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,,Život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry pri 

čítaní premýšľa, pretože vie, že čítať môže iba raz.“ 

 

Alexander Ivanovič Gercen 

 
 
 
 
 
 
 
 

,,Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám 

máš prístup k hlbinám srdca, svojich citov a myslenia; musíš sa spytovať, či 

budeš vytrvalý, či budeš pripravený znášať nepriaznivosti, ktoré by sa 

v premene tvojho stavu položili na odpor.“ 

 

Ľudovít Štúr 
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POSLANIE A CIELE  KLUBU CF 
 

Klub cystickej fibrózy je občianske združenie 
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v zmysle 
zákona č. 83/1990 Zb. 14. marca 1995 z potreby rodičov 
stretávať sa a pomáhať si. 
Klub  CF združuje občanov Slovenskej  republiky   bez 
rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, 
náboženstva a sociálneho pôvodu, ktorí rešpektujú jeho 
program a stanovy. 

 
Poslanie Klubu CF: Trvale zlepšujeme zdravotné a sociálne podmienky 
života ľudí s cystickou fibrózou a ich rodinných príslušníkov. 
Ochraňujeme ich práva a potreby. Podporujeme integráciu CF rodín do 
spoločnosti. 
 
Počet riadnych členov Klubu CF bol 172 ku dňu 31. 12. 2010. 
Čestným členom Klubu CF je Doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc. z Centra pre 
CF v Prahe. 
 
Vrcholným orgánom Klubu CF je Členská schôdza, ktorá sa v roku 2010 
zišla 2 krát.  
Riadiacim a výkonným orgánom združenia je Správna rada Klubu CF, 
ktorá má  minimálne 5 členov a v roku 2010 zasadala 5 krát. 
 
Správna rada do apríla 2010:  
Prezident:  Mgr.  Lexa Jaroslav 
Členovia: Ing. Balcárová Eva, p. Kozičová Gabriela, p. Michalíková Žofia, 

JUDr. Smolejová Irena 
 
Správna rada od apríla 2010 do júla 2010:  
Prezident: Prachová Monika (JUDr. Kovácsová) 
Členovia: Ing. Balcárová Eva, p. Červenický Jozef, p. Kozičová Gabriela, 
                p. Repa Peter 
 
Správna rada od júla 2010: 
Prezident: Bc. Návesňáková Andrea 
Členovia: Ing. Balcárová Eva, p. Červenický Jozef, p. Pilka Miroslav,  
                 p. Repa Peter, Mgr. Valušková Agáta 
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Kontrolná komisia má  troch členov z radov členov  Klubu CF:       
Kontrolná komisia do apríla 2010: 
Predseda: Ing. Šponták František  
Členovia: p. Červenický Jozef, Mgr. Žilinská Petra  
 
Kontrolná komisia od apríla 2010 do júla 2010: 
Predseda: Ing. Šponták František 
Členovia: Mgr. Matoušková Kristína,  Ing. Štefančíková Mária 
 
Kontrolná komísia od júla 2010: 
Predseda: Ing. Šponták František 
Členovia: Mgr. Lexa Jaroslav, Mgr. Matoušková Kristína 
 
Hospodár Klubu CF: Návesňáková Andrea, Košice  
 
Platení pracovníci Klubu CF v roku 2010:  
Platení pracovníci Klubu CF sú platení z finančných príspevkov od 
samosprávnych krajov, z financií poukázaných 2 % z daní z príjmu a 
z vlastných zdrojov a sponzorských darov.  
Sociálni pracovníci: Mgr. Čerňanská Alexandra, Mgr. Ondrisková Adela, 
Mgr. Sedláková Jana. 
Administratívna pracovníčka: Návesňáková Andrea. 
Ekonomické služby vykonávala účtovnícka firma Bodnárová, Košice. 
   
          

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY KLUBU CF 
 
 
Klub cystickej fibrózy je členom CFW (Cystic Fibrosis Worldwide – 

združuje približne 60 krajín celého sveta) a CFE (Cystic 
Fibrosis Europe – združuje CF organizácie európskych 
krajín), spolupracuje s českým Klubom nemocných 
cystickou fibrózou.   
Členský príspevok do medzinárodných organizácií je 
hradený aj vďaka finančného príspevku z MPSVR SR. 
Web stránky medzinárodných organizácií: 

http://www.ecfs.eu 
 http://www.cfww.org 
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PROGRAMY KLUBU CF 
 

