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Priatelia slaných detí CF- károm

Hoci náš ešte všetci nepoznáte, my 
už máme za sebou tretí rok pôsobe-

nia, ako aj určité úspechy, ktoré chceme 
predstaviť v tejto výročnej správe. Naša 
základňa je malá, pozostáva z niekoľ-
kých dobrovoľníkov, avšak pomáhať 
chceme všetkým CF-károm v rámci Slo-
venska. Združenie funguje nadačným 
spôsobom. Snažíme sa získavať finan-
čné prostriedky, ktoré potom rozdeľuje-
me všetkým, ktorí o to požiadajú. Ďalšou 
aktivitou je organizovanie benefičného 

koncertu, ktorým sa diagnóza Cystická 
fibróza (CF) dostáva stále viac do pove-
domia širokej verejnosti. CF nie je len o 
zdravotných problémoch, ale aj o plno-
hodnotnom živote, častých problémoch 
s vlastným sebavedomím či s tým, ako 
príjme jedinca spoločnosť. Toto všetko 
sa snažíme riešiť formou sociálneho po-
radenstva. 
Držte nám palce, aby sme mohli pre Vás 
robiť stále viac.

2% z daní

V minulom roku  sa aj naše združenie 
zaradilo do skupiny neziskových or-

ganizácií, ktorým je možné darovať 2% 
zo svojich daní. Je to najjednoduchší 
spôsob, akým možno darovať peniažky 
a zároveň pomôcť tým, ktorí pomoc po-

trebujú. Z peňazí, ktoré sa nám týmto 
spôsobom podarilo vyzbierať sme mohli 
pomôcť deťom aj dospelým s cystickou 
fibrózou nákupom inhalačných prístro-
jov a rehabilitačných pomôcok. 
Spolu sme získali 42 065,- Sk.

Trhovisko neziskových organizácií IDEAXCHANGE

Dňa 21. 9. 2007 sa naše združenie  
spolu s ďalšími regionálnymi organi-

záciami zúčastnili trhoviska neziskových 
organizácií s názvom IDEAXCHANGE.
Aktivita sa začala v nadácii Pontis, kto-
rá sa spolu so svojimi priateľmi venuje 
prerozdeľovaniu finančných prostried-
kov už viac ako 10 rokov. Časom sa vy-
vinula potreba zrealizovať projekt, ktorý 
by umožnil prepojiť ziskový a neziskový 
sektor a bol by inšpiráciou pri vytváraní 
dlhodobých partnerstiev.  
Podujatie sa konalo na námestí v Liptov-
skom Mikuláši. Jednotlivé organizácie 
dostali pridelený stánok v ktorom mohli 

akýmkoľvek spôsobom oboznámiť prí-
tomných so svojimi aktivitami. 
Všetkým záujemcom sme sa snažili pri-
blížiť cystickú fibrózu a problémy, ktoré s 
ňou súvisia ako aj naše aktivity, ktorými 
sa snažíme pomáhať.
Akcia nás presvedčila o dôležitosti ne-
ziskových organizácii bez ktorých by 
boli niektoré činnosti úplne potlačené, 
pretože sa im podnikateľský sektor jed-
noducho nevenuje. Zároveň sme nad-
viazali priateľstvá a získali kontakty na 
ostatné združenia, ktoré sa prezentovali 
na podjatí.
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Benefičný koncert Slané mosty

V roku 2007 sme premenovali bene-
fičný koncert Dúhový most na SLA-

NÉ MOSTY (SM). Koncert sa konal ako 
aj minulý rok v Liptovskom Mikuláši v 
Dome kultúry, kde nás už dobre pozna-
jú. Koncert sa začínal v nedeľu 14. ok-
tóbra o 17. hodine a zahájila ho skupi-
na Off the point!?! Nasledovala Helena 
Zeťová, Josef Laufer,  skupina Neřež, 
Tina a Honza Ponocný so svojím Circu-
som Ponorka. Posledným účinkujúcim 

bol Roman Dragoun a His Angels, ktorý 
hral aj pre pápeža Jána Pavla II. Podu-
jatím nás už tradične sprevádzal Janko 
Dubnička. Celý koncert spestrovali žiaci 
ZUŠ J.B. Bellu svojím scénickým tancom.  
Čo k tomu dodať? Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomohli zorganizovať toto 
skvelé podujatie a dovolíme si popriať, 
aby sa nám táto aktivita darila organizo-
vať každoročne.

