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OZVENA je spravodajca pre ºudí postih-
nut˘ch nervovosvalov˘mi ochoreniami
a ich priaznivcov. Vydáva ju Organizácia
muskulárnych dystrofikov v SR (OMD
v SR). âitateºom v nej priná‰ame informá-
cie o organizaãn˘ch záleÏitostiach OMD,
o v˘skume a lieãbe nervovosvalov˘ch 
ochorení, zákonn˘ch opatreniach a oblas-
tiach spojen˘ch so Ïivotom postihnut˘ch
ºudí a ìal‰ie aktuality.

Nervovosvalové ochorenia predstavujú
veºkú skupinu rôznorod˘ch postihnutí
kostrov˘ch svalov a periférnych nervov.
Ich spoloãn˘n príznakom je postupn˘ 
v˘voj slabosti svalov, ãasto sprevádzan˘
zmen‰ovaním ich objemu. Preto o ºuìoch
s takto postihnut˘mi svalmi hovoríme ako
o muskulárnych (svalov˘ch) dystrofikov.
Nevovosvalové ochorenia postihujú deti aj
dospel˘ch. Celkov˘ poãet osôb s nervovo-
svalov˘mi ochoreniami sa na Slovensku
odhaduje na 15 000. Îivot s muskulárnou
dystrofiou priná‰a kaÏdému postihnuté-
mu a jeho rodine veºa váÏnych problémov.

OMD v SR je obãianske zdruÏenie s ce-
loslovenskou pôsobnosÈou. V rámci 
svojich moÏností presadzuje ‰pecifické po-
treby obãanov s veºmi ÈaÏk˘m telesn˘m
postihnutím, najmä ºudí na vozíku a imo-
biln˘ch, poukazovaním na spôsoby rie‰e-
nia ich Ïivotn˘ch situácií. Poskytuje pora-
denstvo pre obãanov s ÈaÏk˘m telesn˘m
postihnutím.

OMD v SR je v zahraniãí ãlenom európ-
skej aliancie zdruÏujúcej národné orga-
nizácie muskulárnych dystrofikov a odbor-
níkov (EAMDA). Na domácej pôde je 
ãlenom Slovenskej humanitnej rady a
Národnej rady obãanov so zdravotn˘m
postihnutím.

âinnosÈ OMD v SR je finanãne nároãná.
Vìaka va‰im dobrovoºn˘m finanãn˘m prí-
spevkom pomáhame t˘m, ktorí sú na po-
moc naozaj odkázaní.
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Koºko málo 
staãí k radosti...

UÏ pár rôãkov patrím medzi istú ‰pe-
cifickú skupinu „homo sediaci“ alebo ak
chcete „homo voziaci sa“ ...slovom, pat-
rím k „voziãkárom“. 

Pohybujúc sa po Slovensku a najviac
po Bratislave som sa stala otrlou a barié-
ry, ktoré mi denne strpãujú Ïivot uÏ vní-
mam ako súãasÈ môjho voziãkárskeho Ïi-
vota. Pozor, nie som s nimi zmierená, ani
nikdy nebudem...ale, priznám sa, uÏ ma
dosÈ unavuje „vzkypieÈ hnevom“ pri
kaÏdom schode... lebo, veì aj ja mám
len jedny nervy. 

V jednu krásnu augustovú sobotu mi
Dopravn˘ podnik mesta Bratislavy pri-
pravil krásne prekvapenie, moÏno mi t˘m chcel pogratulovaÈ k mojim nedávnym
narodeninám, neviem... slovom, znenazdajky mi poslal na trolejbusovú zastávku
pri Starej trÏnici bezbariérov˘ trolejbus! Z niãoho niã, nikto ma na to nepripravil,
neoznámil mi to vopred, len si tak prifrãí a môj muÏ a ja sme doÀho „niãnetu‰iac“
nastúpili...

Sedím si v bezbariérovom trolejbuse, a cítim sa ako v nebi...dôstojne som na-
stúpila, dôstojne si sedím, veziem sa...niã so mnou nehádÏe, ‰ofér je ãlovek a vie,
Ïe vezie ºudí a nie statok... nemusím sa k⁄ãovito drÏaÈ kde-ãoho a vysielaÈ zúfalé
pohºady na môjho muÏa, nech ma „preboha“ v tejto najÈaÏ‰ej chvíli neopustí, Ïe
opustiÈ ma môÏe aÏ potom, keì vystúpime... Nie, ja si sedím, veziem sa, aj som za-
budla, Ïe môj muÏ je tam, tieÏ si sedí a vezie sa... pridrÏiava mi vozík len zo zvy-
ku, nie, Ïe by to bolo potrebné... cesta bola krásna, nezabudnuteºná... dôstojne
sme vystúpili a ja som sa chcela rozbehnúÈ a vodiãovi vybozkávaÈ ruky za to, Ïe je
tak˘ úÏasn ,̆ za to, Ïe vôbec je... chcela som mu mojou bezvládnou rúãkou poslaÈ
boÏtek a zak˘vaÈ...