Sociálny program  
 
V roku 2010 sme systematicky pokračovali v poskytovaní základného a 
špecializovaného sociálneho poradenstva, v zlepšovaní podmienok života 
ľudí s cystickou fibrózou a ich rodinných príslušníkov. Našou snahou bolo 
sprístupňovať a objasňovať im platné legislatívne normy, zabezpečovať  
prístup k profesionálnemu a špecializovanému sociálnemu poradenstvu i 
všeobecnej informovanosti a v neposlednom rade poskytovať finančnú 
a materiálnu pomoc jednotlivcom a rodinám detí s cystickou fibrózou.  
Sociálne aktivity sme vykonávali na základe individuálnych potrieb 
a požiadaviek samotných klientov.  
Naše aktivity v sociálnej oblasti boli aj naďalej pre všetkých zúčastnených 
klientov poskytované bezplatne.  
 
Špecializované sociálne poradenstvo 
 
Klub cystickej fibrózy poskytuje sociálne poradenstvo a vykonáva sociálnu 
prevenciu od roku 2003 na základe povolenia MPSVaR a registrácie v 
Košickom samosprávnom kraji podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní.  
29. apríla 2010 bola našej organizácii udelená akreditácia MPSVaR 
vykonávať odbornú činnosť - špecializované sociálne poradenstvo pre osoby 
s cystickou fibrózou – detskí klienti a ich rodiny, dospelí klienti a ich rodiny. 
Zodpovednou zástupkyňou vykonávania tejto odbornej činnosti je Mgr. 
Adela Ondrisková. 
 

V roku 2010 vykonávali v našej organizácii 
sociálne poradenstvo 3 sociálne poradkyne: 
Mgr. Adela Ondrisková, sociálna poradkyňa 
od 01.01.2010 – 31.12.2010, 
Mgr. Alexandra Čerňanská, sociálna 
poradkyňa od 01.01.2010 – 31.12.2010, 
Mgr. Jana Sedláková, sociálna poradkyňa od 
01.01.2010 – 31.12.2010. 
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Štatistika 
V roku 2010 využilo pomoc sociálnych poradkýň 200 klientov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Špecializované sociálne poradenstvo vykonávame s celoslovenskou 
pôsobnosťou vo všetkých vyšších územných celkoch na úrovniach: 
- terénnej sociálnej práce 
- ambulantnej sociálnej práce 
- rezidenciálnej – pobytovej sociálnej práce. 
 
Sociálne poradenstvo prvého kontaktu (týka sa hlavne 
novodiagnostikovaných detí a ich rodičov) a vyhľadávacia činnosť – ide o 
rozhovory s klientom s cieľom sociálnej diagnostiky a využívania účinnej 
metodiky zvládania jeho krízovej situácie (nevyliečiteľné ochorenie ich 
dieťaťa) a problémov s tým súvisiacich. Sociálna poradkyňa poskytne 
základné informácie o platných predpisoch, nariadeniach a existujúcich 
formách pomoci. 
V tejto fáze kontaktu máme veľmi dobrú spoluprácu so špecializovanými 
lekármi z CF centier v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. 
 
Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme v situáciách, keď si 
problémy klientov vyžadujú špeciálne vedomosti i zručnosti a taktiež 
využívanie poradenských postupov v rámci organizačne rozvinutého a 
profesionálne zabezpečeného poradenstva (spolupráca so špecialistami z CF 
centier, UPSVaRmi a orgánmi štátnej správy, pedagogicko-psychologickými 
poradňami, pedagógmi, atď.). 
Poskytovanie sociálnych služieb hodnotíme ako pre klienta dostupné – najmä 
z hľadiska mobility sociálnych poradcov, ktorá sa odzrkadľuje v terénnej 
a rezidenciálnej sociálnej práci. 

 kraj počet klientov 
1. Bratislavský kraj 46 
2. Trnavský kraj 32 
3. Trenčiansky kraj 34 
4. Nitriansky kraj 13 
5. Banskobystrický kraj 8 
6. Žilinský kraj 10 
7. Prešovský kraj 32 
8. Košický kraj 25 
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V oblasti komunikácie s klientom využívame všetky dostupné komunikačné 
zdroje, avšak uprednostňujeme osobný kontakt s klientom. Využívame tiež 
telefonickú a e-mailovú komunikáciu, komunikáciu prostredníctvom našej 
webovej stránky, sociálnej siete Facebooku a v neposlednom rade 
prostredníctvom nami organizovaných aktivít. 
 
