
Výročná správa Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou za 

rok 2012 
 

 
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. Objavuje sa bez ohľadu na vek, rasovú 
alebo etnickú príslušnosť, bez ohľadu na fyzickú zdatnosť a kondíciu. Môže postihnúť kohokoľvek a 
kedykoľvek a stále sa odhaľuje v pomerne pokročilom štádiu. Nízke povedomie o chorobe v laickej aj 
odbornej verejnosti, nepredvídateľný výskyt, často mladý vek postihnutých, oneskorené stanovenie 
diagnózy a náročnosť liečby z nej však robia závažný celospoločenský problém. Cieľom Združenia  
pacientov s pľúcnou hypertenziou je čo v najväčšej miere pomôcť pacientom s týmto ochorením 
organizovaním spoločných stretnutí zameraných na edukačnú a rehabilitačnú činnosť, psychologickú 
a sociálno-právnu pomoc. Jednou z hlavných úloh je tiež šírenie povedomia o pľúcnej hypertenzii 
medzi širokou verejnosťou. Sme členmi európskej asociácie PHA Europe, Eurordis a Slovenskej 
aliancie zriedkavých chorôb. Kontakty udržujeme hlavne s českým zružením, ale aj s americkým a 
ďalšími svetovými asociáciami. Snažíme sa o rozvoj spolupráce aj s inými pacientskymi občianskymi 
združeniami na Slovensku. 
 
V súčasnej dobe má združenie 66 členov, pozostávajúcich z pacientov, rodinných príslušníkov, 
zdravotníkov a priateľov. 

Aktivity uskutočnené v  roku 2012: 
 

I. NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI PRE PĽÚCNU HYPERTENZIU 
 

1. Svetový deň PH 
 
Podporili sme žiadosť španielskeho  združenia , ktoré podalo návrh na schválenie Svetového dňa 
pľúcnej hypertenzie na deň 5.mája. Iniciovali sme podporu viacerých slovenských inštitúcií – SKS, 
Kliniky pneumológie a ftizeológie Ružinovskej nemocnice,  Slovenskej aliancie pre zriedkavé 
ochorenia, Eurordisu, OZ Dar života.  Na pozvanie španielskeho združenia  sa predsedníčka združenia 
zúčastnila vedeckého sympózia a slávnostného ceremoniálu pri príležitosti 1. Svetového dňa PH v 
Madride v dňoch 4.-6.5.2012. Bola to veľmi hodnotná a  pre celú komunitu PH veľmi významná 
udalosť. Zúčastnilo sa jej množstvo vynikajúcich odborníkov – lekárov a vedcov z oblasti PH s 
hodnotnými prednáškami. Získali sme nové kontakty – prezidentov združení z Japonska, Južnej Afriky, 
Saudskej Arábie, Latinskej Ameriky. 
 

2. PH Policy Brief – Európsky parlament, Brusel 
 

Na slávnostnú udalosť v Európskom parlamente, ktorá sa konala 6. júna, bol za ZPPH delegovaný 
MUDr. Milan Luknár.  Predmetom tohto stretnutia bolo predstavenie celkovej politiky  PHA Europe. 
Prezident PHA Europe Gerald Fisher predstavil projekt „Call to action“ (Výzva k činnosti). Tento 
projekt obsahuje päť kľúčových posolstiev: zlepšenie prístupu k odbornej starostlivosti, zlepšenie 
informovanosti , podpora klinického výskumu a inovácií, posilnenie postavenia pacientskych skupín a 
zabezpečenie dostupnosti psychosociálnej podpory. Projekt predstavuje úlohy, ktoré chceme riešiť 
na národných úrovniach v najbližšom období.  
 
