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V  Ý  R  O  Č  N  Á     S  P  R  Á  V A 
 

o činnosti za rok 2010 
 

vypracovaná  v zmysle ustanovenia  §  25  zákona  č.  147/1997   Z. z.   o  neinvestičných  fondoch 

 

 

FOND  DOROTY  KANTHOVEJ  na podporu zdravia detí postihnutých 

onkologickými chorobami, neinvestičný fond, so sídlom Záhradnícka 16,              

945 01 Komárno,  IČO:  36 096 334,   DIČ: 2021623670  bol  založený   zriaďovacou  

zmluvou zo dňa  6. 2. 2001 a od 12. 2. 2001 je registrovaný Obvodným úradom v Nitre,   

Odborom všeobecnej a vnútornej správy pod číslom:  OVVS/NF - 2/2001 ako  neinvestičný  

fond.  
 

 

FOND  DOROTY  KANTHOVEJ  na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými 

chorobami,  neinvestičný fond,  (ďalej len "fond")  bol založený na pamiatku jedenásťročnej     

Doroty Kanthovej, ktorá 7 mesiacov  statočne bojovala  s leukémiou, a napriek tomu, že mala dobré 

výsledky, ktoré nám dávali nádej, že sa vylieči, napokon zákernej chorobe dňa  25.  decembra  2000  

podľahla.         

 

Predmetom  činnosti  fondu  je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä ochrana práv 

a podpora zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami.   

 

Fond bol založený s  cieľom pokračovať v boji proti rakovine, prispieť k zlepšeniu 

zdravotnej starostlivosti, podmienok a úspešnosti liečby, poskytnúť pomoc tým, ktorí sú na to 

najviac odkázaní a zvýšiť účinnosť opatrení v prevencii proti rakovine.  
 

 

 

Prvým darcom fondu bola vtedy osemročná Zuzka Lászlóová, ktorá fondu darovala 70 Sk, 

všetky svoje ušetrené peniaze a napísala dopis, z ktorého citujem: 
 

"Teraz  môžem  dať  iba toľko,  ale  poprosím  žiakov našej  školy, aby darovali  aj oni   ...   Ďakujem, že 

ste ma vypočuli a že som mohla darovať. Čím viac detí vyzdravie,  o to  lepšie.   Život  je  darom Božím.   

Je  radosťou  pomôcť  iným  !! ” 
 

 

Tieto krásne myšlienky sa stali mottom  FONDU  DOROTY  KANTHOVEJ a v rámci 

činnosti fond vynaloží maximálne úsilie, aby  si čím viac ľudí uvedomilo, že sa máme  spojiť a 

spoločne bojovať  proti rakovine a chorým deťom poskytnúť pomocnú ruku, povzbudzovať ich, aby 

mali dosť síl bojovať za uzdravenie  a  za  život. 

FOND   DOROTY  KANTHOVEJ 
 na  podporu  zdravia  detí  postihnutých  onkologickými  chorobami, 

 neinvestičný  fond,  so  sídlom   Záhradnícka 16,    945 01   Komárno 

 IČO:    36 096 334        číslo účtu:Tatra banka a.s.   2628846182/1100 

 DIČ:  2021623670        číslo telefónu, faxu: 035-7701956  035-7701944 

 webová stránka:           www.dorika.sk       e-mail:  dorika@dorika.sk 

http://www.dorika.sk/
http://www.dorika.sk/
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A) Prehľad  o  činnosti   
 

 Pri   vyhodnotení  doterajšej  činnosti  fondu  sme konštatovali,  že fond úspešne zahájil 

svoju činnosť,  organizoval viaceré podujatia s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc 

deťom postihnutým rakovinou. Ciele fondu propagoval na letáčikoch s prosbou:  

 „Ak  môžete,  pomôžte  ...“   
 

Fond v roku 2001 deťom liečeným na Detskom onkologickom oddelení  Detskej fakultnej 

nemocnice s  poliklinikou v Bratislave daroval vecné  a  peňažné  dary   v hodnote  134.251  Sk. 
 

V roku 2002 fond  poukázaním 1 % daní fyzických osôb získal 132.022 Sk. Deťom 

postihnutým rakovinou a liečeným v uvedenej nemocnici daroval vecné a peňažné dary                  

v  hodnote   286.600  Sk.     
 

