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„Až ti bude v živote najhoršie, 

otoč sa k slnku 

a všetky tiene padnú za teba.“ 

 

John Lennon 

 
 
 
 
 
 
 

„Nauč sa slzami v očiach smiať, 

nauč sa pohladiť so zovretou dlaňou, 

nauč sa rozdať všetko a nemať nič, 

potom poznáš, že stojí za to žiť.“ 

neznámy autor 
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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 172 ku dňu 31. 12. 2012. 
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 2012 
zišla 1 krát.  
Riadiacim a výkonným orgánom združenia je Správna rada Klubu CF, 
ktorá v roku 2012 mala 5 členov. 
 
Správna rada od apríla 2012: 
Prezident:  Mgr. Návesňáková Andrea 
Členovia:  p. Červenický Jozef, Ing. Pilka Miroslav,  

p. Repa Peter, Mgr. Valušková Agáta 
 
 
Kontrolná komisia má  troch členov z radov členov  Klubu CF:       
Kontrolná komisia od apríla 2012: 
Predseda: Ing. Šponták František 
Členovia: p. Martináková Eva, p. Uhorščáková Eva 
 
Hospodár Klubu CF: Mgr. Návesňáková Andrea, Košice  
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Platení pracovníci Klubu CF v roku 2012:  
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.  
Sociálne poradkyne: Mgr. Čerňanská Alexandra, Mgr. Ondrisková Adela, 
Mgr. Knapová Jana. 
Administratívna pracovníčka: Mgr. 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 2012 sme sa intenzívne venovali poskytovaniu bezplatného 
sociálneho poradenstva,  poskytovali sme i finančnú a materiálnu pomoc 
jednotlivcom s cystickou fibrózou (CF) a ich rodinám.  

Sociálne aktivity sme vykonávali na základe individuálnych potrieb 
a požiadaviek samotných klientov, zohľadňovali sme osobitosti každého 
klienta a citlivo aj empaticky sme pristupovali k samotnému riešeniu 
sociálneho problému klienta. 

Aj sociálnym programom chceme prispieť k zlepšeniu životných 
podmienok klientov a rodín s CF. 

 

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. 

Špecializované sociálne poradenstvo finančne podporili:  

Bratislavský samosprávny kraj   Trnavský samosprávny kraj  

Trenčiansky samosprávny kraj   Prešovský samosprávny kraj 

A to formou priamej dotácie na sociálneho poradcu. 
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Počas celého roka 2012 klienti a ich rodiny mohli kontaktovať 3 sociálne 
poradkyne Klubu CF, ktoré denne a samostatne vykonávali špecializované 
sociálne poradenstvo. Túto službu využilo v roku 2012 celkovo 175 
klientov, z toho 41 klientov Bratislavského kraja, 23 klientov Trnavského 
kraja, 21 klientov Trenčianskeho kraja, 38 klientov Prešovského kraja 
a spolu 52 klientov z ostatných krajov.  

 

Formy a metódy sociálneho poradenstva 

Sociálne poradenstvo vykonávame s celoslovenskou pôsobnosťou 
na úrovniach: 

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

Pri práci s klientom využívame citlivú kombináciu individuálnej 
a skupinovej práce, ktorej pôsobenie zvyšuje efektivitu práce s klientom. 
Opierame sa o prakticky osvedčené metódy sociálnej práce / pozorovanie, 
povzbudenie, motivácia, informácia, ventilácia a pod. /. 

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 a viac 
využívame priamu, individuálnu prácu s klientom.  

 

Komunikácia 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 komunikáciu, 
komunikáciu prostredníctvom našej webovej stránky, sociálnej siete 
Facebooku, kde máme vytvorenú vlastnú skupinu, v rámci ktorej naši 
klienti aktívne komunikujú. V neposlednom rade tu patrí aj komunikácia 
prostredníctvom nami organizovaných aktivít. 
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Sociálnu diagnostiku považujeme za jedno z východísk práce poradcu 
a nástroj, na základe ktorého možno určiť miesto indivídua v populácii, 
posúdiť jeho spôsobilosť na výkon v povolaní, zhodnotiť jeho reálne 
limity v rôznych krízových situáciách, ako i jeho možnosti sebarealizácie v 
spoločnosti. Spočíva v získaní kľúčových informácií o sociálnych 
problémoch klienta a v ich zhodnotení. Pred poradenskou intervenciou 
musí poradca vyhodnotiť získané informácie tak, aby na ich základe mohol 
stanoviť proces pomoci pri zvládnutí krízových situácií. Najzákladnejšou 
metódou je riadený rozhovor. 

