HEMOFILICKÝ SPRAVODAJCA
1/2006
Ročník XVI.
Registračné číslo: 2392/2000, Tematická skupina: B3

Milí priatelia,
opäť k Vám prichádza ďalšie číslo Hemofilického spravodajcu, prvé číslo v tomto roku.
Aj v roku 2006 chceme nadviazať na predchádzajúcu činnosť a naďalej ju rozvíjať a skvalitňovať. Ale k tomu
už bližšie v nasledujúcich riadkoch a stránkach.
V tomto roku pripravujeme už jubilejný XV. ročník detského rehabilitačného tábora a rekondično rehabilitačného pobytu pre dospelých hemofilikov v Turčianskych Tepliciach. Samozrejme aj v roku 2006
máme v pláne usporiadať zahraničný tábor SHZ. Tento krát to bude opäť v Taliansku, avšak v letovisku
Pinarella di Cervia. Bude to už v poradí deviaty ročník zahraničného tábora SHZ. A na jeseň predpokladáme
zorganizovať už jubilejný V. ročník Jesenného rekondično - rehabilitačného pobytu pre dospelých
hemofilikov. Pevne veríme, že sa nám horeuvedené projekty podarí zorganizovať a nadviažeme na našu
predchádzajúcu činnosť. Bližšie informácie k uvedeným projektom si prečítate v tomto čísle Hemofilického
spravodajcu.
Každý z Vás sa mohol v uplynulých dňoch pripojiť k výzve našej organizácie a aktívne sa pripojiť ku
získavaniu 2% dane pre Slovenské hemofilické združenie. Predbežné výsledky nám zatiaľ preukazujú opäť
Váš veľký záujem o napredovanie, rozvoj a skvalitňovanie činnosti SHZ. Za Vašu pomoc a podporu patrí
Vám všetkým veľká vďaka.
V talóne máme ďalšie nápady, ktoré by sme chceli zrealizovať pre Vás všetkých. Som veľmi rád, že sa
pomaly začínajú „prebúdzať“ aj ďalší členovia SHZ. Žiaľ, ešte stále je ich málo. Pevne verím, že sa
k aktívnym a zanieteným jednotlivcom pripoja aj ďalší a svojou troškou prispejú k činnosti SHZ. Zvlášť pevne
verím, že sa zaktivizujú členovia, ktorí môžu našej organizácii veľmi pomôcť, ale sú pasívni.
Pri tejto príležitosti dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým členom, ktorí dosiaľ pomáhali alebo
pomáhajú funkcionárom SHZ pri napĺňaní cieľov a poslania našej organizácie.
Na záver môjho príhovoru mi ešte dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí na konci uplynulého roku zaslali
Slovenskému hemofilickému združeniu, ale aj mne osobne blahoželania k Vianočným sviatkom, Novému
roku 2006 a tiež k Veľkonočným sviatkom.

Ing. Jaroslav JANOVEC
predseda SHZ
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE SHZ

POZVÁNKA
V mene Republikového výboru Slovenského hemofilického združenia Vás chcem pozvať na Valné
zhromaždenie SHZ, ktoré sa bude konať na záver XV. letného detského rehabilitačného tábora a
rehabilitačno - rekreačného pobytu pre dospelých.
Miesto konania:

Turčianske Teplice, Hotel Lesník

Dátum konania:

- sobota: 5.8.2006

Predbežný program:
1. Zhodnotenie činnosti SHZ od posledného Valného zhromaždenia SHZ
2. Správa Revíznej komisie SHZ o hospodárení za rok 2005
3. Rôzne - diskusia
JEDNOU Z POVINNOSTÍ ČLENA SHZ JE ZÚČASTŇOVAŤ SA ZHROMAŽDENIACH SHZ. VZHĽADOM NA
PREROKOVÁVANIE DÔLEŽITÝCH ROZHODNUTÍ JE ÚČASŤ KAŽDÉHO ČLENA NUTNÁ !!!
Definitívnu pozvánku s programom dostane každý člen SHZ minimálne dva týždne pred dátumom konania
Valného zhromaždenia SHZ.
Na Vašu účasť sa teší