Oblasť pomoci a sociálnych intervencií pre našich klientov je veľmi 
rôznorodá nakoľko  zahŕňa skupinu klientov od narodenia až po dospelosť 
a zohľadňuje ich aktuálne potreby. 
Ide najmä o : 
- poskytovanie informácií o formách pomoci ohľadom aktuálnych 

legislatívnych noriem / Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia, Zákon o sociálnych službách, Zákon 
o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku a pod./, 

- pomoc a podporu pri integrácii detí s CF  na základných a stredných 
školách – najmä spolupráca s rodinou a školou, 

- sociálne intervencie pri riešení krízových životných situáciách 
/partnerské problémy/, 

- pomoc a povzbudenie pri  profesionálnej orientácii sa po ukončení 
prípravy na pracovnú činnosť a tiež vyhľadávanie a informovanie o 
možnostiach uplatnenia sa na trhu práce pre našich klientov, 

- zabezpečenie kontaktov pre našich klientov a komunikácie s inštitúciami 
napr. štátnej správy, neziskového sektora,  

- pomoc pri orientácii sa v sociálno-zdravotnej problematike 
novodiagnostikovaných pacientov – dospelých a detí, u ktorých je 
vykonávaným novorodeneckým scríningom včas diagnostikované toto 
ochorenie. 

Počas komunikácie s klientom využívame  všetky pracovné metódy sociálnej 
práce, najmä sa snažíme o informáciu, distribúciu, ventiláciu, povzbudenie, 
klarifikáciu problémov našich  klientov. 
 
Aj v roku 2010 komunikovala a spolupracovala naša organizácia 
s množstvom štátnych a neštátnych organizácií, ktoré pôsobia najmä 
v sociálnej oblasti: 
- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, 
- Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, 
- Ústredie PSVaR v Bratislave, 
- Ústredie Sociálnej poisťovne v Bratislave a jednotlivé pobočky, 
- Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov Slovenska, 
- Všetky vyššie územné celky – samosprávne kraje (8), 
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- Asociácia neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb, 
- Slovenská katolícka charita, 
- Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
- Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, 
- Rôzne nadácie a neziskové organizácie. 
 
Počas komunikácie s neziskovými orgánmi sme vyhľadávali možnosti 
riešenia mnohých sociálnych problémov zapojením sa klientov do aktuálnych 
grantových výziev. /Nadácia SOCIA, AOZP, Nadácia ORANGE a pod./ 
 
Poskytovaním sociálneho poradenstva jednotlivcom a rodinám s CF sa naša 
organizácia snaží systematicky prispievať k riešeniu sociálnych problémov 
našich klientov. Naša odborná činnosť je založená na vzťahu, podpore, 
pomoci, rozvoji a optimálnom uplatnení klienta v jeho reálnej životnej a 
sociálnej situácii. Každý klient a rodina si vyžaduje individuálny prístup pri 
riešení svojho problému. Pravidelným informovaním a monitorovaním 
sociálnej situácie klientov môžeme prispieť k stabilizácii ich sociálnej 
situácie a pomôcť prežiť im plnohodnotný život ako aj zvýšiť kvalitu života. 
 
V roku 2010 sme mohli svoju činnosť v rámci sociálneho programu 
vykonávať vďaka podpore štyroch samosprávnych krajov - Bratislavského, 
Trnavského, Trenčianskeho a Prešovského. 
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Zdravotný program 
 

 
Pomocnú ruku pri realizovaní našich aktivít súvisiacich s informovaním 
širokej verejnosti o poslaní a činnosti nášho občianskeho združenia nám dali 
dobrovoľníčky, ktoré sa s nami zúčastnili organizovaných podujatí ako: 

- Srdce na dlani – predajno-informačná akcia v predajni KIKA 
Bratislava, 

- Jasminum Malacky – celoročná predajná a informačná akcia, 
- Dni  Petržalky – prezentačno-informačné podujatie, 
- Vianočný predaj - informačno-predajná aktivita v nákupnom centre 

AUPARK Bratislava, 
- Operácia ,,Vianočné dieťa 2010“, 
- Rekondično – rehabilitačné pobyty. 

 
 

Srdce nad zlato 
 
Klub CF rozbehol vo valentínskom čase nádhernú aktivitu „Srdce nad zlato“, 
ktorá trvala po celý rok. Je to akcia, do ktorej sa zapojili deti a mladí dospelí 
výrobou maľovaných srdiečok na kameň a ich predajom. Verejnosť si ich 
mohla zakúpiť v Radošinskom naivnom divadle, v divadle L+S, v Jasminum 
Malacky, v obchodnom dome KIKA Bratislava. Ďakujeme za pomoc našej 
aktívnej členke a dobrovoľníčke Kristíne Matouškovej a ďalším dvom 
dobrovoľníčkam, ktoré sa zúčastnili predaja v obchodnom dome KIKA. 

