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V Ý R O Č N Á

S P R Á VA

o činnosti za rok 2009
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.
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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 DFNsP 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 Hokejový klub Hurricanes Komárno spoločne
organizovali charitatívny hokejový turnaj "Hokejom pre deti". Členovia Zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami ZO Komárno, Čalovec, Bajč a Bátorové Kosihy organizovali verejné
zbierky pre deti postihnuté rakovinou.
Liga proti rakovine organizovala „Deň narcisov“, dobrovoľníci fondu sa tiež zapojili do tejto
dobročinnej akcie.
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.
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V roku 2008 Fond Doroty Kanthovej Hokejový klub Hurricanes Komárno spoločne
organizovali charitatívny hokejový turnaj "Hokejom pre deti",
Členovia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami Komárno ZO Čalovec a ZO Bátorové Kosihy
organizovali zbierku pre choré deti.
Liga proti rakovine už dvanásty rok organizovala Deň narcisov, do ktorého sa zapojili aj aktivisti
fondu.
V decembri v súčinnosti so Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom
siedmy raz organizoval "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.
Hodnota vecných a finančných darov, ktoré fond poskytol deťom liečeným na rakovinu
v období od 12. 2. 2001 do 31. 12. 2008 činí 4.752.521 Sk, t. j. 157.754,80 €.

Rok 2009
V roku 2009 dňa 31. januára 2009 už po štvrtýkrát sa uskutočnilo podujatie „Hokejom pre
deti“ na Zimnom štadióne v Komárne. Organizátormi turnaja boli 1. SC COMO a HK
HURRICANES v spolupráci s FONDOM DOROTY KANTHOVEJ a Nadáciou SPP
Program sa začal ráno o 9.00 hod. a trval až do večera. Na tento medzinárodný benefičný turnaj sa
prihlásilo 6 hokejových družstiev: LAKEBOYS Bratislava, HC Kojetín - ČR, Sport V.I.P. Hungary,
McDonalds team Slovakia, HC Kramáre Bratislava, HK Hurricanes Komárno. V tíme LAKEBOYS
hrali aj komárňanský kajakári Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer a Juraj Tarr spolu s Jozefom
Lohyňom, ktorý je bývalým reprezentantom Slovenska v zápasení. Družstvo HC Kramáre posilnil
olympijsky víťaz z Pekingu 2008, Michal Martikán. Diváci videli atraktívny hokej s tesnými
výsledkami. V prestávkach medzi zápasmi vystúpili krasokorčuliarky z Bratislavy a Budapešti.
Víťazom turnaja sa stal a putovný pohár vyhral Team McDonalds Slovakia. Výťažok zo vstupného
bol spolu 996 EUR, k tomu ešte navyše pridali peňažné dary HC Kojetín, McDonalds Slovakia
a Nadácia SPP. FOND DOROTY KANTHOVEJ získal spolu 1.950 EUR na podporu chorých
detí.
Hokejisti pre fond pripravili ďalšie prekvapenie. RONALD McDONALD fondu daroval
1.000 EUR.
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Mária Kanthová a Tibor Horján

Víťaz: McDONALD´s team Slovakia

LIGA PROTI RAKOVINE dňa 17. apríla 2009 už trinásty rok organizovala
celoslovenskú akciu zameranú na boj proti rakovine „Deň narcisov.“
Aktivisti FONDu DOROTY KANTHOVEJ sa tiež zapojili do zbierky. V Komárne a v okolitých
mestách a dedinách na mnohých miestach sme sa stretli so študentmi a inými dobrovoľníkmi Ligy
proti rakovine, ktorí rozdávali narcisy. Nimi vyzbierané finančné príspevky poukázali na účet Ligy
proti rakovine, ktorá ich použije na zlepšenie životných podmienok občanov postihnutých
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rakovinou, na podporu vedeckovýskumných prác a na rozšírenie preventívno-výchovnej činnosti
v boji proti rakovine.