Ing. Jaroslav JANOVEC
predseda SHZ

REHABILITAČNO – REKREAČNÉ POBYTY
XV. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ
(Všetci členovia SHZ ste obdržali nižšie uvedené informácie o poriadaných akciách SHZ na leto 2006 už v
mesiaci marec 2006).
Uskutoční sa v čase od 23. júla do 5. augusta 2006 v Turčianskych Tepliciach. Ubytovanie a stravovanie je
zabezpečené v Domove mládeže Pedagogickej a sociálnej akadémie, tak ako po minulé roky. Taktiež bude
postarané o rehabilitáciu a lekársky dohľad.
Každý detský účastník s vrodeným krvácavým ochorením a zároveň aj s členstvom v SHZ (deti od 6 do 18
rokov) budú mať stravu aj ubytovanie zdarma. Poplatok pre každého detského účastníka je v hodnote 1.405,Sk (spolu s poštovným). Uvedený poplatok Vás žiadame zaslať na účet SHZ peňažnou poštovou poukážkou
typu U najneskôr do 30.6.2006 s uvedením nasledovných údajov:
Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie, Palárikova 34,
Spiš. Nová Ves
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu:
34134-592/0200
V rubrike "Správa pre prijímateľa" uveďte účel platby – Tábor detí TR.
O zaplatení poplatku sa preukážete ústrižkom o zaplatení pri nástupe do tábora.
Záujemcovia o pobyt sa môžu hlásiť priloženou prihláškou uverejnenou v závere tohto čísla Hemofilického
spravodajcu (ak ste to už neurobili prihláškou - návratkou z marca 2006) najneskôr do 31.5.2006 na adrese:
Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves
Ak máte možnosť prístupu na internet môžete sa prihlásiť cez web stránku SHZ: www.shz.sk .

REHABILITAČNO - REKREAČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH
Ako ste už boli informovaní listom v marci, letný rehabilitačno - rekreačný pobyt pre dospelých sa bude konať
v čase od 23. júla do 5. augusta 2006 v Turčianskych Tepliciach. Ubytovanie ako aj stravovanie je
zabezpečené v rekreačnom zariadení Štátnych lesov - Hotel LESNÍK, Turčianske Teplice. Každá dospelá
osoba s vrodeným krvácavým ochorením (ďalej len VKCH) a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie,
stravovanie a lekársku starostlivosť zdarma. Poplatok je v hodnote 2.205,- Sk a poplatok mestu - 5,- Sk za
každý deň pobytu pre osoby od 18 rokov, pričom prvý a posledný deň sa nepočíta. Uvedený poplatok v
hodnote 2.265 Sk (spolu s poštovným) Vás žiadame zaslať na účet SHZ peňažnou poštovou poukážkou typu
U najneskôr do 30.6.2006 s uvedením nasledovných údajov:
Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie, Palárikova 34,
Spiš. Nová Ves
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu:
34134-592/0200
V rubrike "Správa pre prijímateľa" uveďte účel platby – Tábor dospelých TR.
⇒ ⇒
⇒
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch prichádzame s ponukou pre rodinných príslušníkov dospelých osôb
s VKCH (účastníkov rehabilitačno - rekreačného pobytu), ktorí sa môžu zúčastniť tohto pobytu, len ak to
umožnia nám poskytnuté kapacity.
Pre takéhoto účastníka bude činiť ubytovanie na 1 deň 300 Sk a celodenná strava 280 Sk. Uvedené sumy
zašlite vyššie uvedeným spôsobom na účet SHZ v stanovenom termíne.
O zaplatení poplatkov sa preukážete ústrižkom o zaplatení pri nástupe do tábora.
Záujemcovia o pobyt sa môžu hlásiť priloženou prihláškou do 31.5.2006 na adrese:
Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves
Ak máte možnosť prístupu na internet môžete sa prihlásiť cez web stránku SHZ: www.shz.sk .

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV REHABILITAČNÉHO TÁBORA DETÍ A DOSPELÝCH:
SHZ podpísalo s Domovom mládeže a Rekreačným zariadením Štátnych lesov – Hotelom LESNÍK v
Turčianskych Tepliciach zmluvy o poskytovaní služieb. Na základe týchto zmlúv sa obe zmluvné strany
zaviazali k určitým záväzkom. Preto prosíme všetkých účastníkov týchto podujatí, aby si starostlivo prečítali
podmienky pre účastníkov týchto akcií na rube prihlášky uvedeného podujatia. Vypísaním a podpisom
prihlášky sa každý účastník týchto pobytov zaväzuje dodržiavať stanovené podmienky. V prípade
nedodržania bude účastník vylúčený z ďalšieho pobytu a ostávajúcu časť bude musieť uhradiť sám v plnej
výške.
Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadam všetkých účastníkov uvedených akcií o striktné dodržiavanie
podmienok pre účastníkov uvedených na prihláške. V prípade vzniku akejkoľvek škody bude SHZ žiadať od
vinníka plnú náhradu vzniknutej škody, bez ohľadu na to, či ju spôsobí dieťa alebo dospelá osoba !!!
Týmto prostredníctvom by som chcel požiadať aj rodičov detí, ktoré sa zúčastnia XV. rehabilitačného tábora,
aby na uvedené skutočnosti upozornili svoje deti !!!

