ŠPORTOM K RADOSTI Občianske združenie

Výročná správa
za rok 2019

Spracovala : Monika Brillová
Prešov, 1.7.2020

1. Príhovor
„Rodičia a deti na oddelení detskej onkológie majú iba jedno želanie, jeden
cieľ bojovať o zdravie a zvíťaziť“ (Monika Brillová)

Milí priatelia a sympatizanti,
máme za sebou skvelý rok 2019. Rok, v ktorom sme sa zažili nové dobrodružstvá a naplno sme
začali napĺňať naše plány. Ukázali sme rodinám a deťom radosť zo športu rôzneho druhu
a poukázali nato, že má to zmysel. V spolupráci s Nadáciou x-bionic sphere a s SOŠV sme
usporiadali nové športové hry v Šamoríne pod záštitou prezidenta SOŠV Antona Siekela.
Nadviazali sme spoluprácu s Ruskom a nadáciou Podaruj život. Vycestovali sme na jubilejný
10. ročník Svetových detských hier víťazov, kde boli deti veľmi úspešné.
Zúčastnili sme aj aj nového podujatia vo Varšave – Onko Liga 2019 – prvý na svete unikátny
futbalový šampionát pre deti po onkologickej liečbe.
Podporovali sme beachvolejbalistov na ich ceste za majstrami Slovenska, o to viac, ak jeden
z nich je po onkologickej liečbe. Organizovali sme stretnutia rodiniek počas celého roka, ako aj
volejbalové turnaje. Chcem sa poďakovať samosprávam, ktoré významným finančným
spôsobom pomohli k účastí detí na medzinárodných podujatiach. Poďakovanie patrí aj
fotografke Veronike Mihálikovej a záchranárke Ľuboslave Jevčákovej za ich pomoc pri každej
aktivite. Úprimná vďaka všetkým, ktorí nás podporili finančne, alebo akýmkoľvek spôsobom.

„Najväčšiu starostlivosť treba venovať deťom.“
(Decimus Iunius Iuvenalis staroveký rímsky básnik 58 – 140)
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2. Kto sme
Sme združenie, založené v novembri 2016 rodičmi a dieťaťom Lukášom, ktorý od svojich
dvoch rôčkov bojoval s leukémiou a tá sa po dvoch rokoch opäť vrátila (liečil sa v rokoch 2004
až 2009). Dnes má náš syn 16 rokov a je aktívny športovec v rôznych druhoch športu, no hlavne
zapálený hráč volejbalu. Ako rodičia máme neskutočnú radosť z neho, že po dlhej a ťažkej
liečbe je dnes plný sily, energie, elánu. Šport mu prináša obrovské nadšenie a zmysel jeho
každodenného života. Preto sme sa spolu s ním rozhodli odovzdávať jeho pozitívny a športový
odkaz ostatným deťom s onkologickým ochorením, pretože „bojovať sa oplatí“.

K založeniu združenia nás inšpirovala účasť detí na 6. Medzinárodnej Onko Olympiáde vo
Varšave, kde náš slovenský tím bol zložený z ôsmich detí, ktoré celkovo získali 22 medailí a
boli sme najúspešnejším zahraničným tímom. Ale najdôležitejšie bolo to, že deti získali
nesmierne množstvo zážitkov, víťazstiev, nových kamarátov a neopísateľne veľa šťastných
chvíľ. Jedna naša 14 ročná účastníčka to vyjadrila takto : "Bolo nám tam tak dobre, že sa
nám odtiaľ ani nechcelo ísť domov."
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Názov
(v súlade s označením v príslušnom registri):

Športom k radosti

Právna forma:

Občianske združenie

Štatutárny zástupca organizácie (meno,
priezvisko, funkcia):

Monika Brillová – predseda združenia

Adresa žiadateľa:

Pod Kamennou baňou 55, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

50550918

Dátum vzniku a číslo reg.

