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„Motivácia začína túžbou. 

Keď niečo chceš, máš motív to vykonať.“ 

 

Denis Waitley 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Pokiaľ chceš dosiahnuť trvalý úspech, 

musí motivácia, ktorá ťa k tomu ženie, 

vychádzať zvnútra. 

Nezáleží na tom, kto si, ani jako si starý.“ 

 

P. J. Meyer 
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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 fyzické alebo právnické osoby 
s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej 
republiky bez rozdielu národnosti, rasy, politickej 
príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu, ktoré 
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 175 ku dňu 31. 12. 2011. 
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 2011 
zišla 1 krát.  
Riadiacim a výkonným orgánom združenia je Správna rada Klubu CF, 
ktorá v roku 2011 mala  6 členov. 
 
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 
 
 
Kontrolná komisia má  troch členov z radov členov  Klubu CF:       
Kontrolná komísia od júla 2010: 
Predseda: Ing. Šponták František 
Členovia: Mgr. Lexa Jaroslav, Mgr. Matoušková Kristína 
 
Hospodár Klubu CF: Bc. Návesňáková Andrea, Košice  
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Platení pracovníci Klubu CF v roku 2011:  
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. Knapová Jana. 
Administratívna pracovníčka: Bc. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

PROGRAMY KLUBU CF 
 

Sociálny program  
 
 

Našou snahou v roku 2011 bolo pokračovať v poskytovaní sociálneho 
servisu pre našich klientov s Cystickou fibrózou. Komunikáciou 
a uplatňovaným metód sociálnej práce sme prispeli k zlepšeniu životných 
podmienok klientov a rodín s CF.  
Naďalej sme sa odborne venovali špecializovanému sociálnemu 
poradenstvu, ktoré poskytujeme pre svojich klientov bezplatne. 
V neposlednom rade sme naďalej poskytli finančnú a materiálnu pomoc 
jednotlivcom a rodinám detí s cystickou fibrózou.  
Sociálne aktivity sme vykonávali na základe individuálnych potrieb 
a požiadaviek samotných klientov, zohľadňovali sme osobitosti každého 
klienta a citlivo a empaticky sme pristupovali i k samotnému riešeniu 
sociálneho problému klienta. 
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. V roku 2009 získal Klub CF akreditáciu MPSVaR na odbornú 
činnosť – poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva 
a od tohto roku ho aktívne vykonáva 
 
V roku 2011sociálne poradenstvo vykonávali: 
 
Mgr. Alexandra Čerňanská, sociálna poradkyňa  
Mgr. Jana Sedláková, sociálna poradkyňa  
Mgr. Adela Ondrisková, sociálna poradkyňa  
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Štatistika 
Pomoc sociálnych poradcov využilo v roku 2011 189 klientov: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sociálne poradenstvo vykonávame s celoslovenskou pôsobnosťou 
vo všetkých vyšších územných celkoch na úrovniach: 

• terénnej sociálnej práce, 
• ambulantnej sociálnej práce, 
• rezidenciálnej – pobytovej sociálnej práce. 

 
Poskytovanie sociálnych služieb hodnotíme ako pre klienta dostupné – 
najmä z hľadiska zabezpečenia mobility sociálnych poradcov, ktorá sa 
odzrkadľuje v terénnej a rezidenciálnej sociálnej práci s klientom. 
V oblasti komunikácie s klientom využívame všetky dostupné 
komunikačné zdroje, avšak uprednostňujeme najmä osobný kontakt 
s klientom. Využívame tiež telefonickú a e-mailovú komunikácia, 
komunikáciu prostredníctvom našej webovej stránky, sociálnej siete 
Facebooku a v neposlednom rade prostredníctvom nami organizovaných 
aktivít. 
 
Ako dôležité považujeme v rámci našich aktivít 
primárne sa zamerať na aktívne  vyhľadávanie 
novodiagnostikovaných pacientov a ich 
rodinám v snahe zorientovať sa v množstve 
informácií v spolupráci so zdravotníckymi 
zariadeniami a zdravotníckym personálom 
v Centrách na liečbu Cystickej fibrózy. 

  kraj počet klientov 

1. Bratislavský kraj  36 

2. Trnavský kraj  27 

3. Trenčiansky kraj  31 

4. Nitriansky kraj  15 

5. Banskobystrický kraj   10 

6. Žilinský kraj  13 

7. Prešovský kraj  32 

8. Košický kraj   25 
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/Bratislava, Banská Bystrica, Košice/. Práve práca s takýmto klientom 
je veľmi náročná vyžaduje si dokonalé zvládnutie profesionálnych, 
odborných kompetencií každého sociálneho poradcu, ktorí prichádza 
do kontaktu s dieťaťom a jeho rodinou, kde musí zvládnuť citlivo reagovať 
a zohľadňovať pocity a prejavy klientov. 
 