 



 
II. EDUKAČNO-REKONDIČNÉ STRETNUTIE PACIENTOV 

 
V dňoch 1.-3. júna sa v Banskej Bystrici v hoteli Dixon uskutočnilo edukačno-rekondičné stretnutie 
pacientov s PH. Zúčastnilo sa ho 36 členov. Občianske združenie Slovenský pacient pripravilo pre 
pacientov blok prednášok o invalidite, ťažkom zdravotnom postihnutí a kompenzačných príspevkoch. 
Druhý deň stretnutia v dopoludňajších hodinách sa pacienti učili relaxovať pod vedením 
psychologičky PhDr. Pavly Nôtovej, PhD. Nasledovala prednáška MUDr. Milana Luknára o organizácii 
starostlivosti o pacientov s PH. Nechýbali ani rehabilitačné cvičenia pod vedením fyzioterapeutky Bc. 
Pavly Mizerovej. V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo valné zhromaždenie s voľbami do Rady 
ZPPH. Členovia boli oboznámení s doterajšou činnosťou združenia za posledné dva roky, doplnenou 
o bohatú fotodokumentáciu, s čerpaním finančných prostriedkov a úlohami na ďalšie obdobie. Naše 
rady sme rozšírili o štyroch nových členov. Vo večerných hodinách mali pacienti možnosť športového 
vyžitia. Najviac pacientov využilo Vitálny svet – bazén, jacuzzi. 
 

III. PODUJATIA NA ZVÝŠENIE POVEDOMIA O PH 
 

1. Kampaň Zlodej dychu (Breathtaking) 
 
 29. 2.2012 sa konali aktivity na spustenie kampane Zlodej dychu po celej Európe. Aj naše združenie 
sa už druhý rok aktívne zapojilo do tejto kampane svojimi aktivitami. Kampaň sme zahájili 29.2.2012 
o 9,30 hod. tlačovou konferenciou v reštaurácii Brasserie la Marine v Bratislavskom obchodnom 
centre Eurovea, ktorú finančne podporila a pripravila spoločnosť Bayer. Zúčastnilo sa jej niekoľko 
desiatok novinárov, Slovenský rozhlas a televízia Bratislava. Na tlačovej konferencii vystúpila   doc. 
MUDr. Goncalvesová,CSc., FESC, MUDr. Milan Luknár, primárka Kliniky pneumológie a ftizeológie 
Ružinovskej nemocnice MUDr. Hajková, CSc a predsedníčka ZPPH Mgr. Iveta Makovníková. Prizvaní 
boli aj  pacienti Mgr. Veronika Hriceňáková a Daniel Káčer, ktorí  odpovedali novinárom na otázky  
o svojom ochorení. Kampaň pokračovala  v obchodnom centre Eurovea oboznamovaním 
návštevníkov s ochorením  PH. Hostesky rozdávali prítomným návštevníkom letáky, lízanky modré 
pery, ktoré boli symbolom kampane  a merali záujemcom saturáciu a pulz. Mali sme postavený 
stánok s edukačnými materiálmi a darčekovými predmetmi. Prítomní boli aj pacienti a lekári, ktorí  
záujemcom podávali bližšie informácie o ochorení. V popoludňajších hodinách sa MUDr. Milan 
Luknár a Mgr. Iveta Makovníková zúčastnili prvého slovenského kongresu k Dňu zriedkavých 
ochorení, ktorý sa konal pod záštitou Ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika a Eurordisu. Na kongrese 
vystúpil MUDr. Luknár so svojou prezentáciou o zriaďovaní špecializovaných centier. 1.marca sa 
uskutočnila pracovná večera v reštaurácii Reduta za účelom rozšírenia spolupráce. Pozvaní boli lekári 
kardiológovia a pneumológovia a predsedníčka združenia Dar života pre pacientov po transplantácii 
srdca. Po večeri pokračovala kampaň v priestoroch Reduty pre návštevníkov  koncertu Slovenskej 
filharmónie, ktorého sme sa zároveň aj  zúčastnili. Kampaň prebiehala aj v ďalšom slovenskom meste, 
v Liptovskom Mikuláši , v obchodnom centre Stop Shop. Rozdali sme vyše  1500 letákov a pohľadníc, 
1000 lízaniek a 150 brožúr o diagnostike PH. Kampaň zlodej dychu bola zdokumentovaná videom, 
článkami a  množstvom fotografií.  
V rámci kampane sme prostredníctvom článkov v časopisoch prezentovali dopad pľúcnej 
hypertenzie na život pacienta. Články vyšli v časopisoch Šarmantná žena Zdravie, Plus jeden deň, 
v regionálnych novinách Pokrok a natočená bola reportáž s Ivetou Makovníkovou televíziou Markíza 
do  relácie Reflex.    
Na valnom zhromaždení v Barcelone sme za realizáciu kampane Zlodej dychu dostali ocenenie vo 
forme finančnej odmeny 1000 euro, umiestnili sme sa na treťom mieste v rámci Európy.  
http://www.youtube.com/watch?v=yOlc1i1JWYA 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yOlc1i1JWYA


