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Výročná správa o činnosti Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.
za rok 2013
Pľúcna artériová hypertenzia predstavuje jednu z foriem zvýšeného krvného tlaku v pľúcnych
tepnách. Je to hendikepujúce, oslabujúce a smrteľné ochorenie. Vážne ovplyvňuje schopnosť človeka
vykonávať väčšinu bežných činností každodenného života. O tomto ochorení je verejnosť stále málo
informovaná, preto cieľom Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou je šírenie povedomia
o pľúcnej hypertenzii medzi širokou verejnosťou, ale aj v čo v najväčšej miere pomôcť pacientom
s týmto ochorením organizovaním spoločných stretnutí zameraných na edukačnú a rehabilitačnú
činnosť, psychologickú a sociálno-právnu pomoc. Združenie má za sebou už takmer štvorročnú
činnosť. V tomto roku sme sa zamerali najmä na mediálnu kampaň, ktorú sme spustili pri príležitosti
prvých osláv Svetového dňa pľúcnej hypertenzie na Slovensku.
V súčasnej dobe má združenie 68 členov, pozostávajúcich z pacientov, rodinných príslušníkov,
zdravotníkov a priateľov.

Aktivity uskutočnené v roku 2013:
1. Podujatia na zvýšenie povedomia o PH
Deň zriedkavých chorôb
Deň zriedkavých chorôb sme si pripomenuli účasťou na Fóre odborníkov. PH a ZPPH sme za podpory
spoločnosti Bayer medializovali v prílohe denníka Pravda a v niekoľkých článkoch na internetových
stránkach. V dňoch 27.2.-1.3.2013 sa MUDr. Luknár zúčastnil 5.Svetového sympózia PH v Nice.
Svetový deň PH
V januári sme začali s prípravou kampane k Svetovému dňu PH. Pôvodným plánom bolo uskutočniť
kongres pre odborných lekárov, tlačovú konferenciu a seminár pre medikov. Z technickoorganizačných dôvodov bol tento zámer zrušený.
PHA Europe vyhlásila v roku 2013 športové aktivity na zahájenie osláv Svetového dňa PH. Kampaň sa
niesla pod heslom Get breathless for Pulmonary Hypertension ( Daruj dych pre pľúcnu hypertenziu).
Športovci po celej Európe podporili pacientov s pľúcnou hypertenziou tak, že im symbolicky darovali
svoj dych. ZPPH v spolupráci s volejbalovým klubom Polar z Veľkého Krtíša pripravilo 19. apríla
v športovej hale vo Veľkom Krtíši volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Zúčastnilo sa ho 9
družstiev z banskobystrického kraja, ktoré s vysokým nasadením hrali o víťažstvo celých 12 hodín na
dvoch ihriskách. Do turnaja sa svojich pacientov zapojili aj fyzioterapeutky z NÚSCH. Kampaň zahájil
MUDr. Luknár. Súčasťou programu bolo vystúpenie malých karatistov, pred športovou halou sa
tancovala Zumba pre verejnosť a podujatie prišiel podporiť aj superstarista Tomáš Bezdeda. Celú
akciu finančne podporilo PHA Europe zo sponzorstva materských spoločností Actelion a Bayer a
miestni sponzori.
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Pacientsky a opatrovateľský prieskum
V minulom roku sme spolu s ďalšími 11 krajinami Európy získali z PHA Europe grant na Pacientsky
a opatrovateľský prieskum. Koordinátor prieskumu na Slovensku, Peter Makovník, predstavil jeho
výsledky členom ZPPH dňa 19.4.2013 pri príležitosti Svetového dňa PH vo Veľkom Krtíši. Po
predstavení Pacientskeho a opatrovateľského prieskumu. ktorý sa konal koncom roka 2011 v piatich
európskych krajinách (Nemecko, Španielsko, VB, Francúzsko, Taliansko) bola k týmto výsledkom
zahájená diskusia a na záver pacienti a ich opatrovatelia vyplnili anonymné dotazníky k prieskumu.
Čiastočné výsledky už máme, v budúcom roku by sme mali v tomto prieskume pokračovať. Preložili
sme, vytlačili a distribuovali brožúrky o prieskume pre pacientov a opatrovateľov. Doterajšie výsledky
prieskumu na Slovensku potvrdzujú výsledky európskeho prieskumu. Pacientsky a opatrovateľský
prieskum bol prezentovaný po prvýkrát na valnom zhromaždení v Barcelone a následne na
5.Svetovom sympóziu PH v Nice, na ktorom po prvýkrát malo možnosť prezentovať občianske
združenie. Prieskum potvrdil existenciu problému v nedostatku informácií a podpory pacientov
a opatrovateľov v oblasti širších otázok PAH. Prieskum podporila švajčiarska spoločnosť Actelion.

