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Vážení členovia Slovenského hemofilického združenia,  
Vážení spolupracovníci a obchodní partneri, 

Slovenské hemofilické združenie má za sebou devätnásty rok svojej 
existencie. Bol to opäť rok náročný vo všetkých oblastiach činnosti. 

Slovenské hemofilické združenie (SHZ) pôsobí od roku 1990 ako 
dobrovoľné občianske združenie, ktoré združuje osoby s vrodenou 
krvácavou chorobou (ďalej VKCH), rodičov detí s VKCH, rodinných 
príslušníkov osôb s VKCH, ich priaznivcov, priateľov a pracovníkov na 
úseku starostlivosti o osoby s VKCH bez rozdielu národnosti, politickej 
príslušnosti a vierovyznania. 

Aj v roku 2008 sme nadviazali na predchádzajúcu činnosť a naďalej ju 
rozvíjali a skvalitňovali. Usporiadali sme rehabilitačné tábory pre 
školopovinné deti a deti predškolského veku, rekondično – rehabilitačné 
pobyty pre dospelých a pripravovali podklady na náš veľký projekt – 
vybudovanie Rehabilitačného centra SHZ. Realizáciou tohto projektu 
chceme naplniť náš zámer a myšlienku - vlastniť „Rehabilitačné centrum“, 
ktoré by slúžilo všetkým našim členom na zlepšenie zdravotného stavu, 
zlepšeniu hybnosti pohybového aparátu a zvýšeniu fyzickej kondície.  

V uplynulom roku sme taktiež úspešne využili inštitút asignácie 2% dane 
pre našu organizáciu. Vďaka aktivite členov Slovenského hemofilického 
združenia a dôvery našich sympatizantov sme vyzbierali zatiaľ v histórii  
rekordnú sumu vo výške 1.930.600 Sk, za ktorú nám prináležalo 82. miesto 
zo 7.722 zúčastnených organizácií tretieho sektora na Slovensku. Tento 
krásny výsledok je zrkadlom našej kvalitnej práce a dôkazom, že aj 
organizácia s neveľkou členskou základňou môže byť úspešná a preskočiť 
mnohonásobne väčšie organizácie. 

Pre ďalšie skvalitňovanie činnosti Slovenského hemofilického združenia a 
poskytovania služieb pre svojich členov sa rozhodli orgány SHZ zriadiť ešte 
v roku 2007 dcérsku organizáciu SHZ plus n.o. Zakladateľom tejto 
organizácie je v plnom rozsahu Slovenské hemofilické združenie, ktoré 
zriadením tejto organizácie chce v nasledujúcich rokoch naďalej rozvíjať 
a hlavne skvalitňovať svoju činnosť. 

Tieto úspechy sú úspechmi všetkých členov Slovenského hemofilického 
združenia a všetkých jej aktívnych a iniciatívnych členov. S veľkou radosťou 
môžeme konštatovať, že každoročne sa k našim aktivitám pripájajú noví 
iniciatívni členovia, čo je veľkou devízou do budúcnosti pre skvalitnenie 
našej práce pre všetkých občanov s vrodeným krvácavým ochorením v SR. 

Ing. Jaroslav JANOVEC 
predseda SHZ 
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POSLANIE A HLAVNÉ SMERY ČINNOSTI 

Poslaním SHZ je hlavne hájiť záujmy a potreby občanov s VKCH na úseku 
zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom predovšetkým tým, 
že: 

a) presadzuje zlepšenie liečebnej, rehabilitačnej, kúpeľnej starostlivosti 
a sociálneho zabezpečenia pacientov, 

b) dbá v rámci svojich možností, aby liečba osôb s VKCH bola bezpečná, 
kvalitná a v dostatočnom množstve, 

c) sprostredkováva prísun informácií o aktuálnych problémoch pacientov 
s VKCH, 

d) v spolupráci s odborníkmi zaisťuje zdravotnícku osvetu, 
e) spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej 

republiky a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapája do ich štruktúr, 
f) vykonáva sociálnu prevenciu, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany 

a poskytuje sociálne poradenstvo občanom bez úhrad, 
g) spolupracuje so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, inštitúciami a inými 

organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí, 
h) vyvíja ďalšiu činnosť v záujme členov, 
i) vydáva pre členov informačného spravodajcu, 
j) propaguje darcovstvo krvi. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
Slovenské hemofilické združenie, ako dobrovoľné občianske združenie, má 
svoje orgány budované na územnom princípe. Všetky orgány SHZ sú 
volené zdola nahor a v ich práci sa uplatňujú zásady kolektívneho 
rozhodovania pri zachovaní zodpovednosti jednotlivca. 

