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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 – náklady na ne sa pohybujú
v rozpätí niekoľko stotisíc až niekoľko
miliónov korún. 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
i dovoz transplantátu zo zahraničia.
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.

NAŠA 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 sa preto zameriava na vybudovanie Národného registra darcov kostnej drene
SR, na jeho postupné rozširovanie, čo je mimoriadne nákladné a finančné prostriedky
neposkytuje ani štát, ani zdravotné poisťovne.

Nadácia Leukémie pôsobí na Klinike hematológie a transfúziológie v Nemocnici

s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, ktorá ako jediná v Slovenskej
republike má akreditáciu na nepríbuzenskú transplantáciu periférnych krvotvorných
buniek a kostnej drene. Pacienti z celého Slovenska hľadajú pomoc na tomto pracovisku.
Transplantácie krvotvorných buniek sa začali vykonávať v roku 1989.
KHaT úzko spolupracuje aj s Národným registrom darcov kostnej drene, ktorý
vyhľadáva a testuje vhodných darcov pre jej dospelých pacientov a aj pre potreby detskej

transplantačnej jednotky. U detí bolo už vykonaných taktiež niekoľko nepríbuzenských
transplantácií.
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. Transplantovaný pacient zvládol transplantáciu úspešne a dnes vedie normálny život.
Tento mladý muž sa v nedávnej dobe zoznámil s človekom, ktorý mu svojím konaním zachránil
život. Išlo o každoročné stretnutie Českého národ. RDD. Dojemné a radostné stretnutie darcu
kostnej drene i obdarovaného dokonca zachytilo aj oko dokumentárnej kamery.
___________________________________________________________________________
NADÁCIA LEUKÉMIE SA PRI LIEČBE TÝCHTO I INÝCH 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 vďaka ľuďom, ktorí ju podporili finančne, boli od r. 1995 do
roku 2007 zakúpené prístroje a technické vybavenie v hodnote približne 9,6 milióna Sk:
- kryokonzervačné zariadenie na
zmrazovanie krvotvorných buniek –
1 milión Sk
- bedside monitor – 250 tisíc Sk, 2 kusy
- nádoba na kvapalný dusík – 85 tisíc Sk
- vodný kúpeľ do laboratória – 67 tisíc Sk
- desať infúznych púmp – každá po
60 tisíc Sk
- defibrilátor na resuscitáciu pacienta so
zástavou srdca – 172 tisíc Sk
- klimatizačné zariadenie na
hematológiu – 138 tisíc Sk
- počítačové vybavenie pre liečbu
a administratívu – 752 tisíc Sk
- nosidlá s podvozkom pre pacientov –
52 tisíc Sk
- vozík na materiál – 11 tisíc Sk
- odsávačka na odsávanie zahlienených
dýchacích ciest – 56 tisíc Sk
- 12 infúznych púmp – každá po 20 tisíc
- elektrický sporák – 21 tisíc Sk
- televízor – 11 tisíc Sk
- SFW – 60 tisíc Sk , UPD – 23 tisíc Sk
- ultrazvukový inhalátor – 20 tisíc Sk
- digitálne tlakomery – 9 ks za 29 tisíc
- obedáre – 10 tisíc Sk
- paplóny, vankúše – 11 tisíc Sk
- celokovové ihly – 32 tisíc Sk
- diagnostický (anti-HCV) set – 72 tisíc
- zriadenie telef. ústredne, ISDN linka
na oddelenie, optický kábel –
81 tisíc Sk
- zriadenie rozvodu kábl. televízie na
lôž. oddelenie – 42 tisíc Sk