 
2. Výstava Zdravý životný štýl 

 
Od manažmentu výstaviska Expocenter v Trenčíne sme dostali ponuku bezplatnej účasti na výstave 
„Zdravý životný štýl“, ktorá sa konala v dňoch 10.-12.5.2012. Počas týchto troch dní sme robili osvetu 
návštevníkom, oboznamovali sme ich s ochorením a rozdali sme niekoľko desiatok letákov a brožúr.  
 

3. XVII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti 
 
V dňoch 11.-13. októbra 2012 sa konal XVII. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v novej 
budove SND v Bratislave. Tak ako aj minulý rok, aj v tomto roku sme sa zúčastnili na kongrese SKS 
s vlastným stánkom. Našu účasť podporila SKS bezplatným poskytnutím výstavného priestoru. 
Ponúkali sme návštevníkom letáky a brožúry o PH. Zúčastnili sme sa sympózia Actelionu o PH, ktoré 
viedla pani primárka Goncalvesová. Mimoriadne zaujímavá bola prezentácia o dopade PH na život 
pacientov s krátkou videonahrávkou s pacientmi s pľúcnou hypertenziou, členmi nášho združenia. 
Spoločnosť Actelion prišla na kongres s myšlienkou podpory ZPPH vo forme príspevku 15 euro za 
každého účastníka sympózia o PH. Tešili sme sa z účasti 159 zdravotníkov.  
 

4. Relácia Fokus-rodina – STV2 
 
30.11.2012 sme prezentovali Dopad PH na život pacienta a jeho rodiny v relácii Fokus, ktorú vysielala 
regionálna televízia STV2.  S dvomi pacientkami Ing. Janou Guráňovou a Mgr. Veronikou 
Hriceňákovou a ich rodinami bola natočená dokrútka v domácom prostredí . Mgr. Iveta Makovníková 
a Pavol Marko  boli pozvaní do štúdia v Banskej Bystrici, kde odpovedali na otázky divákov 
k problematike PH. Redaktorky nám prisľúbili pomoc pri mediálnej kampani Zlodej dychu, ktorá sa 
uskutoční  v máji 2013 pri príležitosti osláv Svetového dňa PH.  
http://www.stv.sk/online/archiv/fokus?date=2012-11-30&id=51429 
 

5. Poster 
 
Pre zvýšenie informovanosti pacientov o našom občianskom združení sme vedľa kardiologickej 
ambulancie Centra pre PAH umiestnili   klaprám A0 s posterom  ZPPH, ktorý budeme priebežne 
aktualizovať.  
 

6. Projekt Time Matters  
 
Už druhý rok sa zapájame do realizácie on-line projektu Time Matters, ktorý slúži na zvýšenie 
povedomia o PH tým, že demonštruje, prečo  je čas dôležitý pre ľudí s PH, ich rodiny a priateľov, 
upozorňuje na veľmi osobné podmienky a vážny dopad na kvalitu života. Umožňuje  zvýšiť 
povedomie o PH medzi širokou verejnosťou, predovšetkým kladie dôraz na včasnú diagnózu. Stránka 
umožňuje pridať  ciele pacientov na: ďalší deň, ďalší mesiac, budúci rok.  Je prístupná nielen 
pacientom, ale doporučujeme ju aj širokej verejnosti. http://www.phtimematters.org/ 
 