Organizačná štruktúra SHZ je nasledovná: 

a) Valné zhromaždenie SHZ  
b) Republikový výbor SHZ  
c) Revízna komisia SHZ  
d) Rozšírený výbor SHZ  
e) Regionálne skupiny SHZ  

Poradným orgánom SHZ sú Odborné sekcie SHZ. 
 
Valné zhromaždenie SHZ je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom 
SHZ a zúčastňujú sa ho všetci členovia SHZ. 
Republikový výbor SHZ riadi a zabezpečuje činnosť SHZ medzi Valnými 
zhromaždeniami SHZ a je volený na dobu štyroch rokov.  
 
 
 

ZLOŽENIE REPUBLIKOVÉHO VÝBORU SHZ 
Predseda SHZ: Ing. Jaroslav JANOVEC 
Podpredseda SHZ: Ing. Vladimír MINČEV (do 01.08.2008) 
 Marián Trebichalský (od 02.08.2008) 
Tajomník SHZ: Peter BÍREŠ 
Členovia Rep. Výboru SHZ: Mgr. Róbert LETKO (do 01.08.2008) 
 Marián TREBICHALSKÝ (do 01.08.2008) 
 Zuzana OTTINGEROVÁ (od 02.08.2008) 
 Martin BÍREŠ (od 02.08.2008) 
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ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE 
Slovenské hemofilické združenie malo v roku 2008 veľmi rozsiahlu činnosť 
a preto predstavíme len jej najväčšie aktivity: 
 
XVII. Rehabilitačný tábor detských hemofilikov a Rekondično – 
rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov 
Deti s vrodenou krvácavou 
chorobou zatiaľ nikto do žiadneho 
tábora nikdy a nikde nezobral, 
preto SHZ od roku 1990 
každoročne poriada rehabilitačné 
tábory pre hemofilikov so 
zameraním na zlepšenie 
celkového zdravotného stavu, 
hlavne k zlepšeniu hybnosti 
pohybového aparátu a k zvýšeniu 
fyzickej kondície, čo je 
predpokladom k zníženiu počtu 
krvácavých príhod. Tento tábor sa 
uskutočnil v Turčianskych Tepliciach v dňoch 20.7. – 2.8.2008. Detského 
tábora sa zúčastnilo 58 účastníkov a rekondičného pobytu dospelých 45 
dospelých hemofilikov. 
Medzi deti počas tábora zavítal aj hokejový majster sveta, reprezentant SR 
a hokejista NHL Michal HANDZUŠ (náš čestný člen). 
 
VII. Jesenný rekondičný pobyt pre 
dospelých hemofilikov 
V roku 2008 sme už po ôsmy krát pripravili 
rekondičný pobyt pre dospelých v jesennom 
období. Pobyt splnil svoj účel, t.j. posilniť 
svalstvo a zlepšiť hybnosť pohybového 
aparátu. Miestom pobytu boli opäť Turčianske 
Teplice a konal sa v termíne 9. – 21.11.2008. 
Zúčastnilo sa ho 31 osôb. 
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VIII. Pobyt pre maloleté deti s rodičom 
Tohto pobytu sa zúčastnili maloleté deti predškolského veku spolu 
s rodičom. Účelom bolo podchytiť aj túto vekovú skupinu detí a podnietiť 
v nich a rodičoch návyky v už takom mladom veku a starať sa o svoju 
hybnosť a pohybový aparát. Miestom pobytu bol Školský internát 
v Turčianskych Tepliciach, zúčastnilo sa ho 15 detí a 10 rodičov (všetko 
mamičky) a konal sa v termíne 20.7. – 2.8.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Hemofilický ples 
Okrem rekondičných pobytov sme pripravili pre 
našich členov aj spoločenskú akciu – ples, ktorého 
cieľom bolo priateľské stretnutie členov 
Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej 
atmosfére a poďakovanie všetkým členom za ich 
prácu a priazeň a poďakovanie všetkým sponzorom 
a sympatizantom našej organizácie. Ples uskutočnil 
v Turčianskych Tepliciach dňa 2.2.2008. 
 
