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

Slovenské hemofilické združenie má za sebou trinásty rok svojej 
existencie. S ohľadom na podnikateľské prostredie na Slovensku bol to 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 2002 sme nadviazali na predchádzajúcu činnosť a naďalej ju 
rozvíjali a skvalitňovali. Usporiadali sme rehabilitačné tábory pre deti 
školopovinné a deti predškolského veku, rekondično – rehabilitačné pobyty 
pre dospelých. 
V uplynulom roku sme úspešne využili novo vzniknutý inštitút 1% dane pre 
našu organizáciu. Vďaka aktivite členov Slovenského hemofilického 
združenia a dôvery našich sympatizantov sme vyzbierali sumu vo výške 
224.539 Sk, za ktorú nám prináležalo 39.miesto zo 3.925 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. 
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 na Slovensku. 

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) spolupracuje so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, inštitúciami 

a inými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí, 
g) vyvíja ďalšiu činnosť v záujme členov, 
h) vydáva pre členov informačný spravodaj, 
i) 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: Mgr. Róbert LETKO 
Tajomník SHZ: Peter BÍREŠ 
Členovia Rep. Výboru SHZ: Ing. Vladimír MINČEV 
 Marián TREBICHALSKÝ 
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ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE 
Slovenské hemofilické združenie mala v roku 2002 veľmi rozsiahlu činnosť 
a preto predstavíme len jej najväčšie aktivity: 
 
XI. 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 21.7. – 
3.8. 2002. Detského tábora sa zúčastnilo 55 detí a 35 dospelých 
hemofilikov. 
Medzi deti počas tábora zavítali aj hokejový majstri sveta, reprezentanti 
SR a hokejisti NHL Michal HANDZUŠ (náš čestný člen) a Richard Lintner. 
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I. Jesenný rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov 
V roku 2002 sme po prvý 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 10. – 23.11.2002. Zúčastnilo sa ho 22 osôb. 
 
II. 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 
boli Žemberovce pri Leviciach, 
zúčastnilo sa ho 8 detí a 6 rodičov 
a konal sa v termíne 31.5. – 
7.6.2002. 
 
V. Rehabilitačný tábor na Balatone 
Účelom tohto tábora bolo umožniť 
deťom dostať sa do zahraničia 
a bez zábran vychutnať si 
rehabilitačný pobyt v Maďarsku, 
ktorý je samozrejme spojený 
s rehabilitáciou, za účelom 
zlepšenia hybnosti pohybového 
aparátu a zvýšeniu fyzickej 
kondície. Tábor sa uskutočnil 
v letovisku Fonyód, v termíne 2. – 
11.7.2002 a zúčastnilo sa ho 25 
účastníkov. 
 
III. 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 
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všetkým sponzorom a sympatizantom našej organizácie. Ples uskutočnil 
v Turčianskych Tepliciach dňa 9.2.2002. 
v termíne 2. – 11.7.2002 a zúčastnilo sa ho 25 účastníkov. 
 
1% zo zaplatenej dane 
Slovenské hemofilické združenie sa v roku 2002 uchádzalo o 1% zo 
zaplatenej dane za rok 2001, tak ako umožňuje zákon o dani z príjmov. 
Z 3.925 organizácií na Slovensku, ktorí sa uchádzali o tento inštitút sme 
skončili na celkovom 39. mieste a podarilo sa nám vyzbierať 224.539 Sk.  
 
Benefičný koncert 
Na základe aktivít našich členiek Terézie Zimulovej a Mgr. Hozlárovej bol 
zorganizovaný benefičný koncert v Rímsko – katolíckom farskom kostole 
vo Veľkých Lovciach, počas ktorého sa podarilo vyzbierať 5.220 Sk.  
 
Kandidatúra na usporiadanie 17. výročnej konferencie 
Európskeho hemofilického konzorcia na Slovensku  
Slovenské hemofilické združenie sa na 15, výročnej konferencii EHC 
v Rige, Lotyšsku, v dňoch 13. – 15.9.2002 uchádzalo o usporiadanie 17. 
výročnej konferencie EHC na Slovensku, v Bratislave. Naša kandidatúra 
bola úspešná a táto konferencia bude v mesiaci jún 2004 v Bratislave. 
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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. 