 

Ako dôležité považujeme v rámci našich aktivít primárne sa zamerať na 
aktívne vyhľadávanie novodiagnostikovaných pacientov a ich rodín, 
pomáhať v snahe zorientovať sa v množstve informácií v spolupráci so 
zdravotníckymi zariadeniami a zdravotníckym personálom v Centrách na 
liečbu cystickej fibrózy /Bratislava, Banská Bystrica, Košice/. Práve práca 
s takýmto klientom je veľmi náročná vyžaduje si dokonalé zvládnutie 
profesionálnych, odborných kompetencií každého sociálneho poradcu, 
ktorý prichádza do kontaktu s dieťaťom a jeho rodinou, kde musí zvládať 
citlivé reagovanie a zohľadňovanie pocitov i prejavov klientov. 

 

Oblasť pomoci a sociálnych intervencií pre našich klientov je veľmi 
rôznorodá nakoľko zahŕňa skupinu klientov od narodenia až po dospelosť 
zohľadňujúc 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/; 
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• 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. 

 

Etika v našej práci  

Etická zodpovednosť sociálnych poradkýň sa v praxi prejavuje vo 
viacerých oblastiach, akými sú zodpovednosť voči sebe, klientom 
sociálnej práci, pracovisku, ako aj voči samotnej profesii a spoločnosti ako 
celku. Sociálne poradkyne majú primárnu zodpovednosť za anonymitu 
osôb, ktoré užívajú ich služby. V rámci etickej zodpovednosti voči 
klientom sa zvýšená pozornosť etiky venuje rešpektovaniu dôstojnosti 
ľudskej osoby, antidsikriminácii, právu na sebaurčenie, autonómii, 
spoluúčasti, ochrane osobných údajov, dôvernosti informácií, holistickému 
a individuálnemu prístupu ku klientom, profesionálnym hraniciam, 
duálnym a viacnásobným vzťahom.  

Sociálne poradkyne 
vo svojej praxi 
uplatňujú tieto 
etické princípy 
a hodnoty, ktoré 
rešpektujú práva 
klientov 
/poberateľov 
sociálnej služby/. 
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Spolupráca s organizáciami: 

• Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR; 
• Ministerstvo zdravotníctva SR; 
• Úrady práce sociálnych vecí a rodiny; 
• Ústredie PSVaR v Bratislave; 
• Ústredie Sociálnej poisťovne v Bratislave a pobočky; 
• Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov Slovenska; 
• všetky Vyššie územné celky - samosprávne kraje; 
• Asociácia neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb; 
• Národna rada občanov so zdravotným postihnutím. 

 

Do budúcnosti by sme radi zapojili viac dobrovoľníkov i do sociálnych 
aktivít, ktorými by sa spolupodieľali na zabezpečení potrieb našich 
klientov s CF. 

 

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, 
k pomoci prežiť ich plnohodnotý život, čím napĺňame myseľ a poslanie 
Klubu cystickej fibrózy. 
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II. celoslovenská konferencia pacientskych organizácií  

Druhé celoslovenské stretnutie zástupcov pacientskych 
organizácií sa konalo na konci marca v Piešťanoch. Naša 
sociálna poradkyňa sa zúčastnila tejto konferencie na 
tému: Podoba a funkcia pacientskych organizácií v 
slovenskom zdravotníctve. V rámci konferencie jej 
predstavitelia sústreďovali pozornosť na prieskum medzi 
pacientskymi organizáciami, v ktorom zisťovali úroveň 
zdravotnej starostlivosti a aktivity súvisiace s jej 
poskytovaním pre pacientov v rámci ich členských organizácií.  