V roku 2003 fond organizoval viaceré úspešné akcie za účelom získania finančných 

prostriedkov,  z  1 %  podielu zaplatenej dane získal 141.768 Sk, takto deťom postihnutým 

rakovinou a liečeným na Detskom onkologickom oddelení DFN  sP v Bratislave daroval  vecné 

a peňažné dary v  hodnote   383.700  Sk.     
 

V roku 2004 sa zvýšil počet akcií organizovaných fondom za účelom získania finančných 

prostriedkov, poukázaním 2 %  podielu daní získal  498.662 Sk, deťom postihnutým rakovinou a  

Detskej onkologickej klinike DsFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote   

895.350  Sk. 

V roku 2005 fond získal finančné prostriedky z darov fyzických a právnických osôb, opäť  

organizoval kultúrno – spoločenské podujatia - Deti deťom, Futbalový zápas hviezd a  benefičný 

vianočný koncert. Poukázaním 2 %  podielu daní získal  753.477 Sk a takto deťom postihnutým 

rakovinou a  Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary 

v hodnote 909.300 Sk.   
 

V roku 2006 fond získal príjmy organizovaním akcií: ”Hokejom pre deti”, "Deti deťom" 

a realizoval projekt vypísaný Nadáciou pre deti Slovenska s názvom „FOND DOROTY 

KANTHOVEJ  pomáha  pri  rozvíjaní  arteterapie  na  detskej  onkológii”.   

V súčinnosti s Nadáciou Miroslava Šatana a neziskovou organizáciou NEO sme organizovali 

Charitatívny futbalový zápas osobností”, v súčinnosti so ZŠ pri DFNsP a DNsP v Bratislave  

„Vianočnú burzu” a v súčinnosti so ZUŠ a MsKS v Komárne  Benefičný vianočný večer. 

Poukázaním 2 % podielu daní fond získal  853.225 Sk. Deťom postihnutým rakovinou a  Detskej 

onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval  vecné a  peňažné  dary  v hodnote  634.620 Sk. 
 

V roku 2007 FOND DOROTY KANTHOVEJ a HK Hurricanes Komárno organizovali 

charitatívny hokejový turnaj "Hokejom pre deti", s členmi  Zväzu postihnutých civilizačnými 

chorobami ZO Komárno, Čalovec, Bajč a Bátorové Kosihy zbierku pre deti postihnuté rakovinou.  

Dobrovoľníci fondu sa zapojili do dobročinnej akcie organizovanej Ligou proti rakovine „Deň 

narcisov“. Fond a Základná škola pri DFNsP a DNsP v Bratislave spoločne organizovali  

"Veľkonočnú burzu". S Centrom voľného času a Mestským kultúrnym strediskom sme organizovali 

dobročinné detské popoludnie  "Deti  deťom" a v súčinnosti so Základnou umeleckou školou  

"Benefičný vianočný večer".  

Fond v roku 2007 poukázaním 2 %  podielu zaplatenej dane získal  660.014 Sk. 

Deťom postihnutým rakovinou a  Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave fond daroval 

vecné a peňažné dary v hodnote  673 700 Sk. 
 

V roku 2008 FOND DOROTY KANTHOVEJ a HK Hurricanes Komárno organizovali 

charitatívny hokejový turnaj "Hokejom pre deti", s členmi Zväzu postihnutých civilizačnými 

chorobami ZO Komárno, Čalovec, Bátorové Kosihy zbierku pre choré deti. Liga proti rakovine už  

dvanásty rok organizovala  „Deň narcisov“, do ktorého sa zapojili aj aktivisti fondu. V súčinnosti so 
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Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom sme organizovali "Benefičný  

vianočný večer", ktorý bol spojený s vianočnou burzou.  

FOND DOROTY KANTHOVEJ aj v roku 2008 spolupracoval s neziskovou organizáciou 

PLAMIENOK a  Nadáciou  BÁTOR  TÁBOR so sídlom  v  Budapešti (Maďarsko).  

V roku 2008 poukázaním 2 % -ného podielu zaplatenej dane získal  484 908 Sk. 
 

FOND DOROTY KANTHOVEJ deťom postihnutým rakovinou a  Detskej onkologickej klinike  

DFNsP  v Bratislave  v roku 2008  daroval  vecné a  peňažné dary  v hodnote   836.000 Sk. 
 

V roku 2009 s občianskym združením 1. SC COMO a HK HURRICANES už po štvrtýkrát 

sme organizovali hokejový turnaj „Hokejom pre deti“, spoluorganizátorom ktorého bola i  Nadácia 

SPP. O úspešnosti akcie sa okrem domácich postarali hokejisti HC Kojetín, McDonalds Slovakia, 

Nadácie SPP a  RONALD McDONALD. 