Ak by sme mali opísať 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 
zavedeným novorodeneckým scríningom včas diagnostikované toto 
ochorenie, 

• podpora a povzbudenie 
klienta v aktívnom využití 
svojho voľného času, 
svojich koníčkov.    

 
 
 

Počas komunikácie s klientom využívame všetky pracovné metódy 
sociálnej práce najmä sa snažíme o povzbudenie, informáciu, ventiláciu, 
klarifikáciu problémov našich klientov. 
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Počas komunikácie s neziskovými orgánmi a tiež orgánmi štátnej správy 
sme vyhľadávali možnosti riešenia mnohých sociálnych problémov 
zapojením sa do aktuálnych grantových výziev a výziev na podanie 
projektov zameraných na poskytovanie poradenstva, vydanie časopisov, ... 
/Nadácia ORANGE, projekty podané na Ministerstvo práce sociálnych 
vecí a rodiny a pod./ 
 

 
Taktiež v snahe podieľať sa na skvalitnení života ľudí s CF 
sme sa podieľali na pripomienkovaní legislatívnych noriem  

• novelizácia Zákona o sociálnych službách, 
• vypracovanie pripomienok Klubu CF k návrhu 

Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.  

 
 

Naša organizácia v roku 2011 komunikovala a spolupracovala 
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 pobočky, 
• Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov Slovenska, 
• So všetkými Vyššími územnými celkami – samosprávnymi krajmi, 
• Asociáciou neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb, 
• Národná rada občanov so zdravotným postihnutím. 

 
Rokovanie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave  
 

Na rokovaní sme sa stretli s riaditeľom odboru integrácie osôb 
so zdravotným postihnutím Mgr. Michalom Krivošíkom vo veci riešenia 
odkázanosti našich klientov s CF na individuálnu prepravu.  
 
Stretnutie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 
 

Zástupcovia jednotlivých organizácií osôb s chronickými ochoreniami 
si volili spomedzi seba členov, ktorí ich budú zastupovať vo výbore 
pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý je poradným orgánom 
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.  
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Do výboru boli zvolené JUDr. Eva Madajová z Asociácie na ochranu práv 
pacientov SR a pani Dobšovičová – Černáková z Inštitútu pre rovnosť 
príležitostí.  
 
I. Konferencia pacientskych organizácií   
 

Išlo o prvé celoslovenské stretnutie 
zástupcov pacientskych organizácií na 
konci marca v Piešťanoch. Naša sociálna 
poradkyňa sa zúčastnila tejto konferencie, 
ktorej cieľom bolo predstaviť 
problematiku pacientskych združení na 
Slovensku a napomôcť vzájomnej 
výmene skúseností a pomoci medzi 
jednotlivými komunitami. Nosnými 
témami prednášok boli najmä praktické aspekty fungovania pacientskych 
organizácií a spôsoby získavania finančnej a inej podpory pre vlastné 
aktivity. 
 

V roku 2011 sme mohli svoju činnosť v rámci sociálneho programu 
vykonávať vďaka podpore štyroch samosprávnych krajov – 
Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Prešovského.  
 
Poskytovaním sociálneho poradenstva jednotlivcom a rodinám s CF sa 
naša organizácia snaží systematicky prispievať k riešeniu sociálnych 
problémov našich klientov. Každý klient a rodina si vyžaduje individuálny 
prístup pri riešení svojho problému. Samotná práca s klientom je veľmi 
náročná na čas a osobnostné kompetencie sociálnych poradcov. 
Pravidelnou komunikáciou, informovaním a monitorovaním sociálnej 
situácie klientov môžeme prispieť k stabilizácii ich sociálnej situácie 
a pomôcť prežiť im plnohodnotný život a tým napĺňať myseľ a poslanie 
Klubu cystickej fibrózy. 
 