 
Dni Petržalky 
 
V rámci informačno - predajných 
aktivít sme sa zúčastnili aj na Dňoch 
Petržalky. 19. júna sa konal Jarmok 
petržalskej komunity, čo bola 
prezentácia služieb a aktivít 
neziskových organizácií, kde sme 
predávali výrobky našich detí, ktoré 
zhotovovali počas hospitalizácie 
v Podunajských Biskupiciach pod 
vedením p. vychovávateľky Kataríny a zároveň sme mali možnosť 
prezentovať činnosť, ciele a aktivity našej organizácie návštevníkom tejto 
akcie. Ďakujeme za pomoc našej dobrovoľníčke Kataríne. 
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Vianočný predaj 
 
Aj tento rok nám Aupark poskytol priestor na prezentáciu činnosti našej 
organizácie spojenú s predajom vianočných predmetov od našich detských 
pacientov. Deti vyrobili množstvo krásnych ozdôb, magnetiek, 
pomaľovaných fliaš a kamienkov, krabičiek a srdiečok. Pre verejnosť sme 
mali pripravené aj informačné letáky o cystickej fibróze, staršie čísla nášho 
časopisu, pre deti krásne pexesá s obrázkami od našich detičiek a samozrejme 
cukríky od Adelky. Pri tejto akcii ďakujeme za pomoc dvom našim 
dobrovoľníkom: Kristíne Hnátovej a Martinovi Dárašovi. Iniciatívu 
preukázala a svoj malý Vianočný predaj zorganizovala aj naša členka 
Katarína Koprdová u nich doma v dedinke Slepčany. Za Tvoje nadšenie 
a ochotu pomôcť Ti patrí veľké ĎAKUJEME Katka ☺. 

 
Operácia ,,Vianočné dieťa 2010“ 
 

Našej organizácií sa opäť podarilo 
vianočnými balíčkami vyčariť úsmev 
na detských tváričkách. Vďaka 
americkej kresťanskej nadácii 
,,Samaritan´s purse international“ 
a Arcidiecéznej charite Košice sme 
mohli aj v roku 2010 poslať balíčky 
k malým deťom do viacerých rodín na 
Slovensku. Bola to ,,OPERÁCIA 
VIANO ČNÉ DIEŤA“. Na Slovensku 
tento projekt prebieha už 12 rok. Aj 

vďaka Arcidiecéznej charite Košice, ktorá je distribútorom v Košickom kraji, 
sa pre naše deti podarilo zaobstarať 59 kusov takýchto balíčkov zabalených 
vo vianočnom papieri. Darčekové krabice boli rozdané podľa uváženia Klubu 
CF. Nachádzali sa v nich hračky, hygienické potreby, školské pomôcky, 
sladkosti, oblečenie a rôzne iné darčeky. Krabice boli rozdelené podľa 
vekových kategórii (zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov: 2-4 roky, 5-9 
rokov). Klub CF hradil náklady súvisiace s prevádzkou skladov 
a distribúciou balíkov. Zamestnanci klubu sa za krátky predvianočný čas 
snažili rozdať všetky balíčky, aby každé dieťatko si rozbalilo ten svoj včas 
pod vianočným stromčekom. Tešíme sa, že i takouto formou sme mohli naše 
deti počas vianočných sviatkov obdarovať.   
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Rekondično – rehabilitačné pobyty 
 