 

Zdravotný program 
 
 

Spolupráca s CF centrami  
 
V súčasnosti funguje na Slovensku 6 Centier pre liečbu CF: 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 poznatkami o 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.  
 
 
Stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR  

Klub CF vyvolal stretnutia a rokovania ohľadom zrušia doplatkov za liek 
Solmucol pre našich CF klientov. Rokovanie sa posunulo na úroveň so 
zdravotnými poisťovňami, kde sa nám žiaľ nepodarilo presadiť plošnú 
výnimku na daný liek. Naďalej je možnosť získania daného mukolytika 
bez doplatku schválením výnimky zdravotnou poisťovňou. 
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Ďalšie aktivity našej organizácie: 
 

Primátorský punč  

Koncom roka 2011 robilo mesto Košice charitatívny predaj punču, 
z ktorého výťažok rozdelili medzi občianske združenia. Našej organizácii 
bola odovzdaná suma vo výške 2 620,12 eur. Tento finančný príspevok z 
predaja vianočného Primátorského punču bol na členskej schôdzi našej 
organizácie dňa 14.4.2012 v Bratislave schválený na prerozdelenie medzi 
pravidelne platiacich členov klubu, a to sumou 40 € pre člena, na 
zakúpenie konkrétnej veci. Klientom (celkom 59) boli zakúpené zdravotné 

pomôcky alebo vitamíny. Na výber bol oximeter, 
membrána do inhalátora, nosná sprcha, odberové pero 
a vitamíny Aquadeks.  Každý klient mal možnosť vybrať 
si darček podľa vlastného výberu.  

 

Členská schôdza 

Na členskej schôdzi v apríli 2012 sme mohli vďaka 
podpore sponzorov potešiť našich členov praktickými 
balíčkami pre malých aj veľkých. Za podporu 
ďakujeme spoločnostiam: Spirig eastern a.s., DM 
drogerie markt, Nestlé, Magnetpress, Abbot 
a niektorým našim členom, ktorí sa aktívne podieľali 
na príprave tejto akcie. 

 
Mikulášska zásielka 
 
Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., Prievidza poskytla 
našej organizácii ako sponzorský dar pre naše deti aj 
dospelákov čokoládky a keksíky. Vďaka ich štedrosti 
a každoročnej podpore, ktorú nám opätovne preukázali 
sme mohli našim členom poslať poštou, každému 
domov malé sladké prekvapenie od „Mikuláša“. ☺  
 

 



 12 

„Náš“ časopis  INFO CF 

Vďaka podpore projektu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na 
podporu edičnej činnosti sme mohli v roku 2012 vydať dva čísla časopisu: 

INFO CF 23 a INFO CF 24, obsahom ktorých je vždy 
odborná časť a hlavným ťažiskom časopisov je sociálna 
poradňa, ktorá prináša novinky v oblasti sociálnych 
zákonov, aktuálne zmeny týkajúce sa našich klientov, 
všeobecné podmienky poskytovania príspevkov, dotácií, 
a pod. V časopise si klienti môžu prečítať veľa iných 
zaujímavých článkov a v neposlednom rade aj príspevky 
i skúsenosti z ich života. 

 
Časopisy pre „naše“ deti 
 
Vďaka dlhodobej spolupráci so spoločnosťou Magnetpress sme mohli aj 
počas roka 2012 zabezpečovať a distribuovať detský 
časopis Macko Pusík a Shrekove výpravy do detských 
CF centier v Bratislave a Košiciach. Časopisy sú 
určené pre detičky od troch rokov (macko Pusík) 
a Shrekove výpravy potešia staršie deti, ktoré si 
prečítajú o svojich obľúbených hrdinoch, naučia sa 
niečo nové a tiež sa zabavia s krížovkami i nálepkami.  

