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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 rok 2018. Rok v sme sa naplno rozbehli v duchu našich plánov, zámerov. 

Ukázali sme rodinám a deťom radosť zo športu rôzneho druhu a poukázali nato, že má to 

zmysel. Mali sme finančný základ pre medzinárodné podujatie od volejbalistov a ľudí, ktorí 

nám pravidelne pomáhajú.  Preto im chcem v prvom rade  poďakovať, že svoje úsilie  

a športového ducha pomohli odovzdať  deťom a rodinkám.  Bez Vás by sme sa nikdy nerozbehli. 

V roku 2018 sa nám podarilo získať grant od Karpatskej nadácie z grantového programu Tu 

žijeme a pomáhame – spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. Prešov. Grant nám 

pomohol odštartovať športové podujatia pre onko rodinky z Prešova. Za spoluprácu ďakujem 

aj Dane Štučkovej – riaditeľke ZŠ Májové námestie, Zdenke Homolovej, Zuzke Lašákovej 

a všetkým čo pomáhali na Športovom dni s Májovkou. Golf Charity Cup 2018 nás podporil 

výškou 1000€. Najvýznamnejšou udalosťou roka 2018 bola účasť 19 detí na 7. ročníku Onko 

Olympiády 2018 vo Varšave, ktoré organizuje Fundacja spielnonych marzien. Zážitok všetkých 

z vládneho špeciálu, ktorý nám poskytla ministerka vnútra p. Denisa Saková na olympiádu bol 

neopísateľný. Aj z tohto miesta jej ešte raz úprimne ďakujem. Úspechy na olympiáde ocenil aj 

prezident SOV Anton Siekel, pozval deti do Bratislavy, osobne im zablahoželal k ich úspechom 

( 58 medailí) a ponúkol pomoc pre ďalšie aktivity nášho združenia. Chcem sa poďakovať 

samosprávam, ktoré významným finančným spôsobom pomohli k účasti detí na olympiáde.  

Ďakujem svojmu manželovi Martinovi, synom Lukášovi a Dávidovi,  Gabike za ich aktívnu 

činnosť  v združení. Poďakovanie patrí aj fotografke Veronike Mihálikovej a záchranárke 

Ľuboslave Jevčákovej za ich pomoc pri každej aktivite. Chcem sa poďakovať Ferovi Šimkovi 

a Dominikovi Birošovi z firmy Red pixel s.r.o., za krásne grafické návrhy v roku 2018. 

Úprimná vďaka všetkým, ktorí nás podporujú.  

„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." 

 

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 
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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  

www.sportomkradosti.sk  

Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:               SK48 8330 0000 0024 0113 5386 

 

 

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“.   

- 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 
 

V roku 2018 sme pokračovali s organizáciou aktivít pre deti a celé rodiny so zameraním na 

šport. Rok 2018 bol prvým rokom, kde sme získali granty a dotácie od iných subjektom. Jeden 

z najdôležitejších momentov na dosiahnutie našich aktivít bolo získanie grantu 2457€ na 

projekt "Spolu to dokážeme "  od Karpatskej nadácii z grantového programu „Tu žijeme 

a pomáhame“ spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. Prešov. Projekt bol 

zameraný na pomoc pre onkologický choré deti,  ich rodiny z Prešova a blízkeho okolia. Bola 

to séria troch aktivít Športový deň s Májovkou, Noc pod hviezdami, Plávaj ako delfín. Hádam 

ani nie je vhodnejšie miesto na májové športové dni ako práve Májovka. Základná škola, ktorá 
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má výborné podmienky na športovanie či už vo vonkajšom alebo vnútornom areáli. Podujatie 

prepojilo deti po liečbe so žiakmi školy, ktoré pomáhali deťom pri jednotlivých disciplínach, 

tie menšie sa aj súťažne zapojili. Deti, ale aj rodičia sa zapojili s plným nasadením do plávania, 

bedmintonu, atletiky, stolného tenisu, futbalu, ale aj lukostreľby pod vedením Jana Hvizdoša z 

Lukostreľnice. Spojili sme sa so zdravotnými klaunami Červené nosy, ktorí prišli deti podporiť 

pri športovaní. Noc pod hviezdami bola víkendovka pre celé rodinky, kde sme športovali, varili 

v kotlíkoch, spoznávali krásu okolia. Plávaj ako delfín bolo pokračovanie víkendovky a to 

návštevou v Aquacity Poprad.  

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

ONKO OLYMPIÁDA 2018 vo Varšave bola top podujatím, pre ktoré vzniklo naše združenie. 

19 detí z celého Slovenska sa zúčastnilo 7. ročníka a donieslo domov 58 medailí. Nemôžeme 

zabudnúť na podporu ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá nám poskytla „vládny špeciál“ 

na bezpečnú prepravu do poľskej metropoĺy.  Onko Olympiádu sme propagovali vďaka 

podpore TASR, vďaka ktorej sa o nás dozvedelo celé Slovensko. Účastníkov olympiády pozval 

aj prezident SOV Anton Siekel, aby deťom osobne zablahoželal. Tento moment bol pre deti 

a nás organizátorov výpravy veľmi povzbudivý do ďalších podujatí. Na olympiádu nás 

podporili aj samosprávy dotáciami zo svojho rozpočtu a to mesto Prešov, PSK, mestá Sečovce, 

Sobrance, obce Dubovica, Jakubany, Kamenica, Valaliky a Arnutovce. 