Medializácia
Neúspešná bola snaha o mediálnu kampaň prostredníctvom pacientskych príbehov. Napísali sme
celkom 22 žiadosti o medializáciu pacientskych príbehov do regionálnych novín Petit Press, Region
Press. Len z troch novín sa ozvali, ale nakoniec rozhovory s pacientmi neboli uskutočnené.
Pred zahájením kampane k Svetovému dňu PH sme uverejnili niekoľko článkov v regionálnych
novinách VK, spustili sme internetovú kampaň na sociálnych sieťach (nová stránka FB), v hodinovej
relácii Štvorlístok rádia Regina BB sme upozornili a pozvali poslucháčov na blížiaci sa Svetový deň PH.
Od začiatku apríla sme po celý rok uverejňovali články o PH, prezentovalil sme význam pacientskeho
združenia a význam Svetového dňa PH ako aj Pacientskeho a opatrovateľského prieskumu. K tomu
prispeli aj pacientske príbehy v časopisoch. Značnou mierou v medializácii nám pomohla spoločnosť
Bayer.
Medializácia v TV a rozhlase:
-

na rádiu Regina BB hodinové živé vysielanie v relácii Štvorlístok s odpoveďami na otázky
poslucháčov- 17.4.
odvysielaný záznam zo zahájenia Svetového dňa PH - 21.4.
nahrávanie v rádiu Regina BA – 16.5.
účasť vo vysielaní Noviny o 12 v TV JOJ – 16.5.
diskusná relácia Fokus-rodina na STV2 s dokrútkou pacientskych príbehov - 17.5.
na rádiu Slovensko dvojhodinová diskusná relácia Nočná pyramída – 29.7.
TV TA3 v relácii Zdravie – 29.9.
o potrebe kyslíkových dýchacích prístrojoch – v TV Markíza, STV1 – október, 2.11.

