
Výročná správa  

o činnosti Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. za rok 2021 

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. Hlavnou úlohou združenia je v 
čo  najväčšej miere pomôcť pacientom organizovaním spoločných stretnutí zameraných na edukačnú 
a rehabilitačnú činnosť, psychologickú a sociálno-právnu pomoc ako aj snaha o zlepšenie sociálnych 
a zdravotných podmienok. Pre zriedkavý výskyt je o tomto ochorení verejnosť stále málo 
informovaná, preto dôležitým cieľom Združenia  pacientov s pľúcnou hypertenziou je šírenie 
povedomia o pľúcnej hypertenzii medzi širokou verejnosťou. Činnosť združenia bola aj tohto roku 
ovplyvnená pandémiou COVID-19. 
 

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z. vzniklo 5.3.2010. Za účelom väčšej informovanosti 
organizujeme v združení nielen pacientov, ale aj rodinných príslušníkov, lekárov, zdravotníkov 
a priateľov. Sme aktívnym členom European Pulmonary Hypertension Association, Eurordis, 
Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb, Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenska, 
podporujeme OZ Zriedkavé choroby. Spolupracujeme s viacerými pacientskymi združeniami na 
Slovensku a v zahraničí.  
 
Členovia Rady ZPPH:  

 -Mgr. Iveta Makovníková – predsedníčka  

 -Ing. Jana Guráňová - podpredsedníčka 

 -Ing. Katarína Hrbáčiková – členka  

 - Tomáš Falb – člen 

 - Mária Jánošíková - členka  

 

Členovia kontrolnej komisie: 

 -Pavol Marko – predseda 

 -PaedDr. Anna Babková - členka 

              - Ing. Július Greguš – člen do 30.8.2021 

 - Ján Ďuriš – člen od 1.9.2021 

V súčasnej dobe má združenie 85 členov. 

Aktivity uskutočnené v roku 2021: 
 

1. Podujatia na zvýšenie povedomia o PH 

 

Diskusné fórum o PAH  

Na žiadosť vedenia SZŠ v Lučenci sme tento rok po prvýkrát odovzdávali informácie o našom ochorení 

prostredníctvom online webinára. Program pozostával z dvoch 40 minútových blokov. Študenti mali 

možnosť  o problémoch hovoriť  s pacientmi s PAH rôzneho typu. Iveta Makovníková na úvod 

informovala o problematike ochorenia, jej príznakoch, prejavoch, liečbe a zároveň tieto problémy 

spojila s vlastnými skúsenosťami. Svojim príbehom zaujal aj Lukáš Gondáš, ktorý ochoreniu čelí od 

detstva. V druhom bloku Jana Guráňová hovorila o transplantáciách všeobecne a hlavne 



transplantácii pľúc ako konečnej liečby PAH.   Blok bol doplnený videopríbehom Ľudmily o vážnom 

ohrození života počas tehotenstva pri  PAH.  Janka dodala, že aj vytúžené dieťatko v rodine je možné 

získať bez ohrozenia života a pochválila sa novým prírastkom v rodine. Ukážka malého Adrianka na 

kameru ihneď oživila atmosféru. Webinára sa zúčastnili dve triedy študentov tretieho ročníka. 

Napísali o nás: https://szslucnalc.sk/?p=12056 

Deň zriedkavých chorôb 

K Dňu zriedkavých chorôb sme na sociálnych sieťach Facebook, Twitter viedli kampaň na zvýšenie 

povedomia o zriedkavých chorobách, ktorú spustil Eurordis.  Pripomíname si tento deň, lebo 

potrebujeme upriamiť pohľad verejnosti  na zriedkavé ochorenia, zlepšiť podmienky, aby sa 

nezabudlo, že aj my potrebujeme pozornosť a rovnakú starostlivosť ako ostatní.  Aj tohto roku sme 

kampaň realizovali online, príspevkami na sociálnych sieťach.  Pozornosť sme upriamili hlavne na 

PAH. Deň zriedkavých chorôb oslovil aj najvyššiu predstaviteľku našej krajiny, prezidentku SR a 28. 

februára bol prezidentský palác vysvietený farbami kampane. 