Aktivisti fondu aj v tomto roku sa zapojili do zbierky organizovanej Ligou proti rakovine „Deň  

narcisov.“ Slovenská televízia v relácii Maďarský magazín odvysielala program, témou ktorého bol 

boj proti rakovine a deň narcisov. V relácii vystúpila JUDr. Mária Kanthová, správkyňa foncdu, 

ktorá oboznámila doterajšiu činnosť FONDU DOROTY KANTHOVEJ. 

Členovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami ZO Komárno, Čalovec, Sokolce a fond 

organizovali zbierku na pomoc Enikő Vassovej, ktorej život mohla zachrániť iba transplantácia 

pečene, ktorú vykonali v Nemecku.  

Fond a Obecné zastupiteľstvo v Iži organizovali zbierku na pomoc Miloša Szenteczkiho. Ďalšie 

finančné prostriedky sme získali prostredníctvom on-line darov cez www.dakujeme.sk,  na pomoc  

Tomáša Czézingera, na výdavky spojené s transplantáciou kmeňových buniek, ktorý zákrok 

vykonali v Kyjeve.  

Robert Kovács už bol na liečení u MUDr. Evy Augustínovej v Egypte. Na výdavky spojené 

s pokračovaním v liečbe fond mu poskytol peňažný dar. 

Nadácia BÁTOR  TÁBOR ALAPITVÁNY  so sídlom v Budapešti, organizovala pre deti 

s onkologickým ochorením medzinárodný tábor, v ktorom spolu s deťmi z Českej republiky 

a z Poľska rekreovalo 22 detí zo Slovenska. Fond na výdavky spojené s účasťou v tábore (nákup 

športového oblečenia, športovej obuvi, výživové doplnky) všetkým 22 deťom daroval peňažné dary 

po 200 EUR. 

Fond a  ZUŠ v  Komárne z dôvodov chrípkovej epidémie 4 dni pred konaním akcie museli odvolať 

uskutočnenie  Vianočného benefičného večierka.  

Fond v roku 2009 poukázaním 2 % -ného podielu zaplatenej dane získal 22.071,91 EUR   

(664.938 Sk). 

FOND DOROTY KANTHOVEJ deťom postihnutým rakovinou a  Detskej onkologickej 

klinike  DFNsP  v Bratislave  v roku 2009 daroval   peňažné dary  vo výške 18.731 EUR a vecné 

dary v hodnote  8.240 EUR,  teda  spolu  v  hodnote   26.971 EUR  (812.528 Sk). 

 

Hodnota vecných a finančných darov, ktoré fond poskytol chorým  deťom 

a nemocnici v období   od  12.  2.  2001  do  31.  12.  2009   činí  184.725  EUR  (5.565.049 Sk). 

 

Rok  2010 

 

V roku 2010 FOND DOROTY KANTHOVEJ n. f. organizoval zbierku na pomoc 

dvanásťročného Tomáša Czézingera, ktorý je postihnutý zákernou chorobou, myopatiou. 

Poslednou nádejou na jeho uzdravenie je transplantácia kmeňových buniek, ktorý zákrok už 

absolvoval v júni 2009 v Kyjeve.  

 

http://www.dakujeme.sk/
http://www.dakujeme.sk/
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Tomáš Czézinger 
 

Na výdavky spojené s jeho liečením Základná organizácia Zväzu postihnutých 

civilizačnými chorobami v Komárne  darovala  360 EUR  a  ZO ZPCCH  v Čalovci  130 EUR. 
 

Ďalšie finančné prostriedky sme získali cez internet prostredníctvom on-line darov. 

Internetovú stránku  www.dakujeme.sk  spravuje WELL  GIVING, občianske združenie.          

Na základe zmluvy o spolupráci s týmto občianskym združením získali sme pre Tomáša Czézingera 

finančné dary vo výške 433,39 EUR. 
 

Fond,  CENTRUM VOĹNÉHO ČASU  a  KLUB DOMINO  v  Kolárove organizovali 

zbierku na pomoc Tomáša Czézingera. CVČ a  KLUB DOMINO  nám darovali 40 EUR. Do tejto 

zbierky sa zapojili aj zamestnanci Mestského úradu v Kolárove, ktorí nám darovali 205 EUR, 

žiaci a zamestnanci Základnej školy Mateja Corvína s VJM v Kolárove nám darovali 130 EUR, 

študenti a zamestnanci Cirkevného  8 - ročného gymnázia Panny Márie s VJM v Kolárove 

nám darovali  100 EUR a zamestnanci Hasičského a záchranného zboru v Kolárove nám 

darovali 25 EUR.  Kolárovčania nám darovali spolu 500 EUR.  
 