FOND DOROTY KANTHOVEJ oslovil študentov 10-ich základných a stredných škôl
komárňanského regiónu, ktorí v tento deň už ôsmy raz darovali narcisy a uskutočnili zbierku na
pomoc deťom postihnutým rakovinou. Kvetinárstvo Tímea Florist Salón nám darovalo kytičky
umelých kvetov. Pred veľkonočnými sviatkami žiaci a ich pomocníci sa pustili do práce, ku
každému narcisu pripevnili zatváraciu sponku, do košíkov putovalo viac ako 4 000 narcisov. Na
nástenkách sa objavila výzva: „Spoločne proti rakovine“. Pedagógovia požiadali žiakov, ich
rodičov, aby sa zapojili do tejto dobročinnej akcie, na viacerých základných školách na propagáciu
tejto výzvy využili aj školský rozhlas. Dňa 17. apríla dobrovoľníci vyzbrojení logom Fondu Doroty
Kanthovej, rozdávali žlté narcisy, najmä svojim pedagógom a spolužiakom. Upriamili pozornosť na
to, že počet postihnutých rakovinou a najmä v našom regióne aj počet detí postihnutých rakovinou
z roka na rok rastie, a narcisy im dávajú nádej, že sa uzdravia a zároveň zbierali dobrovoľné
finančné príspevky. Aj na základe našej výzvy sa zvýšil počet tých, ktorí vyjadrili solidaritu
s rakovinou postihnutými a boli radi, že mohli pomôcť chorým deťom. Najaktívnejšími boli
žiaci nasledovných škôl: Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne, Základná škola a Materská škola
Sámuela Gáspára s VJM v Čičove, ZŠ s VJM Ulica práce v Komárne, ZŠ Ulica rozmarínová, ZŠ
Ulica Komenského, ZŠ
s VJM Ulica Eötvösa, ZŠ Móra Jókaiho s VJM v Komárne, ZŠ
v Zemianskej Olči a ZŠ s VJM v Zemianskej Olči. K žiakom v tomto roku sa po prvýkrát pridali aj
dôchodcovia z Klubu dôchodcov v Kameničnej.
Žiaci týchto škôl rozdali vyše 4 000 narcisov a vyzbierali celkom 2.406,50 EUR (72.498 Sk).
Dňa 23. apríla 2009 Slovenská televízia v relácii Maďarský magazín odvysielala program
témou ktorého bol boj proti rakovine a deň narcisov. V relácii vystúpila JUDr. Mária Kanthová,
ktorá oboznámila doterajšiu činnosť FONDU DOROTY KANTHOVEJ a tohoročné výsledky
zbierky v deň narcisov. Za účasť v tejto relácii fond získal 20 EUR.
FOND DOROTY KANTHOVEJ a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
organizovali zbierku na pomoc jednoročnej Enikő Vassovej, ktorej život mohla zachrániť iba
transplantácia pečene. ZO ZPCCH v Komárne nám darovala 185 EUR, ZO v Čalovci 115 EUR,
ZO v Sokolciach 288 EUR, takže celkový výťažok zbierky bol 588 EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Iži organizovalo zbierku na pomoc Miloša Szenteczkiho,
ktorému sme darovali peňažný dar vo výške 965 EUR.
Ďalšie finančné prostriedky sme získali prostredníctvom on-line darov cez www.dakujeme.sk vo
výške 136,43 EUR.
FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2009 Enikő Vassovej na výdavky spojené
s transplantáciou pečene, ktorú vykonali v Essene, poskytol peňažný dar vo výške 2 000 EUR
a vecný dar v hodnote 80 EUR.
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Enikő Vassová

FOND DOROTY KANTHOVEJ na www.dakujeme.sk organizoval zbierku na pomoc
dvanásťročného Tomáša Czézingera, ktorý je postihnutý zákernou chorobou, myopatiou.
Poslednou nádejou na jeho uzdravenie je transplantácia kmeňových buniek, ktorý zákrok
vykonávajú v Kyjeve. Fyzické osoby prostredníctvom tejto stránky nám pre Tomáša darovali
102,57 EUR.
FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2009 Tomášovi Czézingerovi na výdavky spojené
s transplantáciou kmeňových buniek, ktorú vykonali v Kyjeve, poskytol peňažný dar vo výške
5 200 EUR a vecný dar v hodnote 245 EUR.