 
Vianočné dieťa 2012  
 
Opätovne sa nám vydarilo urobiť radosť pod Vianočným stromčekom 
niekoľkým našim „malým“ členom, a to balíčkami, ktoré nám poskytla 
Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s nadáciou ,,Samaritan´s purse 
international“. Podarilo sa nám zaobstarať 33 
kusov týchto balíčkov pre chlapcov a dievčatá (od 
18 mesiacov – do 9 rokov). Nachádzali sa v nich 
hračky, hygienické potreby, školské pomôcky, 
sladkosti, oblečenie a rôzne iné darčeky. Klub CF 
hradil náklady súvisiace s prevádzkou skladov 
a distribúciou balíkov. 
Máme radosť z toho, že i takouto formou sme 
mohli deti počas vianočných sviatkov obdarovať.  
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Vianočný darček 
 
Správna rada Klubu cystickej fibrózy schválila koncom roka vianočný 
finančný príspevok pre našich platiacich členov, a to v hodnote 40 eur na 
jednotlivca. Okrem toho, že 15 členom bola tiež schválená individuálna 
žiadosť o finančnú pomoc, ktorú naša organizácia každoročne vypláca 
členom, ktorí si o ňu požiadajú na preplatenie výdavkoch súvisiacich 
s liečbou, či už tých malých, ale i veľkých klientov. 
Teší nás, keď ušetrené peniaze môžeme takto pred Vianocami prerozdeliť 
medzi našich klientov a urobiť im tým aspoň malú radosť. ☺ 
 
 
 
 

Finančná a materiálna pomoc CF pacientom  
a zdravotníckym zariadeniam 
 
V rámci dotačného programu Klubu CF bola v roku 
2012 poskytnutá finančná aj materiálna pomoc  
 

Finančná pomoc bola poskytnutá celkom 25 členom Klubu CF 
v celkovej hodnote  2 527,67 € na nákup rehabilitačných a zdravotníckych 
pomôcok, na doplatky za lieky, na účasť na klimatických ozdravných, 
horských a prímorských pobytoch.  
Vianočný darček bol vyplatený 43 členom združenia v celkovej sume 
1 340,00 €.   
 

Materiálna pomoc pre CF pacientov bola poskytnutá v celkovej hodnote  
1 896,39 €.  
Vitamíny Aquadeks sa zakúpili v hodnote 1 444,83 € a boli rozdelené 
medzi pravidelne platiacich členov občianskeho združenia. 
Vianočné balíčky plné prekvapenia boli v celkovej hodnote 340,96 € 
a boli rozoslané do 21 rodín s CF. 
Ďalej sme darovali 2 ks manometrov k PEP maske v hodnote 110,60 €, 
odbornú literatúru o cystickej fibróze a o výžive pre pacientov s CF aj ich 

blízkych. 
Materiálna pomoc bola poskytnutá aj zdravotníckym 
zariadeniam, a to v celkovej hodnote 236,48 €. Vďaka 
sponzorským príspevkom sa v minulých rokoch 
zakúpili prístroje, ktoré sme v roku 2012 servisovali 
a dokupovali k nim príslušenstvá. 
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SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2012 
 

SUMÁR za rok 2012 PRÍJMY VÝDAJE ROZDIEL 

    36 045,74 € 37 094,89 € -1 049,15 € 

      

AKTÍVA CELKOM        

stav k 01.01.2012    40 372,52 €   

stav k 31.12.2012         39 128,84 € 

   ZOSTATKY NA ÚČTOCH   17 010,00 € 

   HOTOVOSŤ V POKLADNI   295,70 € 

   materiál na sklade     2 586,40 € 

   pohľadávky rok 2012     19 986,43 € 

    záväzky     -749,69 € 

      

Bankové účty zostatky k 31.12.2012:     
314 38 542 /0200 Základný       3 655,63 € 

1899970754/0200 VUC - Bratislava       16,22 € 

1768273553/0200 VUC - Banská Bystrica       25,83 € 

1335230558/0200 VUC - Košice       21,22 € 

1299969258/0200 VUC - Trnava       20,54 € 

2119021254/0200 VUC - Trenčín       516,90 € 

2264235953/0200 VUC - Prešov     -1,21 € 

1865469056/0200 Fundraising       1 451,45 € 

2323947054/0200 Rezervný fond       11 303,42 € 

SPOLU         17 010,00 € 
      

Hotovosť v pokladni Klubu CF k 31.12.2012:    
Hlavná pokladňa Klubu CF       118,70 € 
Stravné lístky         177,00 € 