4.11.2016, reg.č. VVS/1-900/90-49600

Tel., fax, e-mail:
Webová stránka:

0915 973 261, sportomkradosti@gmail.com

Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:

SK48 8330 0000 0024 0113 5386

www.sportomkradosti.sk

Orgány združenia
Monika Brillová – predseda združenia, štatutár
Ing. Martin Brilla – podpredseda a ekonóm združenia, štatutár
Dávid Brilla – revízor združenia

Naše ciele
Sme občianskym združením s jednoduchým cieľom, ktorý vyjadruje samotný názov združenia:
„Športom k radosti“.
-
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Pravidelné športové aktivity pre deti s onkologickým ochorením a pre ich rodiny
Organizácia slovenskej výpravy na medzinárodné športové podujatia pre onko deti
Účasť na profesionálnych domácich a medzinárodných športových podujatiach
v rámci motivácie detí k športu a priblížiť ich k „športovým hviezdam“
Získavať profesionálnych športových mentorov pre deti
Vytvorenie komunity detí a ich rodín zameranú aj na zdravotnú, sociálnu a
psychologickú pomoc
Viacdňové sústredenia detí a pobyty rodín s podporou pohybových aktivít a zdravého
životného štýlu
Medzinárodná spolupráca s neziskovými organizáciami na vytvorenie spoločných
projektov pre skupinu deti s nádorovým ochorením
Organizácia športových hier pre deti po onkologickej liečbe

3. Čo sme urobili
Začiatok roka a 15.február si každoročne pripomíname Medzinárodný deň detskej onkológie
stretnutím onko rodiniek. Opäť sme sa stretli pri bowlingu, stolnom tenise a výtvarnom kútiku,
privítali sme aj novú rodinku, ktorá má chuť s nami športovať na ďalších podujatiach.
Má to zmysel! Pomáhať si navzájom a odovzdávať si radosti, niekedy aj starosti.