Ing. Jaroslav JANOVEC
predseda SHZ

IX. ZAHRANIČNÝ TÁBOR
Ako ste už boli informovaní listom v marci, aj tohto roku usporiadame už po deviaty krát zahraničný tábor
SHZ pre detských a dospelých hemofilikov. Tento rok to bude opäť pri mori v Taliansku pre cca 44
účastníkov.
Uvedený zahraničný tábor sa uskutoční v čase od 7. júla do 16. júla 2006 a bude zabezpečený tak ako
všetky tábory SHZ na Slovensku personálom zo SHZ, lekárom - hematológom zo Slovenskej republiky.
Tábor sa uskutoční v letovisku Pinarella di Cervia a účastníci budú ubytovaní v prázdninovom hoteli, v 3-5
lôžkových izbách s plnou penziou. Pláž je piesčitá a nachádza sa v tesnej blízkosti hotela. Odvoz účastníkov
bude zabezpečený zberným autobusom z Košíc cez územie SR.
Poplatok pre detského účastníka, člena SHZ s vrodeným krvácavým ochorením je v hodnote 2.405,- Sk, pre
dospelého účastníka, člena SHZ s vrodeným krvácavým ochorením je v hodnote 5.055 Sk a pre ostatných
účastníkov je poplatok 7.905 Sk - pre osoby do 20 rokov a 8.405 Sk – pre osoby nad 20 rokov. Poplatky sú

uvedené spolu s poštovným poplatkom. Uvedený poplatok Vás žiadame zaslať na účet SHZ peňažnou
poštovou poukážkou typu U najneskôr do 15.6.2006 s uvedením nasledovných údajov:
Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie, Palárikova 34,
Spiš. Nová Ves
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu:
34134-592/0200
V rubrike "Správa pre prijímateľa" uveďte účel platby – Tábor Taliansko.
Prichádzame s ponukou aj pre dospelých hemofilikov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa môžu zúčastniť
tohto pobytu, len ak to umožnia nám poskytnuté kapacity. Nezaručujeme manželským párom, že budú spolu
na izbe. Poplatky sú vyššie určené.
O účasti bude rozhodovať dátum prihlásenia a deti majú prednosť pred dospelými. Preto sa
prihlasujte čo najskôr!!! Neváhajte!!!
O zaplatení poplatku sa preukážete ústrižkom o zaplatení pri nástupe do tábora.
Záujemcovia o tento pobyt sa môžu hlásiť prihláškou uverejnenou v závere tohto čísla Hemofilického
spravodajcu (ak ste to už neurobili prihláškou - návratka z marca 2006) do 1.5.2006 !!! (tento termín je
nemenný a hraničný) na adrese:
Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves
Ak máte možnosť prístupu na internet môžete sa prihlásiť cez web stránku SHZ: www.shz.sk .
Záverečné upozornenie:
Pri nahlasovaní na horeuvedené akcie starostlivo vyplňte priloženú prihlášku v závere tohto čísla
Hemofilického spravodajcu.