Zarazil ma môj muÏ, Ïe: âi mi ‰ibe...Aj som sa chcela ofuãaÈ, ako to mám vo zvy-
ku, ale potom som sa zamyslela...Toto zo mÀa urobili tí, ão mi stavajú do cesty
schody a bariérové dopravné prostriedky, Ïe keì sa náhodou odveziem v prístup-
nom trolejbuse, stane sa zo mÀa „vìaãná handra“!

Îe to, ão je pre veºkú väã‰inu chodiacich beÏné, pre mÀa, „homo sediacu“ je to
len krásny záÏitok, ktor˘ sa „bohviekedy“ zopakuje po druh˘ raz, lebo stretnúÈ
bezbariérov˘ spoj, to je ako vyhraÈ v lotérii...

Idem si kúpiÈ Ïreb, hlásili, Ïe Jackpot zase nepadol... keì vyhrám, kúpim si bez-
bariérov˘ trolejbus, a odveziem aj vás! 

Mad 
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Santhera vyvíja lieky na lieãbu 
Duchennovej muskulárnej dystrofie (DMD)

Rozhovor s Thomasom Meierom, PhD., ‰éfom vedeckého v˘skumu farmaceu-
tickej firmy Santhera Pharmaceuticals Ltd. v Liestale blízko Bazileja vo
·vajãiarsku. Interview viedol Dr. Guenther Scheuerbrandt z Nemecka. Rozhovor
bol autorizovan˘ a schválen˘, môÏe byÈ poskytnut˘ rodinám a ºuìom, ktorí sa
starajú o chlapcov s DMD. 

Santhera Pharmaceuticals AG je biofarmaceutická firma vo ·vajãiarsku, zaobe-
rajúca sa v˘skumom a v˘vojom nov˘ch liekov na neuromuskulárne ochorenia.
Vznikla v r. 2004 zlúãením akciov˘ch spoloãností MyoContract AG a Graffinity
Pharmaceuticals AG. Jej v˘skumné a v˘robné zariadenia sú v meste Liestal pri
Bazilei a v Heidelbergu a pracuje tam asi 60 zamestnancov. Podrobné informácie
nájdete na www.santhera.com.

Dr. Günter Scheuerbrandt sa rozprával dÀa 11. januára 2006 s Dr. Thomasom
Meierom o vedeckom v˘skume farmaceutickej spoloãnosti Santhera Pharmaceuticals,
ktorého cieºom je vyvinúÈ lieky na Duchennovu muskulárnu dystrofiu (DMD). 

Nasledujúci text je skrátená verzia tohto rozhovoru, ktorá bola autorizovaná
Dr. Meierom a slúÏi ako informácia pre rodiny postihnut˘ch DMD a lekárom.
Otázky Dr. Scheuerbrandta sú písané kurzívou.

• Pán Dr. Meier, ìakujem Vám za ochotu objasniÈ rodiãom detí s Duchennovou
dystrofiou snahu Va‰ej spoloãnosti nájsÈ lieky, ktoré by mohli znaãne spomaliÈ de-
generáciu svalov v dôsledku tejto doteraz nelieãiteºnej choroby. 

– SpoloãnosÈ Santhera má klinické a predklinické programy na v˘skum a v˘voj
liekov na lieãenie DMD a príbuzn˘ch nemocí. Najprv by som rád vysvetlil ná‰ pred-
klinick˘ program na v˘voj liekov spomaºujúcich priebeh choroby. Potom poroz-
právam o klinick˘ch ‰túdiách ná‰ho produktu SNT-MC17/idebenone. S t˘mto lie-
kom sme uÏ pracovali pri lieãbe Friedrechovej ataxie. Na základe pozorovania je-
ho spôsobu úãinkovania veríme, Ïe by mohol zlep‰iÈ funkciu srdca a kostrov˘ch
svalov pacientov s DMD.

