
- odsávačka na odsávanie zahlienených
dýchacích ciest – 1 870 €
- 12 infúznych púmp – každá po 670 €
- elektrický sporák – 700 €
- televízor – 370 €
- SFW – 2 000 € , UPD – 770 €
- ultrazvukový inhalátor – 670 €
- digitálne tlakomery – 9 ks za 970 €
- obedáre – 330 €
- paplóny, vankúše – 370 €
- celokovové ihly – 1 070 €
- diagnostický (anti-HCV) set – 2 400 €
- zriadenie telef. ústredne, ISDN linka na
oddelenie, optický kábel – 2 700 €
- zriadenie rozvodu kábl. televízie na
lôž. oddelenie – 1 400 €
- zavedenie dorozumievacieho zariadenia
sestra – pacient na lôžkové
oddelenie – 3 870 €
- multifunkčné zariadenie Di2011
a kontrolér k nemu – 2 260 €
- bedrové aspiračné ihly – 600 €
- spektrofotometer na meranie koncentrácie
DNA – 7 400 €
- chladnička a mraznička na skladovanie
diagnostík – 466 €
- centrifúga na izoláciu DNA – 7 666 €
- miešačka do DNA laboratória – 466 €
- termocykler s programovým vybavením –
7300 €
- elektroforetický systém a elektrický zdroj
na elektrofotézu – 1 600 €
- hamiltonová a elektronická pipeta – 800 €

- prenosný chladiaci box na prepravu
krvotvorných buniek zo zahraničných
registrov – 100 €
- hydragel kity – 966 €
- vyšetrovacie lôžko so zdvíhacou
konštrukciou na ambulanciu – 266 €
- kreslo pre pacientov počas odberu krvi –
600 €
- monoklonové protilátky – 600 €
- elektrický zdroj na elektrofotézu – 566 €
- hrebene pre elektrofor. systém – 100 €
- 2 mrazničky pre potreby hematologického
oddelenia – 1 600 €
- multifunkčné zariadenie s faxom – 600 €
- MCS + separátor krvných elementov
v hodnote 71 400 €
- počítačový program pre Národný
register DKD – 10 900 €
- dorozumievacie zariadenie sestra - pacient –
15 600 €
- klimatizácia pre oddelenie HLA – 5300 €
- Spectra apheresis systém - separátor
krvných elementov – 23 600 €.
- konziliárny oftalmoskop - 670 €
- trepanobioptické ihly a ihly na biopsiu
kostnej drene v sume 900 €
- tlakomer za 100 €
- diagnostický set - roztoky- 930 €
- analyt.a dokument. softvér Gene tools pre
NRDKD - 1 160 €
- kontajnery na uskladnenie krvných
elementov – 11 700 €
- zariadenie na monitorovanie chladiarenských
a mraziarenských zariadení za - 6 693 €
- laboratórne počítadlo Labcounter
s príslušenstvom – 1 481 €
- nábytok do laboratórií – 1 130 €.
- dávkovače liekov a perfusor v počte 3 ks –
2 998 €
- dvojkrídlové dvere - 1 646 €
- slúchadlá k hovorovému dorozumievaciemu
zariadeniu v počte 5 ks - 300 € ,
- vozík na rozvoz stravy po oddelení - 265 €
- tlačiareň - 82 €
- tlačiareň na kódy - 444 €
- neustála údržba a modernizácia prístrojov
- a ďalšie prepotrebné prístroje