Tomáš Czézinger
Robko Kovács z Komárna už bol na liečení u MUDr. Evy Augustínovej v Egypte. Na výdavky
spojené s pokračovaním v liečbe FOND DOROTY KANTHOVEJ mu poskytol peňažný dar vo
výške 3 200 EUR a vecný dar v hodnote 130 EUR.

Robko Kovács
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FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2008 nadviazal spoluprácu s nadáciou BÁTOR TÁBOR
ALAPITVÁNY so sídlom v Budapešti, ktorá v lete 2009 organizovala pre deti s onkologickým
ochorením medzinárodný tábor, v ktorom spolu s deťmi z Českej republiky a z Poľska rekreovalo
22 detí zo Slovenska. Pobyt detí bol odsúhlasený rodičmi a lekármi detských nemocníc. Na základe
odporúčania DFNsP v Bratislave v tábore boli 4 deti, DFNsP v Banskej Bystrici 8 detí a DFN
v Košiciach 10 detí. Na výdavky spojené s účasťou v tábore (nákup športového oblečenia, športovej
obuvi, výživové doplnky) FOND DOROTY KANTHOVEJ všetkým 22 deťom daroval peňažné
dary po 200 EUR, teda v celkovej výške 4 400 EUR.
JUDr. Mária Kanthová a Mgr. Gejza Kantha osobne navštívili deti v tomto tábore, deťom z SR
rozdali knižné dary v hodnote 200 EUR a vedúcemu tábora odovzdali pre všetky deti vecný dar
v hodnote 100 EUR (knihy, korálky, výkresy, poznámkové bloky, temperové farby, fixky, lepidlá,
nástenné kalendáre).
Ako sa cítili deti v tomto tábore, možno posúdiť z nasledovných fotiek:

BÁTOR TÁBOR - Tábor odvážnych v Hatvane (Maďarsko)

www.batortabor.hu

V októbri 2009 pre JUDr. Máriu Kanthovú veľkým prekvapením bol telefonát od Tamása
Lajosa Szalayho, ktorý je novinárom a predsedom Budapeštianskeho spolku Albannach. Oznámil
jej, že ”SCONESTONE – Škótsky kameň dobrých skutkov” sa vydal na cestu okolo sveta, on je
šiestym držiteľom kameňa a chce, aby ďalším držiteľom kameňa som bola ja, za aktivity, o ktorých
sa dozvedel na www.dorika.sk
”SCONESTONE – Škótsky kameň dobrých skutkov” je sochárskym dielom kanadského
sochára Warrena MacLeoda, ktorý ho ozdobil starými keltskými motívmi. Poslaním kameňa je
rozdávať lásku, šíriť dobrotu a porozumenie medzi ľuďmi na celom svete. Každý vyvolený
"držiteľ" kameňa môže mať dielo u seba iba jeden týždeň, počas ktorého sa musí snažiť o to, aby
vykonal čím viac dobrých skutkov, a aby čím viac ľudí oboznámil s poslaním a cieľmi kameňa.
Ďalšou povinnosťou držiteľa kameňa je dokumentovať udalosti, ktoré sprevádzajú cestu kameňa.
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www.sconestone.com
Tamás Lajos Szalay, šiesty držiteľ kameňa, dňa 31. októbra osobne odovzdal kameň, ktorý doniesol
zo Sedmohradska (Rumunsko), kde siedmym držiteľom kameňa bol otec Csaba Böjte, a tento
odovzdal JUDr. Márii Kanthovej, ktorá sa takto stala ôsmou držiteľkou kameňa.