ONCO GAMES 2019
Prvá mediálna informácia o športových hrách pre deti po onkologickej liečbe Onco Games 2019
sa pozitívne rozšírila na rôzne miesta Slovenska vďaka Tlačovej agentúry SR. Zverejnenie na
rôzne portály TASR prinieslo k dnešnému dňu 361 zdieľaní a vážime si podporu TASR pre
túto
aktivitu. www.teraz.sk/regiony/prvy-rocnik-podujatia-onco-games-2019/388839clanok.html
Vďaka tejto informácii, ktorá sa rozletela do celého Slovenska sa o nových športových hrách
dozvedeli aj ďalšie deti a ich rodičia. Boli veľmi šťastní, že sa niečo také organizuje, je to pre
nich veľmi pozitívne motivujúce, keďže sú ešte v liečbe a prihlásili sa na Onco Games. Práve
pre takéto momenty má to všetko čo robíme zmysel. Celá propagácia, medializácia našich
aktivít, aby každé dieťa v liečbe a po nej, ktoré "chce a môže" dostalo možnosť pridať sa k
nám. Riadime sa heslom : "Športuj s nami aj Ty!"
Úprimne a z celého srdca ďakujeme TASR za jej mediálnu podporu.
Onco Games 2019 už odštartovali 7. mája 2019 o 14 hod. v úžasnom športovom komplexe xbionic® sphere v Šamoríne. Spolu s NADÁCIOU X-BIONIC® SPHERE sme privítali 37
účastníkov, ich rodičov a súrodencov z celého Slovenska. Prvé športové hry pre deti s
onkologickým ochorením prišiel osobne otvoriť prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý prevzal
záštitu nad Onco Games 2019. Spolu s ním podujatie otvorili predseda združenia Športom k
radosti Monika Brillová, správkyňa nadácie Oľga Pažitná, členovia správnej rady NADÁCIE
X- BIONIC® SPHERE Juraj Bača a Pavel Blaho. Vypustením 37 balónov sme symbolicky
otvorili tri dni športu a zábavy. Je veľmi dôležité dodať, že ide o deti z rôznych kútov
Slovenska, rôzneho veku a rôznych zdravotných ťažkostí. Na podujatí nejde o víťazstvá,
pretože väčšina detí svoj životný boj už vyhralo. Privítali sme aj dieťa v liečbe, jeho
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rodičov, ktorým tento deň priniesol množstvo motivácie v ďalšej liečbe. Každý účastník získal
medailu Onco Games, ktorú odovzdal sám prezident SOŠV A.Siekel.
Chceme sa poďakovať všetkým bez ktorých by sme to nemohli zrealizovať: NADÁCII XBIONIC® SPHERE, CZ Slovakia, a.s., Trnavský samosprávny kraj, mesto Poprad, mesto
Sečovce, mesto Trnava, M&T Insieme, A4ka, Cofin a TA SR.
Fotogaléria : www.sportomkradosti.sk/album/onco-games-2019-7-9maj-2019/
Fotogaléria aj na FB : www.facebook.com/pg/sportomkradosti/photos/
Skvelé bežecké preteky pre všetkých 7. ročník Pomlé Run, do ktorej sme zapojili skoro
všetkých, čo chceli bežať. Na záverečnom vyhodnotení stáli všetky deti na stupňoch víťazov
Pomlé Run . Tieto deti už zvíťazili v boji so zákernou chorobou a symbolicky v Deň
víťazstva tam boli ako účastníci behu a Onco Games. Výťažok venovali nášmu združeniu a na
podporu podujatia Onco Games. Od hlavného partnera spoločnosti CZ Slovakia, a.s..
Fotogaléria :www.facebook.com/pg/sportomkradosti/photos/
Posledný deň bol viac menej oddychový začali sme prehliadkou stajní koníkov a pokračovali
sme gymnastikou po vedením odborných trénerov XBS gymnastics. Väčšina z účastníkov
nemala skúsenosti s gymnastikou, ale pod fantastickým vedením dokázali nemožné. Zapojili sa
aj rodičia. Nasledovalo formálne ukončenie hier, poďakovanie spoluorganizátorovi NADÁCII
X-BIONIC® SPHERE a správkyni nadácie Oľge Pažitnej, ktorej sme odovzdali účastnícky
dres a ručne maľovaný ďakovný obraz so stromom a podpismi detí. Odovzdali sme kúsok
každého z nich.
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Cesta do Olympie 27.máj 2019 na pozvanie od prezidenta Slovenského olympijského a
športového výboru Antona Siekela na prvú návštevu antickej Olympie, teda do kolísky športu
spolu s novými predstaviteľmi SOŠV.
Antický štadión v Olympii je najstarší zachovaný štadión na svete, pritom je historicky až tretí
v poradí. Možno ho označiť za miesto vzniku nielen Olympijských hier, ale aj športu v súťažnej
podobe. Od roku 1961 sa v Olympii nachádza pôsobisko. Združenie Športom k radosti
reprezentuje Martin Brilla a Veronika Miháliková a určite pre nás bude táto návšteva tak
historicky dôležitého miesta inšpiratívna v našej ďalšej činnosti. Je to pre nás veľká česť a
chceme prezidentovi A.Siekelovi úprimné poďakovať, že môžeme byť súčasťou tejto cesty.

Naši chlapci sa zúčastnili na mládežníckom
pohári stredoeurópskych krajín (MEVZA) do 18
rokov a hrdo reprezentovali Slovensko s dňoch 12.6.2019 v Murskej Sobote (Slovinsko).
V polovici júna Lukáš a Juraj Brillovci reprezentovali
Slovensko na Majstrovstvách Európy v plážovom
volejbale do 18 rokov v rakúskom Badene. Mali
naozaj ťažký žreb, keď mali v základnej skupine
Nemcov ( nakoniec víťazi ME 2019), Poliakov a
Cyperčanov. Chlapci zbierali skúsenosti, dali do hry
všetko, ale nestačili na súperov.
Juraj a Lukáš Brillovci sa týmto pripravovali aj
na majstrovstvá Slovenska do 18 a 20 rokov a boli
sme tam spolu s nimi.