VI. POBYT PRE MALOLETÉ DETI S RODIČOM
V dňoch 2. - 9.6.2006 sa uskutoční VI. ročník tábora pre maloleté deti s rodičom. Pobyt sa uskutoční
v Ráčkovej doline (pod Vysokými Tatrami).
Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v hoteli Mier. Taktiež bude postarané o rehabilitáciu a lekársky
dohľad.
Počas tohoto pobytu sa otvorí priestor pre skupinku detí v predškolskom veku dostať sa medzi deti, ktoré
majú podobné problémy a sú postihnuté vrodeným krvácavým ochorením. Ale tiež vytvorí sa priestor pre
rodičov dozvedieť sa odpovede na mnohé nezodpovedané otázky z rozhovoru s lekárom o všetkom čo sa
hemofílie týka, spôsobe života hemofilika, rizík, ale hlavne možnosti s cieľom, aby sa dieťa riadne integrovalo
medzi ostatné deti a žilo svoj plnohodnotný život. Zabezpečili sme kvalifikovaného rehabilitačného
pracovníka, ktorý rodičov spolu s deťmi naučí základné cvičebné jednotky, pomocou ktorých budú rodičia
podporovať fyzickú zdatnosť svojich ratolestí, a tým aj predchádzať krvácavým príhodám. Pre tých rodičov,
ktorí majú obavy zúčastniť sa celého pobytu, prichádzame s ponukou účasti aj na kratší čas, napr. len na 3
dni (poplatok bude alikvotný k dĺžke pobytu). Neváhajte a prihláste sa, neoľutujete!
Účastníci tohto tábora (deti od 3 do 10 rokov) budú mať stravu aj ubytovanie zdarma. Poplatok pre každého
detského účastníka – člena SHZ je v hodnote 700,- Sk a pre rodiča – sprievodcu 1.000,- Sk. Uvedený
poplatok navýšený o 5 Sk, čiže spolu 1.705 Sk Vás žiadame zaslať na účet SHZ peňažným poštovým
poukazom typu „U“ najneskôr do 12.5.2006 s uvedením nasledovných údajov:
Názov účtu:
Slovenské hemofilické združenie, Palárikova 34, Spišská Nová Ves
Peň. ústav:
VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu:
34134-592/0200
V rubrike „Správa pre prijímateľa“ uveďte účel platby – Tábor - maloleté deti.
O zaplatení poplatku sa preukážete ústrižkom o zaplatení pri nástupe do tábora.
Záujemcovia o pobyt sa môžu hlásiť priloženou prihláškou najneskôr do 5.5.2006 na adrese:
Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves

ŠIESTY HEMOFILICKÝ PLES
VI. ples hemofilikov sa konal už tradične v Turčianskych Tepliciach v hoteli Lesník 25.2.2006.
Začiatok plesu bol stanovený na 18:00 hod., no ako vždy sme začali neskôr. Program bol pestrý a zaujímavý.
Po krátkom kultúrnom programe predeseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec predniesol krátky prípitok a následne
tradičným prvým tancom spolu so svojou priateľkou Alenkou otvoril ples.
Nasledovala večera a po nej kultúrny program. Všetci naši účinkujúci si plne zaslúžili náš potlesk.
Po druhý krát sme uviedli na náš ples súťaž o najlepší tanečný pár. Predsedom poroty bol pán Miroslav Urík.
Svojej úlohy sa zhostil veľmi seriózne, dokonca sám svojou prítomnosťou na parkete pozoroval baviacich sa
hostí, aby mu neunikla žiadna skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť poradie v súťaži. Víťazmi sa stali
manželia Karakovci z Prievidze. Srdečne im gratulujeme.
O polnoci sa uskutočnila tombola. Cien bolo neúrekom, záujem o tombolu bol eminentný. Tombolu
odmoderovali Eva Bírešová a Eva Kostiviarová. Voľná zábava pokračovala až do 6,00 hod. ráno, kedy bol
ples oficiálne ukončený.
Dovoľte sa nám poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii VI. plesu hemofilikov pod
vedením Martina Bíreša. Všetkým hosťom ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutie o rok znova. Pevne
veríme, že ples v roku 2007 bude aspoň tak úspešný ako ten uplynulý a vyzývame všetkých, ktorí sa na plese
priamo nezúčastnili, aby tak určite urobili na budúci rok.

SPONZORI PLESU
Náš Šiesty hemofilický ples sme mohli zrealizovať vďaka pochopeniu nasledovných sponzorov: Baxter AG,
Grifols International a Octapharma AG.
Ďalej vecnými darmi nám prispeli: Ľuboš Liďák z Bratislavy, Peter Vall z Hrabušíc, Ing. Marek Gura zo
Spišskej Novej Vsi, Mikrohuko s.r.o., Banská Bystrica, Ivan a Eva Kostiviarovci z Banskej Bystrice, Autotel
spol. s r.o. Bratislava, Ingrid Gughová z Banskej Bystrice a Ján Janovec z Banskej Bystrice.
Za prejavenú dôveru im patrí naša úprimná vďaka.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE
ĎAKUJE
v mene svojich členov za finančné dary, ktoré nabehli na účet SHZ v posledných dňoch roku 2005
a začiatkom roka 2006:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
GreGor a spol., s.r.o. Bratislava
BAXTER AG
OCTAPHARMA AG
GRIFOLS International
M+H Slovakia, spol. s r.o. Levice – maloleté deti 5.000 Sk
P.O.S. – Agro, s.r.o. Spišská Nová Ves
Obecný úrad Habovka
Nadácia ARX Jaslovské Bohunice
v mene svojich členov za podporu vo forme 2% zo zaplatenej dane v roku 2006:
HVB Bank Slovakia a.s. Bratislava
Tream Leader, Martina
EUROVIA – Cesty, a.s. Košice
Küster-automobilová technika spol. s r.o. Vlkanová