Internetová kampaň na sociálnych sieťach a webovej stránke ZPPH, uverejnenie článkov na
internetových stránkach www.pravda.sk, www.zdravie.sk, www.plnielanu.sk, www.nusch.sk,
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www.slovenskypacient.sk, www.sazch.sk, www.informuje.com, www.vkinfo.sk, www.pluska.sk,
www.porada.sk
Príspevky v časopisoch Príloha Pravdy, Plus 7 dní, Slovenka, Pohoda (Vseobecná zdravotná
poisťovňa), Pokrok, Demar (regionálne noviny VK), Minorit (SAZCH), Mariposa News (PHA Europe),
v holandskom pacientskom časopise.
Výstava Zdravý životný štýl
Zvýšenie povedomia o PH medzi širokou verejnosťou realizujeme už druhý rok prezentáciou na
celoštátnej výstave Zdravý životný štýl v Trenčíne s vlastným stánkom. Tohto roku sa výstava konala
v dňoch 10.-12. apríla. Počas troch dní sme rozdali desiatky letákov a brožúr o PH a informovali sme
návštevníkov o príznakoch a prejavoch PAH, upozorňovali sme ich na dôležitosť včasnej diagnostiky.
Potešilo nás, že niektorí návštevníci o pľúcnej hypertenzii už počuli, čítali články a vedeli o našom
združení z médií, čo nás utvrdilo v dôležitosti a význame našej práce.
XXXIV. Konferencia SSVPL – SLS
Tohto roku sme sa po prvýkrát zúčastnili XXXIV. Konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecných
praktických lekárov ( 17.-20. október 2013) s vlastným stánkom vďaka MUDr. Petrovi Liptákovi,
ktorý bol veľmi ochotný nám pomôcť v šírení povedomia o PH medzi praktickými lekármi a
maximálne nám vyšiel v ústrety. Počas troch dní sme v prezentačnom stánku rozdali niekoľko stoviek
informačného materiálu návštevníkom konferencie. Záujem bol hlavne o odborné brožúrky k
diagnostike pľúcnej hypertenzie. V posledný deň konferencie, v bloku Dni zdravého srdca proti
cukrovke 2013, predsedníčka združenia vystúpila s výzvou pre všeobecných lekárov k zvýšeniu
pozornosti v diagnostike pacientov. Peter Lipták vyjadril želanie v budúcom roku venovať sa na
konferencii aj problematike pľúcnej hypertenzie.
Film „Pľúca, ktoré nepomáhajú“
Začiatkom roka sme začali s prípravou prvej časti krátkeho filmu o živote jedného z našich pacientov
s pľúcnou hypertenziou. Film z produkcie Štefana Pleva je príbehom pacienta Daniela Káčera,
čakateľa na transplantáciu pľúc. Film bol natočený pri príležitosti osláv Svetového dňa PH a mal
premiéru na edukačnom stretnutí členov ZPPH. Druhá časť filmu, s pacientom po transplantácii, sa
natáčala v júni vo Viedni a neskôr v októbri v domácom prostredí. Cieľom je ukázať problémy
pacienta s PH a rozdiel kvality života pacienta pred a po transplantácii. Film bol vytvorený
v spolupráci s pracovníkmi STV. Premiéru bude mať pri príležitosti vernisáže fotovýstavy v marci
2014 v SND v Bratislave a následne ho bude môcť verejnosť vidieť na vernisážach v ďalších desiatich
mestách Slovenska počas roka 2014 a 2015. Film vznikol za podpory spoločnosti Actelion.
Koncerty v Slovenskej filharmónii
V minulom roku sme ku Dňu zriedkavých chorôb urobili v Redute kampaň, vďaka ktorej sme získali 3.
miesto za najlepšiu kampaň v rámci Európy. Slovenská filharmónia v Bratislave v sobotu 14.
septembra 2013 pripravila koncert, venovaný zdravotne postihnutým, ktorým sa snažila sprístupniť
koncertnú činnosť všetkým okruhom záujemcov. ZPPH zakúpilo 7 vstupeniek. Spolupráca so
Slovenskou filharmóniou sa vďaka pani Luknárovej rozvíja aj naďalej. 13. decembra 2013 pri
príležitosti vyhodnocovacej pracovnej večeri sme sa zúčastnili koncertu SF a zároveň sme upozornili
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na ochorenie pľúcnej hypertenzie v priestoroch Reduty, kde sme pre návštevníkov pripravili
informačný stolík s tlačovými materiálmi.

2. Edukačné a rehabilitačné stretnutia
Edukačné stretnutie, Veľký Krtíš
V dňoch 19.-20. apríla sa konalo stretnutie členov ZPPH vo Veľkom Krtíši v Penzióne u Babičky pri
príležitosti zahájenia kampane k Svetovému dňu PH. Pripomenuli sme si význam Svetového dňa PH.
Premiéru mal krátky film o živote pacienta pred transplantáciou, člena nášho združenia. Odbornú
prednášku o problematike PH, výskyte, príznakovch a diagnostických vyšetreniach mal MUDr. Milan
Luknár. PhDr. Pavla Nôtová informovala o psychologickom projekte pre pacientov na liečbe
prostacyklínom. Ďalším bodom programu bola prezentácia Petra Makovníka o výsledkoch
Pacientskeho a opatrovateľského prieskumu.
Druhý deň stretnutia sa uskutočnilo Valné
zhromaždenie a voľby do Kontrolnej komisie ZPPH. Členovia združenia sa zúčastnili zároveň
slávnostného zahájenia Svetového dňa PH a jeho aktivít, ktoré prebiehali počas dňa.
Rehabilitačné stretnutie, Vyšné Ružbachy
Takmer dva roky sme sa snažili získať finančné prostriedky na rehabilitačný pobyt pre pacientov s
pľúcnou hypertenziou. Nezískali sme podporu ani zo strany MPSVaR, ani zo strany nadácií pre
zdravotne ťažko postihnutých (SLSP, SPP), ktoré sme sa snažili osloviť svojím projektom. V minulom
roku nám podal pomocnú ruku riaditeľ kúpeľov Vyšné Ružbachy p. MUDr. Viliam Rus, ktorý nám
ponúkol výhodnú cenu v ich zariadení. Dlhodobým šetrením finančných prostriedkov, využitím 2%
z daní, podpory kúpeľného zariadenia a čiastočným finančným príspevkom od spoločnosti AOP
Orphan sme boli schopní v dňoch 4.-8. septembra 2013 pripraviť 5-dňový rehabilitačný pobyt.
Zúčastnilo sa ho 30 členov ZPPH, prevažnú väčšinu tvorili pacienti s pľúcnou hypertenziou. Cieľom
bolo naučiť pacientov sériu jednoduchých cvičení, ktoré môžu zlepšovať ich zdravotný stav. Počas 4
dní sa členom ZPPH naplno venovali kvalifikované fyzioterapeutky z NÚSCH Bc. Pavla Mizerová a
Marie Jesenáková. Snažili sa pacientov naučiť rozpoznať individuálnu hranicu bezpečného cvičenia,
aby ich mohli realizovať aj v domácom prostredí. Cvičenia boli zamerané hlavne na správne držanie
tela, dychové cvičenia a strečing, ale aj na psychoterapiu a vzájomnú výmenu pacientskych
skúseností.