IV. ZAHRANIČNÉ PODUJATIA 

1. Druhý medzinárodný summit vedúcich predstaviteľov pacientskych združení 
 
V júni sa v meste Orlando na Floride konala 10. Výročná konferencia a vedecký míting o pľúcnej 
hypertenzii.  Súčasťou konferencie bol Druhý medzinárodný summit vedúcich predstaviteľov 
pacientskych združení, na ktorý aj naše združenie dostalo pozvanie. ZPPH zastupoval  MUDr. Milan 
Luknár. Stretnutia sa zúčastnilo  množstvo odborných lekárov, reprezentantov priemyslu, vedy a 
výskumu v oblasti PH. Do Orlanda sme poslali letáky, brožúry a poster o činnosti nášho združenia.  

http://www.stv.sk/online/archiv/fokus?date=2012-11-30&id=51429
http://www.phtimematters.org/


 
2. Valné zhromaždenie PHA Europe 

 
Každoročne v septembri sa koná valné zhromaždenie  PHA  Európe. Je to stretnutie  najvyšších 
predstaviteľov členských štátov PHA Europe. Tohtoročné stretnutie prebehlo  12.-16. septembra v 
meste Castelldefels, neďaleko Barcelony (Španielsko). Zúčastnilo sa ho 39 vedúcich predstaviteľov 
národných združení pacientov s pľúcnou hypertenziou z 20 európskych krajín. Cieľom tohtoročného 
stretnutia bolo poskytnúť fórum, kde pacientskí lídri mohli stráviť niekoľko dní spoločne, podeliť sa 
o svoje skúsenosti, učiť sa jeden od druhého, koordinovať budúce programy a stratégie v oblasti PH. 
Stretli sme sa a komunikovali s partnermi z priemyslu a oboznámili sa s najnovšími vedeckými 
poznatkami v liečbe PH od popredných lekárov a vedeckých pracovníkov.  
http://www.phaeurope.org/projects-activities/general-annual-assembly/ 
 

V. SPOLUPRÁCA S ODBORNÍKMI 
 

Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 09. novembra 2011 bolo pri Oddelení zlyhávania a 
transplantácie srdca pani primárky doc. MUDr. Goncalvesovej, CSc., FESC zriadené prvé Centrum pre 
pľúcnu artériovú hypertenziu. V záujme skvalitnenia  a rozšírenia našej činnosti vznikla potreba 
odborného poradenstva. V októbri 2012 sme preto požiadali pani primárku o zostavenie odborného 
poradného zdravotného tímu pre ZPPH. 
Po schválení valným zhromaždením sme pre pacientov Centra pre PAH  zakúpili do spoločných 
priestorov nový LED televízor. 
 

VI. PREZENTÁCIA PH 
 

1. Na získanie 2% z daní 
 

Na internetovú stránku časopisu Pravda sme 19.2. 2012 uverejnili činnosť združenia za účelom 
získania 2% z daní. Pacientka Jana Guráňová 23. marca 2012 prezentovala činnosť združenia 
v Liptovskom Mikuláši v obchodnom centre Stop Shop. Oslovovali sme jednotlivcov aj celé 
spoločnosti prostredníctvom webovej stránky, mailom a osobným kontaktom.  
 

2. Na finančnú podporu ZPPH 
 
4.12.2012 sa v rámci zasadnutia Rady ZPPH uskutočnilo pracovné stretnutie s partnerskými 
spoločnosťami v hoteli Gaudio v Bratislave. Cieľom stretnutia bolo predstavenie činnosti ZPPH za rok 
2012 s bohatou fotodokumentáciou, oboznámenie s čerpaním finančného rozpočtu a oboznámenie 
s plánom práce na rok 2013. Najviac sme sa zaoberali programom a prípravou osláv Svetového dňa 
PH a problematikou financovania aktivít. Predstavili sme naše prvé číslo časopisu PH magazín Fialka. 
V ten istý deň sa konalo ďalšie pracovné stretnutie s predsedom SAZCH o ďalšej spolupráci 
v budúcom roku. Riešili sa problémy vzniknuté počas roka 2012. 
 