Inforama a.s. Bratislava
v mene svojich členov za vecné sponzorstvo, ktoré sme obdržali v roku 2006:
Ľuboš LIĎÁK, Bratislava
Peter VALL, Hrabušice
Ing. Marek GURA, Spišská Nová Ves
MIKROHUKO s.r.o., Banská Bystrica
Ivan KOSTIVIAR, Banská Bystrica
Eva KOSTIVIAROVÁ, Banská Bystrica
AUTOTEL spol. s r.o., Bratisava
Ingrid GUGHOVÁ, Banská Bystrica
Ján JANOVEC, Banská Bystrica
Lekáreň Tália, Medvedie
Polský Marke, Tvrdošín
za príkladnú pomoc pri získavaní finančných a vecných darov svojim členom:
Ing. Jaroslav JANOVEC
Martin BÍREŠ
Ing. Anna PISARČÍKOVÁ
Erika KLIMEKOVÁ
Alena CHOVANCOVÁ
Sme tu preto, aby sme pomáhali a snažili sa zlepšiť život ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením.

Pridajte sa k nám!

SHZ NA INTERNETE
URL:
E-mail:

www.shz.sk
shz@shz.sk

POZOR – NEPREHLIADNITE
ČLENSKÝ POPLATOK PRE ROK 2006
Na základe uznesenia Valného zhromaždenia SHZ, najvyššieho orgánu SHZ, je výška členského poplatku
pre rok 2006 vo výške minimálne 200 Sk na člena a na základe uznesenia Rozšíreného výboru SHZ zo
dňa 7.4.2001 je potrebné ho zaplatiť najneskôr do 31.5.2006!
Členský poplatok za rok 2005 bol tiež minimálne 200,- Sk na člena. Tí, ktorí ste ešte za rok 2005 nezaplatili
členský poplatok, nájdete v tomto spravodajcovi lístok s upozornením a priloženú poštovú poukážku na
zaplatenie členského poplatku. Na zadnej strane poštovej poukážky v rubrike "Správa pre prijímateľa"
uveďte, za ktorý rok platíte členský poplatok.
ČÍSLA ÚČTOV SHZ:
1/ Slovenské hemofilické združenie
Slovenská sporiteľňa Bratislava - mesto
č. účtu: 11483626/0900
2/ Slovenské hemofilické združenie
VÚB Spišská Nová Ves
č. účtu: 34134-592/0200

ČLENSKÝ POPLATOK ZA ROK 2006 NEZABUDNITE ZAPLATIŤ DO 31.5.2006 !!!

DISKUSNÉ FÓRUM SHZ – v novom šate
Vážení členovia SHZ,
na základe aktivít jedného z našich členov, Stanislava Čúzyho, bolo vytvorené „Diskusné fórum
Slovenského hemofilického združenia“.
Keďže diskusné fórum, ktoré bolo na stránkach SHZ, nevyhovovalo dokonale používateľom, rozhodol sa p.
Stanislav Čúzy ho nahradiť iným diskusným fórom, ktoré je na vyššej úrovni, ako bolo pôvodné.
Okrem okamžitej editácie administrátorom a možnosti registrovania používateľov (čo obsahovalo aj predošlé
fórum), nová verzia umožňuje aj ďalšie možnosti, ktoré pravdepodobne návštevníci stránok uvítajú. Jedna sa
napr. o:
• možnosť RSS kanálov: návštevníci môžu byť o zmenách na fóre informovaní pomocou (dnes už bežnej)
technológie RSS sprav (pomocou RSS čítačky),
• možnosť zmeny farebnej schémy: až 9 farebných paliet je k dispozícii,
• možnosť používania v správach smajlikov,
• možnosť editovania vlastných príspevkov,
• jednoduchšie vkladanie príspevkov a vytváranie nových tém,
• vyššia bezpečnosť, a iné.
Dúfame, že nový vzhľad diskusného fóra bude prínosom pre našu organizáciu. Týmto "Diskusným fórom"
chceme vytvoriť nový priestor pre našich členov, pomocou ktorého môžu diskutovať (chat) medzi sebou
online, prípadne nechávať odkazy, expresné správy alebo vytvárať a zapájať sa do diskusných tém a pod.
Preto neváhajte a vyskúšajte si novú aktivitu na internetových stránkach SHZ.
Na diskusné fórum sa prihlásite prostredníctvom oficiálnej web-stránky SHZ: www.shz.sk.
Ing. Jaroslav JANOVEC
predseda SHZ

