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VÝROČNÁ

SPRÁVA

o činnosti za rok 2011
vypracovaná v zmysle § 25 zák. č. 147/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov 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 vtedy 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
vynaložíme 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 život.

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.

1

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,
organizoval podujatia: Deti deťom, Futbalový zápas hviezd a benefičný vianočný koncert.
Poukázaním 2 % podielu daní získal 753.477 Sk. 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 s názvom „FOND DOROTY KANTHOVEJ pomáha pri rozvíjaní arteterapie na
detskej onkológii”, Charitatívny futbalový zápas osobností, vianočnú burzu a benefičný vianočný
koncert. 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 organizoval turnaj "Hokejom pre deti", veľkonočnú burzu, dobročinné
detské popoludnie "Deti deťom" a Benefičný vianočný koncert. Fond v roku 2007 poukázaním
2 % podielu zaplatenej dane získal 660.014 Sk. Deťom postihnutým rakovinou a Detskej
onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 673 700 Sk.
V roku 2008 Fond získal príjmy organizovaním akcií "Hokejom pre deti", zbierkou členov
ZPCCH. Deťom v starostlivosti detského hospicu Plamienok n. o. sme poskytli finančné dary,
zaplatili sme cestovné do tábora organizovaného Nadáciou BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY.
VII. Benefičný vianočný koncert bol spojený s vianočnou burzou. Fond v roku 2008 poukázaním
2 % podielu zaplatenej dane získal 484 908 Sk, deťom postihnutým rakovinou a Detskej
onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval vecné a peňažné dary v hodnote 836.000 Sk.
V roku 2009 sme organizovali turnaj „Hokejom pre deti“. Zaplatili sme cestovné do tábora
BÁTOR TÁBOR. V priebehu roka deťom priebežne sme poskytovali finančné a vecné dary.
Vianočný benefičný koncert z dôvodov chrípkovej epidémie sa neuskutočnil. Fond v roku 2009
poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane získal 22.071,91 EUR (664.938 Sk). Deťom
postihnutým rakovinou a Detskej onkologickej klinike DFNsP v Bratislave daroval peňažné a vecné
dary v hodnote 26.971 EUR (812.528 Sk).
V roku 2010 zaplatili sme cestovné do tábora BÁTOR TÁBOR. Na VIII. Vianočnom
benefičnom koncerte 10-im deťom sme darovali hračky, knihy, CD a DVD nahrávky a peňažné dary,
10-im deťom v starostlivosti hospicu Plamienok n. o. 13-im liečeným na Detskej onkologickej
klinike DFNsP v Bratislave sme poskytli peňažné a vecné dary. Fond v roku 2010 poukázaním
2 % podielu zaplatenej dane získal 16.702 EUR (503.164 Sk). Deťom a Detskej onkologickej
klinike DFNsP v Bratislave daroval peňažné a vecné dary v hodnote 31.521 EUR (949.601 Sk).
Hodnota vecných a finančných darov, ktoré fond poskytol chorým deťom a DFNsP
v Bratislave v období od 12. 2. 2001 do 31. 12. 2010 činí 216.280 EUR (6.515.651 Sk).
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Rok 2011
Vo februári 2011 FOND DOROTY KANTHOVEJ n. f. organizoval zbierku na pomoc D. B., ktorý
absolvoval transplantáciu pečene. Do zbierky prispeli aj členovia ZO ZPCCH Komárno.

Nadácia BÁTOR TÁBOR so sídlom v Budapešti od roku 2001 organizuje bezplatné letné tábory
pre ťažko zdravotne postihnuté deti. V lete 2011 v Hatvane (60 km od Budapešti) organizovala pre
deti s onkologickým ochorením medzinárodný tábor. Spolu s deťmi z Českej republiky a z Poľska vo
dvoch turnusoch bolo 39 detí zo Slovenska. Cestovné náklady detí do tábora a späť vo výške 1.500
EUR uhradil náš fond.
www.dorika.sk
podujatia - galéria
www.batortabor.hu
(viď turnusy č. II. a č. IV.)