Na základe výzvy nášho fondu ďalší darcovia nám poskytli na výdavky spojené s liečením 

Tomáša Czézingera finančné dary vo výške 135 EUR. 
 

FOND DOROTY KANTHOVEJ n. f. dňa 22. 03. 2010 Tomášovi Czézingerovi daroval na 

výdavky spojené s jeho liečením peňažný dar vo výške 5.000 EUR. 

   

 

http://www.dorika.sk/indexsk_aktu_tomas.html
http://www.dorika.sk/indexsk_aktu_tomas.html
http://www.dorika.sk/indexsk_aktu_tomas.html
http://www.dorika.sk/indexsk_aktu_tomas.html
http://www.dakujeme.sk/
http://www.dakujeme.sk/
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Slovenská televízia – STV 2 každý druhý týždeň vysiela publicistický program 

v maďarskom jazyku „ Na tanieri – Terítéken “.  Dňa 3. februára 2010 témou tejto diskusnej 

relácie boli nádorové ochorenia a boj proti rakovine pri príležitosti Svetového dňa boja proti 

rakovine.  Redaktori STV pozvali okrem iných aj JUDr. Máriu Kanthovú, správkyňu FONDU 

DOROTY KANTHOVEJ n. f., ktorá oboznámila Dórikin boj s leukémiou, ciele fondu a jeho 

doterajšiu činnosť.  

Za účasť v tejto diskusnej relácii fond získal honorár 50  EUR. 
 

Na Tanieri - Videoarchív - Slovenská televízia 
stv.sk/online/archiv/teriteken/ -  videoarchív  z  3. 2. 2010  
 

FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2008 nadviazal spoluprácu s Nadáciou BÁTOR  

TÁBOR so sídlom v Budapešti, ktorá už od roku 2001 organizuje bezplatné letné tábory pre ťažko 

zdravotne postihnuté deti. V lete 2010 organizovala pre deti s onkologickým ochorením 

medzinárodný tábor, v meste Hatvan spolu s deťmi z Českej republiky a z Poľska vo dvoch 

turnusoch rekreovalo 36 detí zo Slovenska. Pobyt detí s onkologickým ochorením bol 

odsúhlasený rodičmi a lekármi detských nemocníc – DFNsP Detská onkologická klinika 

v Bratislave 15 detí,  DFNsP v Banskej Bystrici 2 deti a   DFN v Košiciach 19 detí. 

Cestovné náklady detí do tábora a späť vo výške 2.650 EUR uhradil FOND DOROTY 

KANTHOVEJ ,  n. f.  

 

Na  webovej  stránke  www.dorika.sk  a na  www.batortabor.hu  sú zverejnené fotky                        

z oboch turnusov rekreácie detí v medzinárodnom tábore   (viď  turnusy č.  II. a  č.  IV.) 
 

V milujúcej rodine je dieťa jedným z najcennejších pokladov. Ak je dieťaťu 

diagnostikovaná vážna choroba, celý doterajší život rodiny sa zrúti. Z každodenného 

života zmiznú všetky bežné radosti. Úzkosť, strach a bolesť sa stanú stredobodom 

života. V takejto životnej situácii sa zastaví telesný a duševný vývoj dieťaťa, stratí 

kontakt s rovesníkmi, kamaráti mu len ťažko rozumejú. Prijať a prekonať chorobu je 

oveľa ľahšie, ak je dieťa vo veselom, milujúcom prostredí, ktoré dokáže pochopiť, 

vypočuť a rozptýliť úzkosť spojenú s chorobou. 

A práve o tom je Bátor Tábor (Tábor Odvahy). 
 