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. 
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SÚVAHA (v tis. Sk) 

AKTÍVA 
 Č.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12. 

a b 1 2 
A. Stále aktíva r. 008-013+023-030+036 001  182  192 

1. Nehmotný investičný majetok 
- Nehmotné výsledky výskumnej 
a obdobnej činnosti (012) 

002  0  0 

 - Software (013) 003   
 - Oceniteľné práva (014) 004   
 - Iný nehmotný investičný majetok (018+019) 005   
 - Nedokončené investície (041) 006   
 - Poskytnuté preddavky na nehmotný 

investičný majetok (051) 007   

 Súčet r. 002+003+004+005+006+007  008   
2. Oprávky k nehmotnému investičnému majetku 

- Nehmotné výsledky z výskumnej a obdobnej činnosti (072) 009   

 - Software (073) 010   
 - Oceniteľné práva (074) 011   
 - Iný nehmotný investičný majetok (078+079) 012   
 Súčet r. 009+010+011+012 013   

3. Hmotný investičný majetok 
- Pozemky (031) 014   

 - Budovy, haly a stavby (021) 015   
 - Stroje, prístroje a zariadenia (022) 016  53  136 
 - Dopravné prostriedky a inventár (023+024) 017   
 - Pestovateľské celky trvalých porastov (025) 018   
 - Základné stádo a ťažné zvieratá (026) 019   
 - Iný hmotný investičný majetok (028+029) 020   
 - Nedokončené hmotné investície (042) 021   
 - Poskytnuté preddavky na hmotný investičný majetok (052) 022   
 Súčet r. 014+015+016+017+018+019+020+021+022  023  53  136 

4. Oprávky k hmotnému investičnému majetku 
- Budovy, haly a stavby (081) 024   

 - Stroje, prístroje a zariadenia (082) 025   
 - Dopravné prostriedky a inventár (083+084) 026   
 - Pestovateľské celky trvalých porastov (085) 027   
 - Základné stádo a ťažné zvieratá (086) 028   
 - Iný hmotný investičný majetok (088+089) 029   
 Súčet r. 024+025+026+027+028+029  030   

5. Finančné investície 
- Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch 
s rozhodujúcim vplyvom (061) 

031   

 - Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch 
s podstatným vplyvom (062) 032   

 - Ostatné investičné cenné papiere a vklady (063) 033   
 - Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) 034  129  56 
 - Ostatné finančné investície (069) 035    
 Súčet r. 031+032+033+034+035  036  129  56 
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a b 1 2 
B. Obežné aktíva r. 044-052+056-061 037  1.189  1.853 

1. Zásoby 
- Materiál (112+119) 038   

 - Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby (121+122) 039   

 - Výrobky (123) 040   
 - Zvieratá (124) 041   
 - Tovar (132+139) 042   
 - Poskytnuté preddavky na zásoby (z účtu 314) 043   
 Súčet r. 038+039+040+041+042+043  044   

2. Pohľadávky 
- Pohľadávky z obchodného styku (311 až 315 mimo r. 043) 045  20  0 

 - Pohľadávky voči združeniam (358) 046   
 - Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia (336) 047   
 - Daňové pohľadávky (341 až 345) 048   
 - Pohľadávky z titulu finančného vzťahu k štátnemu 

rozpočtu alebo k rozpočtu orgánov miestnej samosprávy 
 (346 + 348) 

049   

 - Spojovací účet pri združení (396) 050   
 - Iné pohľadávky (335 + 375 + 378)  051   
 Súčet r. 045+046+047+048+049+050+051  052  20  0 

3. Finančný majetok 
- Peniaze (211 + 213) 053  1  2 

 - Bankové účty (221) 054  1.168  1.851 
 - Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255)  055   
 Súčet r. 053+054+055 056  1.169  1.853 

4. Prechodové účty aktívne 
- Náklady budúcich období (381) 057   

 - Príjmy budúcich období (385) 058   
 - Kurzové rozdiely aktívne (386) 059   
 - Dohadné účty aktívne (388) 060   
 Súčet r. 057+058+059+060 061   
 AKTÍVA CELKOM r. 001 + 037 062  1.371  2.045 
 
PASÍVA 

 Č.r. Stav k 1.1. Stav k 31.12. 
a b 3 4 

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív r. 066+070 063  1.371  2.025 
1. Fondy organizácie 

- Základné imanie (900) 064  0  0 

 - Fondy organizácie (910) 065  1.661  1.371 
 Súčet r. 064 + 065 066  1.661  1.371 