Zaãneme teda na‰im programom na spomalenie priebehu DMD. Hlavná príãina
DMD je absencia funkãného dystrofinu, ktor˘ je základn˘m proteínom membrány
svalov˘ch buniek. V dôsledku toho sú membrány svalov˘ch buniek nestabilné
a náchylné prepú‰ÈaÈ nekontrolovan˘ prísun vápnika do svalov˘ch buniek. Vápnik
má dôleÏitú funkciu pre zdravie svalov˘ch buniek, pretoÏe zachováva rovnováhu
medzi syntézou a rozpadom proteínov. Av‰ak zv˘‰ená aktivácia vápnika pri DMD
vedie k dramatickému úbytku proteínov. Podarilo sa nám na experimentoch so
zvieratami dokázaÈ, Ïe spomalením prísunu vápnika do svalov˘ch buniek je moÏ-
né znaãne potlaãiÈ typické príznaky choroby. 



ZDRAVIE OOOOzzzzvvvveeeennnnaaaa   2222 ////2222000000007777

4

Na tomto programe sme zaãali pracovaÈ pribliÏne pred tromi rokmi. Jedna
z úloh, ktoré pred nami stála bolo, Ïe spomaºovaãe musia vstúpiÈ priamo do sva-
lov˘ch buniek, aby mali Ïiadan˘ lieãebn˘ úãinok. Preto sme museli od‰tartovaÈ
komplexn˘ medicínsko-chemick˘ program, ktor˘m sme spomaºovaãe postupne
zdokonaºovali. Medziãasom sme otestovali viac ako 800 rôznych chemick˘ch zlo-
Ïiek, väã‰inou v kultivovan˘ch bunkách a okolo 50 na pokusn˘ch my‰kách. V sú-
ãasnosti sme veºmi pokroãili v predklinickom v˘voji spomaºovaãov. Aplikovaním
na‰ich spomaºovaãov aktivácie vápnika chceme zachovaÈ ‰trukturálnu integritu
svalov˘ch proteínov a buniek a zlep‰iÈ ich funkciu.

• TakÏe látky, ktoré teraz predklinicky testujete, sú spomaºovaãe aktivácie váp-
nika?

– Áno, v‰etky látky, ktoré teraz vyvíjame v predklinickej praxi na indikáciu pre
DMD pacientov, sú zamerané na vápnik. Vstupujeme do formálneho predklinic-
kého v˘voja a zároveÀ prebiehajú ‰túdiá toxicity. Zaãiatkom roku 2007 chceme za-
slaÈ potrebné dokumenty na príslu‰né miesta v Európe a USA, aby sa mohlo zaãaÈ
testovanie na ºuìoch. 

Doteraz sme testovali spomaºovaãe len na pokusn˘ch my‰iach. Po ich aplikácii
poãas ‰tyroch aÏ ôsmych t˘ÏdÀoch sme mohli jasne pozorovaÈ zlep‰enie svalového
tkaniva. Potom sme testovali spomaºovaãe v dlhodobom experimente na pokus-
n˘ch my‰iach pouÏívajúc poãítaãom riadené kolieska. Videli sme, Ïe my‰ky lieãené
na‰imi spomaºovaãmi mohli krútiÈ kolieskami oveºa lep‰ie ako nelieãené my‰ky,
hoci úroveÀ zlep‰enia e‰te nedosahovala úroveÀ pohybu zdrav˘ch my‰iek. Av‰ak
musíme maÈ na zreteli, Ïe pokusná my‰ nie je celkom optimálny model ºudskej for-
my choroby. V porovnaní s chor˘m dieÈaÈom, pokusná my‰ je „príli‰ zdravá“. Ako
malé zvieratko s malou váhou my‰ nenapína svoje svaly tak silno. To znamená, Ïe
nie sú prítomné typické príznaky choroby do takej miery ako u detí. Na psoch je
to zreteºnej‰ie, ale na ºudsk˘ch pacientoch najviac. Napriek tomu, toto znaãné zle-
p‰enie stavu svalov na pokusn˘ch my‰iach dosiahnuté na‰imi spomaºovaãmi je
dôleÏit˘ objav. 

Rozhodli sme sa, Ïe sa zameriame na farmakologické lieãenie neuromuskulár-
nych onemocnení. Podºa ná‰ho názoru génová terapia alebo terapia kmeÀov˘ch
buniek sú v súãasnosti príli‰ zloÏité a riskantné. Preto sa spoloãnosÈ Santhera
sústreìuje na klasické farmakologické lieãenie neuromuskulárnych ochorení.
MoÏno, Ïe sa nám dostáva menej pozornosti, ale vieme presne, ão sa od nás oãa-
káva na zlep‰enie lieãby DMD. V˘voj nového lieku takouto cestou je oveºa r˘ch-
lej‰í ako cez gény alebo kmeÀové bunky. 