 
 

 

   
 

BÁTOR TÁBOR, KDE STÁLE SVIETI SLNKO! 

http://www.batortabor.hu/?id=509&alid=523&artid=3115&lang=sk 

http://www.batortabor.hu/?id=fooldal&lang=sk 

http://stv.sk/online/archiv/teriteken/
http://stv.sk/online/archiv/teriteken/
http://www.dorika.sk/
http://www.dorika.sk/
http://www.batortabor.hu/
http://www.batortabor.hu/
http://www.batortabor.hu/sk/Čo_je_bator_tabor-509/predstavujeme_sa_-516
http://www.batortabor.hu/sk/Čo_je_bator_tabor-509/predstavujeme_sa_-516
http://www.batortabor.hu/sk/Čo_je_bator_tabor-509/predstavujeme_sa_-516
http://www.batortabor.hu/sk/Čo_je_bator_tabor-509/predstavujeme_sa_-516
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Nadácia  BÁTOR  TÁBOR dňa 26. 9. 2010 organizovala stretnutie s rodinami 

darcov a  sponzorov,  takzvaný „ Deň rodinných zážitkov”. FOND DOROTY KANTHOVEJ 

okrem ďakovného listu obdržal aj pozvánku na túto akciu, na ktorej sa zúčastnili Rajmond 

Végh so svojou mamičkou a pani učiteľka Anita Kopócsová.  

 

Prežili krásny deň plný zážitkov. Mohli vyskúšať lukostreľbu, lezenie vo výške po povrazoch, 

vyskúšali jazdu na koni, rybárčenie, ručné práce a ďalšie zaujímavé zážitkové  programy, 

ktorými liečia deti. 

Rajmond po návrate nám prezradil svoj sen,  že v lete budúceho roka rád by sa vrátil do tohto 

tábora a pani učiteľka Anita Kopócsová by sa rada vrátila ako dobrovoľníčka – vedúca 

skupiny. 

 

 

       
 

Rajmond Végh,  Eva Véghová  a Anita Kopócsová 
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FOND DOROTY KANTHOVEJ  n. f.  spoločne s Riaditeľstvom a pedagogickým 

zborom Základnej umeleckej školy v Komárne aj tomto roku zorganizoval                    

VIII. Vianočné benefičné predstavenie, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2010        

v Mestkom kultúrnom stredisku v Komárne.  Minulý rok benefičný večierok sa neuskutočnil 

kvôli chípkovej epidémii. Predstavenie sa začalo malým prekvapením. Diváci mohli sledovať 

krátky spomienkový film o Dórike.  

V prvej časti programu zahrali a zaspievali žiaci hudobného odboru umeleckej školy Tichú 

noc. Potom vystúpil komorný orchester umeleckej školy s vianočnými melódiami.                  

V ďalšej časti predstavenia vystúpil husľový virtuóz Tibor Bertók, ktorý v posledných rokoch 

získal množstvo významných ocenení v oblasti hudby.  

V druhej časti programu vystúpili žiaci tanečného odboru umeleckej školy. Druháci a tretiaci 

tancovali na pesničku "Disco Jingle Bells", piataci vystúpili s tancami s choreografiou 

„Veselé Vianoce“. Žiaci druhého stupňa tanečného odboru predviedli tanečnú kreáciu 

s názvom "Nádej". Práve touto choreografiou vyhrali v Piešťanoch prvú cenu slovenských 

tanečníkov a druhú cenu na medzinárodnom festivale v Kaposvári (Maďarsko).  

V tretej časti vianočného predstavenia vystúpili pedagógovia Základnej umeleckej školy: 

učiteľka spevu Renáta Kuczmanová, učiteľky klavíru Mária Mihályová a Zsuzsa Kalmárová. 

Túto časť uzavrelo duo huslista Béla Balázs a gitarista Miklós Moncz.  

 

  FOND DOROTY KANTHOVEJ pozval na Vianočné benefičné predstavenie desať 

chorých detí. Prítomným deťom alebo ich príbuzným Mária Kanthová odovzdala rôzne 

darčeky, hračky, knihy, CD a DVD nahrávky a každé dieťa dostalo peňažný dar v hodnote 

200 EUR.  V starostlivosti Detského hospicu Plamienok je 10 detí, ktorým fond daroval 

peňažný dar v hodnote po 300 EUR. Detská onkologická klinika Detskej fakultnej nemocnice 

s poliklinikou v Bratislave navrhla poskytnúť finančný dar 13-im deťom liečeným na 

rakovinu, ktorým fond daroval peňažný dar v hodnote po 300 EUR.  

 

 Vyvrcholením celého podujatia bolo to, keď Mária Kanthová pozvala na javisko 

lekára Detskej onkologickej kliniky MUDr. Andreja Čižmára a odovzdala mu symbolický 

šek a vecné dary v hodnote 6.650 EUR,  ktoré boli pod vianočným stromčekom. Balíček 

darov obsahoval prístroj GERONTO Elixír BRT, Zepter BIOPTRON liečebné lampy 

a liečivý prípravok Herpík. Fond  týmito darmi chce pomôcť Detskej fakultnej nemocnici         

v skvalitnení výsledkov ich práce. Veríme, že tieto prístroje a prípravky pomôžu znížiť 

negatívne účinky chemoterapie.  

