Združenie astmatikov Slovenskej republiky,
Občianske združenie
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO: 30792274

Výročná správa za rok 2011

ÚVOD
Pacientska nezisková organizácia Združenie astmatikov SR vzniklo v roku 2003
z podnetu lekárov a pacientov trpiacich astmou. Reálnu potrebu vzniku takejto
organizácie potvrdili aj výsledky realizovaného prieskumu medzi pacientmi, kde ako
hlavné dôvody pre vznik pacientskej skupiny rezonovali potreba šírenia osvety
a informácií o ochorení, budovanie vzťahov a kontaktov medzi ľuďmi trpiacimi astmou
a príbuznými ochoreniami a pomoc pri zabezpečení dostupnosti kvalitnej liečby.
Zámerom pacientskej organizácie je reprezentovať spoločné záujmy pacientov smerom
k autoritám v oblasti zdravotníctva, chrániť ich práva a prispievať k zlepšovaniu
zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou.

Združenie astmatikov Slovenskej republiky bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra
SR pod číslom VVS/1VVS/1-900/90900/90-2120821208-1 dňa 13.02.2003
Odbornými garantmi združenia z oblasti alergológie a imunológie sú MUDr. Klára
Kossarová (členka správnej rady) a MUDr. Júlia Michaličková (predsedníčka správnej
rady).
Funkciu výkonného riaditeľa zastáva MUDr. Klára Kossarová.
Kossarová

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami , ktoré sú prístupné verejnosti na
požiadanie u Výkonnej riaditeľky v sídle občianskeho združenia a na internetovej
stránke Združenia astmatikov www.zasr.sk

Poslaním

občianskeho

spoločenských,

združenia

je

rekreačno-ozdravných

organizácia
a

športových

vzdelávacích,
aktivít

osvetových,

zameraných

na

minimalizáciu dopadov astmy, alergií a porúch imunitného systému a príbuzných
ochorení na kvalitu života pacientov trpiacich s týmito ochoreniami s cieľom zvýšiť
povedomie širokej verejnosti o týchto civilizačných chorobách.

Hlavné aktivity Združenia astmatikov Slovenskej republiky
•

v mene pacientov rokovať s inštitúciami štátnej správy so záujmom zlepšiť
sociálne postavenie astmatikov a zabezpečiť dostupnosť kvalitnej liečby

•

organizovať osvetové akcie s cieľom oboznámiť s existenciou tohto ochorenia a
jej vplyvom na kvalitu života chorých širokú aj odbornú verejnosť

•

vydávať informačné a odborné publikácie

•

organizovať

vzdelávacie,

spoločenské

a

športové

aktivity

zamerané

na

minimalizáciu dopadov astmy na kvalitu života pacientov, s cieľom zvýšiť
akceptáciu tohto ochorenia zo strany verejnosti aj autorít
•

zabezpečovať kontakt s inými, svojou účinnosťou príbuznými organizáciami v
tuzemsku aj v zahraničí

•

poskytovať poradenstvo v oblasti práv pacienta

•

poskytovať informácie pre pacienta o aktuálnych zmenách v legislatíve a
zdravotníctve

Zoznam prispievateľov, ktorí nám pomáhajú plniť naše poslanie:
•

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

•

AstraZeneca

•
•

Torrex Chiesi Slovakia s.r.o.
ScheringSchering
-Plough s.r.o.

•

Novartis Slovakia, s.r.o.

•

Merck Sharp & Dohme Idea, Inc.

•

Základné školy,
školy ktoré veľmi úzko spolupracujú so Združením Astmatikov či už
účasťou na celoslovenskom plávaní, poskytnutím krásnych výtvarných prác na
výstavku do Národnej rady SR, do časopisu Združenia, na webovú stránku ako aj
výučbou o astme a alergii na školách a tým pomáhajú rozširovať osvetu a
povedomie o tomto ochorení.
o

ZŠ Pankúchova, Bratislava

o

ZŠ Černyševského, Bratislava

o

ZŠ Borodáčova, Bratislava

o

ZŠ a MŠ Trenčianska Turná

o

ZŠ J. Palu, Nemšová
Nemšová

2. ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA V ROKU 2011
-

Činnosť občianskeho združenia v roku 2011 prebiehala v súlade s účelom, na
ktorý bolo združenie zriadené, ako aj účelom na ktoré boli účelovo darované
prostriedky poskytnuté:

-

Organizovanie športových aktivít pre astmatikov a ich priateľov

-

Celoslovenská súťaž v plávaní pre astmatikov a širokú verejnosť

-

Sadenie okrasných stromov – lipiek v mestách, ktoré sa zapojili do súťaže v
plávaní