Môj slaný kamarát
Takto sme pomenovali výstavu prác detí 
s cystickou fibrózou ako aj ich kama-
rátov.  Pomáhať sa dá naozaj rôznym 
spôsobom. Niekedy stačí len nakresliť 
obrázok a potešiť svojich priateľov. Tak 
vznikol aj nápad zorganizovať túto výsta-
vu. Deti spolu s vychovávateľmi počas 
hospitalizácií v Bratislavskej, v Bansko-
bystrickej a v Košickej  nemoc-nici kres-
lia obrázky, vyrábajú umelecké práce zo 
sadry a tak svojou trochou prispievajú 
kamarátom, ale pomáhajú aj sami sebe. 
Pre dieťa je vždy veľkým zadosťučine-

ním, keď je jeho práca pochválená a 
zvlášť, ak bude verejne prezentovaná. 
Ale názov skrýva v sebe slovo „môj“ a 
preto nám kreslia aj spolužiaci a kama-
ráti malých cf-károv. Svojou ústretovos-
ťou nám pomohol najmä pán riaditeľ aj 
ostatní pedagógovia zo základnej školy 
Ľudovíta Štúra v Modre, kde sa výstava 
uskutočnila 15.decembra.
Všetky výrobky a kresby z výstavy nájde-
te uverejnené na našej webovej stránke 
www.slanedeti.sk

Prehľad príjmov a výdavkov

Príjmy: 
Zmluvy reklama SM  ..................... 89 800,00 
Dary a príspevky SM ..................... 99 700,00 
Verejná zbierka ............................... 17 471,50 
Vstupné na SM  ............................. 42 720,00 
Kreditný úrok na BÚ  ...........................362,60 
Ostané nešpecifikované príjmy  ..... 8 400,00
Ostatný príjem Tatra banka: ........... 1 009,87
Príjem 2% z daní ..........................  42 065,00 
Celkom spolu  ............................ 301 528,97
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Výdavky
SM réžia  ........................................ 16 667,50
SM cestovné  ................................. 26 043,00
SM cestovné CZ  ............................ 50 500,00 
SM celkové náklady  ....................93 210,50 
Poplatok za priestory zbierka  ............ 100,00
Prevádzková réžia  .........................16 773,50
Poplatky na BÚ   ...............................1 991,00
Finančné pomoci  .......................... 75 000,00
Poskytnuté zdrav. pomôcky  ....... 102 600,00
Celkom spolu  ............................ 289 675,00



Kontakt

Priatelia slaných detí
občianske združenie
Senická 626/7
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 37973070 

DIČ: 2021956772

číslo účtu: 
2624715783/1100
Tatra banka

www.slanedeti.sk
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Správna rada

Predseda:
Jana Šipeková
0918 492 073
jana@slanedeti.sk

Podpredseda 
(sociálny poradca):   
Soňa Hlaváčová
0915 923 331
sona@slanedeti.sk

Podpredseda:
Kristína Královičová
0907 618 356
kika@slanedeti.sk

Účtovník združenia:
Soňa Polakovičová
ucto@slanedeti.sk

Naši sponzori

Mesto Liptovský Mikuláš, Norami s.r.o., MY, TV Liptov, Mirage, LAS-IMPEX spol. s.ro., 
SCAN quilt, ROTARY CLUB, Juraj Král, JUDr. Trnovský, Textil Shop Silvia, TILIA, Picollo, 
Hotel KLAR, HUDOBROŇ, Reštaurácia ROTUNDA, Freehold s.r.o., Lesy Modra, Le-
káreň NUTRICENTRUM,  Hobby Care Modra, Rastislav Soldán, Dušan Svrček, PhDr. 
Pavúková, MUSIC FUN a dobrí ľudia.

ĎAKUJEME VŠETKÝM SPONZOROM A PRIATEĽOM, KTORÍ NÁS V ROKU 2007 
PODPORILI A DÚFAME, ŽE NÁM ZACHOVAJÚ SVOJU PRIAZEŇ 

Správna rada združenia