SPOLU         295,70 € 

      

Celkové finančné prostriedky k 31.12.2012:    
Voľné finančné prostriedky na BÚ       17 010,00 € 
Hotovosť v pokladniach Klubu CF       295,70 € 
Pohľadávky Klubu CF       19 986,43 € 
Záväzky Klubu CF      -749,69 € 

SPOLU         36 542,44 € 

      

Daňový a účtovný stav majetku      

Počiatočný stav majetku k 01.01.2012 v Eur  14 505 €   
Drobný hmotný majetok v používaní k 31.12.2012     6 779,90 € 

Hmotný investičný majetok k 31.12.2012     4 848,00 € 
Manometre a knihy na sklade k 31.12.2012       2 586,40 € 

MAJETOK CELKOM K 31.12.2012     14 214,30 € 
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        P R Í J M Y  2 0 1 2   ZDROJ                                                                 
        rozpočet skutočnosť 

VEREJNÉ ZDROJE:          31 000,00 32 716,82 
                1. ŠTÁTNY ROZPOČET:     2 000,00 1 820,00 
                2. 2% Z DANE Z PRÍJMU     15 000,00 12 985,08 
                3. GRANTY       1 000,00 0,00 
                4. INÉ - prenos nevyčerpané 2011         2 356,00 
                5. VÚC      spolu 13 000,00 15 555,74 
  Banská Bystrica     0,00 0,00 
  Bratislava     4 250,00 4 149,24 
  Košice       0,00 0,00 
  Trenčín       2 000,00 2 500,00 
  Trnava       4 250,00 4 800,00 
  Prešov       2 500,00 4 106,50 

              

VLASTNÉ ZDROJE:       5 600,00 2 161,12 

                1. ČLENSKÉ PRÍSPEVKY   1 000,00 592,00 
                2. BENEFIČNÉ PODUJATIA     500,00 0,00 

                3. ÚROKY Z ÚČTOV    100,00 156,32 
                4. PRÍJMY Z VLASTNÝCH AKTIVÍT     2 000,00 1 159,28 

                5. INÉ         2 000,00 253,52 

SÚKROMNÉ ZDROJE:       2 500,00 3 523,80 
                1. DARY - finančné       2 000,00 3 523,80 
                2. DARY - nefinančné v eur       0,00 
                3. INÉ         500,00   
Zostatok / PRENOS nevyčerpaných asignácií z 2012 2 738,00 2 356,00 

PRÍJMY SPOLU:         41 838,00 € 36 045,74 € 
 
 
 

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

PROGRAMY KLUBU CF SPOLU:     35 000,00 29 851,44 

- Sociálny program     spolu 28 000,00 23 608,80 
    Ce Soc vlastné zdroje       8 553,06 
    VÚC Banská Bystrica     0,00 
    VÚC Bratislava   4 149,24 
    VÚC Košice   0,00 
    VÚC Prešov   4 106,50 
    VÚC Trenčín   2 000,00 
    VÚC Trnava   4 800,00 
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        V Ý D A V K Y  2 0 1 2  ÚČEL                                                                  
        rozpočet skutočnosť 

PROGRAMY KLUBU CF SPOLU:     35 000,00 29 851,44 

 - Sociálny program položkovite     spolu 28 000,00 23 608,80 

  - bankové poplatky       94,29 
  - cestovné náklady       168,19 
  - kancelárske potreby       101,23 
  - odborná literatúra         50,00 
  - poštovné       274,11 
  - telefón, internet          1 277,88 
  - mzda (TPP + 2x0,5 úväzok)         13 660,06 
  - mzda služby          1 000,00 
  - poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní (odvody)   3 768,78 
  - nájom kancelária         1 249,29 
  - réžia (poistky, software, stravné lístky)         633,93 
  - služby ekonomické+účtovnícke rok 2012       1 331,04 