V roku 2011v Komárne na brehu Váhu sa uskutočnil trojdňový Tuning & Aqua fest. Návštevníkov
čakal zaujímavý program koncerty, programy pre deti, ukážky na vode a brehu, krásne autá, motorky
a lode. FOND DOROTY KANTHOVEJ n. f. v samostatnom stane prezentoval svoju činnosť.
Návštevníci pre deti postihnuté onkologickými chorobami nám darovali 90 EUR.
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FOND DOROTY KANTHOVEJ poskytol R.K. z Komárna peňažný príspevok vo výške 2.500 EUR
na výdavky delfinoterapie v Adaland dolphinpark, Kusadasi v Turecku. Delfinoterapia patrí medzi
nové liečebné metódy mentálne a telesne postihnutých detí. Kontakt so zvieraťom dáva deťom silný
emocionálny zážitok. Pomocou dôvery a lásky k zvieraťu majú väčšiu sebaistotu, lepšiu náladu. R.
K. počas delfinoterapie sa cítil veľmi dobre, bol veľmi trpezlivý a dôverčivý a vrátil sa domov úplne
vymenený.

V decembri 2011 FOND DOROTY KANTHOVEJ spolu so Základnou organizáciou rodičov telesne
postihnutých detí č. 75. V Komárne organizovali spoločenské posedenie na Mikuláš. Fond daroval
deťom pomaranče, vianočné pohľadnice, a vecný dar v hodnote 1.150 EUR. Vecný dar obsahoval
produkty z Mŕtveho mora značky Dr. NONA. Všetky produkty spoločnosti Dr. Nona (potravinové
doplnky, kozmetické a parfumové výrobky) obnovuje a utužuje zdravie človeka. Základom
produktov Dr. Nona sú archebaktérie Mŕtveho mora. Ich štrukturálne fragmenty sú nevyčerpateľným
zdrojom biologicky aktívnych látok a energie.
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Fond v roku 2011 poukázaním 2 %-ného podielu zaplatenej dane získal 11.714,34 EUR
(352.906,20 Sk) . Deťom postihnutým rakovinou a inými ťažkými chorobami v roku 2011 darovali
sme peňažné dary vo výške 13.550 EUR a vecné dary v hodnote 3.432 EUR, teda spolu
v hodnote 16.982 EUR (511.599 Sk).

Hodnota vecných a finančných darov, ktoré fond poskytol chorým deťom a DFNsP
Detskej onkologickej klinike v Bratislave v období od 12. 2. 2001 do 31. 12. 2011 činí 233.262
EUR (7.027251 Sk).

B) Ročná účtovná závierka
Príjmy:
príjmy z majetku: úroky
dary a príspevky
z verejných zbierok
z organizovania akcií
z príspevkov 2 % podielu zaplatenej dane
ostatné

3€
2.151 €
0€
90 €
11.714 €
0€
---------------13.955 €

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: 13.550 €, vecné dary: 3.432 € )
výdavky na organizovanie vlastných akcií
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu

1.080 €
0 €
0 €
16.982 €
----------------18.062 €
1023 €
16.982 €
57 €
---------------- 5.007 €

Stav majetku a záväzkov fondu k 31. 12. 2011:
Nehmotný investičný majetok, hmotný investičný majetok, zásoby,
Pohľadávky
Majetok fondu tvorili peniaze v pokladni
na bežnom účte