• Tieto spomaºovaãe sa môÏu podávaÈ do krvi injekciou alebo tabletkami?

– Táto otázka je práve predmetom diskusie. Experimenty prebiehajú tak u nás,
ako aj u na‰ich partnersk˘ch in‰titúciách. Z pokusov na my‰iach v‰ak vieme, 
Ïe na‰e spomaºovaãe sú úãinné pri podkoÏnej aplikácii, napr. formou injekcie pod
koÏu. 
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• To znamená, Ïe v prípade nemoÏnosti podávaÈ tablety by bolo moÏné liek 
aplikovaÈ pod koÏu. Potom by to malo úãinok iba na tie svaly, ktoré sú v blízkosti
aplikácie injekcie?

– Nie, na‰e spomaºovaãe úãinkujú systematicky, to znamená v celom tele. Keì
sme ich podali injekãne do oblasti ‰ije my‰i, prejavil sa ich úãinok napr. aj na sva-
loch nohy. 

• Aké sú Va‰e plány na tento rok?

– Pracujeme na prijateºnej forme na‰ich spomaºovaãov aktivácie vápnika, ktoré
by mohli pouÏívaÈ pacienti. Musíme tieÏ vyrobiÈ oveºa väã‰ie mnoÏstvo t˘chto pre-
parátov ako doteraz, hlavne kvôli testom na toxicitu. Koncom tohto roku oãaká-
vame v˘sledky predklinick˘ch testov a ak budú pozitívne, podáme ÏiadosÈ na
schválenie klinického testovania lieku.  

• Kde budete vykonávaÈ klinické testovanie lieku?

– Sme v jednaní s rôznymi klinikami v Európe a USA a dúfame, Ïe sa nám po-
darí uskutoãniÈ testovanie na oboch kontinentoch naraz. Av‰ak na to, aby sme po-
vedali konkrétne v ktor˘ch ‰tátoch, je príli‰ skoro. Predmetom diskusie je aj otáz-
ka, ãi máme zaãaÈ s testovaním lieku na zdrav˘ch dobrovoºníkoch a aÏ potom na
pacientoch s DMD.

• V akom veku by mali byÈ Vami testovaní pacienti?

– To bude závisieÈ od mnoh˘ch faktorov vrátane vedºaj‰ích úãinkov. Na detaily
je v‰ak príli‰ zavãasu. 

• Toºko teda o Va‰om programe na spomaºovaãoch priebehu ochorenia DMD.
Teraz si povedzme nieão o Va‰om programe s idebenonom, na ktorom ste postú-
pili oveºa ìalej. 

– Idebenone, pracovne známy pod názvom SNT-MC17 je momentálne klinicky
testovan˘ na lieãbu Fridreichovej ataxie (FRDA). Kardiomyopatia, onemocnenie
srdcového svalu, je diagnostikované u pacientov s FRDA, ktoré je v mnoh˘ch prí-
padoch Ïivot ohrozujúcou chorobou. Na‰a spoloãnosÈ v súãasnosti pracuje na kli-
nick˘ch ‰túdiách, ktoré sú potrebné na schválenie aplikácie lieku. Dokopy na 200
pacientoch sa FRDA sa skú‰a v Nemecku, USA, Veºkej Británii a Holandsku. 

Srdcov˘ sval je v‰ak postihnut˘ aj u pacientoch s Duchennovou chorobou. Preto
sme od‰tartovali klinick˘ program na lieãbu kardiomyopatie u DMD pacientov s lie-
kom SNT-MC17. V októbri minulého roku sme zaãali pracovaÈ na druhej fáze klinic-
kej ‰túdie v Belgicku. Do tejto ‰túdie plánujeme zapojiÈ 21 chlapcov s Duchennovou
chorobou, z ktor˘ch 14 budeme podávaÈ SNT-MC17/idebenone a 7 dostanú placebo
poãas jedného roka. Toto je ‰tandardn˘ postup pri kaÏdom lieku. 
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• Aj pri tomto lieku by nás zaujímalo, ãi môÏe byÈ podávan˘ injekãne. 

– Liek SNT-MC17 je k dispozícii v tabletkách. Dávkovanie, ktoré v súãasnosti tes-
tujeme, je jedna tabletka trikrát denne.