Asignácia 2% zo zaplatenej dane 
Slovenské hemofilické združenie sa aj v roku 2008 uchádzalo o asignáciu 
2% zo zaplatenej dane za rok 2007, tak ako umožňuje zákon o dani 
z príjmov. Zo 7.722 organizácií na Slovensku, ktorí sa uchádzali o tento 
inštitút sme skončili na celkovom 82. mieste a podarilo sa nám vyzbierať 
1.930.600 Sk. Tento krásny výsledok je zrkadlom našej kvalitnej práce. 
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SOCIÁLNE PORADENSTVO 
Cieľom projektu bolo poskytovať bezplatné sociálne poradenstvo a sociálnu 
prevenciu v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov, zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a ostatných zákonov v sociálnej oblasti. Ďalej 
pomáhať pri zaobstarávaní zdravotných pomôcok, pomoci pri hľadaní 
zamestnania invalidným občanom, pri pomoci hľadať ubytovanie pre 
zdravotne postihnutých občanov, monitorovanie životných podmienok 
občanov so zdravotným postihnutím, integráciu zdravotne postihnutých do 
riadneho spoločenského života a pod. Bezplatné sociálne poradenstvo 
a sociálna prevencia bola adresovaná nielen pre členov našej organizácie, 
ale tiež pre nečlenov – občanov so zdravotným, telesným, 
mentálnym, sluchovým a zrakovým postihnutím. Uvedený zámer sa nám 
v roku 2008 podarilo splniť k spokojnosti zdravotne a telesne postihnutých 
osôb. 
 
 
 
 

REHABILITAČNÉ CENTRUM 
Slovenské hemofilické združenie po náročných polročných rokovaniach 
v prvom polroku 2006 sa podujalo realizovať plány a zámery, s ktorými 
vstupovalo do tohto tisícročia a odkúpilo rozostavaný objekt, ktorý plánuje 
dobudovať na Rehabilitačné centrum SHZ s celoročnou prevádzkou. 
Toto zariadenie bude slúžiť všetkým členom našej organizácie na udržanie 
si zdravia a zlepšenia hybnosti pohybového aparátu a zvýšenia fyzickej 
kondície. 
Zakúpenie rozostavaného objektu bolo len prvým krokom k naplneniu 
zámerov SHZ do budúcnosti. Po rokovaniach s Mestským úradom 
v Turčianskych Tepliciach a vyjasnení si všetkých povinnosti našej 
organizácie sme dali vypracovať architektonickú štúdiu Rehabilitačného 
centra SHZ. Po pripomienkovaní štúdie bol spracovaný projekt pre získanie 
stavebného povolenia. Vybavili sme zmenu stavebného povolenia pred 
dokončením a koncom roka sa dokončil finálny realizačný projekt. Pripravili 
sme všetky dokumenty, ktoré sú časovo náročné a tvoria podklady na 
získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.  
Dokončením celého objektu získame zariadenie s ubytovacou možnosťou 
do 22 miest. Takéto zariadenie bude plne postačovať záujmom SHZ na 
organizovanie rekondično-rehabilitačných pobytov pre dospelých 
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hemofilikov a rehabilitačných pobytov pre maloletých hemofilikov s rodičom. 
Ďalej ho budú môcť využívať naši členovia na samostatné rehabilitačné 
pobyty, resp. aj s rodinnými príslušníkmi. Voľné kapacity chceme 
v budúcnosti ponúknuť organizáciám zdravotne postihnutých podobného 
typu ako je naša organizácia na usporiadanie rekondičných pobytov. 
Uvedený objekt sa nachádza v tichej časti mesta Turčianske Teplice, blízko 
centra mesta a neďaleko Slovenských liečebných kúpeľov. V blízkosti 
objektu sa začiatkom leta spustil AQUA park, ktorý vznikol z bývalého 
termálneho kúpaliska v parku. Miesto objektu je veľmi atraktívne. 
Bezbariérový prístup a hlavne nie veľká vzdialenosť do zariadení 
Slovenských liečebných kúpeľov je veľkou devízou tohto objektu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Avšak teraz nastáva ďalšia fáza, fáza dobudovania objektu. K tomuto však 
budeme potrebovať ďalšie finančné prostriedky. Chceli by sme sa uchádzať 
o nenávratné financie z Európskych fondov. Pripravujeme projektovú 
dokumentáciu celého objektu a podklady na vypracovanie žiadosti 
k získaniu financií z eurofondov.  
Aj napriek tomu budeme potrebovať finančné prostriedky na 
spolufinancovanie (čo je aj podmienkou pri získaní finančných prostriedkov 
z eurofondov), preto rozmýšľame nad ďalšími zdrojmi, z ktorých chceme 
získať financie na realizáciu našich plánov a zámerov. 

Preto neváhajte a pomôžte nám. Potom mi pomôžeme Vám 
a pomôžeme si navzájom.  
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SHZ JE ČLENOM 

World Federation of Hemophilia (Svetová hemofilická 
federácia)  

Členom tejto organizácie sme od augusta 1990 

(14.-19.8.1990), kedy sme boli na XIX. kongrese 
WFH vo Washingtone v USA prijatý spolu s 
Českým hemofilickým zväzom za riadneho člena 
ako Česko-Slovenská hemofilická federácia.  