VII. ROZVOJ SPOLUPRÁCE 
 

1. Spolupráca s inými  pacientskymi združeniami na Slovensku 
 
Nadviazali sme spoluprácu s podobnými občianskymi združeniami na Slovensku ( Dar života – 
občianske združenie pacientov po transplantácii srdca, OZ pacientov po transplantácii pľúc, 
Slovenský pacient ) a stali sme sa členom Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb. 
 

2. Spolupráca s českým združením SPPH 
 

http://www.phaeurope.org/projects-activities/general-annual-assembly/


S českým združením SPPH (Sdružení pacientů s plícní hypertenzi) udržujeme veľmi dobré priateľské 
vzťahy už od založenia našej organizácie. Na výročné pacientske stretnutia si navzájom pravidelne 
pozývame vedúcich predstaviteľov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Naše členky PhDr. Pavla Nôtová 
a Marie Jesenáková prijali pozvanie na víkendové stretnutie, ktoré sa konalo v dňoch 16.- 17.júna 
v Seči, kde mala PhDr. Pavla Nôtová, PhD. prednášky o psychickej podpore pacientov s PH a zároveň 
predstavila českým pacientom  aktivity nášho združenia. Českému združeniu sme darovali 100 brožúr 
o psychickej podpore pacienta s PH. 
 

3. Pracovné stretnutia 
 
V mesiaci september  prebehli dve pracovné stretnutia.  Stretnutie s predsedníčkou združenia 
pacientov po transplantácii pľúc pani Boháčikovou sa konalo 11. septembra  v Banskej Bystrici za 
účelom nadviazania pracovných vzťahov medzi združeniami, hlavne v podpore pri  riešení návrhov na  
problematiku legislatívy v prospech  oboch združení.   
 
Stretnutie s predsedníčkou OZ Dar života Mgr. Vlastou Pagáčovou sa konalo 21.-23. septembra  
v Terchovej pri príležitosti turisticko-edukačného seminára pacientov po transplantácii srdca. Cieľom 
stretnutia bol rozvoj spolupráce medzi našimi združeniami, ale tiež vzájomná výmena skúseností pri 
práci v združení. Predmetom diskusií bolo aj vytvorenie zastrešujúcej organizácie pre pacientske 
združenia s pacientmi po transplantáciách orgánov. 
 
V minulom roku sme pre pacientov  vypracovali projekt na zlepšenie fyzickej výkonnosti.  Realizovať 
ho chceme formou rehabilitačného pobytu. Dokázalo sa, že fyzická aktivita v primeranom zaťažení 
pomáha pacientom s PH zlepšovať zdravotný stav. Preto našim cieľom  je naučiť pacientov poznať  
maximálne možnosti zaťaženia organizmu, ktoré je u každého pacienta iné. Tento projekt sme         
13. októbra predstavili primárovi MUDr. Viliamovi Rusovi, riaditeľovi  kúpeľov Vyšné Ružbachy, ktoré 
sú zamerané  na srdcovo-cievne ochorenia. Pán primár nám veľmi ochotne vyšiel v ústrety s jeho 
prípravou.  
 

4. Spolupráca s OZ Dar života 
 

Na záver roka sme sa pridali k podpore  finančnej zbierky na echokardiograf pre kardiologickú 
ambulanciu OZaT pri NÚSCH a Centrum pre PAH, ktorú zahájilo občianske združenie Dar života.  
 

VIII. VZDELÁVANIE 
 

1. II. Celoslovenská konferencia pacientskych organizácií 
 

V dňoch 30.-31.marca 2012 sme sa zúčastnili  II. Celoslovenskej konferencie pacientskych organizácií 
v Piešťanoch, ktorú pripravilo OZ Slovenský pacient. Počas dvoch dní tu odznel rad kvalitných 
odborných prednášok pre predsedov združení a pacientskych advokátov. Prednášali lektori z ústredia 
Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne Dôvera, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
Slovenskej zdravotníckej univerzity a ďalších inštitúcií.  
 