 - Zdravotný program     spolu 7 000,00 6 242,64 
  - legislatíva       181,00 
  - CePo, CeFyz, CeHam, CePsy, CeEdu         171,70 
  - individuálna pomoc CF pacientom       3 867,67 

 - materiálna pomoc CF pacientom    1 785,79 

  - materiálna pomoc zdrav. zariadeniam       236,48 

ZAHRANIČNÉ STYKY SPOLU:     320,00 334,11 
Zahraničné styky       320,00 334,11 

ROZVOJ ORGANIZÁCIE SPOLU:       116,16 

Rozvoj organizácie      116,16 

NÁKLADY NA FUNDRAISING + PR SPOLU:     500,00 1 975,82 
 - Public relation:      spolu   1 846,43 
  a/ Benefičné podujatia       0,00 
  b/ Tlačoviny       1 797,04 
  c/ Web stránka       49,39 

 - Náklady na fundraising          129,39 

PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA SPOLU:     5 000,00 4 817,36 

  - bankové poplatky     120,85 
  - cestovné náklady       180,54 
  - kancelárske potreby       3,80 
  - poštovné       80,35 
  - telefón, internet          86,43 
  - mzda         1 967,62 
  - poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní (odvody)   706,79 
  - nájom kancelária         624,64 
  - réžia (poistky, software, stravné lístky+servis MV vrát.STK)   961,38 
  - služby ekonomické+účtovnícke rok 2012       84,96 

REZERVNÝ FOND:       0,00   

VÝDAVKY SPOLU:       40 820,00 € 37 094,89 € 
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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 
Gabaľ Ľuboslav Pavlíková Magda Štefková Alena  
Geis Marta, Nemecko Petríková Renáta Štibraný Miloslav 
Hapčová Ľuba, Bratislava Pilka Miroslav Štúň Michal 
Hartmanová, Košice Podmanický Ján, Žilina Vácvalová Nina 
Hlaváčová Soňa, Košice Repa Peter Veterník Jozef 
 
 

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. 
DM drogerie markt, Bratislava Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bratislava 
Effeta, stredisko sv.Fr. Saleského, Nitra QBE poisťovňa, a.s. 
EXIsport, s.r.o. region PRESS, s.r.o. 
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Fax-COPY a.s. Rempo, s.r.o. Bratislava 
Ferdinand Menzl Slovenský pacient 
IMPROMAT SLOV, spol. s r.o. Sekom, s.r.o. 
Impromat-Slov s.r.o. Slovenská sporiteľňa a.s. 
kancelária HZDS Žilina Solvay Pharma 
kancelária SNS Žilina Solvay s.r.o. 
Katastrálny úrad Žilina  Spirig eastern a.s. 
Košický samosprávny kraj Správa katastra Žilina 
Lekáreň Bebrava, Bratislava Správa majetku mesta Košice 
Lekáreň Lachesis, Komárno Transpetrol a.s. 
Lekáreň u sv. kríža, Bratislava Trenčiansky samosprávny kraj 
Lekáreň Váhy Trnavský samosprávny kraj 
Lekáreň Žilina FN UNB – Nemocnica Ružinov 
LUBRA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach 
MADO spol s r.o. Versa Media, s.r.o. 
Merkator s.r.o. VIDRA a spol., s.r.o., Žilina 
Mesto Košice, magistrát Všeobecná úverová banka Košice 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vydavateľstvo Bratislavčanka 
Ministerstvo zdravotníctva  SR Vydavateľstvo MagnetPress 
 
 

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. Bizíková Jana MUDr. Kopčová Lenka 
MUDr. Kadlicová Katarína  MUDr. Takáč Branko 
  

  

Sestri čkám Fyzioterapeutkám 
  
v ambulanciách a nemocniciach na FRO oddeleniach 
  
 

 
 

„Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich 
spolublížnych.“ 

Móhandás Karamča 

 
 
 



 19 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Výročná správa Klubu CF za rok 2012 
 

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. 

Foto a ilustrácie zverejnené so súhlasom autorov. 