Získali sme grant z charitatívneho golfového turnaja GOLF Charity Cup 2018 vo výške 1000€ 

na Onko Olympiádu.  
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Spoluorganizovali sme volejbalový turnaj rodinných družstiev v Ruskej Novej Vsi – 23.júna 

2018. Spoluorganizovali sme turnaj v plážovom volejbale trojíc Volejbalisti deťom 2018 a to 

1.septembra 2018. Motivovali sme širokú verejnosť do verejných dražieb dresov, ktoré nám 

venovali VK MIRAD PU Prešov a volejbalisti Michal Červeň a  Tomáš Lampart. Vďaka 

všetkým účastníkov aj dražbe sa výťažok z turnaja vyšplhal na 1300€ pre naše združenie. Prvý 

krát sme usporiadali golfovú akadémiu v Black Stork Veľká Lomnica. Päťdesiat účastníkov si 

vyskúšalo golf, zrelaxovali vo wellness centre hotela Golf Internationál. Turistika je tiež šport, 

ktorý pomaličky zapájame medzi naše pravidelné aktivity. Podpora volejbalu sa je našim 

pravidelným cieľom, zapojením verejnosti do turnajov, dražieb, stretnutia členov OZ 

s hviezdami v tomto športe je ďalšou motiváciou do ich ďalších činností.  Koncom roka sa 

zapojili členovia združenia ako hráči do vianočného spomienkového turnaja Pomáhať si treba 

2018!. Výťažok z turnaja vo výške 763,37€ bol venovaný opäť deťom na podporu ich 

športových aktivít. Od založenia združenia bolo našim cieľom združovať prostriedky na Onko 

Olympiádu 2018, kde sme chceli zobrať čo najviac detí, čo sa nám aj podarilo. Upevnili sme 

spoluprácu s poľskou neziskovou organizáciou Fundacja spelnionych marzien Varšava, 

s ktorou sme podpísali Deklaráciu o spolupráci na ďalších športových projektoch. Vytvorili 

sme komunitu asi 30 rodín, ktoré sme oslovovali a pozývali na naše podujatia. Naše ciele sme 

splnili až nad očakávania.  
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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 

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. 
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5. Hospodárenie v roku 2018 
 

Počiatočný stav na bankovom účte a v pokladni k 1.1.2018 bol 3202,23€, pre použitie na 

aktivity v ďalšom období v roku 2018. 

Príjmy v roku 2018 :  19 654,37€   

- Členské  400€ 

- Dotácie  6200€ 

- Granty – 2457€ 

- Výťažky a dary – 10 597,37€ 

Výdavky na aktivity v roku 2018 : 16 912,92€ 

Projekt celkom Spolu to dokážeme  - 4 429,64€, výdavky na Onko Olympiádu 2018 -  8 

386,68€, výdavky na iné aktivity združenia  -  3871,82€, výdavky na réžiu  - 224,78€. 

Zostatok k 31.12.2018 na bankovom účte a v pokladni je 5943,48€, ktorý bude použitý na 

aktivity v nasledujúcom období.  
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V roku 2018 nás podporili 
 

Ministerka vnútra Denisa Saková 

Mesto Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Sečovce, Mesto Sobrance,  

obce Dubovica, Jakubany, Kamenica, Valaliky a Arnutovce 

Karpatská nadácia a spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. 

Fotografka Veronika Mihaliková, Janette Langová a OZ J.D.Galéria J.L. 

Volejbalisti deťom 2018 –   Janette Langová,  Petr  Zahornacký a Ján Špak, VK MIRAD PU 

prešov, Michal Červeň, Tomáš Lampart 

Pomáhať si treba! – vianočný volejbalový turnaj  Eva Vitikač Batešková, Ľubomír Vitikač ,  

GOLF Charity Cup a hotel Golf International, Applied Meters,  

Základná škola Májové námestie 1, riaditeľka školy Dane Štuckovej, učiteľky Zuzana 

Lašáková, Denisa Kručaová, Zdenka Homolová a OZ Aktivi3  

Portál Ľudia ľuďom, Tlačovej agentúre SR,  zdravotníčka Ľuboslava Jevčáková 

Tauris Cassovia s.r.o., Metro Košice, Košickému klubu SZKC,   Besop s.r.o., FRUXI Fresh, 

AGRO Hniezdne , Nestville Chocolate,  Hrad Ľubovňa, Aquacity Poprad,  

A4ka s.r.o. Prešov, Petrovi Šejirmanovi, Vianočná tržnica - výťažok 

Red Pixel s.r.o – František Šimko, Dominik Biroš – grafické návrhy  

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom. 

ĎAKUJEME ! 