Po rozdelení bývalej Českej a Slovenskej 
federatívnej republiky nástupníckou organizáciou v 
členstve bol Český hemofilický zväz. SHZ bolo 
prijaté za riadneho člena formálne, ale oficiálne 27.4.1994 na XXII. Valnom 
zhromaždení WFH počas XXI. kongresa WFH v Mexico City v Mexiku 
konaného 24.-29.4.1994. Aktívne sa zapájame do jej štruktúr a činnosti. 

European Hemophilia Consortium (Európske hemofilické 
konzorcium)  

Členom tejto organizácie sme od samotného vzniku SHZ 
od roku 1990. Každoročne sa zúčastňujeme kongresov 
poriadaných EHC a aktívne sa zapájame do jej štruktúr a 
činností. 

Slovenská humanitná rada  

Členom tejto organizácie sme od roku 1990 a aktívne sa 
zapájame do činností tejto organizácie v sekcii organizácií 
zdravotne postihnutých. Už druhé volebné obdobie je 
víceprezidentom tejto organizácie náš člen Doc. MUDr. 
Jaroslav Hinšt, CSc., ktorý tam zastupuje našu 
organizáciu. Od roku 2000 je členom grantovej komisie 
SHR predseda SHZ - Ing. Jaroslav Janovec. 
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Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR  

Členom tejto organizácie sme od roku 2004 a 
aktívne sa zapájame do činností tejto organizácie. 
Členom predsedníctva a výkonného výboru tejto 
organizácie je predseda Slovenského hemofilického 
združenia Ing. Jaroslav Janovec. 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR 

Členom tejto organizácie sme od roku 2002 a aktívne sa zapájame do 
činností tejto organizácie v sekcii organizácií zdravotne postihnutých. 
 
 
 

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu 
zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických 

osôb v roku 2007 
(podla § 50 ods. 13 zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov). 

 

Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb Slovenské 
hemofilické združenie, so sídlom: Antolská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 22665226, 
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o 

špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických 
osôb za rok 2006  ním prijatého v roku 2007 v celkovej výške poukázaných prostriedkov 

1.370.456 Sk: 
 

 
Účel použitia 

podielu 
zaplatenej dane 

Výška použitého       
podielu zaplatenej 
dane na tento účel 

  (v Sk) 

Spôsob použitia 
podielu 

zaplatenej dane 

Iné 
údaje 

1. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

20 964,00 Sk 
úhrada z nákladov v 

celkovej výške 
652 479,00 Sk 

Rehabilitačný tábor 
detských hemofilikov 

2. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

122 231,00 Sk 
úhrada nákladov v 

celkovej výške 
172 964,00 Sk 

Činnosť Národné 
hemofilické centrum 

3. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

230 240,00 Sk 
úhrada z nákladov v 

celkovej výške 
270 293,00 Sk 

Rehabilitačný tábor 
dospelých hemofilikov 
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4. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

246 682,00 Sk 
úhrada z nákladov v 

celkovej výške 
518 646,00 Sk 

Projekt poradenstva v 
sociálnej oblasti 

5. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

136 916,00 Sk 
úhrada nákladov v 

celkovej výške 
136 916,00 Sk 

Projekt rehabilitačné 
centrum SHZ 

6. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

54 731,00 Sk 
úhrada nákladov v 

celkovej výške 
131 346,00 Sk 

Projekt Rodič a dieťa 

7. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

62 477,00 Sk 
úhrada nákladov v 

celkovej výške 
88 657,00 Sk 

Projekt Ples SHZ 

8. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

52 696,00 Sk 
úhrada nákladov v 

celkovej výške 
52 696,00 Sk 

Valné zhromaždenie a 
Rozšírené výbory SHZ 

9. 
Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

221 815,00 Sk 
úhrada z nákladov v 

celkovej výške 
277 425,00 Sk 

Rekondičný pobyt 
dospelých hemofilikov 

10
. 

Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

76 309,00 Sk 
úhrada z nákladov v 

celkovej výške 
76 309,00 Sk 

Verejná zbierka 

11
. 

Ochrana a podpora 
zdravia a vzdelania 

145 395,00 Sk 
úhrada z nákladov v 

celkovej výške 
378 792,00 Sk 

Iné náklady na činnosť 
SHZ 

 Spolu: 1 370 456,00 Sk 2 756 523,00 Sk  

 
 
 
 

Správa nezávislého audítora 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie Slovenské 
hemofilické združenie, občianske združenie, Bratislava, ktorá obsahuje 
súvahu k 31. Decembru 2008, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok 
končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných metód 
a ďalších vysvetľujúcich poznámok. 