V priebehu rokov pôsobila Nadácia Leukémie v dvoch zdravotníckych zariadeniach, čo bolo
v dôsledku rozhodnutia ministerstva zdravotníctva SR. V júli 2003 bola starostlivosť o pacientov
s onkohematologickými chorobami presunutá z ulice Partizánska na Kliniku hematológie
a transfúziológie v Nemocnici s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave – Petržalke.
Na pôvodnom pôsobisku na Partizánskej ulici nadácia financovala nákladnú prestavbu
transplantačnej jednotky v hodnote približne 50 tisíc € – položenie novej strešnej krytiny, 5
samostatných izieb s vlastným sanitárnym zariadením pre 5 jednotlivých pacientov (nevyhnutné kvôli
strate imunity u pacienta po transplantácii). Potrebnej prestavby sa dočkal aj klinický a ambulantný
úsek – nakúpilo a namontovalo sa nábytkové zariadenie, parkety a podlahová krytina, vertikálne
žalúzie, dali sa vyrobiť informačné tabule a plagáty pre pacientov.
Priestory ambulantnej a lôžkovej časti v NsP sv. Cyrila a Metoda, terajšom sídle nadácie,
určené pre pacientov s onkohematologickými chorobami boli v nevhodnom technickom stave, preto
nadácia v súlade so svojím štatútom z vlastných zdrojov financovala rozsiahle stavebné úpravy. Na
náklady nadácie bola do konca roka 2009 prestavaná, vymaľovaná a zariadená nábytkom ambulantná,
lôžková a klinická časť v sume viac ako 100 000 €. Bližšie informácie o prestavbe v jednotlivých
rokoch je možné získať vo výročných správach za predchádzajúce roky.
O z finančných zdrojov Nadácie Leukémie plynú aj peniaze na úhradu nákladov pri liečbe a
transplantácii u tých pacientov, ktorým tieto výdavky nepokryje ich zdravotná poisťovňa –
na tieto účely slúžia nadačné fondy, do ktorých sú financie získavané predovšetkým
prostredníctvom príbuzných pacientov a verejnosti formou dobrovoľných príspevkov,
pričom nadácia právne zastrešuje finančné zbierky do týchto nadačných fondov pre
jednotlivých pacientov pri ich liečbe i transplantácii.

________________________________________________________________________

NADÁCIA LEUKÉMIE - NÁRODNÝ REGISTER DARCOV
KOSTNEJ DRENE SR
V roku 1994 bol na Slovensku založený Národný register darcov kostnej drene SR. Najprv
ako samostatný právny subjekt, v roku 1997 v dôsledku prijatého zákona o verejnoprospešných
organizáciách bolo nutné previesť ho pod krídla dovtedy sesterskej Nadácie Leukémie. Tento právny
stav trval až do roku 2008, v danom roku sa Národný register osamostatnil ako Občianske združenie
na podporu Národného registra DKD.
Dnes obe organizácie úzko spolupracujú spojené rovnakým poslaním – napomáhať pri
liečebnom procese pacientom, ktorým život ohrozuje leukémia. NRDKD SR vytvára vlastnú
databázu dobrovoľných darcov kostnej drene. Komunikuje s národnými registrami DKD iných krajín
v prípade, že nenájde vhodného darcu v našej republike a dovyšetruje potenciálnych darcov pre
konkrétnych pacientov, zároveň organizuje dovoz štepu zo zahraničia.
Nadácia Leukémie má na starosti finančnú výpomoc pri zabezpečení liečby
a transplantácie a hradí každoročné povinné poplatky - členské do BMDW a WMDA.
Vstupné vyšetrenie jedného darcu krvotvorných buniek na požadovanej úrovni stojí 330 EUR,
preto rozširovanie NRDKD bez systematickej finančnej podpory nie je možné. Získavanie financií iba
z alternatívnych zdrojov neumožňuje dosahovať ani približné počty darcov v okolitých európskych

štátoch. Počet ich darcov sa pohybuje od 3 500 000 (Nemecko), 50 000 – 60 000 darcov krvotvorných
buniek (Poľsko, Česko, Rakúsko) až po 5 000 darcov (Maďarsko). Národné registre sa stávajú
efektívne až pri dostatočnom počte darcov, vzhľadom k počtu obyvateľov SR by slovenský register
mal mať 10-15 tisíc dobrovoľných darcov krvotvorných buniek.