3. Rozvoj spolupráce
V mesiaci január sme sa zapojili do zbierky na špeciálny echokardioraf pre OZaT NÚSCH, súčasťou
ktorého je aj Centrum pre PAH. Zbierku vyhlásilo občianske združenie Dar života.
V marci sme sa na pozvanie predsedníčky OZ Dar života zúčastnili osláv k 15. Výročiu prvej
transplantácie srdca na Slovensku
V rámci podpory transplantačného programu sme sa zapojili do fotosúťaže „Krása okamihu“,
vyhlásenej 1. júna OZ Dar života, určenej pre pacientov po orgánovej transplantácii. Do súťaže sa
zapojili štyria členovia ZPPH so svojimi fotografiami. Vyhodnotenie súťaže bude začiatkom roka 2013.
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Z 25 najlepších fotografií bude zostavená putovná fotovýstava po desiatich slovenských mestách,
ktorá potrvá až do roku 2015. V každom meste sa bude konať vernisáž s prezentovaním jednotlivých
ochorení, vedúcich k transplantácii orgánov a výstava potrvá štyri týždne. ZPPH otvorí výstavu v Nitre
vernisážou 25. apríla a následne v Lučenci 23. mája 2014. V tomto projekte participuje 5 pacientskych
združení.
Vzhľadom na rozširujúcu sa činnosť nášho združenia a skvalitnenie práce sme nadobudli potrebu
zostaviť odborný poradný tím. Začiatkom júna sme na odporučenie vedenia Centra pre PAH zostavili
tím, zložený z odborných lekárov, zdravotníkov a psychologičky a jeho existenciu sme zakotvili do
Stanov združenia. Spolupráca s Centrom pre PAH v Bratislave sa neustále prehlbuje. Na oddelení sa
staráme o propagáciu prostredníctvom nástenky a pravidelným prísunom edukačného
a informačného materiálu.
Spolupráca medzi českým a slovenským združením PH pretrváva od založenia ZPPH. Aj tohto roku
sme prijali pozvanie a v dňoch 1.-2. júna 2013 sme sa zúčastnili Víkendového stretnutia členov SPPH
v Seči (ČR). Predstavili sme zároveň aktivity nášho združenia počas uplynulého obdobia. Spoločné
diskusie medzi predsedníčkami združenia sa dotýkali hlavne otázok z oblasti legislatívy, sociálnej
politiky, problematiky spolupráce s ďalšími centrami PH a financovania.
Pracovné zasadnutia
Počas roka sme zorganizovali alebo sa zúčastnili niekoľkých pracovných zasadnutí. Jedným
z najdôležitejších bolo výročné Valné zhromaždenie PHA Europe. Tohtoročné stretnutie sa konalo
v dňoch 11.-15.9.2013 v meste Castelldefels, neďaleko Barcelony (Španielsko). Zúčastnilo sa ho 54
vedúcich predstaviteľov národných pacientskych organizácií z 27 európskych krajín. Počas piatich dní
sa na stretnutí preberalo množstvo tém z oblasti vývoja a výskumu nových liečebných terapií,
klinických štúdií, ale aj ďalšieho smerovania činnosti organizácie ako celku.
Ďalšie pracovné stretnutia počas roka 2013:
-