Zodpovednosť vedenia organizácie za účtovnú závierku 

Vedenie organizácie je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu 
tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. 
v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu 
a zachovanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu 



 

 14 

prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti 
v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných 
účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných 
odhadov primeraných za daných okolností. 

Zodpovednosť audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na 
základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými 
audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické 
požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané 
uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských 
dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené 
postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika 
významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné 
kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej 
závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy 
vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na 
účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje 
zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód 
a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj 
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú 
dostatočné a vhodné východisko pre náš názor. 

Názor 

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny 
pohľad na finančnú situáciu organizácie Slovenské hemofilické 
združenie, občianske združenie, Bratislava k 31. decembru 2008, na 
výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému 
dátumu so Zákonom o účtovníctve. 

20. marca 2009 

MaxAudit, s.r.o. 
1. mája 18 
OR SR Žilina, Sro/17945/L 
Licencia SKAU č. 298 
010 01 Žilina 
 
 

Ing. Erik Kelbel 
Zodpovedný audítor 
Licencia SKAU č. 924 
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SÚVAHA (v tis. Sk) 

Účtovné obdobie Strana aktív č.r. 

Brutto Korekcia Netto 

Bezprostre
dne 

predchádza
júce 

účtovné 
obdobie 

a b 1 2 3 4 

A. MAJETOK SPOLU súčet r. 002+009+021 001 4 173 607 3 566 3 603 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK súčet r. 003 až 008 002 - - - - 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti     (012-(072+091AÚ) 003 - - - - 

Software 013-(073+091AÚ) 004 - - - - 

Oceniteľné práva 014-(074+091AÚ) 005 - - - - 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok             (018+019)-(078+079+091AÚ) 006 - - - - 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007 - - - - 

1. 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  majetok          (051-095AÚ)  008 - - - - 

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK súčet r. 010 až 020 009 4 173 607 3 566 3 603 

Pozemky (031) 010 - - - - 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 - - - - 

Stavby (021-(081+092AÚ) 012 - - - - 

Stroje,prístroje a zariadenia (022-(082+092AÚ) 013 567 548 19 37 

Dopravné prostriedky (023-(083+092AÚ) 014 79 59 20 39 

Pestovateľské celky trvalých porastov (025-(085+092AÚ) 015 - - - - 

Základné stádo a tažné zvieratá (026-(086+092AÚ) 016 - - - - 

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028-(088+092AÚ) 017 - - - - 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029-(089+092AÚ) 018 - - - - 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) 019 3 527 - 3 527 3 527 

2. 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok               (052-095AÚ)  020 - - - - 

DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK súčet r. 022 až 028 021 - - - - 

Podielové CP a vklady v obchodných sploč. v ovládanej osobe         (061-096)  022 - - - - 

Podielové CP a vklady v obchodných spoloč. s podstatným vplyvom   (062-096aú) 023 - - - - 

Dlhodobé CP držané po splatnosti (063-096AÚ) 024 - - - - 

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ) 025 - - - - 

Ostatný dlhodobý finančný majetok  (069-096AÚ) 026 - - - - 

Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ) 027 - - - - 

3. 

Poskytnuté preddavky na dlhodob. fin.majetok (053-096AÚ) 028     

  Kontrolné číslo r.001 až 027 99
1 

12 519 1 821 10 698 10 809 
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Účtovné obdobie Strana aktív č.r. 

Brutto Korekcia Netto 

Bezprostre
dne 

predchádza
júce 

účtovné 
obdobie 

a b 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051 029 3 590 - 3 590 3 989 

ZÁSOBY súčet r. 031 až 03+ 030 - - - - 

Materiál (112+119)-191) 031 - - - - 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby   (121+122)-(192+193)  032 - - - - 

Výrobky (123-194) 033 - - - - 

Zvieratá (124-195) 034 - - - - 

Tovar (132+139)-196) 035 - - - - 

1. 

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314-391AÚ) 036 - - - - 

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY súčet r. 038 až 041 037 - - - - 

Pohľadávky z obchodného styku okrem r.035  (311AÚ až 314AÚ)-(391AÚ) 038 - - - - 

Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ) 039 - - - - 

Pohľadávky voči účastníkom združení                                           (358AÚ-391AÚ) 040 - - - - 

2. 