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE NADÁCIE V ROKU 2010
PRÍJMY NADÁCIE:
Pre napĺňanie poslania Nadácie Leukémie
je potrebná nielen profesionalita a presvedčenie
lekárov i zdravotníckeho personálu, ale aj
duchovná a finančná priazeň jednotlivcov,
organizácií i firiem v našej krajine. Financie
potrebné k realizácii všetkých programov získava
nadácia z niekoľkých zdrojov: úroky z majetku
nadácie a finančné príspevky od fyzických osôb
a organizácií. V minulom roku sme už po deviaty
krát využili aj iný zdroj príjmov – 2% príspevky

z podielu zaplatenej dane. Každá fyzická
i právnická osoba mohla venovať 2%
z dane, ktorú už odviedla štátu za rok 2009,
na verejnoprospešné účely, v prospech
určitej nadácie, občianskeho združenia,
neinvestičného fondu atď. Desiatky
občanov a organizácií z celej našej krajiny
nám týmto spôsobom prejavili dôveru,
vďaka čomu sme obdržali sumu – 34 507 €.
Ďakujeme všetkým darcom.

NAŠIMI PODPOROVATEĽMI A DARCAMI v uplynulom roku boli desiatky občanov, ktorí
prispeli na nadačný účet prostredníctvom bankových prevodov, alebo poštových zloženiek. Všetkým
menovaným i nemenovaným ľuďom, ktorí často neváhali vziať zo svojho mála a darovať to na
potrebnú a zmysluplnú činnosť, úprimne ďakujeme. Rovnako radi vyslovujeme poďakovanie i
všetkým sponzorom, venujúcim nám peniaze, alebo hnuteľné dary formou darovacej zmluvy.
Finančné čiastky v hodnote 100 € a viac obdržala Nadácia Leukémie v roku 2010 od týchto darcov:
TNT Express Worldwide
Tesco stores
Pfizer Luxembourg SA
Deloitte Audit s.r.o.
Novartis Slovakia
Žufa Róbert, MVDr.
Dagmar Volková
Maťovčík Vladimír, Ing.

1 311 €
500 €
1 000 €
2 250 €
5 000 €
40 €
390 €
170 €

Huberová Eva, MUDr.
350 €
Jakubčák Dušan
625 €
Karol Polena
1 000 €
Benefičný koncert – zbierka
545 €
Galko Dušan, Ing.
1 000 €
Diabelko Dušan
200 €
Johnson&Johnson
15 000 €

Spoločnosť Johnson&Johnson venovala nadácii finančný dar v sume 15 000 €. Tento dar bol
určený špeciálne na prestavbu ambulancií pre pacientov podstupujúcich ambulantnú chemoterapiu.
Spoločnosť Unomed spol. s.r., Trenčín darovala 8 ks LCD televízorov pre Nadáciu Leukémie.
Prijatý dar mal hodnotu 1832 € a televízory využívajú výlučne pacienti na transplantačnom centre.
Ešte raz ďakujeme aj darcom, ktorí nám venovali finančné čiastky v rokoch 2001 – 2009.

Aj vďaka týmto prispievateľom dosiahol príjem nadácie v roku 2010 sumu 66 715 €, z toho
finančné dary a príspevky od organizácií i jednotlivcov spolu s prijatými darmi tvorili sumu 31 214 €, 2%
príspevky 34 507 €, úroky 293 € a iné ostatné výnosy 701 €.