- zavedenie dorozumievacieho zariadenia
sestra – pacient na lôžkové
oddelenie – 116 tisíc Sk
- multifunkčné zariadenie Di2011
a kontrolér k nemu – 68 tisíc Sk
- bedrové aspiračné ihly – 18 tisíc Sk
- spektrofotometer na meranie
koncentrácie DNA – 222 tisíc Sk
- chladnička a mraznička na skladovanie
diagnostík – 14 tisíc Sk
- centrifúga na izoláciu DNA
– 230 tisíc Sk
- miešačka do DNA laboratória – 14 tisíc
- termocykler s programovým vybavením
– 219 tisíc Sk
- elektroforetický systém a elektrický
zdroj na elektrofotézu
– 32 tisíc + 16 tisíc Sk
- hamiltonová a elektronická pipeta
– 24 tisíc Sk
- prenosný chladiaci box na prepravu
krvotvorných buniek zo zahraničných
registrov – 3 tisíc Sk
- hydragel kity – 29 tisíc Sk
- vyšetrovacie lôžko so zdvíhacou
konštrukciou na ambulanciu – 8 tisíc Sk
- kreslo pre pacientov počas odberu krvi
– 18 tisíc Sk
- monoklonové protilátky – 18 tisíc Sk
- elektrický zdroj na elektrofotézu
– 17 tisíc
- hrebene pre elektrofor. systém
– 3 tisíc Sk
- 2 mrazničky pre potreby
hematologického oddelenia – 48 tisíc Sk

- multifunkčné zariadenie s faxom –
18 tisíc Sk
- MCS + separátor krvných elementov
v hodnote 2 142 tisíc Sk
- počítačový program pre Národný
register DKD - 328 tisíc Sk
- dorozumievacie zariadenie sestra pacient v hodnote 470 tisíc Sk
- klimatizácia pre oddelenie HLA –
160 tisíc Sk
- Spectra apheresis systém - separátor
krvných elementov - 710 tisíc Sk
- konziliárny oftalmoskop - 20 tisíc Sk

-trepanobioptické ihly a ihly na
biopsiu kostnej drene v sume 27 tisíc Sk
- tlakomer za 3 tisíc Sk.
- diagnostický set - roztoky- 28 tisíc Sk
- analyt. a dokument. softvér Gene tools
pre NRDKD - 35 tisíc Sk
- kontajnery na uskladnenie krvných
elementov - 352 tisíc Sk
- 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 nadácia financovala nákladnú prestavbu transplantačnej jednotky
v hodnote 1,5 milióna Sk – 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 2007 prestavaná a zariadená ambulantná,
lôžková a klinická časť v sume približne 2 milióny Sk.....
O z finančných zdrojov Nadácie Leukémie plynú aj peniaze na úhradu nákladov pri liečbe a
transplantácii u tých pacientov, ktorým dané výlohy nepokryje ich príslušná zdravotná
poisťovňa – na tieto účely slúžia nadačné fondy, do ktorých sú financie získavané
predovšetkým prostredníctvom príbuzných pacientov a verejnosti formou dobrovoľných
príspevkov,
O právne zastrešuje finančné zbierky do nadačných fondov pre jednotlivých pacientov pri ich
liečbe i transplantácii,
O pod krídlami Nadácie Leukémie je budovaný a rozširovaný Národný register darcov
kostnej drene SR – register nepríbuzných darcov – dobrovoľníkov, ktorí by v prípade
zhody v HLA znakoch boli ochotní darovať kostnú dreň, prípadne krvotvorné bunky pre
pacienta s nutnosťou transplantácie.