2. Hospodársky výsledok 
- Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní (+,-931) 067  - 290 x 

 - Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia (+,-963) 068 x  654 
 - Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov (+,-932) 069  0  0 
 Súčet r. 067 + 068 + 069 070  - 290  654 
B. Cudzie zdroje Súčet r. 072+078+088+092+097  071  0  22 

1. Rezervy 
- Rezervy zákonné (941) 072   

2. Dlhodobé záväzky 
- Emitované dlhopisy (953) 073   

 - Záväzky z prenájmu (954) 074   



 

 13 
 
 

 - Dlhodobé prijaté záväzky (955) 075   
 - Dlhodobé zmenky na úhradu (958) 076   
 - Ostatné dlhodobé záväzky (959) 077   
 Súčet r. 073 + 074 + 075 + 076 + 077  078    

3. Krátkodobé záväzky 
- Záväzky z obchodného styku (321 až 325) 079   

 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov (367) 080   
 - Záväzky voči účastníkom združení (368) 081   
 - Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 082   
 - Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336) 083   
 - Daňové záväzky (341 až 345) 084   
 - Záväzky z titulu finančných vzťahov k štátnemu 

rozpočtu alebo rozpočtu orgánov miestnej 
samosprávy (347 + 349) 

085 
  

 - Spojovací účet pri združení (349) 086   
 - Iné záväzky (379) 087  0  22 
 Súčet r. 079 + 080 + 081 + 082 + 083 + 084 + 085 + 086 + 087  088  0  22 

4. Bankové výpomoci a pôžičky 
- Dlhodobé bankové úvery (951) 089   

 - Bežné bankové úvery (231 + 232) 090   
 - Prijaté finančné výpomoci (241 + 249) 091   
 Súčet r. 089 + 090 + 091 092     

5. Prechodové účty pasívne 
- Výdavky budúcich období (383) 093   

 - Výnosy budúcich období (384) 094   
 - Kurzové rozdiely pasívne (387) 095   
 - Dohadné účty pasívne (389) 096   
 Súčet r. 093 + 094 + 095 + 096  097     
 PASÍVA CELKOM r. r. 063 + 071 098  1.371  2.045 
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. Sk) 
Položky   Stav k 31.12.2002 

Vý-
no-

sové 

Ná-
kla-
dové 

 Č. 
r. 

Nezdaňovaná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

  a b 5 6 
I.  Tržby za predaj tovaru (úč. sk. 60-67) 099   
 A. Náklady vynaložené na predaný tovar (úč. sk. 40-47) 100   

 Obchodná marža r. 099-100 101   
 Výroba r. 103+104+105 102   

II.  Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 
 (úč. sk. 60-67) 103   

III.  Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
 (úč. sk. +/- 60-67) 104   

IV.  Aktivácia nehmotného a hmotného investičného 
majetku (úč. sk. 60-67) 105   

 B.1 Spotreba materiálu a energie (úč. sk. 40-47) 106   
 B.2 Náklady a služby (úč. sk. 40-47) 107  1.516  

 Pridaná hodnota r. 101+102–106-107 108  1.516  
V.  Prevádzkové dotácie (úč. sk. 60-67) 109   
 C Osobné náklady r. 111+112+113 110  197  
 1. Mzdové náklady (úč. sk. 40-47) 111  197  
 2. Náklady na sociálne poistenie (úč. sk. 40-47) 112   
 3. Sociálne náklady (úč. sk. 40-47) 113   
 D. Dane a poplatky (úč. sk. 40-47) 114  17  

 Hrubý prevádzkový výsledok r. 108+109–110-114  115  1.302  
 E. Odpisy nehmotného a hmotného investičného 

majetku (úč. sk. 40-47) 116  116  

VI.  tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného 
majetku a materiálu (681 + 683) 117   

 F. Zostatková cena predaného nehmotného a hmotného 
investičného majetku a obstarávacia cena predaného 
materiálu (481 + 483) 

118   

 Výsledok z predaja nehmotného a hmotného 
investičného majetku a materiálu r. 117 - 118 119  116  

VII.  Zúčtovanie rezerv (úč. sk. 60-67) 120   
 G. Tvorba rezerv (úč. sk. 40-47) 121   

 Rozdiel medzi zúčtovaním a tvorbou rezerv r. 120-121 122   
VIII.  Tržby z predaja cenných papierov a vkladov (682) 123   