DARY A PRÍSPEVKY : 31 214 EUR

PRÍJMY ZA ROK 2010 : 66 715 EUR
dary a príspevky - 31 214 €
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VÝDAVKY NADÁCIE:
AKÉ ČINNOSTI SME VYKONÁVALI V OBDOBÍ ROKA 2010?
Nadácia sa v súlade so svojím štatútom venovala predovšetkým finančnému zabezpečeniu
prevádzky liečebného úseku KHaT, ktoré slovenské zdravotníctvo vzhľadom na nepriaznivú finančnú
situáciu nie je schopné zabezpečiť v dostatočnej miere:
•
•
•

nákup prístrojov, zariadenia a spotrebného materiálu pre prevádzku
transplantačného centra i ambulantného úseku,
financovanie stavebných úprav,
servis prístrojov na KHaT, ktoré nebolo možné pokryť z rozpočtu NsP.

klinického

oddelenia,

Na jar 2010 prebehli stavebné úpravy na hematológii – na laboratórno-diagnostickom oddelení. V nových
priestoroch, pridelených tomuto oddeleniu, sa vykonali murárske, maliarske a vodoinštalačné práce spolu
s pokládkou plávajúcej podlahy za 2374 €. Nadácia hradila kúpu 8 laboratórnych stolov a 14 kontajnerov
v sume 6998 € do priestorov LD oddelenia. Zakúpilo sa laboratórne vybavenie v hodnote 5595 € : stôl - 7ks +
2ks, skriňa policová - 2ks, skriňa dvierková - 1ks, skrinka pod stôl - 6ks, skrinka dvierková - 2ks., rovnako aj
digitálne stopky (56 €).
V mesiaci júl a august sa prestavovalo na lôžkovom oddelení Kliniky HaT, konkrétne na jednotke
intenzívnej starostlivosti a v transplantačnom centre. Dôvodom pravidelných úprav boli prísne hygienicke
štandardy, nakoľko pre daných pacientov je nevyhnutné takmer sterilné prostredie. Na oddelení prebehli
stavebné a maliarske úpravy v hodnote 17 tisíc €, bolo položené nové hygienické PVC (6000 € + 5500 €).
Do transplantačného centra pribudli nové pracovné pulty – pult so skriňou otvorenou, so skriňou
s posuvnými dverami s pracovnou doskou – 5ks v sume 2157 €.
Na sklonku roka 2010 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia onkohematologických ambulancií pre
pacientov, ktorým je podávaná ambulantná chemoterapia. Nadácia Leukémie v predošlom roku financovala
architektonický projekt v hodnote 1330 €. Pre nedostatok financií sa zrealizovala prestavba len časti
plánovaného objektu. Spoločnosť Johnson &Johnson venovala nadácii finančný dar v sume 15 000 €, určený
špeciálne na prestavbu ambulancií pre pacientov podstupujúcich ambulantnú chemoterapiu. Dané priestory
sa zrekonštruovali a vymaľovali za 9200 €, zaviedla sa klimatizácia (5461 €).