0€
11 €
1.311 €
400 €
14.070 €
0€
-------------15.392 €

Záväzky
Krátkodobý finančný majetok
Úvery
Rozdiel majetku a záväzkov

K tejto výročnej správe sú pripojené ako prílohy nasledovné písomnosti:
- Výkaz o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch k 31.12.2011 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 1.786,46 €, z toho jeden anonymný darca 100 €. Právnické osoby nám darovali 364,13 €.
Príjmy z vlastných akcií organizovaných na dosiahnutie účelu fondu sme získali finančné
prostriedky vo výške 90 €. Najväčší príjem sme získali poukázaním 2 % podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzických a právnických osôb vo výške 11.714 €. Úroky z účtu v TB boli 3 €.
Z uvedeného vyplýva, že za rok 2011 príjmy fondu činili 13.955 € .
Kladne hodnotíme skutočnosť, že z celkových výdavkov vo výške 18.062 € výdavky na
správu fondu činili iba 1.023 €, t. j. 5,66 %. Výška výdavkov na správu bola oveľa nižšia než
zákonom a štatútom povolený 15 %. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, ani v roku 2011 fond
nemal žiadnych zamestnancov, nevyplácal žiadne mzdové prostriedky, ani cestovné členom
správnej rady, na prevádzku vynaložil iba najnutnejšie výdavky (poplatky banke, poštovné
a notársky poplatok). Na organizovanie vlastných akcií použil 57 €. V priebehu roka fond 45
deťom (niektorým aj viackrát) odovzdal peňažné dary vo výške 13.550 € a vecné dary
v hodnote 3.432 €.
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 2011 odovzdaných peňažných a vecných darov je 16.982 €.
V účtovníctve a vo výkaze o príjmoch a výdavkoch je uvedená hodnota peňažných darov
vo výške 13.550 € a hodnota vecných darov vo výške 3.432 €. Tento rozdiel vyplýva z toho, že
deťom a nemocnici neboli odovzdané všetky vecné dary, ktoré sme kúpili v roku 2011 ale
v nasledujúcom roku.
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. 2011 činil 15.392 €, ktorý pozostáva
z finančných prostriedkov na bežnom účte vo výške 1.311 € a v pokladni vo výške 11 €, ostatný
krátkodobý finančný majetok tvoria finančné prostriedky uložené do podielových fondov AXA,
investičná spoločnosť a.s. vo výške 14.070 €. Fond k 31. 12. 2011 vykázal záväzky v hodnote
400 €.
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FOND DOROTY KANTHOVEJ v roku 2010 prijal 2 % podiel dane z príjmov fyzických
a právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2009 vo výške 16.702 €. Túto sumu v roku
2010 a 2011 sme použili 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 pod č. Š001054

Účel použitia podielu
zaplatenej dane
1.

Zlepšenie zdravotnej
Starostlivosti o ťažko
zdravotne postihnuté deti

2.

Prehĺbenie starostlivosti o deti
postihnuté onkologickými
chorobami

3.

4.

5.

Výška použitého
podielu zaplatenej
dane na tento účel
(v euro)

Prehĺbenie starostlivosti
o ťažko zdravotne postihnuté
deti
Prevencia v boji proti
rakovine a informácie
o činnosti FONDU DOROTY
KANTHOVEJ
Prevencia v boji proti
rakovine a informácie
o činnosti FONDU
DOROTY KANTHOVEJ

Spolu:

Spôsob použitia
podielu zaplatenej dane

13000 €

peňažný dar 45 deťom liečeným na
onkologické a iné vážne choroby

1500 €

úhrada cestovného do
medzinárodného tábora BÁTOR
TÁBOR – z SR vo dvoch turnusoch
sa rekreovalo 39 detí

858 €

vecný dar – hračky, knihy, CD a
DVD

662 €

výdavky na vlastnú akciu:
Benefičný vianočný koncert –
prenájom sály MsKS a premietacej
techniky

682 €

výdavky za nájom domény a za
aktualizáciu webovej stránky:
www.dorika.sk

16.702 €

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.
Hospodárenie fondu bolo v súlade so zákonom a štatútom 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 a zabezpečia podklady a včasné vypracovanie a predkladania správ o činnosti fondu.
Komárne, 27. 05. 2012
JUDr. Mária Kanthová
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správkyňa fondu
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