Svetový deň  pľúcnej hypertenzie 

Svetový deň  pľúcnej hypertenzie sme si tohto roku  pripomenuli on-line už v mesiaci apríl spustením 

kampane vedenej PHA Europe na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, YouTube.  Fotografie 

v jednotnom štýle sme vzájomne zdieľali po celom svete s hashtagmi #PHMatters #WorldPHDay2021 

#PulmonaryHypertension a pre domácich sme odkazovali na naše slovenské stránky s využitím 

vlastných informácií o PAH. Niektoré príspevky boli sponzorované, aj preto sa nám podarilo osloviť 

viac ako 100 200 čitateľov na Facebooku. Potešilo nás, že na príspevky reagovalo vyše 6000 

užívateľov, zvýšil sa počet sledovateľov stránky o 38 a poradenstvo si vyžiadalo niekoľko pacientov 

mimo nášho združenia. 

Holistická starostlivosť a vhodná liečba bohužiaľ nie sú dostupné vo všetkých krajinách a sú potrebné 

okamžité kroky na jej zlepšenie. Tohto roku sa pacientske združenia zoskupené v európskej asociácii 

PHA Europe rozhodli spísať petíciu s cieľom zabezpečiť odborné centrá, dostupné liečebné postupy 

vrátane transplantácií bez obmedzenia národnými  politikami a nedostatkom úhrady, zabezpečiť 

holistickú liečbu a uľahčiť udelenie štatútu zdravotného postihnutia. 

Preto sme požiadali verejnosť o podporu tejto petície. Úspech bol dosiahnutý a v súčasnej dobe sa 

pripravuje ďalšie stretnutie zástupcov PHA Europe na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.  

Jednou z najdôležitejších aktivít  bola online tlačová konferencia dňa 4. mája s odbornými lekármi 

z NUSCH (Doc. MUDr. Goncalvesová, MUDr. Luknár) a KPF UNB (MUDr. Hájková) o závažnosti PAH, 

diagnostike, príznakoch, prejavoch, liečbe ako aj transplantácii pľúc. Vo svojich prezentáciách sa 

zmienili aj o rizikách nákazy koronavírusom Covid 19 a význame očkovania pacientov s PAH. 

Makovníková hovorila o význame pacientskeho združenia predstavila činnosť združenia za 

posledných 10 rokov. Diskusia sa uberala v  potrebe zlepšenia zdravotnej starostlivosti. Novinári mali 

možnosť položiť svoje otázky prostredníctvom četu. Vyšlo 24 článkov o Svetovom dni PH a ochorení 

PAH. Záznam z tlačovej konferencie https://youtu.be/gXpnCXGLhSg 

Na pozvanie redaktorky RTVS Beaty Repíkovej sme mali možnosť nahrať rozhovor do relácie 

Vademecum na tému  Pľúcna hypertenzia verzus PAH, odvysielaný 25. mája.   Besedujúcimi v 

hodinovej relácii boli kardiológ NÚSCH  MUDr. Milan Luknár  a predsedníčka ZPPH Iveta Makovníková 

ako pacientka po transplantácii pľúc v dôsledku PAH. 