Do budúcnosti, by sme radi i do sociálnych aktivít zapojili 
viac dobrovoľníkov, ktorí by sa spolupodieľali na zabezpečení potrieb 
našich klientov s CF. 
 
Na konci roka sme pre našich klientov pripravili dotazník 
na monitorovanie a porovnanie kvality života ľudí s CF v roku 2008 
a teraz v roku 2011. 
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V dotazníkoch sme zisťovali, či je výška jednotlivých príspevkov pre 
rodiny dostatočná, aká je celková výška príjmu rodín alebo jednotlivcov, 
aký je prístup posudkových lekárov k našim klientom a pod. Vyhodnotenie 
dotazníkov spolu so spracovanými výsledkami uverejníme v ďalšom čísle 
nášho časopisu INFO CF. 
 
 

Zdravotný program 
 
 

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 
republika patrí medzi deväť štátov Európskej Únie, v ktorých 
sa v súčasnosti CF skríningovo vyšetruje.  
 
 
Ďalšie aktivity : 
 
Časopisy pre detičky 
 
� Vďaka dlhodobej spolupráci so spoločnosťou 

Magnetpress sme mohli aj počas roka 2011 
zabezpečovať a distribuovať detský časopis Macko 
Pusík do detských CF centier v Bratislave 
a Košiciach.   

 
� Taktiež sa nám podarilo jednorazovo získať pre deti aj väčšie 

množstvo časopisov Šikovníček od spoločnosti Versa Media, plných 
hádaniek, rozprávok a maľovaniek pre šikovné deti. 
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Časopisy pre dospelákov 
 
� Aj naďalej spočívala podpora vydavateľstva Bratislavčanka 

v bezplatnom poskytnutí výtlačkov ich časopisov (Krimipríbehy, Napísal 
sám život) a krížoviek, ktoré sme distribuovali do centier Cystickej fibrózy 
v Bratislave a Košiciach. 
 
Ostatná činnosť 
 
� Spoločnosť Abbot – sponzorsky 

zabezpečila a podporila projekt kreatívnej 
výroby vianočných pohľadníc, na ktorom sa 
podieľala naša aktívna členka Janka. Sama 
vyrobila viac ako 50 rôznych pohľadníc, 
ktorými sme sa mohli následne poďakovať 
našim partnerom za spoluprácu v uplynulom 
roku.  
Ďalšou komunikáciou a vzájomnou spoluprácou s touto spoločnosťou sme 
zabezpečili dodávku viac ako 100 kusov nutridrinkov pre našich klientov. 
 
� V odbornom časopise Pediatria sme mali uverejnený článok 

pod názvom „Chceme lepšie dýchať a tým poznávať celý svet“. Ide 
o recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis, ktorý 
vychádza 6x ročne. 
 
� Vďaka podpore projektu z Ministerstva práce sociálnych vecí 

a rodiny na podporu edičnej činnosti sme mohli v roku 
2011 vydať dva časopisy: INFO CF 21 a INFO CF 22, 
obsahom ktorých je vždy odborná časť a hlavným 
ťažiskom časopisov je sociálna poradňa, ktorá prináša 
vždy novinky v oblasti sociálnych zákonov, aktuálne 
zmeny týkajúce sa našich klientov, všeobecné podmienky 
poskytovania príspevkov, dotácií, a pod. A veľa iných 
a zaujímavých článkov pre našich 
klientov a v neposlednom rade aj z ich života (úspechy 
detí, životné príbehy, ...).  
 
� Spoločnosť Nestlé Prievidza poskytla ako sponzorský dar pre naše 

deti čokoládky a keksíky, ktoré sme rozdali ako sladké odmeny. 
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� Primátorský punč 
Mesto Košice odovzdalo výťažok z predaja 
primátorského punču. Vianoce sa v Košiciach 
nezaobišli bez tradičného primátorského punču. Pri 
jeho stánku v Košiciach sa počas 19 predvianočných 
dní zastavovali štedrí ľudia, ktorí vedeli, že jeho 
kúpou podporia ľudskú solidaritu. Niekoľkokrát 
ponúkal punč aj samotný primátor Richard Raši, 
ktorý zaň spolu s Košičanmi vyzbieral  sumu – 13 
100,63 eur. Počas slávnostného koncertu ňou urobili 
radosť tým, ktorí to najviac potrebujú. Nášmu 
združeniu bola odovzdaná suma vo výške 2 620,12 
eur. Symbolický šek v mene nášho Klubu prevzala z rúk viceprimátora 
Ladislava Lazára pani prezidentka Andrea Návesňáková.  
 