Majstrovské tituly na M-SR v U18, aj v kategórii U20 získali naši 17 roční chlapci Lukáš Brilla
a Juraj Brilla. Koncovky finálových zápasov hrali fantasticky, využili skúsenosti z
majstrovstiev Európy a tešia sa z obidvoch umiestnení. Oficiálna správa na SVF:
svf.sk/sk/archiv-sprav/detail-spravy/_majstrovske-tituly-na-m-sr-u20
Fantastický úspech chlapci, aj vďaka našej podpore. Ďakujeme!!!
Je to až neskutočné, že Lukáš Brilla, ktorý v útlom veku zvládol 5 ročnú náročnú liečbu
leukémie, dokázal takýto úspech spolu so svojim bratrancom Jurajom. Je motiváciou pre deti,
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ktoré teraz bojujú na oddeleniach detskej onkológie, aby sa nevzdávali a bojovali tak, ako
Lukáš.

X.The World Children's Winners Games 2019
Doteraz sme na Slovensku o Svetových detských hrách víťazov ( The World Children's
Winners Games) v Moskve ani nepočuli a tento rok to bude už 10-tý ročník. Vďaka našej
aktivite ktorá sa zvlášť špecializuje na podporu a rozvoj pohybových aktivít pre deti
s onkologickým ochorením. Tento jubilejný rok sa hier zúčastnilo viac ako 500 detí z Ruska,
Nemecka, Indie, Slovenska, Bieloruska, Lotyšska, Maďarska a ďalších krajín a po prvýkrát aj
Slovensko! Dvadsať detí z celého Slovenska, s rodičmi a organizačným tímom odletelo už 3.
júla 2019 o 4:40 hod. z košického letiska vládnym špeciálom. Veľká vďaka patrí ministerke
vnútra Denise Sakovej, ktorá nám opäť schválila prepravu Leteckým útvarom MV SR vládnym špeciálom.
Špeciálne medzinárodné podujatie je venované deťom vo veku od sedem do 16 rokov, ktoré
absolvovali náročnú liečbu onkologického ochorenia. Na štadióne a ďalších športoviskách
svetoznámeho klubu CSKA Moskva zápolili so svojimi rovesníkmi z 15 krajín.
Súťažilo sa v atletike, futbale, streľbe, stolnom tenise, plávaní a v šachu.
„Veľmi emotívne bolo slávnostné otvorenie, ktoré bolo tematicky zamerané na víťazstvo nad
zákernou chorobou. Okrem toho, že sme našli mnoho priateľov, prinášame si domov nádherné
zážitky. Videli sme veľa pamiatok a zažili skvelý kultúrny program,“ uviedla pre média
predsedníčka Monika Brillová.
Doniesli sme domov medaile, zážitky a nových priateľov. Veríme, že sa už budeme
zúčastňovať každý rok.
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V médiach:
https://www.teraz.sk/slovensko/kosice-slovenske-deti-priniesli-zo-sv/406105clanok.html?fbclid=IwAR3rt0H4nrQ935U2x-uySjSL09U3uvf7i4-8qBOQuoaC0TNw6k-4DUSPefA
https://www.ta3.com/clanok/1159348/bojovat-sa-oplati-slovenske-deti-priniesli-zo-zahranicia-15-medaili.html
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Onko Liga 2019
Fantastický a na svete unikátny projekt. Prvé medzinárodné majstrovstvá vo futbale pre deti
s onkologickým a nádorovým ochorením poľskej neziskovej organizácie Nadácia splnených
prianí (Fundacja Spełnionych Marzeń) z Varšavy. Nadácia je organizátorom Onko Olympiády,
ktorá spája deti z celej Európy už od roku 2007. Mladšia kategória U12 porazila všetkých
a právom získala prvé miesto a pohár pre víťazov. V zostave 6 chlapcov a 3 dievčat boli
neporaziteľní. Najkrajšie momenty ich zápasov boli vtedy, keď chlapci namiesto toho, aby
hneď strieľali gól, prihrávali dievčatám a až potom dali gól. Takéto gestá v takom veku je niečo
úchvatné a tvorili výborný tím. Hrdo si niesli vlajku na stupeň víťazov, zdvihli nad hlavu pohár
víťazov. Staršia kategória U18 zložená zo 7 chlapcov a 3 si veľmi sadla. Veľmi vyrovnané
zápasy a o víťazovi rozhodovali až penalty. Nakoniec sme tesne prehrali, ale ceníme si každý
úspech, každý boj a striebro je veľký úspech. Vážime si, že deti vo veku 17-18 rokov majú
chuť ísť a bojovať s rovesníkmi. Pre 18 ročných to bola ich posledná možnosť zúčastniť
sa. Veríme, že v športovom duchu budú pokračovať aj naďalej.
Spájame deti s onkologickým a nádorovým ochorením z celého Slovenska, aby sa pri športe
spoznali a prekonali samých seba. Veľké poďakovanie patrí všetkým deťom za ich skvelú
reprezentáciu, nádherné prepojenie chlapcov a dievčat z rôznych kútov Slovenska.
Pohár a medailu sme venovali Samkovi, ktorý mal byť s nami na ihrisku U18, ale nakoniec s
nami nemohol vycestovať. Slovenskú výpravu významne podporili kraje a samosprávy,
odkiaľ deti pochádzajú a patrí im veľké poďakovanie.
Ostatné aktivity
Žili sme aj volejbalom. Koncom augusta sme organizovali volejbalové turnaje a to rodinný
turnaj v Ruskej Novej Vsi a 9. ročník Volejbalisti deťom 2019 v plážovom volejbale. Tento rok
bol rekordný, spustili sme dražby dresov hráčov Michala Červeňa a Tomáša Lamparta, začo im
krásne ďakujeme, ako aj tichú dražbu rôznych dresov, lôpt. Celý výťažok 1500€ putoval pre
Samka, ktorý bojuje s ochorením už po tretíkrát.
Ďakujeme Jankovi Špakov, Janette Langovej,Petrovi Zahornáckemu,VK MIRAD PU Prešov a
OV SVF Milanovi Kundľovi za venovanie cien do dražby. Ďakujeme kúpalisku Sun Park na
sídl. III., že nám opäť umožnili usporiadať turnaj na ich ihriskách aj za zvýhodnené vstupy pre
účastníkov.
Tiež sme pomáhali pri prvom turnaji Beachvolejbal Cup, organizovali rôzne menšie aktivity
pre členov, či už turistika, plávanie, zimné aktivity, ale aj wellness a relax.
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V septembri sme privítali osem deti
z Poľska na poľsko-slovenskom
víkende, spolu s Tomekom a Zuzou
z Fundácie Spelnionych marzien.
Ukázali sme ich Hrad Ľubovňa,
Opálové bane, zašportovali sme si
a upevnili našu spoluprácu.