2. Vzdelávanie SZU – projekt Pacient a liek 
 
V rámci pacientskeho vzdelávania 14.mája 2012 sme sa zúčastnili prvej vzdelávacej aktivity na SZU 
v Bratislave pod názvom „Pacient a liek“. Pokračovanie  „Pacient a liek 2“ sa uskutočnilo 
12.novembra 2012. Odborným garantom bol prof. MUDr. Jozef Holomáň.  Vzdelávanie bolo  určené 
pre pacientskych advokátov, prebiehalo pod vedením doktora Tomeka. Bolo pripravené pre cca 15 
účastníkov. Vzdelávanie je veľkým prínosom pre pacientskych advokátov v získaní cenných informácií 



o právach a povinnostiach pacientov, ceste lieku k pacientovi, procese kategorizácie liekov, 
posudzovaní zdravotného stavu pacientov a podobne. 
 

3. 1.Deň filantropie 
 
Na pozvanie výkonnej riaditeľky Fóra donorov, členky nášho združenia, sme sa 27.11.2012  zúčastnili 
1. Dňa filantropie, ktorý sa konal na Mlynských Nivách v budove SPP. Podujatie malo bohatý 
celodenný program. Okrem prednášok a diskusií pre donorov, médiá a mimovládne neziskové 
organizácie bol pripravený workshop zameraný na konkrétne nástroje komunikácie s médiami.  
Zaujímavá bola Vernisáž výstavy fotografií autorov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí venovali 
svoje diela na charitatívnu e-aukciu. Na záver programu bol krst Dňa filantropie (veľvyslanec Grécka 
v SR), udelenie ceny za filantropa roka (1.ročník), firemného filantropa (8.ročník) a ceny za najlepšiu 
diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropie.  
 

IX. EDIČNÁ ČINNOSŤ 
 

1. Letáky, brožúry 
 
V tomto roku sme vydali dva druhy záložiek, určených na prezentáciu združenia a pľúcnej 
hypertenzie. Pre pacientov na kontinuálnej liečbe sme pripravili brožúry o liečbe prostacyklínmi 
a spoločnosť Actelion pre nás pripravila veľmi hodnotné miniatlasy o PH a zaujímavé stolné menné 
kalendáre s tématikou pľúcnej hypertenzie v česko-slovenskom prevedení.  
 

2. Pacientsky časopis  
 

Koncom novembra sme s podporou spoločnosti Bayer vydali prvé číslo nášho časopisu pod názvom 
PH magazín Fialka. Časopis obsahuje najdôležitejšie udalosti z roku 2012. Ďalšie čisla budú vychádzať 
polročne. http://phaslovakia.org/wp-content/uploads/0_Buletin_zima2012_net.pdf 
 

3. Príspevky do zahraničných periodík 
 
Pravidelne prispievame do európskeho časopisu Mariposa News,  ktorý vychádza trikrát ročne, kde 
prezentujeme svoju činnosť.  http://phaslovakia.org/mariposa-news/ 
V jeseni sme prispeli článkom o činnosti ZPPH do  Bulletinu, ktorý vydáva v Čechách Sdružení 
pacientů s plicní hypertenzi. 
 

4. Príspevky na internetové stránky 
 
Pravidelne aktualizujeme našu webovú stránku http://phaslovakia.org/ 
 
Uverejnili sme pacientsky príbeh na webovej stránke Rare Connect, kde máme osobitnú sekciu 
venovanú pľúcnej hypertenzii a na You Tube sme umiestnili našu videonahrávku z Kampane Zlodej 
dychu. 
http://www.rareconnect.org/en/community/pulmonary-hypertension/understand?page=3 
http://www.youtube.com/watch?v=yOlc1i1JWYA 
 