 
 

Finančná a materiálna pomoc CF pacientom  
a zdravotníckym zariadeniam 
 
V rámci dotačného programu Klubu CF bola v roku 2011 poskytnutá 
finančná aj materiálna pomoc  
Finančná pomoc bola poskytnutá 16 členom Klubu CF v celkovej 
hodnote  3 030,00 € 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 
101,30 € formou darovaného 1 ks manometra k PEP maske, odbornej 
literatúry o cystickej fibróze a výživy pre pacientov s CF a ich blízkych. 
Materiálna pomoc bola poskytnutá aj zdravotníckym zariadeniam, a to 
v celkovej hodnote 1 560 €. Podarilo sa zakúpiť a darovať rýchlovarnú 
konvicu i setbox k televíznemu prijímaču potrebného k sledovaniu bežne 
dostupných programov. Vďaka sponzorskému príspevku sa pošťastilo 
zakúpiť analyzátory pre potné testy s príslušenstvom v celkovej hodnote 
5 000 €. Toto diagnostické zariadenie je zapožičané v Univerzitnej 
nemocnici Bratislava na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie, 
pracovisko Podunajské Biskupice. 
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SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2011 
 

SUMÁR za rok 2011 PRÍJMY VÝDAJE ROZDIEL 

    34 564,90 € 35 972,64 € -1 407,74 € 

      

AKTÍVA CELKOM      

stav k 01.01.2011   43 671,25 €     

stav k 31.12.2011         40 372,52 € 
    ZOSTATKY NA ÚČTOCH   16 854,21 € 

    HOTOVOSŤ V POKLADNI   164,63 € 
    materiál na sklade     2 877,20 € 
    pohľadávky rok 2011     20 781,68 € 
    záväzky     -305,20 € 

      

Bankové ú čty zostatky k 31.12.2011:     
314 38 542 /0200 Základný       4 095,98 € 
1899970754/0200 VUC - Bratislava       26,10 € 
1768273553/0200 VUC - Banská Bystrica       24,13 € 
1335230558/0200 VUC - Košice       19,52 € 
1299969258/0200 VUC - Trnava       23,84 € 
2119021254/0200 VUC - Trenčín       25,00 € 
2264235953/0200 VUC - Prešov     9,41 € 
1865469056/0200 Fundraising       1 450,97 € 
2323947054/0200 Rezervný fond       11 179,26 € 

SPOLU         16 854,21 € 

      

Hotovos ť v pokladni Klubu CF k 31.12.2011:    
Hlavná pokladňa Klubu CF       22,13 € 
Stravné lístky         142,50 € 

SPOLU         164,63 € 
      

Celkové finan čné prostriedky k 31.12.2011:    
Voľné finančné prostriedky na BÚ       16 854,21 € 
Hotovosť v pokladniach Klubu CF       164,63 € 
Pohľadávky Klubu CF       20 781,68 € 
Záväzky Klubu CF      -305,20 € 

SPOLU         37 495,32 € 

      

Daňový a ú čtovný stav majetku      

Počiatočný stav majetku k 01.01.2011 v Eur 10 741 €     
Drobný hmotný majetok v používaní k 31.12.2011     6 779,90 € 
Hmotný investičný majetok k 31.12.2011     4 848,00 € 
Manometre a knihy na sklade k 31.12.2011       2 877,20 € 

MAJETOK CELKOM K 31.12.2011     14 505,10 € 
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        P R Í J M Y   2 0 1 1 ZDROJ                                                                 
        rozpočet skutočnosť  

VEREJNÉ ZDROJE:          31 000,00 28 639,25 
                1. ŠTÁTNY ROZPOČET:     2 000,00 1 914,34 
                2. 2% Z DANE Z PRÍJMU     15 000,00 11 069,17 
                3. GRANTY       1 000,00 0,00 
                4. INÉ         0,00 
                5. VÚC      spolu 13 000,00 15 655,74 
  Banská Bystrica     0,00 0,00 
  Bratislava     4 250,00 4 149,24 
  Košice       0,00 0,00 
  Trenčín       2 000,00 3 400,00 
  Trnava       4 250,00 4 000,00 
  Prešov       2 500,00 4 106,50 