Nádherné prekvapenie bolo, keď 1.októbra víťazka 4. kola piatej série šou Tvoja tvár znie
povedome venovala v svoju výhru od Nadácie televízie Markíza v hodnote 1.000 eur nášmu
združeniu ( príjem daru aj použitie v roku 2020). Je to pre nás veľké povzbudenie do ďalších
aktivít v roku 2020. Chceme sa z celého srdca poďakovať Nadácii televízie Markíza za pomoc
a podporu, ale aj na zviditeľnenie našej činnosti. Sme malé združenie, ale máme veľké plány
do budúcnosti.
Ešte väčšie prekvapenie sme dostali pred Vianocami, keď nám Juraj Hrnčírik vyhral 3700€ vo
Vianočnom kvíze Rádia Expres. Ďakujeme krásne za finančný dar od Nadácie Expres a
propagáciu nášho združenia v rádiu. Dar bude použitý na športové aktivity v ďalšom období.
Ďakujeme aj portálu ĽUDIA ĽUĎOM, vďaka ktorému si nás Juraj našiel a vybral. Je to pre nás
veľká motivácia, keďže celé združenie je postavené iba na dobrovoľníctve bez odmeny. Je to
pre nás veľké ocenenie, ak naša činnosť zaujala moderátora Rádia Expres Juraja Hrnčírika a
rozhodol sa hrať práve pre nás.