• V akom veku sú deti, na ktor˘ch testujete liek?

– Táto ‰túdia zah⁄Àa deti vo veku 10 a 16 rokov. Nesmú to byÈ veºmi malé deti,
pretoÏe na zaãiatku ‰túdie musí byÈ diagnostikovaná aspoÀ minimálna kardio-
myopatia, aby sme mohli zistiÈ terapeutické úãinky lieku. Meriame funkcie srdca
a pouÏívame pri tom veºmi citlivé metódy, ktoré nám umoÏÀujú sledovaÈ funkãné
zmeny poãas ‰túdie. Okrem toho analyzujeme aj potenciálny terapeutick˘ efekt
na posilnenie svalov u pacientov. 

• Teda dúfate, Ïe idebenone bude maÈ lieãebn˘ efekt nielen na srdce, ale aj na
kostrové svaly?

– Áno, na Univerzite v Leuven (Belgicko) sa robia kvantitatívne merania vplyvu
lieku na silu svalov. Napríklad dieÈa dvíha nohu oproti odporu a zároveÀ sa pozerá
na monitor, na ktorom vidí ako sa pohybuje lopta alebo letí lietadlo ponad 
kopce. Toto motivuje deti aby spolupracovali. Okrem toho rehabilitaãní pracov-
níci merajú u nich silu svalov na rukách a zároveÀ sa testujú rôzne krvné para-
metre. Najviac nás v‰ak zaujíma pozitívny vplyv lieku SNT-MC17 na silu a v˘drÏ 
svalov. 

• Keì v˘sledok bude pozitívny, potrebujete e‰te vykonaÈ aj tretí stupeÀ ‰túdie?

– Akonáhle budeme maÈ v˘sledky druhej ‰túdie, budeme to konzultovaÈ
s príslu‰n˘mi autoritami. Pravdepodobne bude potrebná aj tretia ‰túdia, pretoÏe
teraz testujeme iba dávkovanie lieku. MoÏno, Ïe sa bude od nás vyÏadovaÈ ìal‰ia
dávkovacia skupina a zopakovanie ‰túdie s väã‰ím poãtom pacientov. Je nezvyklé
schváliÈ liek po druhej klinickej ‰túdii. 

• Ako dlho by trval tretí stupeÀ klinickej ‰túdie?

– Ak do ‰iestich mesiacov dosiahneme jasné v˘sledky, urãite budeme maÈ moÏ-
nosÈ skrátiÈ tretiu ‰túdiu. Doteraz sme úmyselne plánovali dlhodobej‰ie 
‰túdie, aby sme maximalizovali na‰e ‰ance na dosiahnutie pozitívnych lieãebn˘ch
úãinkov. 

• Ak v‰etko pôjde dobre, mohli by sme sa doãkaÈ zavedenia idebenonu na trh
do troch rokov?

– Áno, ale v‰etko, ão Vám viem povedaÈ s istotou dnes je, Ïe v˘sledky druhej 
‰túdie budeme maÈ v druhom ‰tvrÈroku 2007.
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• Rodiny detí bude zaujímaÈ, ako sa dostanú k lieku, keì bude na trhu.

– Plánujeme sami po úplnom ukonãení ‰túdií lieku SNT-MC17 poÏiadaÈ o jeho
registráciu a uvedenie na trh a to ako v Európe, tak v USA. 

• Budete ho aj vyrábaÈ?

– Áno, uÏ sme dokonca vyrobili niekoºko sto kilogramov tohto lieku. Na úãely
klinick˘ch ‰túdií sme vyrobili dve skupiny dávkovania. Teda po technickej stránke
máme takmer v‰etko zariadené. Potrebujeme uÏ len dokázaÈ úãinnosÈ lieku a po-
ÏiadaÈ o povolenie v˘roby. 

• Bude liek SNT-MC17 drah˘? Bude preplácan˘ zdravotn˘mi poisÈovÀami?

– Momentálne nemôÏeme povedaÈ niã ohºadom ceny lieku. âo sa t˘ka prepláca-
nia poisÈovÀami, som presvedãen ,̆ Ïe ak bude dokázaná jeho bezpeãnosÈ a úãinno-
sÈ, poisÈovne ho budú platiÈ. Nemajú dôvod odmietnuÈ svojim pacientom nárok na
efektívnu lieãbu. Tento liek sa nedá porovnaÈ s uvedením na trh nejakého lieku pro-
ti bolestiam hlavy, ktor˘ch je na trhu veºa. SNT-MC17, ako dúfame, bude na lieãenie
váÏneho onemocnenia detí, na ktoré dosiaº neexistuje úãinn˘ liek. 