              

VLASTNÉ ZDROJE:       6 100,00 6 990,97 

                1. ČLENSKÉ PRÍSPEVKY   1 000,00 450,28 
                2. BENEFIČNÉ PODUJATIA     1 000,00 0,00 

                3. ÚROKY Z ÚČTOV    100,00 80,69 
                4. PRÍJMY Z VLASTNÝCH AKTIVÍT     2 000,00 6 460,00 

                5. INÉ       2 000,00   

SÚKROMNÉ ZDROJE:       2 500,00 1 290,68 
                1. DARY - finančné       2 000,00 1 290,68 
                2. DARY - nefinančné v eur       0,00 
                3. INÉ       500,00   
Zostatok / PRENOS nevyčerpaných asignácií  2 738,00 2 356,00 

PRÍJMY SPOLU:       42 338,00 € 34 564,90 € 
 
 
 

        V Ý D A V K Y   2 0 1 1 ÚČEL                                                                  
        rozpočet skutočnosť  

PROGRAMY KLUBU CF SPOLU:     35 000,00 28 601,27 

       - Sociálny program     spolu 28 000,00 23 924,48 
    Ce Soc vlastné zdroje       8 268,74 
    VÚC Banská Bystrica     0,00 
    VÚC Bratislava   4 149,24 
    VÚC Košice   0,00 
    VÚC Prešov   4 106,50 
    VÚC Trenčín   3 400,00 
    VÚC Trnava   4 000,00 
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        V Ý D A V K Y   2 0 1 1  ÚČEL                                                                  
        rozpočet skutočnosť  

PROGRAMY KLUBU CF SPOLU:     35 000,00 28 601,27 

       - Sociálny program     spolu 28 000,00 23 924,48 
  Sociálny program položkovite: spolu   23 924,48 

  - bankové poplatky       76,20 

  - cestovné náklady       71,56 

  - kancelárske potreby       209,26 

  - odborná literatúra         46,00 

  - poštovné       186,53 

  - telefón, internet          1 479,93 

  - mzda (celkom 2 zamestnanci + 2x0,5 úväzok)   13 673,71 

  - mzda služby          1 000,00 

  - poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní (odvody)   3 355,93 

  - nájom kancelária         1 364,50 

  - réžia (poistky, software, stravné lístky)   956,02 

  - služby ekonomické + účtovnícke rok 2011   1 504,84 

       - Zdravotný program   spolu 7 000,00 4 676,79 
  - legislatíva       19,91 
  - CePo, CeFyz, CeHam, CePsy, CeEdu   67,30 
  - individuálna pomoc CF pacientom   3 030,00 

  - materiálna pomoc zdravotníckym zariadeniam   1 559,58 

ZAHRANIČNÉ STYKY SPOLU:     320,00 314,34 
Zahraničné styky       320,00 314,34 

ROZVOJ ORGANIZÁCIE SPOLU:       319,41 

Rozvoj organizácie      319,41 

NÁKLADY NA FUNDRAISING + PR SPOLU:     500,00 1 750,99 
       - Public relation:     spolu   1 696,28 
  a/ Benefičné podujatia       0,00 
  b/ Tlačoviny       1 646,89 
  c/ Web stránka       49,39 

        - Náklady na fundraising         54,71 

PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA SPOLU:     5 500,00 4 986,63 

  - bankové poplatky     151,06 
  - cestovné náklady       650,15 
  - kancelárske potreby       6,48 
  - poštovné       72,81 
  - telefón, internet          73,80 
  - mzda         1 967,62 

  - poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní (odvody)   706,79 
  - nájom kancelária         682,25 

  - réžia (poistky, software, stravné lístky)   587,16 
  - služby ekonomické + účtovnícke rok 2011   88,52 