 

 Organizátori podujatia pripravili pre divákov ďalšie prekvapenie. Pomocou digitálnej 

technológie bolo premietané video o desaťročnej práci FONDU DOROTY 

KANTHOVEJ.  Diváci mohli vidieť zábery z výstavy akvarelov Tibora Kopócsa (2001),      

z podujatí "Deti deťom", "Futbalový maratón", "Zápas hviezd" a „Hokejom pre deti“. Video 

tiež obsahovalo obrázky z vianočných koncertov a z podujatia "Sconestone - Škótsky kameň 

dobrých skutkov".  

Prítomní diváci a hostia si mohli zaspomínať na úspešné podujatia organizované fondom, 

ktorý  za  uplynulých necelých desať rokov daroval  chorým deťom a Detskej fakultnej 

nemocnici s poliklinikou v Bratislave spolu vecné a peňažné dary v hodnote           

202.625 EUR, teda v  prepočte  6 miliónov 104  tisíc slovenských korún.  

 

Na záver podujatia správkyňa fondu, Mária Kanthová poďakovala všetkým 

spoluorganizátorom, dobrovoľníkom a darcom, ktorí pomáhajú fondu, osobitne tým, ktorí 

nám  venovali 2 %  zo  svojich daní.    Výťažok z  podujatia  bol  810  EUR. 
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Hodnota vecných a finančných darov, ktoré fond poskytol chorým  deťom 

a nemocnici v období   od  12.  2.  2001  do  31.  12.  2010   činí  212.285  EUR  (6.395.298 Sk). 

 

 

 
 

Deti obdarované na benefičnom vianočnom koncerte 
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MUDr. Andrej Čižmár prevzal dar pre DFNsP Detskú onkologickú kliniku v Bratislave 
 

 
 

Organizátori a žiaci ZUŠ Komárno 



 

 

10 

 

B)  Ročná   účtovná  závierka 
 

Číselné údaje  o výsledkoch hospodárenia za rok 2010 sú nasledovné: 
 

       P r í j m y : 

príjmy z majetku: úroky                                                 10  € 

dary a príspevky                                                                      2.823  € 

z verejných zbierok                                                                              0  € 

z organizovania  akcií                                                2.419   € 

z príspevkov  2 %  podielu zaplatenej dane                               16.702  € 

ostatné                                                                                                  0  €   

                                                                                        ---------------- 

       S p o l u :                                         21.954  € 
 

       V ý d a v k y : 

výdavky za služby                                                          1.803  € 

investičný majetok, zásoby, mzdy, platby do fondov                         0  €                

        daň z príjmov                                                                                      2  € 

ostatné  výdavky                                                          31.521  € 

                                                                                                 ----------------- 

             S p o l u :                                  33.324  € 
      

      Z toho:   výdavky na správu                                              950  € 

           výdavky na účel fondu                                                  31.521  € 

                     (finančné dary:  21.750  €,  vecné dary:   9.771 € )                     

                     výdavky na organizovanie vlastných  akcií                        853  €             

       Rozdiel príjmov a výdavkov spolu                                        - 11.370  € 
 

           Stav majetku a záväzkov fondu  k  31.  12.  2010: 

       Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby,   

       pohľadávky                                                                                           0  € 

       Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni                                           42  € 

                                       na bežnom účte                          2.485  €    

       

       Záväzky                                                                                                 0  € 

       Krátkodobý finančný majetok                                                      16.570  € 

       Úvery                                                                                                     0  € 

                                                                                         -------------- 

       Rozdiel majetku a záväzkov                                                         19.097  € 
 

K tejto výročnej správe sú pripojené ako  prílohy nasledovné písomnosti: 

-   Výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch k  31.12.2010  zn.  NO Úč  1 - 01 

- Správa o použití podielu 2 %  dane z príjmov prijatého v roku 2009 uverejnená                        

v Obchodnom vestníku č. 96C/2011 na str. 32 pod Š001054 
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Komentár k výsledkom ročnej  účtovnej závierky: 
 

Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky vo  

výške 2.823,06 €,  z toho jeden anonymný darca 120 €. Právnické osoby nám darovali iba 2 %      

zo zaplatenej dane.  Príjmy z  akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali 

finančné prostriedky vo výške 2.419 €.  Najväčší príjem sme získali  poukázaním 2 % podielu 

zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických  osôb vo výške  16.702  €.  Výška úrokov     

bola 10 €.    Z uvedeného vyplýva, že za rok 2010 príjmy fondu činili  21.954 € . 
 

Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 33.324 € výdavky na 

správu fondu činili iba 950 €,  t. j.  2,85  %. Výška výdavkov na správu bola oveľa  nižšia než 

zákonom a štatútom povolený 15 %,  pretože tak ako za predchádzajúce  roky, ani  v hodnotenom 

období fond nevyplácal žiadne mzdové prostriedky, ani cestovné, na prevádzku vynaložil iba 

najnutnejšie výdavky (poplatky banke, poštovné a notársky poplatok) a na organizovanie 

vlastných akcií použil 853 €.  V priebehu roka fond  46 deťom (niektorým aj viackrát) odovzdal 

peňažné dary vo výške 21.750 € a  na  vecné dary vynaložil  9.771,31  €. 
 

Fond peňažné dary poskytol deťom liečeným na rakovinu a iné závažné choroby, a to na 

úhradu zvýšených výdavkov spojených s posilnením imunitného systému detí a odstránením 

nežiaducich následkov chemoterapie, ako aj príspevky na zakúpenie zdravotníckych pomôcok 

(protéz).  Deťom ako vecné dary vždy daroval plyšové a iné hračky, knižky, CD, lego, školské 

potreby, vždy s prihliadnutím na odkázanosť,  vek a  záľuby dieťaťa. 

Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave kúpil vecný dar prístroj biorezonanciálnej terapie 

GERONTO ELIXÍR, konzoly na montáž LCD televízorov a DVD prehrávačov, prípravok na 

liečenie áft – Herpík.  

Deťom, spoluorganizátorom a sponzorom daroval  CD a  DVD  nahrávky o jednotlivých  vlastných 

akciách fondu. Na propagáciu činnosti využíva aj knihu Štefana Bekeho – Merészek krónikája 

(Kronika odvážnych) v počte 200 ks. 
 

Hodnota v roku 2010 odovzdaných peňažných a vecných darov je  27.560 €. 

 

V účtovníctve a vo výkaze o príjmoch a výdavkoch je uvedená hodnota peňažných darov vo 

výške 21.750 € a hodnota vecných darov vo výške 9.771,31 €.  Tento rozdiel vyplýva z toho, že 

deťom a nemocnici neboli odovzdané všetky vecné dary, ktoré sme kúpili v roku 2010.            

Deťom vecné dary a nemocnici prístroj na čistenie vzduchu – Therapy Air Zepter v celkovej 

hodnote 3.961 €  sme odovzdali v roku 2011. 
 

Fond o poskytnutých daroch vyhotovuje darovacie zmluvy, eviduje zoznam detí, ktorým  

poskytol  dary. K darovacím zmluvám sú pripojené lekárske správy o tom, že ide o malých 

pacientov  liečených na onkologické alebo iné závažné ochorenie. 
 

   Celkový majetok fondu ku dňu 31. 12. 2010 činil  19.097 €  Sk, ktorý pozostával                    

z finančných prostriedkov na bežnom účte  vo výške  2.485 €  a v pokladni vo výške 42 €, a ako 

ostatný krátkodobý finančný majetok vykazuje finančné prostriedky uložené do podielových 

fondov AXA, investičná spoločnosť a.s. vo výške 16.570 €.  

Fond k 31. 12. 2010 nevykázal žiadne záväzky. 
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FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2009 prijal 2 % podiel dane z príjmov 

fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2008 vo výške  

22.072   €.    Túto sumu v roku 2009 a  2010  použil  na nasledovné účely: 

 
Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb 

a právnických osôb bola dňa 19. 05. 2011 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 96/C/2011         

na str. 32    

Š001054 

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb: FOND 

DOROTY KANTHOVEJ na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými 

chorobami, neinvestičný fond, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 36 096 334, 

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii 

použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2008 ním 

prijatého v roku 2009: 

  

   

Účel použitia podielu 

zaplatenej dane 

Výška použitého       

podielu zaplatenej 

dane na tento účel 

  (v euro) 

   Spôsob  

použitia 

podielu 

zaplatenej 

dane 

 

Iné 

údaje 

1.  