Nadácia uhradila upgrade systému kapslovej endoskopie, spolu s 10 zobrazovacími kapsulami. Tento
prístroj s najmodernejším softvérom v hodnote 13 800 eur následne darovala Gastroenterologickej klinike
SZU a UNB vo Fakultnej nemocnici Ružinov. Prednostne ním budú vyšetrovaní pacienti po chemoterapii,
alebo transplantácii kostnej drene.
Na oddelenie JIS a do transplantačného centra sú určené dávkovače liekov na chemoterapiu – kvapkový
senzor s príslušenstvom v počte 2 ks (578 €). Kúpil sa aj laserový snímač kódov pre krvnú banku – 131 €. Na
zlepšenie kondície pacientov slúžia nová rotana a gymnastické lopty (29 €) aj stepper (39 €) v rehabilitačnej
miestnosti, k dispozícii majú 15 ks osobných váh (263 €). Komfort pacientov zvyšuje aj pripojenie 5
televíznych prijímačov na izbách, mesačné faktúry v sume 9,60 € za televízny signál hradí nadácia.
Pre lekárov a zdravotné sestry na oddelení a do lekárskej izby nadácia financovala nákup 9 počítačových
zostáv (1836 € + 2295 €, v cene aj 2 tlačiarne). Zakúpila aj 2 laserové tlačiarne v hodnote 185 € a 194 €,
neskôr aj tonery (70 € a 171 €).
Na lekárskej izbe uhradila nadácia kúpu: kancelársky stôl, kontajnery – 4ks, skriňa na dokumenty – 2ks,
skriňa na spisy -1ks, regál na spisy – 2ks, 5 kusov kresiel v cene 1834 €. Skriňa na spisy a skriňa na
dokumenty boli zakúpené na sekretariát prednostovi (spolu 264 €). Na pohotovostnú službu do krvnej banky
pribudla rozkladacia pohovka v hodnote 396 €.
Počas stretnutia pacientov zo Slovenského klubu pacientov po transplantácii kostnej drene hradila
Nadácia Leukémie prenájom priestorov aj občerstvenie, spolu 180 €.
Z účtov nadácie plynuli aj financie na opravy a údržbu rôznych prístrojov potrebných pre prevádzku
Kliniky HaT: servis tlačiarne za 212 €, validácia prístroja Haemonetic MCS za 304 €, validácia-preventívna
kontrola a nastavenie systému Cobe spectra – 321 €.
Nadácia Leukémie preplácala aj telefónne účty za 2 telefónne linky (lôžkové oddelenie a HLA),
používané lekármi a zdravotným personálom pri vykonávaní ich činnosti.
V rámci podpory vzdelávania a medzinárodných kontaktov (v súlade so štatútom nadácie) sa aspoň
čiastočne preplácali lekárom a zdravotnému personálu niektoré cestovné výdavky na kongresy, prednášky,
konferencie (v celkovej sume 152 €). Išlo o udalosti ako IX. celoštátna odborná konferencia technických
pracovníkov v Trenčíne a konferencia EBMT vo Viedni.
Z účtu nadácie boli odvedené aj nevyhnutné členské príspevky do medzinárodných registrov darcov
kostnej drene a hematologických spoločností: EBMT- 825 €.
Nadácia poskytla príspevok 1100 € Národnému registru darcov KD SR ako vyrovnanie financií (zostatok
na ich účte) po osamostatnení sa Národného registra.
Dňa 5. 9. 2010 sa uskutočnil VI. benefičný koncert v rímsko-katolíckom kostole sv. Vincenta de Paul na
Tomášikovej ulici v Bratislave - Ružinove. Počas koncertu sa konala zbierka v prospech nadácie za účelom
vyzbierania financií
na prestavbu ambulantných priestorov Kliniky hematológie a transfúziológie
krvi. Výťažok zbierky bolo krásnych 900 €. Po odčítaní nákladov na občerstvenie hostí, kvety a honorár pre
niektorých umelcov bola na účet Nadácie Leukémie vložená suma 545 €.
Na koncerte vystúpili umelci, muzikáloví herci a speváci: Katarína Hasprová, Mirka Partlová, Róbert
Halák, Ján Slezák. Ich piesne zo svetových muzikálov zožali u prítomných veľký aplauz. Sprievodné slovo
počas koncertu mala pani Sandra Jonisová Vychlopenová.
Koncert otvorila a prítomných privítala správkyňa nadácie a organizátorka koncertu, pani Mária
Bakičová, duchovným slovom prispel správca farnosti, pán farár Augustín Slaninka. O činnosti Nadácie
Leukémie prítomných oboznámil Doc. Martin Mistrík, prednosta Kliniky hematológie a transfúziológie krvi.
Tlač pozvánok a plagátov (200 ks + 60 ks) pri príležitosti konania koncertu bola v hodnote 300 €.
Na správu Nadácie Leukémie sa použili finančné prostriedky v hodnote 9303 €, v čom sú zahrnuté
poplatky účtovnej firme za ekonomickú agendu, poplatky za overenie účtovnej závierky audítorom, ako aj
mzdové náklady správcu nadácie. Výška odmeny správcu za výkon jeho funkcie je hrubá mesačná mzda
332 € a to formou trvalého pracovného pomeru.