HEMIHO FIT TIME
Vážení členovia SHZ,
vďaka pomoci nášho člena pána Branislava Koledu z Nitry sa nám podarilo spracovať VHS videokazetu a CD
HEMIHO FIT TIME – cvičenie s našim čestným členom – Michalom Handzušom. Po prvý krát bola táto VHS
videokazeta a CD prezentovaná počas XIII. rehabilitačného tábora v Turčianskych Tepliciach. Každý kto prejaví o túto
VHS kazetu záujem môže si ju zakúpiť za 150 Sk, príp. CD za 50 Sk.
Záujem o túto kazetu môžete nahlásiť na adresu predsedu SHZ:
Ing. Jaroslav Janovec, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Jaroslav JANOVEC
predseda SHZ

ZMENA ADRIES A TELEFÓNNYCH ČÍSEL
Vážení členovia SHZ,
v priebehu roka u niektorých z Vás dochádza k zmene bydliska, zmene telefónneho čísla. Chcem Vás požiadať, aby
ste nám tieto zmeny nahlasovali. Pokiaľ sa o týchto zmenách nedozvieme, nebudú Vám dochádzať naše publikácie Hemofilický spravodajca, Sociálno-právny informátor, prípadne iné písomnosti od Slovenského hemofilického
združenia. Tiež nám nezabudnite zahlásiť zmenu telefónneho čísla, pretože v priebehu činnosti sa vyskytnú prípady,
kedy je nutné niektorého z vás okamžite kontaktovať.
Za porozumenie Vám vopred ďakujem.
Ing. Jaroslav JANOVEC
predseda SHZ

Zverejnenie prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických
osôb v roku 2004
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb Slovenské hemofilické združenie,
občianske 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 nim prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzických a právnických osôb za rok 2003 ním prijatého v roku 2004 v celkovej výške poukázaných prostriedkov
1.115.100 Sk:
Účel použitia

Výška podielu

Spôsob použitia

Iné údaje

1.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

91 125,00 Sk

úhrada z nákladov v
celkovej výške
295 125,00 Sk

Rehabilitačný.
tábor dospelých
hemofilikov
júl 2004

2.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

56 141,80 Sk

úhrada z nákladov v
celkovej výške
213 341,30 Sk

Rehabilitačný
tábor dospelých
hemofilikov
november 2004

3.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

177 139,10 Sk

úhrada z nákladov v
celkovej výške
229 139,59 Sk

Rehabilitačný
tábor detských
hemofilikov júl
2004

4.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

164 041,30 Sk

úhrada z nákladov v
celkovej výške
486 041,30 Sk

Projekt
poradenstva v
sociálnej
oblasti

5.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

107 412,00 Sk

úhrada nákladov v
celkovej výške
107 412,00 Sk

Projekt Verejnej
zbierky pre
SHZ

6.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

54 371,70 Sk

úhrada nákladov v
celkovej výške
54 371,70 Sk

Projekt Ples
SHZ

7.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

17 729,00 Sk

úhrada nákladov v
celkovej výške
17 729,00 Sk

Činnosť
regionálnych
skupín SHZ

8.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

32 252,10 Sk

úhrada nákladov v
celkovej výške
32 252,10 Sk

Činnosť
Národného
hemofilického
centra

9.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

11 055,00 Sk

úhrada nákladov v
celkovej výške
11 055,00 Sk

Valné
zhromaždenie
SHZ

10.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

140 137,50 Sk

úhrada z nákladov v
celkovej výške
200 137,50 Sk

Činnosť
Republikového
výboru SHZ

11.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

49 002,00 Sk

úhrada nákladov v
celkovej výške
49 002,00 Sk

Činnosť
Rozšíreného
výboru SHZ

12.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

137 149,10 Sk

úhrada z nákladov v
celkovej výške
2 225 868,10 Sk

Európska
hemofilická
konferencia jún
2004

13.

Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

77 544,40 Sk

úhrada z nákladov v
celkovej výške
149 644,40 Sk

Iné náklady na
činnosť SHZ

Spolu:

1 115 100,00 Sk