https://szslucnalc.sk/?p=12056
https://www.facebook.com/hashtag/phmatters?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX-v7juk0-XJZNyTXUzTDPp0XqCUjolVZDt2NlyCbUbvYSG2WiyNRY8uONkfMV24vBZvrlnJNPtJFLScgKsgHX0o3_I2E-r9JOid9fbRoxhPe05EW6kQkMxaCxemJY-2BHw9EIDmsBPwrUqHvlHh_H0j7mGzM-A5nKLbFXJQcliJHqKWYNanN4izK5dp-ScczNQzw9bzWtIxt4JxRYDE_wS1ji8rGocVFbiExYMP1mEDw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/worldphday2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX-v7juk0-XJZNyTXUzTDPp0XqCUjolVZDt2NlyCbUbvYSG2WiyNRY8uONkfMV24vBZvrlnJNPtJFLScgKsgHX0o3_I2E-r9JOid9fbRoxhPe05EW6kQkMxaCxemJY-2BHw9EIDmsBPwrUqHvlHh_H0j7mGzM-A5nKLbFXJQcliJHqKWYNanN4izK5dp-ScczNQzw9bzWtIxt4JxRYDE_wS1ji8rGocVFbiExYMP1mEDw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pulmonaryhypertension?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX-v7juk0-XJZNyTXUzTDPp0XqCUjolVZDt2NlyCbUbvYSG2WiyNRY8uONkfMV24vBZvrlnJNPtJFLScgKsgHX0o3_I2E-r9JOid9fbRoxhPe05EW6kQkMxaCxemJY-2BHw9EIDmsBPwrUqHvlHh_H0j7mGzM-A5nKLbFXJQcliJHqKWYNanN4izK5dp-ScczNQzw9bzWtIxt4JxRYDE_wS1ji8rGocVFbiExYMP1mEDw&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/gXpnCXGLhSg


 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1690/1572378 

Okrem toho sme nahrali ďalšie dva podkasty. Jeden sa týkal PAH a problémov súvisiacimi s týmto 

ochorením, o ktorom hovorila primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH a vedúca 

Centra pre PAH doc. MUDr. Eva Goncalvesová.  

https://open.spotify.com/episode/1uorZaVZoHA2wuJb3nGTLM?fbclid=IwAR2dqyRQrCz7yOUxc85M

mOHpJtivT4BsVnu1DKQmMRXg17DV3fUjpUxkhW0 

Druhý podkast sa venoval transplantácie pľúc na Slovensku a vízií do budúcnosti z pohľadu 

prednostky KPF UNB MUDr. Marty Hájkovej, vedúcej Centra predtransplantačnej prípravy a 

potransplantačnej starostlivosti pacientov.  

https://podcasts.apple.com/sk/podcast/zdravie/id1473105263?i=1000525714348 

V kampani sme spolupracovali s firmou ZEAL s podporou  spoločnosti Actelion Pharmaceuticals 

(Janssen) 

Do kampane prispela členka nášho združenia Zuzka Čižmanská, ktorá je jednou z majiteliek rodinnej 
pekárničky „Kejkáreň“ v Leviciach. Urobila kampaň k Svetovému dňu PH, keďže sa ju choroba priamo 
dotýka. Rozhodla sa počas jedného týždňa venovať celý výťažok z predaja najobľúbenejšieho dezertu 
mini Pavlovej Združeniu pacientov s pľúcnou hypertenziou. Vďaka šikovným rukám pekárok za 4 dni 
napiekli a predali 201 ks mini Pavlových a pre naše združenie prispeli tak  sumou 341,70 € z ich 
predaja.  
 
Ocenili sme tiež iniciatívu bežcov podporiť našu kampaň  v súťažiach World Run  a beh Horský 

park. Bežci sú už niekoľko rokov našimi výbornými šíriteľmi informácií o existencii PAH. 

Veľmi dôležitou súčasťou kampane bolo oslovenie verejnosti na získanie  podpory. Na tejto 

fundraisingovej kampani sa podieľali naši členovia Jarka Ďurišová, Lukáš Gondáš, Pavol Marko 

a Ľudmila Janigová. Vďaka nim sme natočili výstižný  videospot Pomôžte nám nadýchnuť sa o 

najdôležitejších problémoch s PAH.  

https://youtu.be/mcd4k_hv6I4 (autor Štefan Plevo) 

Vďaka kampani sme oslovili viac ako 150 000 ľudí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou 
podieľali na tohtoročnej kampani.   