Pracovné zasadnutie asistentov PHA Europe vo Viedni 9.-10.2.2013
Pracovné stretnutia k Svetovému dňu PH – s primátorom a predstaviteľmi mesta VK –
5.3., 10.3.2013
Pracovné stretnutie s členmi volejbalového klubu Polar – 23.2., 13.3., 20.3., 27.3., 30.3.,
5.4., 15.4.2013
Pracovné stretnutie k fotosúťaži „Krása okamihu“ - 19.4., 9.9., 16.11.2013
Pracovné stretnutie s Odborným poradným tímom – 23.8.2013
Pracovné stretnutie ohľadom scenára filmu „Keď pľúca nepomáhajú“- 10.6. 2013
Pracovné stretnutie SAZCH – 11.5., 23.11.2013
Pracovná večera s partnermi – vyhodnotenie činnosti, plán práce – 13.12.2013
Zasadnutia Rady ZPPH 19.5., 19.10.,13.12.

4. Edičná činnosť
Začiatkom roka sme preložili a vytlačili brožúrky k Pacientskemu a opatrovateľskému prieskumu
Život s PAH: Dialóg ako nástroj pre pacientov , Život s pľúcnou hypertenziou: Dialóg ako nástroj pre
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opatrovateľov a distribuovali sme ich pacientom a opatrovateľom, ktorí sú členmi ZPPH. Nakoľko
vytlačené množstvo nebolo dostačujúce, v októbri sme urobili dotlač brožúr.
Plánovali sme pripraviť poster pre Centrá PAH. V októbri bol návrh pripravený, ale nebol
zrealizovaný. Je potrebné prepracovať grafiku s dôrazom na ochorenie.
Počas roka sme pripravili dve vydania PH magazínu Fialka. Časopis sme distribuovali členom ZPPH,
pacientom, lekárom, partnerom, verejnosti, domácim a zahraničným organizáciám, s ktorými úzko
spolupracujeme.
V snahe rozšíriť rady ZPPH o nových pacientov sme v septembri vydali letáky „10 dôvodov prečo sa
stať členom ZPPH“ a sme pripravili dve fotoknihy (Svetový deň PH 2013, Rehabilitačný pobyt Vyšné
Ružbachy), dokumentujúce aktivity ZPPH.
K pripravovanej putovnej fotovýstave „Krása okamihu“ sme pripravili nové informačné letáky o ZPPH
a pľúcnej hypertenzii.
Na pracovnom zasadnutí sme skonštatovali, že je potrebné urobiť dotlač Miniatlasov, o ktoré bol na
kongresoch a konferenciách obzvlášť záujem, Nnakoľko plánujeme aj v budúcnosti s aktívnou účasťou
na lekárskych konferenciách a tiež informovanie verejnosti, je potrebné pripraviť viac informačného
materiálu o pľúcnej hypertenzii.

5. Ďalšie aktivity
Koncom marca, pred spustením kampane k Svetovému dňu PH sme založili nový účet na Facebooku.
Federácia EFPIA – PhRMA poverila organizáciu World Health Advocacy vykonať prieskum názorov zúčastnených

Do testovania
sa zapojilo 200 pacientskych organizácií, vrátane našej. Prieskum zisťoval zmeny v oblasti
zdravotníctva po vstupe do EÚ.
pacientskych subjektov na zvýšenú transparentnosť údajov použitých počas klinického skúšania.

Podali sme dve žiadosti na získanie grantov z PHAEurope. Jedným z nich bol program pre pomocných
asistentov, ktorých úlohou je venovať sa hlavne webovým stránkam, kampani na sociálnych sieťach,
tlmočníctvu a komunikácii s PHA Europe. Tento grant získalo 9 krajín z 25. Druhý grant, ktorý bol
rozdelený 12 krajinám, je na podporu Pacientskeho a opatrovateľského prieskumu. Obidve žiadosti
nášho združenia boli akceptované.
Pravidelne sledujeme ponuky Nadácie Pontis, ktorá sprostredkuje softwéry od rôznych spoločností.
Touto cestou sme od spoločnosti Microsoft a Adobe získali tri softwéry len za manipulačný poplatok.
Tohto roku Nadácia Pontis rozšírila ponuku aj o vecné dary. Od spoločnosti GSK sme dostali farebnú
laserovú tlačiareň.
V minulom roku sme po prvýkrát získali 2% od daňových poplatníkov na činnosť združenia. Celkove to
bola suma vo výške 2 367,46 euro. Túto čiastku sme v tomto roku využili na rehabilitačný pobyt pre
členov ZPPH vo Vyšných Ružbachoch. Rok 2013 bol menej produktívny, získali sme 1 732,12 euro.
Začiatkom októbra sme sa zaregistrovali ako príjemcovia 2% z daní. Boli by sme radi, keby sme z
týchto peňazí mohli aj v budúcom roku zorganizovať rehabilitačný pobyt.
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Stanovy ZPPH si s odstupom času vyžadovali zmenu. Pridali sme oficiálny názov združenia v
anglickom jazyku, ktorý bežne používame v zahraničí, rozšírili sme ciele združenia a zakotvili sme do
nich odstavec o Odbornom poradnom tim a čestnom členstve v združení. Zmena stanov bola MV SR
schválená 24. mája 2013.