Naša organizácia pripravila pre svojich členov rekondično - rehabilitačné 
víkendové pobyty v Penzióne pod skalným mestom v Terchovej a v 
Liečebnom ústave v Šamoríne. Tieto víkendy sa mohli uskutočniť vďaka 
projektu „Pomoc k svojpomoci“, ktorý finančne podporilo MPSVaR SR. 
Dôvodom realizácie projektu bolo zamedzenie sociálneho vylúčenia rodín a 
jednotlivcov s týmto zdravotným postihnutím a zároveň snaha pomôcť zvýšiť 
kvalitu života tejto skupiny obyvateľstva aktivitami, ktoré mali priamo 
vtiahnuť klientov, mobilizovať ich vnútornú silu, čo považujeme za veľmi 
dôležité a potrebné vzhľadom na súčasnú sociálnu situáciu našich klientov. 
Rekondično – rehabilitačných pobytov sa zúčastnilo celkom 48 klientov – 
detí a dospelí s cystickou fibrózou a ich rodinní príslušníci, z toho 27 ŤZP 
osôb. Zúčastnení si navzájom prekonzultovali  situácie čo prináša so sebou 
spomínané ochorenie, zároveň naň hľadali riešenia napr. pri problémoch 
v oblastiach výživy, podvýživy, doplnkovej stravy, fyzioterapie, kondičných 
cvičení, správnych masážnych techník, otužovanie v zimnom období 
a podpora imunity, riešenie 
sociálnych záležitostí ako príspevky 
na kompenzáciu pri starostlivosti 
o ŤZP osoby, novelizácie zákonov 
a s tým súvisiace legislatívne 
zmeny, riešenie individuálnych 
sociálnych problémov a hlavne 
psychologická pomoc, ktorá je 
v svojpomocnej skupine veľmi 
účinná. 
 
Spolupráca s CF centrami  
 

V súčasnosti funguje na Slovensku 6 CF centier: 3 pre deti a 3 pre dospelých 
CF-károv, v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach, kde 
novodiagnostikovaní CF-kári alebo ich rodičia majú k dispozícií bezplatne 
knižky o cystickej fibróze, stravovaní a naše časopisy INFO CF. Získajú tým 
možnosť oboznámiť sa s najnovšími multiorgánovom ochorení a množstvo 
potrebných kontaktov. 
Naďalej je v platnosti ,,Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky ku skríningu fenylketonúrie, kongenitálnej 
hypotyreózy,  kongenitálnej adrenálnej hyperplázie a cystickej fibróze 
novorodencov a zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady“. Slovenská 
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republika patrí medzi deväť štátov Európskej Únie, v ktorých sa v súčasnosti 
CF skríningovo vyšetruje.  
 
Časopisy pre detičky 
 
Vďaka spolupráci s p. Kraicom, zástupcom firmy 
MagnetPress, sme mohli každý mesiac našim detským 
pacientom do CF centra v Podunajských Biskupiciach a v 
Košiciach distribuovať detský časopis Macko Pusík, ktorý je 
určený deťom od 3 rokov. Časopis je plný rozprávok, 
Pusíkovými príbehmi, hádankami, maľovaním, veselým 
počítaním, návodmi a hrami nielen pre zábavu, ale i 
poučenie. 
 
Časopisy pre dospelákov 
 
Od vydavateľstva Bratislavčanka sme distribuovali do CF centier v Ružinove 
a Košiciach niekoľko periodík (Bratislavčanka, Napísal sám život, Rodinné 
krížovky, Skutočné príbehy, Krimiosemsmerovky) na skrátenie i 
spríjemnenie voľného času počas dlhej hospitalizácie našich členov čítaním 
alebo lúštením krížoviek. 
 
 

Finančná a materiálna pomoc CF pacientom  
a zdravotníckym zariadeniam 
 
Vďaka uskutočnenej zbierke v roku 2009 sa podarilo pre zdravotnícke 
zariadenia zakúpiť a zapožičať 1 ks zdroj prúdu pre pilokarpinovovú  
ionoforézu s príslušenstvom v hodnote 502 € pre CF centrum pre deti v 
Košiciach a pulzové oximetre 6 ks v celkovej sume 770,24 € pre FRO 
oddelenia do CF centier. 
Finančná pomoc bola poskytnutá 14 členom Klubu CF v celkovej hodnote  
2 138,43 € na nákup rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok, na doplatky 
za lieky, na účasť na klimatických ozdravných, horských a prímorských 
pobytoch. 
Materiálna pomoc pre CF pacientov bola poskytnutá v celkovej hodnote 
370,55 € formou darovaných 8 ks manometrov k PEP maskám, odbornej 
literatúry o cystickej fibróze a výživy pre pacientov s CF a ich blízkych. 
Bol poskytnutý aj finančný príspevok pre fyzioterapeutku na kurz 
fyzioterapie očistných techník konaného v rámci 33. Európskej konferencie 
CF. 
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SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2010 
 
 
 

SUMÁR za rok 2010 PRÍJMY VÝDAJE ROZDIEL 

    35 569,26 € 41 051,62 € -5 482,36 € 

PRENOS nevyčerpaného finančného príspevku do roku 2011   2 737,84 € 

 
 