-

Vydávanie a bezplatná distribúcia pacientskeho časopisu Alergia, Astma a My

-

Osvetová činnosť v základných a materských školách v SR

-

Preventívne Meranie pľúcnych funkcií na jednotlivých akciách v priebehu

-

roka 2011

-

Podpora materiálno-technického vybavenia základných a materských škôl, ktoré

Tlačová konferencia k svetovému dňu astmy

aktívne spolupracujú so Združením astmatikov SR

3. Máj - Svetový deň astmy 2011 - " Nedovoľte astme ovplyvňovať Váš život““

ZASR organizovalo v termíne od 1.4. do 10.6.2011 „ Krúžok zdravotného
plávania“ pre deti od 7 – 17 rokov.
rokov.

ZASR pri príležitosti Svetového dňa astmy organizovalo dňa 10.5.2011 diagnostické
vyšetrenia na astmu, prednášku o špecifikách astmy a hrozbe pre mestské obyvateľstvo
a cvičenie.

ZASR v spolupráci
spolupráci s ZŠ a MŠ Trenčianska Turná v rámci predmetov prírodopis
a prírodoveda uskutočnilo besedu na tému „Alergia a astma v škole“.
Pri príležitosti Svetového dňa astmy spoluorganizovanie Celoslovenského plávania
astmatikov a ich priateľov.
Spirometrické vyšetrenia.
vyšetrenia.

3. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Združenie astmatikov SR je neziskovým občianskym združením, ktorého jedinými
zdrojmi financovania sú podľa schválených stanov členské príspevky a dary od
sponzorov.

Ročná účtovná závierka
Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Zb. Z. O účtovníctve opatrenia MF
SR č. 22 502/2002-92 zo dňa 10. decembra 2002.
Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni
a prostriedky na bankovom účte združenia vedenom v UnicreditBank Bratislava.

K 1.1.2011
Počiatočný stav v pokladni EUR

59,-

Počiatočný stav na bežnom účte 2 090,SPOLU

2 149,149,-

K 31.12.2011
Konečný stav v pokladni EUR

9,-

Konečný stav na bežnom účte 3 395,SPOLU

3 404,404,-

Prehľad príjmov
V priebehu roka celkové príjmy
príjmy ZASR predstavovali 13 502,502,- EUR v nasledovnej
štruktúre:
1. Dary
Dary

7 500,- EUR

2. Prijaté príspevky

6 000,- EUR

3. Úroky

2,- EUR

Prehľad výdavkov
Na svoju činnosť ZASR v priebehu roka 2011 vynaložilo náklady vo výške 11 981,981,- EUR
v nasledovnej štruktúre:
1. dary a príspevky

932,- EUR

2. ostatné služby – vydávanie pacientskeho časopisu...

10 947,- EUR

3. ostatné náklady

102,- EUR

Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich
osobnú aktivitu a prejav sympatie.
Svojou aktivitou nám pomáhajú plniť ciele a poslanie občianskeho združenia
vytváraním finančného a materiálneho zázemia.

MUDr.Klára Kossarová
Výkonná riaditeľka

5. ZÁVER
Táto správa je dostupná verejnosti a je uverejnená na webovej stránke Združenia
astmatikov SR: www.zasr.sk
Orgány Združenia:
Výkonný

MUDr. Klára Kossarová

riaditeľ
pediater, alergológ a imunológ, Poliklinika Šustekova2, Bratislava
Správna rada
meno
predseda

MUDr. Júlia Michaličková

imuno-alergológ, Onkologický ústav sv. Alžbety,
Bratislava

MUDr. Klára Kossarová

pediater, alergológ a imunológ, Poliklinika Šustekova2,
Bratislava

PaeDr. PhD. Eleonóra Kováčová

profesorka na FTVŠ Bratislava

Mgr. Magdaléna Benková

riaditeľka ZŠ Černiševského Bratislava

Zlatica Krajčovičová

astmatička - členka združenia

Dozorná rada
meno

adresa

Prof. MUDr. Dušan Salát CSc.

pneumológ, zdravotné stredisko Pavla Horova,
Bratislava

MUDr. Kozlovská Iveta

pneumológ, alergológ, zdravotné stredisko Pavla
Horova, Bratislava

Andrea Kirková

zdravotná sestra, Poliklinika Šustekova2, Bratislava

Paedr. Beáta Szabová

riaditeľka ZŠ a MŠ Trenčianska Turná

Zuggová Irena

astmatička - členka združenia

Kontakt:
Združenie astmatikov SR
Šustekova 2, Bratislava
MUDr. Klára Kossárová – výkonná riaditeľka
e-mail: zdruzenieastmatikov@gmail.com
web stránka: www.zasr.sk