 
DARCOVIA 
 
V tomto roku na činnosť ZPPH prispeli naši partneri nasledovne: 
Actelion – 10 000€ na činnosť združenia, dar za návštevníkov sympózia o PH na kongrese – 2 385 €, 
príprava tlačových materiálov – miniatlasy, kalendáre, financovanie filmu o PH pacientoch 

http://phaslovakia.org/wp-content/uploads/0_Buletin_zima2012_net.pdf
http://phaslovakia.org/mariposa-news/
http://phaslovakia.org/
http://www.rareconnect.org/en/community/pulmonary-hypertension/understand?page=3
http://www.youtube.com/watch?v=yOlc1i1JWYA


AOP Orphan – financovanie lektorov vzdelávacieho seminára ERS v BB 
Bayer – príprava tlačovej konferencie v rámci kampane Zlodej dychu, 1000€ na vydanie 1. čísla PH 
magazínu  
GSK – 4320 € na prevádzku združenia 
PHA Europe – 4 763,96 na kampaň Zlodej dychu, 1 000 € odmena za kampaň Zlodej dychu 
Pfizer –  650 € na účasť na oslave Svetového dňa PH v Madride 
 
Z jednotlivcov  darovali na združenie:  
manželia Halasovci (členovia ZPPH) – 100 € 
pani Veselská – 40 € 
Ján Leško z Veľkého Krtíša poskytol materiálnu pomoc pri kampani Zlodej dychu 
 
Z 2% z daní sme tohto roku získali 2 367,46 eura. Aj tohto roku sme príjemcami 2% z daní.  
 

 
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2012  
 

Príjmy v roku 2012 
 
1. Členský príspevok .........................             540,-- 

2. Dary…………...................................           23 258,96  
- Actelion ……………………………………..  12 385,-- 
- PHAE ………………………………………….    5 763,96 

- GSK …………………………………………….    4 320,-- 

 - Pfizer ………………………………………….        650,--                  
 - pacienti ………………………………………       140,-- 
3. 2% z daní …………………………………..    2 367,46 

4. Registračné poplatky ………………….            270,-- 
5.  Ostatné .........................................                           66,47                

___________________________________________________ 
Spolu  .................................................             26 502,89 
 
 

 
Výdavky v roku 2012 

1. Materiálne vybavenie ......................           1 525,42        

 -     notebook …………………………….…….…….                 338,53 
        -     televízor pre Centrum pre PAH ..………              319,-- 

-      promostolík ……………………………………..              478,80 
-      kábel k PC ……………………………………….    11,-- 
-      klaprám A0 pre CPAH ……………………..   66,46  
-      tlačoviny (záložky,nálepky, postery….              182,70 
-      rehabilitačné pomôcky ……………………              128,93       
   
2. Služby …………………………………………..      722,87 

- Tlač, kopírovanie……………………………..         60,02 
- Tlač časopisu PH magazín ……………..        426,-- 
- Kuriér ………………………………………………        102,96 



- Prenájom kongresovej sály ……………..          92,-- 
- Antivirusový program ……………………..         29,95 
- Zakúpenie domény ………………………….         11,94 

 

3. Prevádzkové náklady ……………………    1069,52 
- Telefón, internet ……………………………..      625,65 
- Poštovné …………………………………………      166,20 
- Kancelárske potreby ……………………….        72,15 
- Bankové poplatky ……………………………      119,08 

- Ostatné …………………………………………..         86,44 
 

4. Podujatia …………………………………….. 12 197,26 

 
- Kampaň Zlodej dychu ……………………..   4 723,07 
- Oslava 1. Svetového dňa PH …………..       985,77 
- Výstava Zdravý životný štýl …………….       524,06 

- Edukačno-rekondičné stretnutie ……    4 617,15 
- Kongres SKS …………………………………             1 347,21 

 
5. Výplaty, odvody.…………………………..       222,84 

6. Členské príspevky ……………………….       109,-- 
7. Cestovné ……………………………………. .    1 779,54 
8. Ostatné ……………………………………….                    224,07 

_______________________________________________ 

Spolu ……………………………………............. .               17 850,52 
 
Zostatok ..............................................      8 652,37 

 
 

 
 
 

Vo Veľkom Krtíši,  20.1.2013 
 

Správu zostavila: Mgr. Iveta Makovníková 
 

 

 