 
Kampaň Zriedkavé choroby 

V októbri sme sa zapojili do kampane Zriedkavé choroby. Príbeh Janky Karáčovej bol uvrejnený na 

portáli, ktorý podporovala SAZCH  https://www.info-zdravie.sk/.../plucna-arteriova.../  

 November – mesiac PH 

Na získanie informácií o pľúcnej hypertenzii a zvýšenie povedomia o nej je už v súčasnosti k dispozícii 

množstvo zdrojov. No nikdy nie je na škodu, verejnosti pripomínať toto ochorenie a zvlášť PAH. 

Prakticky vedieme kampane počas celého roka. Začíname Dňom zriedkavých chorôb, pokračujeme 

Svetovým dňom PH, ktorý je pre nás na prvom mieste. November je mesiacom PH a my sa tiež 

pripájame do celosvetovej kampane prostredníctvom  sociálnych sietí jednotnou grafikou. Zároveň 

sme pripravení diskutovať, podávať poradenstvo každému, kto má o informácie záujem.  

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1690/1572378
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/zdravie/id1473105263?i=1000525714348
https://youtu.be/mcd4k_hv6I4
https://www.info-zdravie.sk/.../plucna-arteriova.../


 

 
Športové podujatia 

Výbornú osvetu nám robia bežci v dresoch Get breathless for PH.  Svojou účasťou na športových 

podujatiach nám pomáhajú šíriť povedomie o PH počas celého roka. Nie sú  to len bežci, ale aj turisti 

a v nenáročných terénoch často aj samotní pacienti s PH.  Okrem súťaží jednotlivcov sa konajú aj 

štafetové behy, ktoré sú síce náročné, ale pre náš tím „Pacienti s pľúcnou hypertenziou“, veľmi 

obľúbené. Tohto roku dokonca zdolali dva štafetové behy pod vedením kapitána MUDr. Daniela 

Peterského. 

Najdôležitejší pre nás bol dvojdňový štafetový beh Od Tatier k Dunaju, ktorý sa konal 14.-15.8. 

Napriek sťaženým podmienkam  súťažiaci 12-členný tím odbehol celú trasu 345 km bez zdravotných 

problémov.  

Novou vážnou výzvou bol štafetový beh The Run Slovakia, ktorý sa konal 24.-26.9., kde náš tím 16 

bojovníkov mohol zažiť nielen radosť z behu, ale zároveň prekonať aj samých seba. Nesmierne si 

ceníme ich odušenenie a empatiu, ktorú nám prejavili.  

28.2.  Beh k DZCH 
12.4.  Priateľský nočný beh 
9.5.  World Run 
11.5.  Beh Horský Park 
14. - 15.8. Od Tatier k Dunaju 
15.8.  Rajecký polmaratón 
15.9.  Telekom Night Run 
17.9.  Brose Night Run Prievidza  
24.-26.9. The Run Slovakia 
3.10.  Medzinárodný maratón mieru 
17.11.  Šútrovský bežecký maratón 
 
Turistike za pacientov s PH sa najviac venovali naši priatelia z Oravy. Ako aj v minulom roku, tak aj 

tento rok nesklamali a urobili niekoľko výstupov v Západných Tatrách v rámci projektu Postoj človeče 

(Baníkov, Volovec, Ostrý Roháč, Plačlivô), ale aj na Choč. Podporili nás aj bežci svojou turistikou na 

Chleb.   

2. Aktivity pre členov ZPPH 

 

Edukácia  

Vzdelávacie semináre, ktorých sme sa zúčastnili tohto roku, prebiehali online. Ponúk bolo naozaj 

dostatok, mnohé na medzinárodnej úrovni, čo si samozrejme vyžadovalo dobrú znalosť angličtiny. 

Zúčastnili sme sa webinárov, ktoré  organizovalo PHA Europe, zamerané na PH.  