4. Prečo to robíme?
Sú tu medzi nami. Dlhodobo náročná onkologická liečba im nezobrala chuť žiť. Naopak, chcú
dobehnúť všetko to, čo počas liečby zameškali. Deti majú množstvo trvalých následkov, ktoré
za sebou zanechala chemoterapia, rádioterapia a to niektorým znemožňuje ich zaradenie medzi
zdravé deti. Sú často izolované, pretože majú viditeľné znaky na tele, či duši a rovesníci často
nevedia čím si prešli, dokonca sú aj predmetom nepríjemných poznámok. Deti sú tak naviazané
na svojich blízkych, že niekedy strácajú odvahu vytvárať nové priateľstvá.
Chceme dávať pozitívny odkaz a nádej deťom na oddeleniach detskej onkológie, aby v danom
čase bojovali s chorobou a potom môžu bojovať s nami na športoviskách. Aby videli deti, ktoré
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tiež boli na oddelení a absolvovali onkologickú liečbu, ako teraz môžu šťastne zažívať nové
skúsenosti a vytvárať si nové priateľstvá. Je to nádej pre rodičov na oddelení, ktorí sú často
zúfalí, aby sa mohli skontaktovať s rodičmi detí po liečbe. Deti po onkologickej liečbe majú
množstvo následkov a práve možnosť byť spolu s ostatnými „spolubojovníkmi“ im dáva
možnosť komunikácie, pozitívnej emócie, že v živote veľa dokázali, ale ešte aj dokážu. Účasť
na medzinárodnej Onko Olympiáde je pre každé dieťa niečo úžasné a my im chceme dávať
možnosť byť výnimoční. Krutá diagnóza im nesmie zobať chuť žiť a dokázať v živote ešte
veľké veci. Na opačnej strane je to motivácia pre zdravé deti a rodičov, aby si svoje zdravie
vážili, nebrali to ako samozrejmú vec a zapojili sa do pohybu a k zdravému štýlu života.
Nechceme, aby deti vzbudzovali ľútosť a súcit, ale rešpekt a úctu. Ich úsmev je to najkrajšie,
čo si želáme vyčariť na ich tvárach.

5. Hospodárenie v roku 2019
Počiatočný stav na bankovom účte a v pokladni k 1.1.2019 bol 5943,48. Prvý krát sme prijímali
2% z daní.
Príjmy v roku 2019 : 32 325,07€
-

Členské 400€

-

Príjem 2% z daní 7990,95€

-

Dotácie 12500€

-

Pôžičky počas zúčt. dotácií 1000€

-

Výťažky a dary – 10 434,12€

Výdavky na aktivity v roku 2019 : 27 596,91€
-

Výdavky na aktivity a podujatia – materiál 6994,03€

-

Výdavky na aktivity a podujatia - služby 18 385,69€

-

Výdavky na iné aktivity združenia - 500€

-

Výdavky na réžiu - 217,19€

-

Výdavky na príspevky a dary 500€

Zostatok k 31.12.2019 na bankovom účte a v pokladni je 10671,84€, ktorý bude použitý na
aktivity združenia v nasledujúcom období.
a výťažkov.
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Sú to zdroje aj z nevyčerpaných 2%, darov

V roku 2019 nás podporili a všetkým krásne ďakujeme!
Ministerka vnútra Denisa Saková
Slovenský športový a olympijsky výbor a prezident Anton Siekel
NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE
CZ Slovakia a.s. a Pomlé Run
RÁDIO EXPRES
Nadácia Markíza
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj,
mestá : Prešov, Poprad, Sečovce, Sabinov, Kežmarok
obce : Kamenica. Dubovica, Valaliky, Jakubany, Seňa
Veľvyslanectvo SR v Moskve, Nadácia Carmeusse, Volejbalisti deťom 2018, Pomáhať si treba!
Dazajo s.r.o. , A4ka s.r.o., Cofin a.s., Flóra obal , M&T Insieme, A4ka, TWO WINGS , Alize
skeis, fotografka Veronika Mihaliková,

Ľubomíra Jevčáková , Janette Langová, Petr

Zahornacký a Ján Špak, VK MIRAD PU Prešov, Michal Červeň, Tomáš Lampart, OV SVF
Milan Kundľa, Pomáhať si treba! – vianočný volejbalový turnaj Eva Vitikač Batešková,
Ľubomír Vitikač , Portál Ľudia Ľuďom. Redpixel, Aquacity Poprad.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom.

ĎAKUJEME !
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