6. Financovanie, darcovstvo
V tomto roku na činnosť ZPPH sme dostali nasledovné príspevky:
PHA Europe nám poskytla financie, ktoré pochádzali od spoločností Bayer a Actelion na
oslavu Svetového dňa PH – 5 566,36 €,
- tlač brožúr Pacientsky a opatrovateľský prieskum - 2 306,49 €,
- cestovný príspevok na pracovné stretnutie vo Viedni - 234,45 €
Actelion
- na činnosť združenia -7 000€,
- financovanie filmu Keď pľúca nepomáhajú - 1 000 €
AOP Orphan
na činnosť ZPPH - 2 000 €,
- financovanie lektorov rehabilitačného stretnutia vo Vyšných Ružbachoch – 600 €
GSK
- na prevádzku združenia - 2 500 €,
farebnú laserovú tlačiareň
Bayer
- na vydanie časopisu Fialka - 1 000 € ,
- pomoc pri mediálnej kampani v rámci kampane Get breathless for PH
MedMedia
- na kampaň k Svetovému dňu PH – 1 000 €
V rámci kampane Get breathless sme získali darom 628,70€

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2013
Príjmy
1. Členský príspevok .........................
590,-2. Dary…………...................................
23 838,-- Actelion ……………………………………..
8 000,-- PHAE ………………………………………….
8 107,30
- GSK …………………………………………….
2 500,-- AOP Orphan ……………………………….
2 600,-- Bayer ………………………………………….
1 000,-- MedMedia …………………………………
1 000,-- verejnosť ……………………………………
630,70
3. 2% z daní …………………………………..
1 732,12
4. Ostatné .........................................
638,46
___________________________________________________
Spolu .................................................
26 798,58 €
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Výdavky
1. Materiálne vybavenie ......................
-

kancelársky nábytok …………………………
počítačová zostava …………………..………
príslušenstvo k PC ………………………..…..
stolná lampa ………………………………….….
fotoaparát ………………………………………..
kancelárska stolička ……………………..….

1 200,20
223,20
490,-25,-18,-399,-45,--

2. Služby …………………………………………..

4 258,16

-

2 478,78
731,20
22,-84,-342,18
600,--

Tlač, kopírovanie……………………………..
Tlač časopisu PH magazín ……………..
Toner ………………………………………………
Externý pevný disk k PC ………………...
Fotky, fotoknihy ……………………………..
Film …………………………………………………

3. Prevádzkové náklady ……………………

992,21

-

602,05
157,15
71,64
126,76
25,90

Telefón, internet ……………………………..
Poštovné …………………………………………
Kancelárske potreby ……………………….
Bankové poplatky ……………………………
Ostatné …………………………………………..

4. Podujatia ……………………………………..
-

Výstava Trenčín ……………………………...
Oslava Svetového dňa PH ……………....
Rehabilitačný pobyt …………………………
Vyhodnotenie činnosti ……………………..

13 226,90
667,04
5 567,01
5 899,89
1 092,96

5. Výplaty, odvody.…………………………..

1 484,41

6. Cestovné ……………………………………. .

3 414,80

-

1 335,27
231,45
199,88
155,20
612,02
335,76
545,22

Pracovné stretnutia…………..……………
Inštruktáž pre asistentov ……………….
Fórum odborníkov ………………………..
15. Výročie transplantácie srdca…….
Účasť v médiách, kampaň..…………….
Víkendové stretnutie Seč ……………....
Kongres SSVPL ………………………………..

7. Ostatné (členské prísp., poplatky) ……
246,38
___________________________________________________
Spolu …………………………………….............
24 823,06 €
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Zostatok ..............................................

Vo Veľkom Krtíši, 6. januára 2014
Správu zostavila: Mgr. Iveta Makovníková

1 975,52 €