Zúčastnili sme sa tiež aktivít AOPP, ktorej sme členom - Valné zhromaždenie AOPP (online) a 5. 

celoslovenská pacientska konferencia.  Konferencia sa konala prezenčnou formou. Zúčastnili sa jej 

dve členky združenia.  Hlavnou témou bola zdravotná starostlivosť a bezpečnosť pacienta. Prednášali 

predstavitelia  MZ SR, zdravotných poisťovní, lekárskych združení . Okrem zaujímavých prednášok 

boli ocenení  výnimoční lekári a sestry ocenením AOPP "Môj lekár" a "Moja sestra". V rámci diskusie 

vystúpila Mgr. Dana Cziborová, aby predstavila činnosť nášho združenia a problémy, ktoré 

potrebujeme riešiť.  



 

Pracovné zasadnutia, valné zhromaždenie 

Pravidelné zasadnutia rady sa v tomto roku uskutočnili štyrikrát, všetky sa konali online. V priebehu 

roka sme informovali členov prostredníctvom sociálnych sietí a mailovej komunikácie o ochrane pred 

covidom. Členom združenia sme pravidelne prinášali relevantné informácie.  Tohto roku sme podali 

poradenstvo 18 pacientom, vrátane pacientom mimo nášho združenia. 

 Edukačno-rekondičné stretnutie 
 
Po ročnej pauze sme sa 25. júla znovu zišli na 6-dňovom edukačno-rekondičnom pobyte v Kúpeľoch 
Sliač v počte 12 členov. Programové zloženie bolo podobné ako v minulých rokoch. Dopoludnie 
patrilo edukácii a v popoludňajších hodinách sme sa venovali programu yogaterapie s adaptáciou na 
zlepšenie funkčnosti dýchacieho systému a krvného obehu. Cvičebné hodiny sme ukončovali 
príjemnou relaxáciou. Počas každého dňa sme absolvovali kúpeľné procedúry, pravidelne sme 
navštevovali otvorené kúpalisko s liečivou minerálnou vodou a tí zdatnejší intenzívne využívali aj 
nordic walking. Vo voľnom čase sme si vymieňali skúsenosti a celý pobyt bol veľmi príjemnou 
relaxáciou a načerpaním nových síl.  
 
 Valné zhromaždenie  
 
Počas edukačno-rekondičného pobytu v Kúpeľoch Sliač sa uskutočnilo aj valné zhromaždenie 
ZPPH.  Pripravili sme ho v posledný deň pobytu. Hlavným programom schôdze bolo vyhodnotenie 
činnosti združenia za posledné dva roky, nakoľko v minulom roku sme valné zhromaždenie nemohli 
uskutočniť. Preto sme ho po prekonzultovaní s právnikom  presunuli na tento rok. Po vyhodnotení 
činnosti predsedníčkou Ivetou Makovníkovou a podpredsedníčkou Jankou Guráňovou nasledovala 
správa kontrolnej komisie, ktorú predniesol Pavol Marko. Nasledovala voľba členov kontrolnej 
komisie na roky 2021-2023. Za členov boli zvolení Pavol Marko, ktorý naďalej zostal predsedom 
komisie, ďalej do funkcie boli zvolení Anna Babková a Ján Ďuriš. Makovníková informovala aj o 
aktivitách, ktoré prebehli v prvom polroku 2021 a predstavila plán práce do konca roku. Nasledovala 
diskusia, ktorá sa viedla hlavne k činnosti združenia a tvorby nových aktivít. 
 