AKTÍVA 
CELKOM        

stav k 01.01.2010   51 055,91 €     

stav k 31.12.2010         43 671,25 € 
   ZOSTATKY NA ÚČTOCH   19 607,90 € 

   
HOTOVOSŤ  
V POKLADNI   336,67 € 

   materiál na sklade     2 978,50 € 
   pohľadávky rok 2010     21 186,75 € 
   záväzky     -438,57 € 
 
 

Bankové účty zostatky k 31.12.2010:     
314 38 542/ 0200 Základný       1 108,46 € 
1899970754/ 0200 VUC - Bratislava       25,83 € 
1768273553/ 0200 VUC - Banská Bystrica       22,43 € 
1335230558/ 0200 VUC - Košice       17,82 € 
1299969258/ 0200 VUC - Trnava       32,14 € 
2119021254/ 0200 VUC - Trenčín       24,50 € 
2264235953/ 0200 VUC - Prešov     9,20 € 
1865469056/ 0200 Fundraising       8 249,86 € 
2323947054/ 0200 Rezervný fond       10 117,66 € 

SPOLU         19 607,90 € 
 
 

Hotovosť v pokladni Klubu CF k 31.12.2010:    
Hlavná pokladňa Klubu CF       296,17 € 
Stravné lístky         40,50 € 

SPOLU         336,67 € 
      
      

Celkové finančné prostriedky k 31.12.2010:    
Voľné finančné prostriedky na BÚ       19 607,90 € 
Hotovosť v pokladniach Klubu CF       336,67 € 
Pohľadávky Klubu CF       21 186,75 € 
Záväzky Klubu CF      -438,57 € 

SPOLU         40 692,75 € 
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Daňový a účtovný stav majetku         

Počiatočný stav majetku k 01.01.2010 v Eur  11 775,00 €    
Drobný hmotný majetok v používaní k 31.12.2010      6 779,90 € 
Hmotný investičný majetok k 31.12.2010     1 367,00 € 
Manometre a knihy na sklade k 31.12.2010       2 978,50 € 

MAJETOK CELKOM K 31.12.2010     10 740,50 € 
 
 

      P R Í J M Y 
ZDROJ                                                                 

      rozpočet 
skutočnosť 

2010 
VEREJNÉ ZDROJE:        21 290,00 14 161,61 

                1. ŠTÁTNY ROZPOČET:   4 000,00 1 530,03 

                2. 2% Z DANE Z PRÍJMU   1 000,00 0 

                3. GRANTY     600,00 0 

                4. INÉ         0 

                5. VÚC      15 690,00 12 631,58 

  Banská Bystrica   2 090,00 0 

  Bratislava   4 328,00 3 319,38 

  Košice     0 0 

  Trenčín     4 368,00 4 368,00 

  Trnava     3 704,00 3 734,00 

  Prešov     1 200,00 1 210,20 

VLASTNÉ ZDROJE:     6 700,00 1 076,83 

                1. ČLENSKÉ PRÍSPEVKY  1 000,00 860,00 

                2. BENEFIČNÉ PODUJATIA   1 500,00 0 

                3. ÚROKY Z ÚČTOV   200,00 55,35 

                4. PRÍJMY Z VLASTNÝCH AKTIVÍT   2 000,00 161,48 

                5. INÉ       2 000,00 0  

SÚKROMNÉ ZDROJE:     2 500,00 5 877,17 

                1. DARY - finančné     1 500,00 747,17 

                2. DARY - nefinančné v eur   500,00 0 

                3. INÉ       500,00 5 130,00 

PRENOS Z ROKU 2009   14 453,00 14 453,65 

PRÍJMY SPOLU:       44 943,00 35 569,26 
 

        V Ý D A V K Y 
ÚČEL                                                                  

        rozpočet 
skutočnosť 

2010 

PROGRAMY KLUBU CF SPOLU:     39 000,00 35 008,28 

                - Sociálny program     spolu 30 000,00 27 753,65 

    Ce Soc vlastné zdroje       15 122,07 
    VÚC Banská Bystrica     0 
    VÚC Bratislava       3 319,38 
    VÚC Košice       0 
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    VÚC Prešov       1 210,20 
    VÚC Trenčín       4 368,00 
    VÚC Trnava       3 734,00 
  Sociálny program položkovite:   spolu   27 753,65 