________________________________________________________________________

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. 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 a komunikuje s národnými registrami
DKD iných krajín v prípade, že nenájde vhodného darcu v našej republike, dovyšetruje
potenciálnych darcov pre konkrétnych pacientov a organizuje dovoz štepu zo zahraničia.
Nadácia Leukémie má na starosti finančné zabezpečenie liečby a transplantácie pacientov.
Od roku 2006 do roku 2008 boli náklady na chod registra pokryté prevažne z grantu
získaného od Ministerstva zdravotníctva SR.
V tomto období sa vybudovala moderná databáza dobrovoľných darcov krvotvorných
buniek, ktorá umožňuje komunikáciu so svetovým registrom darcov (BMDW). Z finančných
prostriedkov grantu a Nadácie Leukémie bol zakúpený nový počítačový program na registráciu
darcov KB kompatibilný s BMDW, s možnosťou importu dát do svetového registra, rovnako aj
server, počítače a tlačiarne.
NRDKD hradil každoročné povinné poplatky- členské do BMDW a WMDA.
Na propagáciu darcovstva krvotvorných buniek v širokej verejnosti boli vytlačené
a distribuované 3 tisícky informačných letákov. Rozšíreniu povedomia o danej problematike
výrazne napomohli aj relácie a reportáže v Slovenskom rozhlase, Slovenskej televízii a televízii
JOJ. Vďaka spolupráci s JOJ prebehla v ich relácii úspešná finančná zbierka na Register darcov
kostnej drene, účelovo viazaná na nábor a propagáciu registra.
Za dané dva roky bolo vyšetrených 474 nových dobrovoľných darcov krvotvorných buniek
HLA metódou DNA analýzy. Diagnostiká na vyšetrenie, spotrebný materiál na odber a transport
PUK, aj diagnostiká pre kryokonzerváciu a skladovanie PUK boli tiež hradené z prostriedkov
grantu, Kliniky hematológie a transfúziológie a Nadácie Leukémie.
V roku 2008 vstúpilo do registra 139 darcov. Robilo sa vyhľadávanie pre 22 pacientov a to
pre 11 detí a 11 dospelých, najprv v rámci rodiny, po stanovení nevhodnosti v slovenskom
a následne v medzinárodných registroch darcov. Najviac vyhľadávaní sa robilo v nemeckom
registri, odkiaľ sa doviezlo aj najviac štepov krvotvorných buniek.
Národný register darcov má v súčasnosti 686 darcov, z toho 54 % žien a 46 % mužov.
Najmladší darca má 19 rokov, najstarší 59.
Odobraté vzorky od krvi od 300 ďalších dobrovoľníkov sú uskladnené v mrazničke, kde
čakajú na vyšetrenie. Vstupné vyšetrenie 1 darcu krvotvorných buniek na požadovanej úrovni
stojí 330 EUR, teda asi 10 tisíc Sk, 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
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 siedmy 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 2007, 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 nádhernú sumu –
1 873 tisíc Sk. 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. Päťtisícové a väčšie finančné čiastky obdržala Nadácia Leukémie v roku
2007 od týchto darcov:
Nadácia VÚB
Amgen Switzerland AG
Genzyme Europe
Slovenská pošta, a.s.
Slovenské elektrárne
Audatex Slovakia
Pfizer Luxembourg SA
Doprako, s. r. o.
Gsic plus, s. r. o.

500 000 Sk
190 000 Sk
100 000 Sk
10 000 Sk
20 000 Sk
10 000 Sk
50 000 Sk
20 000 Sk
10 000 Sk

Nadácia Solidarita
zbierka na koncerte
Johnson&Johnson
MUDr. Eva Huberová
Ing. Dušan Galko
Ing. Rudolf Brezina
Pavol Onderko

30 000 Sk
22 500 Sk
300 000 Sk
20 000 Sk
30 000 Sk
25 000 Sk
10 000 Sk

Ešte raz ďakujeme aj darcom, ktorí nám venovali finančné čiastky v rokoch 2001-2007, či už sú to
nižšie uvedení, alebo neuvedení darcovia:
Liga proti rakovine
Amgen Switzerland AG
Johnson&Johnson
Železiarne Podbrezová
Mesto Trnava
Prvá stavebná sporiteľňa
SE a.s. Vet Trenčín
U.S.Steel Košice
Naňo Roman – Qualitr, Swiss
M.Mikuš
Všeobecná úverová banka
Istrobanka, a. s.
E.Maholanyiová
Slovenské elektrárne, a.s.
Západoslovenská energetika

1 027 000 Sk
550 000 Sk
399 000 Sk
100 000 Sk
100 000 Sk
98 000 Sk
40 000 Sk
50 000 Sk
50 000 Sk
30 500 Sk
30 000 Sk
10 000 Sk
20 000 Sk
35 000 Sk
50 000 Sk