 H. Predané cenné papiere a vklady (482) 124   
 Výsledok z predaja cenných papierov a vkladov 

 r. 123-124 125   

IX.  Výnosy z finančného majetku: r. 127+128+129 126   

1.  Výnosy z podielových cenných papierov a vkladov 
 (z účtu 684) 127   

2.  Výnosy z ostatných finančných investícií (z účtu 684) 128   
3.  Výnosy z krátkodobého finančných majetku  (685) 129   
X.  Ostatné výnosy (úč. sk. 60-67) 130  73  
 I. Ostatné náklady (úč. sk. 40-47) 131  61  

XI.  Prijaté príspevky 
z toho: členské príspevky zo stĺ. 5: 68 (úč. sk. 69) 132  2.505  

 J. Poskytnuté príspevky (úč. sk. 49) 133  17  
 K. Daň z príjmov (úč. sk. 40-47) 134 x  
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 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK za účtovné obdobie  
po jeho zdanení (pol. I. až XI. – pol. A  až K)  (+/-) 135  654  

 
 
 
PRÍJMY SHZ V ROKU 2002 
 

Členenie príjmov SHZ v roku 2002

66%6%
7%

9%1%11%

Granty a dotácie Hodina deťom
Sponzorstvo 1 % daň
Výzva SHZ Príspevky členov
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SPONZORI A POĎAKOVANIE 
Slovenskému hemofilickému združeniu pomohli pri činnosti v roku 2002 
finančnými príspevkami tieto spoločnosti, organizácie a podnikatelia: 

Nadácia pre deti Slovenska 
Ministerstvo zdravotníctva SR 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Bratislava 

Penta Group, a.s. Bratislava 
International Women´s Club of Bratislava 

Technopol Holding a.s. Bratislava 
GreGor a spol. Bratislava 

Ing. Peter Hudaček, Košice 
JUDr. Viera Kalinová, Banská Bystrica 

Pavol Majirský, Bardejov 
ITALINOX Slovakia s.r.o. Rožňava 

SWEDWOOD Slovakia a.s. 
FKM technology Control Piešťany 

Mlynsko – pekársky a cestovinársky kombinát, a.s. Spišská Nová Ves 
Jednota Liptovsko – spišské spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš 

KDK Kežmarok  
Ondrej Horňák, Nitra 

Gustáv Chromý 
PERSEIDOIL Liptovský Mikuláš 
Ján Šmýkal, Nitrianske Sučany 

Ing. Vladimír MINČEV 
Janka BÍREŠOVÁ 
Miroslav KLÍMA 

vecnými darmi: 

MET MARTIN s.r.o. Bratislava 
GGS s.r.o., Sklársky závod Málinec 

SLOVGLASS a.s. Poltár 
Medea s.r.o. Banská Bystrica  



 

 17 
 
 

HT Model Poprad 
Ericsson Slovakia a.s. 
7R Panmed spol. s r.o. 

Grifols International 
El-ASCO s.r.o Bratislava 

DIPS s.r.o. Trnava 
INŠTAL PAROBEK Klenovec 

GYRON – HyFa s.r.o. Piešťany 
KLIMAVEX s.r.o. Košice 

koncentrátmi pre konanie táborov SHZ 

BAXTER AG Bratislava 
GRIFOLS INTERNATIONAL Slovensko 

mediálnou podporou SHZ 

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA 
Denník SME 

Rádio Slovensko – okruh Regína 

bezplatným uverejnením inzercie SHZ v plnofarebnom výstavnom 
časopise Exponát: 

fy. DACO, Trenčín 
 

Slovenské hemofilické združenie ďakuje všetkým sponzorom za 
prejavenú dôveru a pomoc pri činnosti v roku 2002. Zároveň 
ďakujeme aktívnym členom organizácie za príkladnú pomoc pri 
realizácii našej činnosti, aktivitách a získavaní finančných 
prostriedkov a vecných darov. 
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KONTAKT 
 
Sídlo: SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE 
 Partizánska 4 
 811 03 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: Mgr. Róbert LETKO 
 Nad Lúčkami 47 
 841 04  Bratislava 
 Tel/Fax: 02/ 6531 3619 

Tajomník SHZ: Peter BÍREŠ 
 Tatranská 46 
 974 01  Banská Bystrica 
 Tel/Fax: 048/ 4175 319 

Členovia Republikové výboru SHZ: 
 Ing. Vladimír MINČEV 
 Stromová 5 
 974 05  Banská Bystrica 
 Tel/Fax: 048/ 4138 323 

 Marián TREBICHALSKÝ 
 Tokajská 4 
 949 01  Nitra 
 Tel:  0905 570 955 
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