  - bankové poplatky       113,43 

  - cestovné náklady       431,23 

  - kancelárske potreby       89,94 

  - odborná literatúra       13,99 

  - poštovné       381,87 

  - telefón, internet          2 099,84 

  - mzda (3 zamestnanci + 2x0,5 úväzok)   15 859,16 

  - mzda služby          500,52 

  
- poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní 
(odvody)   4 227,53 

  - nájom kancelária       1 480,81 

  - réžia (poistky, software, stravné lístky)   950,49 

  - služby ekonomické+účtovnícke rok 2010       1 604,84 

                - Zdravotný program   spolu 9 000,00 7 254,63 
  - legislatíva     500,00 13,48 
  - CePo, CeFyz, CeHam, CePsy, CeEdu 3 500,00 2 774,90 
  - individuálna pomoc CF pacientom     4 000,00 2 509,01 

  - materiálna pomoc zdrav.zariadeniam     1 000,00 1 957,24 

ZAHRANIČNÉ STYKY SPOLU:     332,00 336,63 
Zahraničné styky         332,00 336,63 

ROZVOJ ORGANIZÁCIE SPOLU:     500,00 488,00 

Rozvoj organizácie    500,00 488,00 

NÁKLADY NA FUNDRAISING + PR SPOLU:     500,00 121,87 
                 - Public relation:     spolu 400,00 70,50 
  a/ Benefičné podujatia        0 
  b/ Tlačoviny       21,52 
  c/ Web stránka       48,98 

                 - Náklady na fundraising       100,00 51,37 

PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA SPOLU:     3 000,00 5 096,84 
  - bankové poplatky     135,35 
  - cestovné náklady       845,22 
  - kancelárske potreby       94,89 
  - poštovné       133,09 
  - telefón, internet          191,51 
  - mzda         1 963,66 

  
- poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní 
(odvody)   623,47 

  - nájom kancelária       599,29 
  - réžia (poistky, software, stravné lístky)   421,84 
  - služby ekonomické+účtovnícke rok 2010       88,52 

REZERVNÝ FOND:       500,00 0  

VÝDAVKY SPOLU:       43 832,00 41 051,62 
 

 



 15 

Ďakujeme za pomoc všetkým firmám, jednotlivcom, ale aj ďalším 
nemenovaným osobám, ktorým osud CF rodín nie je ľahostajný a pomáhajú 

nám v tomto neľahkom boji. 

 