Qualitr
Ing. Vojtech Farkas
Ústredie Slov. sporiteľne
M.Bajuszová
LIV Elektra a.s.
MsP Trnava
Jozef Oravkin
návštevníci benefič. koncertu
Mária Cipková
Pfizer Luxembourg SA
Imuna Pharm a.s.
Setoop Krajné
NBS
MUDr. Eva Huberová

45 000 Sk
20 000 Sk
15 000 Sk
10 000 Sk
10 000 Sk
10 000 Sk
10 000 Sk
95 000 Sk
10 000 Sk
6 000 Sk
5 800 Sk

500 000 Sk
270 000 Sk
10 000 Sk

Slovak Telekom, a.s.
Wüstenrot
Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.
Istrochem, a.s.
Ing. Miroslav Piala
Telemont Slovensko
Ľudová banka
Slovcert, spol. s r.o.
EBO OZ
HSC
Wyeth Whitehall Expo
Stavoservis s r.o.
Soňa Lorincová
Italinox Slovakia, s.r.o.

40 000 Sk
142 580 Sk
100 000 Sk
100 000 Sk
50 000 Sk
47 849 Sk
40 000 Sk
30 000 Sk
35 000 Sk
20 000 Sk
10 000 Sk
10 000 Sk
10 000 Sk
10 000 Sk

PCHZ Akryl, a.s.
10 000 Sk
Júlia Seregiová
5 000 Sk
Dušan Jakubčák
11 500 Sk
pacienti z vých. Slovenska
16 000 Sk
Audiatex Slovakia
10 000 Sk
Pierre Fabre Medicament s.r.o. 40 000 Sk
M.Valo
5 760 Sk
Janka Izakovičová
5 000 Sk
Slovenský červený kríž
100 000 Sk
Štefan Šteiner
10 000 Sk
Ľuboš Diabelko
5 000 Sk
Novartis Slovakia s r.o.
200 000 Sk
Robert Spišák
20 000 Sk

Aj vďaka týmto prispievateľom dosiahol PRÍJEM NADÁCIE v uplynulom roku sumu
3 283 000 Sk, z toho finančné dary a príspevky od organizácií i jednotlivcov tvorili sumu
1 362 000 Sk, 2% príspevky 1 873 000 Sk, úroky 29 000 Sk a iné ostatné výnosy 19 000 Sk.
PRÍJMY ZA ROK 2008 : 3 283 000 SK

dary a príspevky - 1 362 000 Sk
2 % príspevky

- 1 873 000 Sk

úroky

-

organizácie - 1 240 000 Sk
jednotlivci

-

122 000 Sk

29 000 Sk

iné ostatné výnosy - 19 000 Sk
1%

DARY A PRÍSPEVKY : 1 362 000 SK

9%

1%
41%

57%

91%

VÝDAVKY NADÁCIE:
AKÉ ČINNOSTI SME VYKONÁVALI V OBDOBÍ ROKA 2008?
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 klinického oddelenia,
transplantačného centra i ambulantného úseku a Národného registra darcov kostnej drene,
financovanie stavebných úprav a opráv prístrojov na KHaT, ktoré nebolo možné pokryť
z rozpočtu NsP