Tamás Lajos Szalay odovzdá
”SCONESTONE – Škótsky kameň dobrých skutkov” JUDr. Márii Kanthovej

Na návšteve u sochára Ottó Zöldkertiho, ktorý zhotovil Dórikin pomník

V Deň všetkých svätých - spomínali sme na Dóriku

Návšteva Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne,
členovia ktorého nám darovali 50 EUR
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Sconestone putoval aj do kostola Svätého Ondreja v Komárne

Na návšteve v Špeciálnej základnej škole s VJM v Komárne

Zábavné popoludnie v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne
vystúpenie skupiny Black and Light Attraction z Budapešti

Žiaci ZŠ
Komenského ul. nám
darovali 70 EUR

www.attraction.hu

Návšteva Detskej onkologickej kliniky Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave

Návšteva Centra voľného času v Komárne a v Materskej škole na Kapitánovej ulici
www.mskapitanova.metrona.sk/historia
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Návšteva u Robka Kovácsa a Tomiho Czézingera

Zuzka Lászlóová prevzala Sconestone v Prahe a po nej
desiatou držiteľkou kameňa bola Zsófia Boros, gitaristka vo Viedni

Podrobnejšie informácie na www.dorika.sk a www.sconestone.com
FOND DOROTY KANTHOVEJ a Základná umelecká škola v Komárne na deň
14. decembra 2009 pripravili VIII. Vianočný benefičný večierok, ktorý sa z dôvodov chrípkovej
epidémie neuskutočnil.
Dňa 4. 2.2009 v Komárňanských listoch bol uverejnený článok o akcii „Hokejom pre deti”.
V týždenníku Delta – Nők dňa 30. 11. 2009 bol uverejnený článok s názvom: „ Őssejtbeültetés ”
O transplantácii kmeňových buniek s výzvou na poskytnutie pomoci Tomášovi Czézingerovi.
V týždenníku Vasárnap dňa 17. 12. 2009 bol uverejnený článok s názvom „ Dórika küldetése „
Poslanie Dóriky a v ten istý deň v týždenníku 168 Óra , ktorý vychádza v Budapešti, bol
uverejnený článok „ Dórika karácsonya „ – Dórikine Vianoce.
Tieto články možno prečítať na www.dorika.sk - Napísali o nás
Neziskové a mimovládne organizácie, medzi nimi aj náš fond bol registrovaný ako prijímateľ
2 % -ného podielu daní z príjmov fyzických a právnických osôb. V regionálnych časopisoch
Komárňanské listy, Delta, na webovej stránke www.ludia-ludom.sk zverejnil výzvy a aj vďaka
týmto aktivitám 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 € a vecné dary
v hodnote 8.240 €, teda spolu v hodnote 26.971 € (812.528 Sk).
Hodnota vecných a finančných darov, ktoré fond poskytol deťom liečeným na rakovinu
v období od 12. 2. 2001 do 31. 12. 2009 činí 184.725 € (5.565.049 Sk).
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B) Ročná účtovná závierka
Číselné údaje o výsledkoch hospodárenia za rok 2009 sú nasledovné:
Príjmy:
príjmy z majetku: úroky
dary a príspevky

204 €
5.113 €

z verejných zbierok
z organizovania akcií
z príspevkov 2 % podielu zaplatenej dane
ostatné
Spolu:
Výdavky:
výdavky za služby
investičný majetok, zásoby, mzdy, platby do fondov
daň z príjmov
ostatné výdavky
Spolu:
Z toho: výdavky na správu
výdavky na účel fondu
finančné dary 18.731 €, vecné dary 9.903 €
výdavky na organizovanie vlastných akcií
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu

70 €
4.377 €
22.072 €
0 €
---------------31.836 €
2.972 €
0 €
38 €
28.634 €
----------------58.644 €
1.282 €
28.634 €
1.690 €
- 26.808 €

Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2009:
Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby,
pohľadávky
0 €
Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni
29 €
na bežnom účte
14.520 €
Záväzky
2.900 €
Krátkodobý finančný majetok
16.570 €
Úvery
0 €
-------------Rozdiel majetku a záväzkov
28.219 €
K tejto výročnej správe sú pripojené ako prílohy nasledovné písomnosti:
- Výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch k 31.12.2008 zn. NO Úč 1 - 01
- Správa o použití podielu 2 % dane z príjmov prijatého v roku 2007 uverejnená v Obchodnom
vestníku
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Komentár k výsledkom ročnej účtovnej závierky:
Kladne hodnotíme skutočnosť, že fyzické osoby darovali fondu finančné prostriedky vo výške
2.670 €, z toho jeden anonymný darca 120 €. Právnické osoby nám darovali finančné dary vo výške
2.443 €. Príjmy z akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali finančné prostriedky
vo výške 4.377 €. Najväčší príjem sme získali poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzických a právnických osôb vo výške 22.072 €.
Výška úrokov bola 204 €.
Z uvedeného vyplýva, že za rok 2009 príjmy fondu činili 31.836 € (959.091 Sk)
Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 31.644 € výdavky na
správu fondu činili iba 1.282 €, t. j. 4,05 %. 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 1.690 €. V priebehu roka fond 40 deťom (niektorým aj viackrát) odovzdal peňažné
dary vo výške 18.730 € a na vecné dary vynaložil 9.903 €.
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 Bioptron lampy zn. Zepter 2 kusy
s príslušenstvom v hodnote 1.410 € a prípravok na liečenie áft – Herpík v hodnote 332 €.
Deťom, spolu organizátorom 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 2009 odovzdaných peňažných a vecných darov je 26.971 € ( 812.528 Sk )
V účtovníctve a vo výkaze o príjmoch a výdavkoch je uvedená hodnota vecných darov vo výške
9.903 €. Tento rozdiel vyplýva z toho, že deťom a nemocnici neboli odovzdané všetky vecné dary,
ktoré sme kúpili v roku 2009. Deťom knihy a DVD v hodnote 252 € a nemocnici bioptron lampy
v hodnote 1.410 € sme odovzdali v roku 2010.
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. 2009 činil 28.219 € Sk, ktorý pozostával
z finančných prostriedkov na bežnom účte vo výške 14.570 € a v pokladni vo výške 29 €, a ako
ostatný krátkodobý finančný majetok vykazuje finančné prostriedky uložené do podielových fondov
AXA, investičná spoločnosť a.s. vo výške 16.570 €.
Záväzky fondu vo výške 2.900 € voči JUDr. Márii Kanthovej vznikli tak, že menovaná z vlastných
finančných prostriedkov kúpila vecné dary, t. j. fondu poskytla bezúročnú pôžičku vo výške 2.900 €.

FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2008 prijal 2 % podiel dane z príjmov
fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2007 vo výške
16.095,99 € (484.908 Sk).
Túto sumu v roku 2008 a 2009 použil na nasledovné účely:
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Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb bola dňa 12. 04. 2010 uverejnená v Obchodnom vestníku č. 100A/2010 na str. 209:
Š001351

Účel použitia podielu
zaplatenej dane
Prehĺbenie starostlivosti
1. o zdravotne postihnuté
deti

Výška a účel
použitého
Spôsob použitia podielu
podielu zaplazaplatenej dane
tenej dane

Iné údaje

8300 €

peňažný dar 11-im ťažko
zdravotne postihnutým
deťom

Prehĺbenie starostlivosti
2. o zdravotne postihnuté
deti

4400 €

peňažný príspevok na
výdavky spojené s
Medzinárodný
účasťou 22 detí s
tábor v Hatvane
onkologickým ochorením BÁTOR TÁBOR
v letnom tábore

Prevencia v boji proti
rakovine a informácie o
3.
činnosti FONDU
DOROTY
KANTHOVEJ n. f.

300 €

pre účastníkov
vecný dar (knihy, hračky,
rekreácie BÁTOR
školské potreby)
TÁBOR

Prehĺbenie starostlivosti
4.
o ťažko zdravotne
postihnuté deti

v starostlivosti
detského hospicu
Plamienok n. o.

1410 €

peňažné a vecné dary 6.
deťom

Prevencia v boji proti
rakovine a informácie o
5.
činnosti FONDU
DOROTY
KANTHOVEJ n.f.

1 686 €

za vyhotovenie CD a
propagácia
DVD nahrávok o
činnosti, získanie
vlastných akciách fondu,
sponzorov a
výdavky za
darcov
www.dorika.sk

Spolu:

16 096 €

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že FOND DOROTY 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 deviaty rok činnosti fondu bol úspešnejší ako tie predchádzajúce.
V Komárne, 19. 04. 2010.

JUDr. Mária Kanthová
správca fondu
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