Iné pohľadávky                                     (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)  041 - - - - 

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY súčet r. 043 až 050 042 1 - 1 1 

Pohľadávky z obchodného styku                       (311AÚ až 314AÚ)-(391AÚ) 
  

043 - - - - 

Ostatné pohľadávky  (315AÚ-391AÚ) 044 1 - 1 - 

Zúčtovanie so Soc.poisťovnou a zdrav.poisťovnou (336) 045 - x - - 

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 - x - - 

Pohľad.z dôvodu fin.vzťahov k ŠR a rozpočtom územ.samosprávy        (346+348) 047 - x - - 

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ) 048 - - - - 

Spojovací účet pri združení (396-391AÚ) 049 - - - - 

3. 

Iné pohľadávky                            (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)  050 - - - - 

FINANČNÝ MAJETOK súčet r. 052 až 056 051 3 574 - 3 574 3 976 

Pokladnica (211+213) 052 - x - - 

Bankové účty (221AÚ+261) 053 3 574 x 3 574 3 976 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ) 054 - x - - 

Krátkodobý finančný majetok                             (251+253+255+256+257)-291AÚ 055 - - - - 

4. 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ) 056 - - - - 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU súčet r. 058 až 059 057 15 - 15 12 

 Náklady budúcich období (381) 058 15 - 15 12 

 Príjmy budúcich období (385) 059 - - - - 

Majetok SPOLU                                                                                  súčet r. 001+r.029+r.057 060 7 763 607 7 156 7 592 

Kontrolne číslo r.029 až 060 992 18 533 607 17 926 19 559 
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Strana pasív č.r. Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúc

e účtovné 
obdobie 

a b 5 6 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV                    súčet r.062+068+072+073 061 4 152 4 152 

Imanie a peňažné fondy  súčet r. 063 až 067 062 4 152 4 152 

Základné imanie (411) 063 352 352 

Peňažné fondy tvorené podľa osobitnému predpisu (412) 064 3 800 3 800 

Fondy účtovnej jednotky (413) 065 - - 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 - - 

1. 

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitalových účastín (415) 067 - - 

Fondy tvorené zo zisku súčet r. 069 až 071 068 - - 

Rezervný fond (421) 069 - - 

Fondy tvorené zo zisku (423) 070 - - 

2. 

Ostatné fondy (427) 071 - - 

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428) 072 1 614 755 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                      r.060–(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101) 073 1 382 859 

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU                                                            súčet r. 075+079+087+097+101 074 8 1 826 

REZERVY súčet r. 076 a 078 075 - - 

Rezervy zákonné  (451AÚ) 076 - - 

Ostatné rezervy (459AÚ) 077 - - 

1. 
  
  

Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ) 078 - - 

DLHODOBÉ ZÁVAZKY súčet r. 080 až 086 079 3 1 

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 3 1 

Vydané dlhopisy (473) 081 - - 

Záväzky z nájmu (474AÚ) 082 - - 

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 - - 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 - - 

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 - - 

2. 

Ostatné dlhodobé záväzky         (373AÚ+479AÚ) 086 - - 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY súčet r. 088 až 096 087 5 74 

Záväzky z obchodného styku (321 až 325) okrem 323 088 - 2 

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089 5 62 

Zúčtovanie so Sociál.poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090 - 7 

Daňové záväzky (341 až 345) 091 - 3 

Záv.z dôvodu fin.vťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územ.samosprávy                     (346+348) 092 - - 

Záväzky z upísaných nesplatených CP a vkladov (367) 093 - - 

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 - - 

Spojovací účet pri združení (396) 095 - - 

3. 

Ostatné záväzky                                                                   (379AÚ+373AÚ+474AÚ+479AÚ) 096 - - 

4. BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY súčet r. 098 až 100 097 - 1 751 
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Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098 - 1 751 

Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ) 099 - - 

 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249) 100 - - 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU súčet r. 102 až 103 101 - - 

Výdavky budúcich období (383) 102 - - 

5. 

Výnosy budúcich období (384) 103 - - 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU súčet r. 061+074+101 104 4 160 5 978 

Kontrolné číslo r. 061 až 104 993 19 636 25 526 

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Sk) 

Činnosť 

Hlavná 
nezdaňovan

á 

Podnikateľsk
á zdaňovaná 

Spolu Bezprostredne 
predchádzajúc

e účtovné 
obdobie 

Číslo 
účtu 

Náklady Č.r. 