Náročná prestavba na oddelení hematológie v roku 2007 vyriešila dlhodobú nedostatočnú kapacitu
lôžok pre pacientov. Hygienická kontrola v nasledujúcom roku ale poukázala na skutočnosť, že dané
priestory nezodpovedajú prísnemu hygienickému štandardu oddelenia pre transplantovaných
pacientov. Bola nutnosť uskutočniť ďalšie úpravy, financie na ne žiaľ v rozpočte fakultnej nemocnice
vyhradené neboli. Nadácia Leukémie sa podujala dané úpravy prefinancovať. Na oddelení boli
namontované nové plastové okná so sieťkami (677 tisíc Sk), opravené a vymenené žalúzie (48 tisíc
Sk), opravený a upravený nábytok (86 tisíc Sk). Transplantovaní pacienti v dôsledku zníženej imunity
vyžadujú samostatné, dezinfikovateľné hygienické zariadenia - ich prestavba na oddelené stála 42
tisíc Sk. Ďalšie stavebné úpravy boli vykonané priamo v transplantačnom centre – 70 tisíc Sk.
S cieľom posilniť prevenciu infekcií ťažko imunokomprimovaných pacientov a prispieť
k zvýšeniu hygienického štandardu na lôžkovom oddelení Nadácia Leukémie uhradila spomínané
stavebné práce na danom oddelení. Tieto stavebné úpravy sú predmetom daru Fakultnej nemocnici
a obdarovaný (Fakultná nemocnica) dar v hodnote 1 120 060 Sk s vďakou prijíma.
Ďalším predmetom daru nadácie pre Fakultnú nemocnicu je skladovací kontajner na
pupočníkovú krv v sume 293 794 Sk.
V blízkom čase má prebehnúť rekonštrukcia aj ambulantnej časti a transfúziológie pod hlavičkou
samotnej fakultnej nemocnice. Naša nadácia zatiaľ financovala architektonický projekt v hodnote 41
tisíc Sk.
Dokúpil sa aj nábytok - bezpečnostná skriňa na uskladnenie notebookov potrebných pri výučbe
doktorandov – 12 tisíc Sk, stoličky a podstavec pod TV a nábytok – 8 tisíc Sk, chladnička ako krvná
banka v sume 10 tisíc Sk, písací stôl a komoda a otočný stôl spolu za 8 tisíc Sk (do laboratórnej
diagnostickej časti).
Lekárom na oddelení pribudla PC zostava s tlačiarňou (18 tisíc Sk), na ambulanciu nový monitor
v sume 6 tisíc Sk. Národnému registru kostnej drene bolo zakúpené multifunkčné zariadenie za 23
tisíc Sk a oddeleniu HLA dva počítače s tlačiarňou spolu za 59 tisíc Sk.
V januári nadácia zaplatila 3. splátku (200 tisíc Sk) za prístroj Spectra apheresis systém separátor krvných elementov, ktorý dokáže z krvi izolovať kmeňové bunky, jednojadrové bunky
a granulocyty potrebné na transplantáciu, alebo liečenie hematologických pacientov.
Aj v roku 2008 nadácia uhradila opravy a údržbu rôznych prístrojov: servis kopírovacieho
zariadenia za 12 tisíc Sk, 3x servis tlačiarne spolu za 12 tisíc Sk, oprava dávkovacej pumpy na
oddelení – viackrát, spolu 7 tisíc Sk. Rovnako na účet nadácie prebehla aj validácia Cobe spestra –
krvinkového separátora za 10 tisíc Sk.
Nadácia Leukémie preplácala aj telefónne účty za 2 telefónne linky (oddelenie a HLA), používané
lekármi a zdravotným personálom pri vykonávaní ich činnosti..
V rámci podpory vzdelávania a medzinárodných kontaktov (v súlade so štatútom nadácie) sme
aspoň čiastočne preplácali lekárom niektoré cestovné výdavky na kongresy, prednášky, konferencie (v
celkovej sume 39 tisíc Sk). Jednalo sa o dôležité udalosti ako Výbor hematologickej spoločnosti, VIII.