Výročná konferencia PHA Europe  

V dňoch 12.-13. marca  sa konala online Výročná európska konferencia PH 2020, ktorej termín bol 

presunutý z konca minulého roka v dôsledku pandémie. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 32 

krajín, za ZPPH predsedníčka a tlmočník. Počas týždňa odznelo množstvo prezentácií, ktoré celej 

konferencii predchádzali. Z toho vyplývalo aj veľa úloh na získanie finančného príspevku  pre 

združenie, príprava otázok pre lektorov, postavenie virtuálneho stánku s našimi brožúrami, letákmi a 

videonahrávkami. Počas 2-dňovej konferencie sme si vypočuli mnohých lektorov – špičkových 

odborných lekárov, reprezentantov priemyslu, ale aj pacientov, ktorí odpovedali na naše 

otázky  k rôznym témam.  Každému lektorovi bola venovaná jedna hodina na otázky a odpovede, 

vďaka čomu sme získali množstvo informácií. 

 Valné zhromaždenie PHA Europe 

Valné zhromaždenie PHA Europe sa konalo v nedeľu 14. marca po Výročnej európskej konferencii 

PH. Trvalo 2 hodiny. Programom bolo vyhodnotenie činnosti a finančná správa za rok 2019, ale 

zároveň aj za rok 2020. Následne  Gery Fischer nám predstavil plán práce na rok 2021. Vedenie nás 

informovalo o pláne uskutočniť novú výzvu v Európskom parlamente k zameraniu pozornosti na PH. 

Bude to tzv. obnovená výzva z r. 2012  "Call to action - renewal". Je potrebné znovu pripomenúť naše 

ochorenie, aby sa zlepšili podmienky pacientov s PH. Mirko Glavinić vyhodnotil celoročnú kampaň na 

sociálnych sieťach PHAE a označil TOP 10 krajín s najväčším počtom aktivít spomedzi 22 krajín, ktoré 



pridali svoje príspevky do kampane. Je potešením, že s našimi 17 príspevkami sme sa umiestnili na 7. 

mieste. Je to aj vďaka tomu, že nám množstvo priaznivcov pomáhalo zviditeľňovať PH napriek 

pandémii.  

Informovanosť pacientov 

Neustále sa snažíme rozširovať našu členskú základňu. Aby sme viac motivovali pacientov vstúpiť do 

združenia, snažíme sa im priblížiť našu činnosť prostredníctvom tlačových a obrazových materiálov, 

prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí Facebook a Twitter.  Do nového priestoru 

v Centre pre PAH na NÚSCH sme zakúpili novú magnetickú nástenku. Prispievame tiež edukačným 

a informačným materiálom.  

Súhrn aktivít sme uverejnili v  koncoročnom čísle PH magazínu Fialka.  

V roku 2021 sme získali 2 nových členov.   
 

3. Pomoc a podpora 
 

Kampaň O2Kids 
 
V rámci kampane O2Kids sa nám tohto roku podarilo získať grant z PHAE na zakúpenie detskej 

trojkolky pre hendikepovaného 6-ročného chlapčeka Rayana, ktorý je v zdravotnej starostlivosti 

v Detskom kardiocentre v Bratislave. Rayan sa narodil s vážnou srdcovou chorobou Truncus 

Arteriosus communis (TAC) 3. typu, ku ktorej sa pridružila aj PH. Okrem toho má DiGeorgeov 

syndróm. Jeho ľavé pľúca neboli vyvinuté, takže dýcha len pravou stranou. Väčšinu z prvých 2 rokov 

jeho života strávil  v nemocnici, z toho prvé mesiace na JIS na dýchacom prístroji. Po mnohých 

operáciách je jeho stav stabilizovaný. Pomohli sme Rayanovi a zároveň jeho rodičom vyriešiť problém 

s presunom do prírody, na vychádzky, nakoľko je to pre neho veľmi namáhavé. lebo sa rýchlo 

zadýcha. Natočili sme zároveň krátky videospot, ktorý využijeme na  vytvorenie povedomie o PH 

u detí. Veríme, že budeme mať tú možnosť splniť podobné priania aj ďalším deťom, aby sme im 

uľahčili život. 

https://www.youtube.com/watch?v=OsYDBiqGzwo&ab_channel=Zdru%C5%BEeniepacientovsPH 

 Vianočný dar 

Koncom roka sme mysleli na našich členov. A keďže možností na stretnutie nebolo veľa a mnohých 

sme už dlhšiu dobu nevideli, rozhodli sme sa našich aktívnych členov prekvapiť aspoň malým 

darčekom pod stromček. Veríme, že sme ich potešili a pripravené potravinové dobroty  si užili 

v zdraví.  