• Ako ste teda spomenuli, tento liek nemení molekulárny základ choroby a ne-
zasahuje ani do génov. 

– Je to tak. Firma Santhera sa nevenuje génov˘m terapeutick˘m stratégiám, ani
t˘m, ktoré sú zaloÏené na zmene kmeÀov˘ch buniek. Na‰e metódy sú zamerané
na spomalenie priebehu choroby, v tomto prípade konkrétne svalovej dystrofie.
Nemyslím si, Ïe budeme schopní úplne zastaviÈ priebeh choroby. Av‰ak, ak bude-
me úspe‰ní v udrÏaní detí v pohyblivom stave o niekoºko rokov dlh‰ie, bude to ob-
rovsk˘ úspech. 

• Aj keì to nebude kompletná terapia, deti získajú ãas na ãakanie na prípadn˘
ìal‰í úãinnej‰í liek, v‰ak?

– Áno a okrem toho, ná‰ liek im zlep‰í kvalitu Ïivota. Rád by som zdôraznil, Ïe
podºa môjho názoru je pouÏitie viacer˘ch lieãebn˘ch metód alebo liekov úãinne-
j‰ie pre pacientov Duchennovou chorobou. Pozrime sa do vzdialenej‰ej budúc-
nosti: moÏno Ïe raz dosiahneme, aby sa urãité mnoÏstvo dystrofinu opäÈ tvorilo
vo svaloch. Takáto metóda by potom mohla byÈ kombinovaná so spomaºovaãom
aktivácie vápnika, ão by viedlo k spomaleniu úbytku bunkov˘ch proteínov vráta-
ne dystrofinu. SNT-MC17 by potom zlep‰il funkciu srdca a zníÏil v‰eobecnú svalo-
vú slabosÈ. Je to v‰etko ìaleká budúcnosÈ, ale uÏ je to predmetom diskusie ºudí
pracujúcich vo v˘skume a na klinikách. Je to pre nich v˘zva na vypracovanie opti-
málneho programu pri pouÏití v‰etk˘ch techník, ktoré budú, ako dúfame, prí-
stupné v budúcnosti. 

V mene rodín s deÈmi postihnut˘mi Duchennovou chorobou Vám ìakujem za
rozhovor a Ïelám nám v‰etk˘m, aby ste Vy a Vá‰ tím boli úspe‰ní.

PreloÏila: Alica ·kovierová
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Podporná medikametózna lieãba 
spinálnej muskulárnej atrofie (SMA)
- osobná skúsenosÈ pacienta s SMA

V tomto ãlánku Vám priná‰ame skúsenosti ná‰ho ãlena - Ivana âavojca, ktoré-
mu bola pred 16 rokmi diagnostikovaná spinálna muskulárna atrofia. Pán âavojec
sa na nás obrátil kvôli tomu, Ïe sa zaujímal, ãi uÏ je prístupná ‰tandardizovaná
lieãba na SMA na Slovensku alebo v zahraniãí. Na‰a e-mailová komunikácia sa na-
koniec roz‰írila - dôvodom boli práve skúsenosti pána âavojca s podpornou lieã-
bou SMA liekmi Mestinonom a Kelticanom. KeìÏe jeho skúsenosÈ je pozitívna, 
uvedená lieãba môÏe moÏno pomôcÈ spomaliÈ zhor‰ovanie ochorenia alebo
zmierniÈ obmedzenia, ktoré SMA priná‰a aj Vám - ìal‰ím ãlenom OMD v SR, kto-
rí sú postihnutí t˘mto ochorením. 

„Uvedenú podpornu lieãbu v‰ak nie je moÏné odporúãaÈ plo‰ne v‰etk˘m pa-
cientom s SMA. UpozorÀujeme, Ïe nie je moÏné ju povaÏovaÈ za ‰tandardizova-
n˘ lekársky prístup k tomuto svalovému ochoreniu. Preto je potrebné jej osobit-
né zváÏenie a nutné odborne ju konzultovaÈ u svojho neurológa.“

E-mailovú komunikáciu zverejÀujeme so súhlasom pána âavojca. 