celoštátna konferencia laborantov, Krajský seminár hematológie, Kongres hematológie, Školenie
v hematologickej cytogenetike a molekulárnej genetike, ... Rovnako bol uhradený ročný členský
príspevok do European haemetology – 4 tisíc Sk.
Dňa 8. 6. 2008 sa konal v kostole sv. Vincenta de Paul na Tomašíkovej ulici v Bratislave už
avizovaný IV. benefičný koncert Nadácie Leukémie. Napriek tomu, že v poslednej chvíli odvolal
svoje účinkovanie pán Miroslav Dvorský, ktorého zadržali nečakané zmluvné povinnosti v Nemecku,
koncert dopadol veľmi dobre, ohlasy boli veľmi uspokojujúce.
Vystúpenie Adriany Kučerovej, bratislavského zboru Pressburger Singers, Juraja Havaja, za
klavírneho doprovodu pána docenta Buranovského, s krásnymi opernými áriami v zaplnenom kostole,
dodali koncertu správnu a dôstojnú atmosféru. Koncert svojím živým a bezprostredným moderovaním
obohatila Sandra Vychlopenová. Úvodné vrelé slová predniesol správca farnosti Augustín Slaninka. V
ďalšom vstupe oboznámila prezidentka nadácie MUDr. Eva Demečková o cieľoch Nadácie Leukémie
a o účelu finančnej zbierky. Nečakaným a milým bolo vystúpenie pána Benedikta Rovana z Kanady,
ktorý daroval pre svojho brata periférne kmeňové bunky. Bol nadšený prácou kliniky, ale aj našimi
aktivitami, ktoré by chcel aj z Kanady podporovať. Veľká vďaka patrí pánovi Jurajovi Havajovi, ktorý
bol požiadaný len pred koncertom, aby vystúpil, on ochotne prišiel a obohatil svojím spevom program
koncertu.
Pri zbierke, ktorá sa konala v kostole sme vyzbierali 32 710 Sk. Peniaze budú použité na
zakúpenie monitorov na sledovanie životných funkcií pre pacientov Kliniky hematológie.
Ďakujeme za bohatú účasť, ďakujeme za finančné príspevky. Vážime si ochotu pomôcť pacientom
v boji s ťažkým ochorením.
Na správu Nadácie Leukémie putovali finančné prostriedky v hodnote 262 tisíc Sk, v čom sú
zahrnuté náklady na administratívny chod nadácie (kancelárske potreby, poštovné, notár, poplatky
účtovnej firme za vedenie účtovníctva) a mzda správcu aj jeho zákonné sociálne a zdravotné poistenie.
Výška odmeny správcu za výkon jeho funkcie je hrubá mesačná mzda 10 000 Sk a to formou
pracovnej zmluvy.
Nadácia Leukémie zároveň príležitostne zamestnávala jedného pracovníka KHaT, za čo mu aj
poskytovala mzdu. Mzdu dostali dvakrát do roka aj iní pracovníci hematológie (nižší a stredný
zdravotnícky personál) za prácu spojenú s činnosťou nadácie. Ide približne o 50 ľudí a mzdu v rozpätí
1000 Sk – 5000 Sk.
Zákon NR SR č.34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov
nám ukladá povinnosť obstarať si výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie a zverejniť ho
v Obchodnom vestníku, čo sme aj spravili. Rovnako sme v OV zverejnili presnú špecifikáciu prijatého
podielu zaplatenej dane z príjmov (2% z daní).
V hodnotenom období 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 2008:
Ostatné služby – súvisiace s administratívou nadácie, telefóny, mzda pre účtov. firmu
Mzdy + zákonné sociálne poistenie
Spotreba materiálu – zdravotnícke prístroje a nábytok, kancelárske potreby
Iné ostatné náklady – bankové poplatky, ...
Kurzové straty
Odpisy dlhodobo nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám – zdravotnícke prístroje, stavebné úpravy,
maliarske práce, ročný členský príspevok EHA
Cestovné na kongresy, prednášky, konferencie
Opravy a udržiavanie zdravotníckych prístrojov
VÝDAVKY ZA ROK 2008 : 3 510 000 Sk
spotreba materiálu - 167 000 Sk
opravy prístrojov - 45 000 Sk
cestovné - 39 tisíc Sk
ostatné služby - 198 000 Sk
5%

mzdy - 687 000 Sk
sociál. a zdravot. poistenie - 41 000
Sk
odpísanie pohľadávky - 8 000 Sk

1%

40%

20%

odpisy DNM a DHM - 888 000 Sk
iné ostatné náklady - 19 000 Sk
dary - 1 414 000 Sk
náklady na reprezentáciu - 2 000 Sk

Rozdiel príjmov a výdavkov v roku 2008 činí: - 227 000 Sk.
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