7 8 9 10 

501 Spotreba materiálu                     001 268 - 268 447 

502 Spotreba energie                       002 41 - 41 39 

504 Predaný tovar                           003 - - - - 

511 Opravy a udržiavanie                  004 - - - - 

512 Cestovné                                005 344 - 344 292 

513 Náklady na reprezentáciu                006 - - - - 

518 Ostatné služby   007 1 521 - 1 521 1 411 

521 Mzdové náklady    008 254 - 254 284 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 009 75 - 75 77 

525 Ostatné sociálne poistenie      010 - - - - 

527 Zákonné sociálne náklady        011 2 - 2 9 

528 Ostatné sociálne náklady         012 - - - - 

531 Daň z motorových vozidiel 013 - - - 4 

532 Daň z nehnuteľnosti            014 1 - 1 - 

538 Ostatné dane a poplatky         015 24 - 24 13 

541 Zmluvné pokuty a penále          016 - - - - 

542 Ostatné pokuty a penále       017 - - - - 

543 Odpis nevymožiteľnej pohľadávky    018 - - - 11 

544 Úroky                                          019 - - - - 

545 Kurzové straty          020 2 - 2 12 

546 Dary                  021 - - - - 

547 Osobitné náklady 022 - - - - 

548 Manká a škody        023 - - - - 
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549 Iné ostatné náklady       024 54 - 54 151 

551 Odpisy DNM a DHM        025 38 - 38 38 

552 Zostatková cena predaného  NM a HM        026 - - - - 

553 Predané cenné papiere              027 - - - - 

554 Predaný materiál                       028 - - - - 

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 029 - - - - 

556 Tvorba fondov          030 - - - - 

557 Náklady z precenenia CP       031 - - - - 

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 032 - - - - 

559 Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek           033 - - - - 

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám      034 - - - 5 

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám       035 202 - 202 6 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám          036 - - - - 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037 - - - - 

Účtovná trieda 5 celkom r.1 až 37 038 2 826 - 2 826 2 788 

Kontrolné číslo r.01 až 38 994 5 652 - 5 652 5 576 

 

Činnosť 

Hlavná 
nezdaňovan

á 

Podnikateľská 
zdaňovaná 

Spolu Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Číslo 
účtu 

Výnosy Č.r. 

7 8 9 10 

601 Tržby za vlastné výrobky            039 - - - - 

602 Tržby z predaja služieb            040 75 - 75 - 

604 Tržby za predaný tovar           041 - - - - 

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby           042 - - - - 

612 Zmena stavu zásob polotovarov               043 - - - - 

613 Zmena stavu zásob výrobkov                   044 - - - - 

614 Zmena stavu zásob zvierat                      045 - - - - 

621 Aktivácia materiálu a tovaru                   046 - - - - 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb             047 - - - - 

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku            048 - - - - 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku                 049 - - - - 

641 Zmluvné pokuty a penále                       050 - - - - 

642 Ostatné pokuty a penále                         051 - - - - 

643 Platby za odpísané pohľadávky               052 - - - - 

644 Úroky                                  053 95 - 95 120 

645 Kurzové zisky                      054 - - - - 

646 Prijaté dary 055 - - - 173 

647 Osobitné výnosy       056 - - - - 
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648 Zákonné poplatky 057 - - - - 

649 Iné ostatné výnosy              058 226 - 226 803 

651 Tržby z predaja DNM a DHM        059 - - - 50 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku    060 - - - - 

653 Tržby z predaja CP a vkladov           061 - - - - 

654 Tržby z predaja materiálu           062 - - - - 

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku    063 - - - - 

656 Výnosy z použitia fondu    064 - - - - 

657 Výnosy z precenenia CP             065 - - - - 

658 Výnosy z nájmu majetku       066 - - - - 

661 Prijaté príspevky od organizačných  zložiek       067 - - - - 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií                 068 338 - 338 423 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb                   069 5 - 5 27 

664 Prijaté členské príspevky                      070 81 - 81 80 

665 Príspevky z  podielu zaplatenej dane      071 1 931 - 1 931 1 371 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 072 513 - 513 - 

691 Dotácie                       073 962 - 962 673 

Účtová trieda 6 celkom r. 39 až 73 074 4 226 - 4 226 3 670 

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-38 075 1 400 - 1 438 882 

591 Daň z príjmov         076 18 - 18 23 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov          077 - - - - 

Výsledok hospodárenia po zdanení(r.75-(76+77))(+/-)  078 1 382 - 1 420 859 

Kontrolné číslo r.39 až 78 995 11 252 - 11 328 9 104 

 
 

SPONZORI A POĎAKOVANIE 
Slovenskému hemofilickému združeniu pomohli pri činnosti v roku 2008 
finančnými príspevkami tieto spoločnosti, organizácie a podnikatelia: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 

BAXTER AG Bratislava 

GRIFOLS INTERNATIONAL Slovensko 

Novo Nordisk Slovensko 

OCTAPHARMA AG 

TESCO Stores SR a.s. Bratislava 

Nadácia ARX Jaslovské Bohunice 

MUDr. Marián ŠIŠKA, Veľké Zálužie 

MUDr. Jozef MATTA, Nitra 
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MUDr. Marián ŠÓTH, Nitra 