Pani Duraãinská,
veºmi pekne Vám ìakujem za informácie. Pre spomaleniie progresivity mojej

SMA beriem po konzultácii s mojou o‰etrujúcou neurologiãkou tieto podporné vi-
tamíny: uÏ 11 rokov koenz˘m Q 10 - 30 mg. Prvé dva roky som uÏíval 2 x 30mg.
Samozrejme vitamín E - 400 mg, vitamín B aj C. Druh˘ rok uÏívam z Nemecka liek
„Keltikan“. U nás ho nie je zatiaº dostaÈ. Veºmi mi pomáha hlavne liek Mestinon.
Beriem ho dvakrát denne. To je asi z medikamentov v‰etko, ão beriem na spoma-
lenie progresivity. Neviem, ão sa skr˘va pod slovom „Carnitín“. Na Doc. Havlovú sa
urãite formou elektronickej po‰ty obrátim.

Pani Duraãinská e‰te raz Vám srdeãne ìakujem a prajem pekn˘ deÀ.
Ivan âavojec

VaÏená pani Duraãinská,
veºmi rád sa podelím o svoje skúsenosti s uÏívaním Mestinonu a Keltikanu.

Mestinon: PribliÏne rovnako ako ja je z nás ‰iestich súrodencov postihnut˘ aj
môj o tri roky mlad‰í brat. Tomu pred 8 rokmi v RuÏinovskej nemocnici v Bratislave
(Dr. ·palek a Dr. Lis˘) prv˘krát podávali Mestinon. Po Àom sa mu zaãalo lep‰ie pre-
hætaÈ i chodiÈ. Jeho úãinok je v‰ak dosÈ krátkodob ,̆ len 3 - 4 hodiny. V‰etko záleÏí
od miery postihnutia. Je ho dostaÈ v na‰ich lekárÀach na lekársky predpis a pacient
na neho niã nedopláca. Ja ho beriem dvakrát denne. Ráno nalaãno ako aj poobe-
de. Ten raÀaj‰í mi zaãína úãinkovaÈ tak asi po hodine a doobeda sa mi lep‰ie cho-
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dí, lep‰ie vstáva a pod. Pre Va‰u informáciu - teraz som e‰te pomocou barly schop-
n˘ prejsÈ 30-40m, potom musím postáÈ, potom uÏ len 20-30m a zase postáÈ no
a potom 10m a musím sa niekde oprieÈ. NemôÏem si v‰ak sadnúÈ na normálne si-
tuované sedenie - vo v˘‰ke 45 cm. V˘‰ka môjho posedu musí byÈ min. 55 cm, aj to
e‰te musím pouÏívaÈ pri vstávaní ruky. Ten Mestinon nie je aÏ tak zázraãn ,̆ aby
som sa po jeho uÏití zdvihol z normálneho sedenia. T˘ch 45 cm alebo pre‰iel v jed-
nom kuse 100 m. Pomáha mi v tom, Ïe sa ºah‰ie zdvihnem z t˘ch 55-60 cm a pri
chôdzi ma to nezaãne tak skoro oh˘baÈ v páse a brzdiÈ v chôdi. Môj brat dopo-
ruãuje obrátiÈ sa na Dr. ·paleka, ktor˘ ma na starosti aplikáciu Mestinonu. To by
som chcel v prvom rade povedaÈ k Mestinonu.

Keltican: Je to prípravok, ktor˘ sa zatiaº vyrába len v Nemecku. Prv˘krát ma na
neho upozornila moja neurologiãka (Poliklinika Pezinok). Ona sa to dozvedela
od kolegyne z Národného rehabilitaãního centra Kováãová. Ako sa spolu s bra-
tom k nemu dostávame? Najskôr sme si ho nechali nosiÈ cez známych z nemec-
k˘ch lekární. U nás ho nie je dostaÈ a ani ho lekárne podºa mojich poznatov ne-
objednávajú. V Nemecku 100 kusové balenie stojí v lekárni pribliÏne 47 Euro.
Naposledy sme si ho objednali cez internet priamo v sídle v˘robcu. Na internete
si treba naÈukaÈ „Trommsdorff“. No a tam sa uÏ v nemãine (prípadne v angliãti-
ne) ºahko dostanete k internetovej objednávke. Cez internet to stojí lacnej‰ie, aj
keì platíte po‰tovné. Ideálne je si ho objednaÈ na rok (rok má záruku), tak sa to
oplatí lep‰ie. Aplikuje sa podºa odporuãenia lekára dvakrát denne po jednej ale-
bo max. dvakrát denne po dvoch kapsuºkách. Ja sa priznám, Ïe beriem len jednu
kapsuºku denne, ale beriem ju sústavne uÏ dva roky. Môj osobn˘ poznatok po
dvoch rokoch? ëaleko lep‰ie sa mi prehltáva strava. No a to je pre mÀa mimo-
riadne dôleÏité. Preto sme si ho spolu s bratom minul˘ mesiac objednali na cel˘
rok. Na‰e zdravotné poisÈovne nepreplácajú na Keltican ani korunu. Pani
Duraãinská to je na dnes asi v‰etko. Na prípadné ìal‰ie otázky budem promtne
a rád odpovedaÈ.