Nadácia Leukémie v danom roku zamestnávala aj jedného pracovníka na pozícii data manažér (v trvalom
pracovnom pomere, hrubá mzda 650 € mesačne). Formou dohody o vykonaní práce je zabezpečené
vykonávanie aj iných činností potrebných pre chod Kliniky HaT , alebo naplnenie účelu Nadácie Leukémie.
Šesť zamestnancov Kliniky HaT, ktorí tieto činnosti vykonávajú nad rámec ich vlastných pracovných
povinností dostalo sumu po 298 € a to v marci, júni a septembri 2010. Ide o činnosti ako – koordinátor
transplantačného centra, - nápomocná činnosť sestry v ambulancii, - vedenie registra dát transplantovaných
pacientov za účelom ich referovania do databázy EBMT, práca - koordinácia data manažmentu databáz
transplantovaných pacientov pre účely EBMT, -. registri DKD, organizácia dovozu štepov zo zahraničia,
vedenie databázy darcov, spolupráca s BMDW, - referencia pre zdravotnú dokumentáciu, - československá
registrácia pacientov s akútnou leukémiou.
Zákon NR SR č.34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov ukladá
nadáciám povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom a zverejniť výrok audítora v Obchodnom vestníku, čo
sa aj vykonalo. Rovnako sa v OV zverejnila presnú špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
(2% z daní).
V uplynulom roku 2010 nenastali žiadne zmeny v nadačnej listine ani v zložení správnej, alebo dozornej
rady. Nadácia nedisponuje žiadnym nadačným fondom vykonávajúcim určitú činnosť.
VYSVETLIVKY KU GRAFU VÝDAVKOV ZA ROK 2010:
Ostatné služby – súvisiace s administratívou nadácie, telefóny, notár, poplatky účtovníckej spoločnosti
Mzdy
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie + zákonné sociálne náklady
Spotreba materiálu – zdravotnícke prístroje a nábytok, PC, kancelárske potreby
Iné ostatné náklady – členské príspevky EBMT, bankové poplatky
Dary – prístroj - systém kapslovej endoskopie
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Cestovné na kongresy, prednášky, konferencie
Opravy a udržiavanie zdravotníckych prístrojov
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám - Národnému registru DKD
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

VÝDAVKY ZA ROK 2010: 97 627 EUR
opravy prístrojov - 839 €
cestovné - 152 €
ostatné služby - 6 252 €
1%

mzdy - 23 142 €

14%

6%

sociál. a zdravot. poistenie - 5 316
€
spotreba materiálu - 20 876 €
odpisy DNM a DHM - 24 907 €

24%

27%

iné ostatné náklady - 1 135 €
dary - 13 800 €
poskytnuté príspevky iným
účt.jednotkám - 1 100 €
poskytnuté príspevky fyz.osobám 107 €

Výška výdavkov za uplynulý rok je 97 627 €.
Rozdiel príjmov a výdavkov v roku 2010 činí: - 30 968 €.

5%

Pre rok 2011 bude Nadácia Leukémie podporovať ambície, aby Klinika HaT bola nielen centrom
transplantácie kostnej drene, členom medzinárodných registrov darcov kostnej drene, národným centrom
porúch hemostázy, ale aj národným cytomorfologickým centrom. Všetky tieto činnosti a ciele sú podmienené
prístrojovým a personálnym vybavením Kliniky HaT. Ďalšia stratégia pre tento cieľ sú financie a Nadácia
Leukémie investuje a bude investovať aj v roku 2011 do prístrojového vybavenia – toho času do budovania
Národného cytomorfologického centra.

V Bratislave dňa 20. mája zostavila správkyňa Mária Bakičová.

PRILOŽENÉ MATERIÁLY:
1. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
2. VÝROK AUDÍTORA
3. ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY O VÝŠKE NÁKLADOV NA SPRÁVU NADÁCIE