  

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti 

– zvýšenie úrovne vybavenia 

nemocnice 

1.410  € 

Zepter   

BIOPTRON 

lampy s 

príslušenstvom – 

2 ks 

 

Dar  pre 

DFNsP 

Detskú 

onkologickú 

kliniku v 

Bratislave 

2.  

  

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti 

– zvýšenie úrovne vybavenia 

nemocnice 

3.213  € 

GERONTO 

ELIXIR  prístroj 

biorezonanciálnej 

terapie 

Dar  pre 

DFNsP 

Detskú 

onkologickú 

kliniku  

3.  

  

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti 

– zvýšenie úrovne vybavenia 

nemocnice 

1.095  € 

Konzoly 

k montáži LCD 

televízorov a 

DVD 

prehrávačov – 18 

ks 

Dar  pre 

DFNsP 

Detskú 

onkologickú 

kliniku   

4.  

  
 Zlepšenie zdravotnej starostlivosti    930  € 

Herpík – 

prípravok na 

herpes a afty 

Dar  pre 

DFNsP 

Detskú 

onkologickú 

kliniku   

5.  

  

Prehĺbenie starostlivosti o ťažko 

zdravotne postihnuté deti 
6.900 € Peňažný dar     

10-im deťom 

liečeným na 

onkologické a 

iné choroby 
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     S p o l u :                                                  22.072  €     

     

  

Z vyššie uvedených skutočností  vyplýva, že FOND OROTY KANTHOVEJ pracuje z roka na 

rok aktívnejšie, organizuje nielen vlastné akcie, ale spoločne s  inými organizátormi, takto  

dochádza k prehĺbeniu boja proti rakovine a boja za zdravý životný štýl.  

Činnosť fondu prerástol hranice Komárňanského regiónu a fond poznajú nielen na 

Slovensku a v susedných krajinách, ale už aj v Kanade. 

 Heslo „Spoločne proti rakovine“ uplatňujeme v každodennej práci fondu. Činnosť 

fondu podporujú tisícky dobrosrdečných ľudí. Akcie fond organizuje s cieľom získať 

finančné prostriedky na pomoc nielen deťom postihnutým rakovinou, ale aj iným ťažko 

zdravotne postihnutým deťom. Získané finančné prostriedky využíva na pomoc konkrétnym 

chorým deťom, ktoré sú liečené nielen na Detskej onkologickej klinike v Bratislave, ale aj 

v Banskej Bystrici a v Košiciach, ako aj na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, podmienok 

a úspešnosti liečby, a zároveň všetky ním organizované akcie využíva na  prehĺbenie   

účinnosti  preventívnych  akcií  v  boji  proti  rakovine.  
 

 Záverom môžeme konštatovať, že hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom 

a štatútom fondu a desiaty rok činnosti fondu  bol  úspešný. V záujme zlepšenia činnosti 

fondu bude potrebné zabezpečiť zlepšenie činnosti fondu prijatím zamestnancov, ktorí 

zlepšia spoluprácu s darcami a obdarovanými, budú sledovať a vypracovať rôzne projekty 

za účelom získania finančných prostriedkov fondu. 

 

V Komárne,  20. 05. 2011. 

                                                                                                                   JUDr.  Mária  Kanthová 

                 správkyňa fondu 

6.  
Prehĺbenie starostlivosti o ťažko 

zdravotne postihnuté deti 
3.000  € Peňažný dar  

10-im deťom 

v starostlivosti 

detského 

hospicu 

PLAMIENOK 

n.o. 

7.  

Prehĺbenie starostlivosti o deti 

postihnuté     onkologickými 

chorobami 

2.650  € 

Úhrada 

cestovného do 

medzinárodného 

letného tábora 

v Hatvane 

(Maďarsko)   

z SR v dvoch 

turnusoch 

v BÁTOR 

TÁBORE     

sa rekreovalo 

36 detí   

8. 
Prehĺbenie starostlivosti o ťažko 

zdravotne postihnuté deti 
2.100  € Vecný dar 

Knihy, CD, 

DVD a iné 

hračky 

9. 

Prevencia v boji proti rakovine a 

informácie o činnosti FONDU 

DOROTY KANTHOVEJ  n. f. 

774  € 

Výdavky za 

www.dorika.sk a 

za vyhotovenie 

CD a DVD 

nahrávok o 

vlastných 

akciách 

Propagácia 

činnosti, 

získanie 

sponzorov 

a darcov 

 

http://www.dorika.sk/
http://www.dorika.sk/