JEDNOTLIVCI 
 

Adamovič Branko Janžová Gitka Póčová Andrea 

Babinská Mária Jedenásta Katarína Podmanický Ján, Žilina 

Barčiaková Katka Karaba Ján Repa Peter 

Baroniak Miroslav Kartík Branislav Robotová Zuzana, Trenčín 

Bednárová Katarína Katonová Terézia Rod. Gaálová 

Bodnár Michal, Košice Klepáčová Lenka rodina Bacharova 

Borecká Slávka Kočútová rodina Horákova 

Brunovská Hana, Bratislava Kolmošová Lucia rodina Kohoutova 

Brunovský Daniel, Bratislava Koprdová Katarína rodina Ondáková 

Burian Jozef, Košice Koprdová Katarína rodina Smolova 

Cingeľ Martin Korček Miroslav - Kori rodina Šimova 

Ciranová Alena Kozičová Gabriela Roman Marián 

Červenický Jozef Kožuch Martin Rusiňáková Magdaléna 

Dáraš Martin Krištofová Marta Sabolová Gabriela 

Dulová Darinka Kružlíková Zuzana Schneiderová Mária, Martin 

Fabiánová Dana Kurucová Mária Smolejová Irena 

Firda Miroslav, Košice  Labantová Helena Stanislava Marettova 

Furová Anna Laučeková Zuzana Studnička Lumír 

Gabaľ Ľuboslav Lišková Janka a Naďa Szabová Barbara 

Gapa Dušan Martinková Janka, Martin Šafranová Ľubica 

Gondová Soňa Maslík Ľubomír Ščerbanovský Vladimír 

Gurovič Dušan, Matiašovce Matoušková Kristína Šenitková Viera 

Hapčová Ľuba Medovičová Dáša Ševčíková Katarína 

Hartmanová, Košice Miko Matúš Šoltýsová Janka, Strečno 

Hlaváčová Soňa, Košice Mikušová Michaela Štibraný Miloslav 

Hnátová Kristína p. Biksadská Jarmila Štúň Michal 

Homová Magdaléna p. Štefeková Urdzik Marko, Lipany 

Hrebenár Slavomír Pavlíková Magda Vácvalová Nina 

Hrušovská Renáta Pažická Viera Vaľková Monika, Košice 

Janeková Eva Petríková Renáta Veterník Jozef 
 

FIRMY, INŠTITÚCIE 

Agrokarpaty s.r.o., Plavnica Lekáreň Žilina FN 
Andritz-Jochman LUBRA, s.r.o. 
Arcidiecézna charita Košice,  MADO spol s r.o. 
ARIES´94 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Askozvar s.r.o., Košice Ministerstvo zdravotníctva  SR 
ASTRA-ZENECA Mirakl, a.s., Košice 
Banskobystrický samosprávny kraj MR Diagnostic s.r.o. 
Bratislavský samosprávny kraj Nadácia pre deti Slovenska 
CSC Pharmaceuticals Nadácia U.S. Steel Košice 
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DFN FRO Košice Nessa Group s.r.o 
Effeta, stredisko sv.Fr. Saleského, Nitra Nestlé Slovensko s.r.o., Prievidza 
EXIsport, s.r.o. NZZ Pľúcna ambulancia 
Fax-COPY a.s. Obecný úrad Strečno 
Ferdinand Menzl Penzión pod skalným mestom 
Hotely Plus, Bratislava Potravinová Banka Slovenska, Košice 
IMPROMAT SLOV, spol. s r.o. Prešovský samosprávny kraj 
Integra, Dobšinského 14, Bratislava Priatelia slaných detí 
kancelária SDKÚ Žilina PROLI spol. s r.o. 
kancelária SNS Žilina Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bratislava 
Katastrálny úrad Žilina  QBE poisťovňa, a.s. 
Košický samosprávny kraj region PRESS, s.r.o. 
Lekáreň Bebrava, Bratislava Rempo, s.r.o. Bratislava 
Lekáreň Dr. Max,  B. Nemcovej, Košice sieť lekární Dr. Max 
Lekáreň Dr. Max,  OC Tesco, Prešov Slovenská asociácia cystickej fibrózy 
Lekáreň Dr. Max,  OD Kaufland, Prešov Slovenská sporiteľňa a.s. 
Lekáreň Dr. Max,  ul. Exnárova, Prešov Solvay Pharma s.r.o. 
Lekáreň Dr. Max,  ul. Popradská, Košice Správa katastra Žilina 
Lekáreň Dr. Max, 17. Nov., Prešov Správa majetku mesta Košice 
Lekáreň Iris, Prievidza Telekomunikačný úrad SR 
Lekáreň Lachesis, Komárno Trenčiansky samosprávny kraj 
Lekáreň Média, Prešov Trnavský samosprávny kraj 
Lekáreň na Letnej ul., SNV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, KE 
Lekáreň nám. MMM, Košice VAMED Medicín Technik 
Lekáreň Sever, Košice VIDRA a spol., s.r.o., Žilina 
Lekáreň Syndhi Pharma Všeobecná úverová banka Košice 
Lekáreň u sv. kríža, Bratislava Vydavateľstvo Bratislavčanka 
Lekáreň Váhy Vydavateľstvo MagnetPress 
Lekáreň Zuzana, Prešov Výskumný ústav vojenský Martin 
  

Lekárom z CF centier 
 

prim. MUDr. Feketeová Anna 
prim. Doc.MUDr. Hájková Marta, PhD. MUDr. Mikulášová Ingrid 
prim. MUDr. Orosová Jaroslava MUDr. Remiš Branislav 
prim. MUDr. Petrovičová Jarmila, CSc. MUDr. Sečkárová Renáta 
MUDr. Bérešová Eva MUDr. Somoš Andrej 
MUDr. Biziková Jana MUDr. Kopčová Lenka 
MUDr. Katarína Kadlicová MUDr. Takáč Branko 
MUDr. Kayserová Hana MUDr. Zlochová Dorota 

Sestričkám 
 
Fyzioterapeutkám 

v ambulanciách a nemocniciach 
 
na FRO oddeleniach 

,,Dobročinnosť je výnimočný stav, 
 keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, 

aby pomohla trpiacemu.“ 

        Milan Rúfus 
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Výročná správa Klubu CF za rok 2010 

 
Klub cystickej fibrózy 

Löfflerova 2 
040 01 Košice 

 
občianske združenie 

IČO:  3191 4934 
 

tel. 055/ 633 8031, 0902 958 902 
www.klubcf.sk, e-mail: klubcf@klubcf.sk 

bankové spojenie: 
 

VÚB a.s. Košice centrum 
číslo účtu: 341 38 542 / 0200 

 
Výročnú správu spracovali: 

Čerňanská A., Návesňáková A., 
Ondrisková A., Smykalo M. 

 