MEDIHOL, s.r.o., Nitra 

MUDr. Michal ŽOLNA, Nitra 

MUDr. Milan JEDLIČKA, Jelenec 

MUDr. Anna TIMKOVÁ, Nitra 

M-K-M, s.r.o., Nitra 

MUDr. Ľubomír HORÁK, Vráble 

MUDr. Vincent SÁDOVSKÝ, Vráble 

Peter VALL, Hrabušice 

P.O.S. – Agro, s.r.o. Spišská Nová Ves 

Pekáreň OONDRUŠ, Granč Petrovce 

KOKORUĎOVÁ a spol. Poľanovce 

OBECNÝ ÚRAD Harakovce 

Obec DÚBRAVA 

Vladimír KAĽAVSKÝ, Korytné 

vo forme 2% zo zaplatenej dane v roku 2008: 

Enel Slovenské elektrárne, a.s. 

PosAm spol. s r.o. Bratislava 

OLO a.s. Bratislava 

Metrostav SK a.s. Bratislava 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava 

VIDRA a spol. s.r.o., Žilina  

vecnými darmi: 

SLOVGLASS a.s. Poltár 

Ľuboš LIĎÁK, Bratislava 

Ján ČEPIČKA, Stupava 

BAXTER AG Bratislava 

GRIFOLS INTERNATIONAL Slovensko 

Cukrárska výroba, Námestovo 

RD Vavrečka Ťapešovo, Prevádzka: Syráreň Ťapešovo 

FISHMAI – Mgr. Marián JANKOVČIN, Spišská Nová Ves 

Pavol PAVLÍK, Spišská Nová Ves 
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Dana KLEINOVÁ, Spišská Nová Ves 

DPMBB, a.s. Banská Bystrica 

INVENT s.r.o. Martin 

rod. LETTRICHOVÁ, Turčianske Teplice 

rod. SEDLIAKOVÁ, Poprad 

rod. KOŠŠÁROVÁ, Kežmarok 

Marcela RERKOVÁ, Smižany 

FK Dukla a.s., Banská Bystrica 

Aréna Barani o.z., Banská Bystrica 

MARZO Slovakia s.r.o., 

Poľnohospodárske družstvo Poprad 

PD Gader Blatnica 

AFG s.r.o. Turčianske Teplice 

KWELLA, STING, A.G.DAVID, CROWN – Eva KAMENÁROVÁ, Rovinka 

Jozef Hostinský, Starý Tekov 

Alžbeta ČAPRDOVÁ, Žiharec 

Mária BALOGOVÁ, Neded 

Zsigárdi Polgári Társuás, Žiharec 

koncentrátmi pre konanie táborov SHZ: 

OCTAPHARMA AG Bratislava 

GRIFOLS INTERNATIONAL Slovensko 

mediálnou podporou SHZ: 

Rádio Jemné Melódie 

Rádio LUMEN 

Markíza text 

STV text 

Agentúra FORZA 

Rádio OKEY 

Denník ŠPORT 

Týždenník MARKÍZA 

Slovenské hemofilické združenie ďakuje všetkým sponzorom za prejavenú 
dôveru a pomoc pri činnosti v roku 2008. Zároveň ďakujeme aktívnym členom 
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organizácie za príkladnú pomoc pri realizácii našej činnosti, aktivitách a 
získavaní finančných prostriedkov a vecných darov. 
 
 

KONTAKT 
 
Sídlo: SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE 
 Antolská 11 
 851 07 Bratislava 
 URL: www.shz.sk 
 e-mail: shz@shz.sk  

Kontaktná adresa: Ing. Jaroslav Janovec 
 predseda SHZ 
 Palárikova 34 
 052 01  Spišská Nová Ves 
 Tel/Fax: 053/ 446 5154 
 
Kontaktné adresy na členov Republikového výboru SHZ: 

Predseda SHZ: Ing. Jaroslav JANOVEC 
 Palárikova 34 
 052 01  Spišská Nová Ves 
 Tel/Fax: 053/ 446 5154 

Podpredseda SHZ: Marián TREBICHALSKÝ 
 Tokajská 4 
 949 01  Nitra 
 Tel:  0905 241 352 

Tajomník SHZ: Peter BÍREŠ 
 Tatranská 46 
 974 01  Banská Bystrica 
 Tel: 0905 241 355 

Členovia Republikové výboru SHZ: 

 Zuzana OTTINGEROVÁ 
 Ružomberská 16 
 821 05  Bratislava 
 Tel: 02/ 4342 8553 

 Martin BÍREŠ 
 Dedinská 11 
 974 01  Banská Bystrica 
 Tel: 0915 884 885 
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