 2% z dane 

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou sa snaží všestranne pomôcť pacientom a PAH 

prostredníctvom rôznych aktivít, poskytnutím vzdelávania, sprostredkovaním sociálnej, právnej a 

psychologickej pomoci, poradenstvom, podporou zlepšenia legislatívy. Finančné príspevky z najväčšej 

časti sme získali tohto roku práve prostretníctvom 2% z daní. Prostredníctvom sponzorovaných 

fundraisingových kampaní, aktivitou členov, ale aj za podpory partnerov sa nám tohto roku podarilo 

pokryť výdavky na plánované aktivity. Uverejnili sme použitie zisku  2%  z dane v Obchodnom 

vestníku. Začiatkom jesene sme sa registrovali ako príjemcovia 2% z daní. Zisk z minulého roku  sme 

využili na prípravu aktivít, administratívu, nájom a bežné výdavky.  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 

na našu činnosť.  

https://www.youtube.com/watch?v=OsYDBiqGzwo&ab_channel=Zdru%C5%BEeniepacientovsPH


 
4. Zlepšenie podmienok 

 
Pripomienkovanie 

 
Počas roka sme podporili viacero pripomienok, ktoré za pacientov podala AOPP na zlepšenie 
podmienok liečby, kategorizácie liekov a zmeny zákonov v prospech pacientov. Nie vždy však tieto 
pripomienky boli vládou akceptované. 

 
 
 

Čerpanie finančných prostriedkov ZPPH,o.z. 
za rok  2021  

Príjmy Suma v € 

Členský príspevok  620,00   

2% z daní 8 763,49   

Refundácia chráneného pracoviska z UPSVaR 7 354,81   

Dary 7 466,70   

Asistent - PHAE 4 200,00   

Ostatné 778,99   

Celkové príjmy 29 183,99   

  

Výdavky  Suma v €  

Služby   

Webstránka  153,69   

Antivírus licencia 17,45   

Časopis Fialka 330,90   

Výroba filmov 300,00   

Reklama na soc. sieťach 80,00   

Spolu 882,04   

    

Prevádzkové náklady   

Nájomné 1 048,30   

Telefón, internet 384,95   

Poštovné 117,40   

Kancelárske potreby 32,30   

Bankové a iné poplatky 221,31   

Spolu 1 804,26   

    

Mzdy, odvody 

Mzdy pracovníkov, odmeny lektorom 6 252,66   

Asistent - PHAE 4 200,00   

Odvody 3 354,54   

Spolu 13 807,20   



 
 Cestovné, diéty   

Pracovné stretnutia 68,66   

Spolu 68,66   

Podujatia   

Poďakovanie lekárom - kvety, plakety 252,72   

Svetový deň PH – online kampaň 339,50   

Svetový deň PH  + PR služby  3 165,43   

Edukačno-rekondičný pobyt 3 317,36   

Kampaň O2Kids 1 097,36   

Dar pre členov združenia 1 129,07   

Spolu 9 301,44   

  

Ostatné   

Členské príspevky 50,00   

Kytica na pohreb 37,80   

Spolu 87,80   

    

Celkové výdavky 25 951,40   

    

Zostatok 3 232,59   

  

  Príspevky darcov z celkového príjmu (%) 
          2% z dane 36,2 

         UPSVaR 30,4 

           Actelion  14,5 

          PHA Europe 10,3 

          AOP Orphan 4,1 

         Členský príspevok 2,6 

          Ostatní 1,9 

 
 
Vo Veľkom Krtíši,  31.12.2021 
 
Správu zostavila: Mgr. Iveta Makovníková 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