REZERVNÝ FOND:       500,00   

VÝDAVKY SPOLU:       41 820,00 € 35 972,64 € 
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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 Hrebenár Slavomír, MUDr. Robotová Zuzana, Trenčín 
Babinská Mária Janeková Eva Rod. Gaálová 
Barčiaková Katka Janžová Gitka rodina Smolova 
Baroniak Miroslav Karaba Ján rodina Šimova 
Bednárová Katarína Kartík Branislav Roman Marián 
Biksadská Jarmila, Bratislava Kočútová Rusiňáková Magdaléna 
Bodnár Michal, Ing., Košice Koprdová Katarína Sabolová Gabriela, RNDr. 
Borecká Slávka, PharmDr. Korček Miroslav - Kori Schneiderová Mária, Martin 
Brunovská Hana, Bratislava Kožuch Martin Smolejová Irena 
Brunovský Daniel, Bratislava Krivošík Michal, Mgr. Smykalo Marína 
Burian Jozef, Košice Kružlíková Zuzana Spišák Jozef, Ing. 
Cingeľ Martin Kurucová Mária Stanislava Marettova 
Ciranová Alena Lišková Janka a Naďa Studnička Lumír 
Červenický Jozef Martinková Janka Šafranová Ľubica 
Dulová Darinka Maslík Ľubomír Ščerbanovský Vladimír, Ing. 
Fabiánová Dana Miko Matúš Ševčíková Katarína 
Firda Miroslav, Košice  Mikušová Michaela Šoltýsová Janka, Strečno 
Furová Anna Návesňákovci Peter a Marcela Štibraný Miloslav 
Gabaľ Ľuboslav Pavlíková Magda Štúň Michal 
Geis Marta, Nemecko Petríková Renáta Urdzik Marko, Lipany 
Hapčová Ľuba, Bratislava Pilka Miroslav Vácvalová Nina 
Hartmanová, Košice Podmanický Ján, Žilina Veterník Jozef 
Hlaváčová Soňa, Košice Repa Peter  
 
 

FIRMY, INŠTITÚCIE 
  

Abbott Slovenská republika MR Diagnostic s.r.o. 
Agrokarpaty s.r.o., Plavnica Nadácia Integra 
Andritz-Jochman NEO SLOVAK a.s. Košice 
Arcidiecézna charita Košice Nessa Group s.r.o 
ARIES´94 Nestlé Slovensko s.r.o., Prievidza 
Askozvar s.r.o., Košice NZZ Pľúcna ambulancia 
ASTRA-ZENECA Obecný úrad Strečno 
Banskobystrický samosprávny kraj Potravinová Banka Slovenska, Košice 
Bratislavský samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj 
CSC Pharmaceuticals Priatelia slaných detí 
DFN FRO Košice PROLI spol. s r.o. 
Effeta, stredisko sv.Fr. Saleského, Nitra Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bratislava 
EXIsport, s.r.o. QBE poisťovňa, a.s. 
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Fax-COPY a.s. region PRESS, s.r.o. 
Ferdinand Menzl Rempo, s.r.o. Bratislava 
IMPROMAT SLOV, spol. s r.o. Slovenský pacient 
Impromat-Slov s.r.o. Sekom, s.r.o. 
kancelária HZDS Žilina Slovenská sporiteľňa a.s. 
kancelária SDKÚ Žilina Solvay Pharma 
kancelária SNS Žilina Solvay s.r.o. 
Katastrálny úrad Žilina  Správa katastra Žilina 
Košický samosprávny kraj Správa majetku mesta Košice 
Lekáreň Bebrava, Bratislava Transpetrol a.s. 

Lekáreň Lachesis, Komárno Trenčiansky samosprávny kraj 

Lekáreň u sv. kríža, Bratislava Trnavský samosprávny kraj 
Lekáreň Váhy UNB – Nemocnica Ružinov 
Lekáreň Zuzana, Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach 

Lekáreň Žilina FN Versa Media, s.r.o. 
LUBRA, s.r.o. VIDRA a spol., s.r.o., Žilina 
MADO spol s r.o. Všeobecná úverová banka Košice 
Merkator s.r.o. Vydavateľstvo Bratislavčanka 
McDonald´s ČR, SR Vydavateľstvo MagnetPress 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ministerstvo zdravotníctva  SR  

Mirakl, a.s., Košice  
 
 

Lekárom z CF centier 
  

prim. MUDr. Feketeová Anna MUDr. Kayserová Hana 
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 
  

  

Sestri čkám Fyzioterapeutkám 
  
v ambulanciách a nemocniciach na FRO oddeleniach 
  
 

 
„Vykonaj všetko dobro, ktoré je v tvojich silách, 

všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.“ 
 

J. Wesley 
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Výročná správa Klubu CF za rok 2011 
 

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., Knapová J. 

 

 