S prianím pekného dÀa
Ivan âavojec

Dobr˘ deÀ pani Duraãinská,
citujem z prepú‰Èacej správy (10.10.1991) z Neurologickej kliniky FN (·tátna ne-

mocnica). Kolektív neurológov pod vedením prof. MUDr. Traubnera „...na zákla-
de v˘sledkov pomocn˘ch vy‰etrení, celého v˘voja sa prikláÀame k deleniu podºa
Waltona, Ïe ide o spinálnu muskulárnu progesívnu atrofiu - nervovosvalové de-
generatívne ochorenie.“ 

Pani Duraãinská, bez Mestinonu (zatiaº ho beriem 2x denne) by bol môj pohyb
a vstávanie zo sedu ìaleko problematickej‰ie. Úãinkuje síce max. 4-5 hod., ale je-
ho pozitívne pôsobenie v˘razne pociÈujem a hlavne doobeda. Proste pomáha mi.
ëakujem za list a te‰ím sa na ìal‰iu spoluprácu.

S prianím pekného dÀa
Ivan âavojec
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Liek Mestinon a Keltican som prostredníctvom e-mailu konzultovala aj s pá-
nom profesorom Lis˘m:

Liek Keltican obsahuje nukleotidové bázy, ktoré predstavujú normálnu súãasÈ
jadier buniek tela. Nie je známe ãi môÏu prenikaÈ cez bunkové membrány do vnú-
tra buniek. Liek môÏe hypoteticky slúÏiÈ ako zdroj energie alebo ako materiál pre
obnovu v jadrách buniek. Nie je moÏno ho povaÏovaÈ za jednoznaãne úãinn˘ liek.
Svedãí preto aj doporuãované ‰iroké jeho pouÏitie.

Mestinon je liek ktor˘ podporuje zv˘‰enie hladiny acetylcholínu v oblasti ner-
vovosvalového spojenia ãím sa podporuje prenos vzruchu z nervu na sval. Liek je
‰pecificky urãen˘ na lieãbu myastenia gravis. Jeho ne‰pecifick˘ podporn˘ úãinok
by sa mohol uplatniÈ aj u niektor˘ch nervovosvalov˘ch ochorení. Liek mimo myas-
teniu môÏe maÈ aj mnohé vedºa‰ie úãinnky a preto sa beÏne nedoporuãuje podá-
vaÈ okrem myastenia gravis (porucha v nervovosvalovom spojení). Pri jeho uÏíva-
ní môÏe byÈ prítomná zv˘‰ená produkcia napríklad slín, zv˘‰ená peristaltika v ob-
lasti zaÏívacieho traktu a pod.

V prílohe posielam informáciu o Kelticane v nemeckom jazyku.
Vyhotovenie kartiãky o anestéze pre pacientov povaÏujem a veºmi uÏitoãné.

Ostáva so srdeãn˘m pozdravom prof. MUDr. ª.Lis˘

Pre kompletizáciu názorov na liek Keltican priná‰ame vyjadrene pána profeso-
ra Lisého k nemu aj z roku 2005. V tomto roku nás prv˘ ãlen OMD informoval 
o uÏívaní Kelticanu z Nemecka, ktor˘ si sám hradí:

Vyjadrenie sa k pouÏitiu Kelticanu N
Preparát obsahuje 2 nukleotidové zlúãeniny cytidinu a uridinu, ktoré sa nor-

málne vyskytujú v organizme a mali by byÈ doplnkom látok pre po‰koden˘ nerv
a sval. Pri Kelticane sa zistil tieÏ analgetick˘ úãinok a preto sa viac pouÏíva pri lieã-
be postihnut˘ch periférnych nervov rôznej príãiny (degenerativnû, toxické, meta-
bolické príãiny). Laevadosin obsahuje namiesto cytidinu tieÏ adenosin, inosin
a guanosin. U tohto preparátu sa viac uplatÀuje vplyv na cievny systém a preto sa
pouÏíva na lieãbu porúch prekrvenia konãatín (ako napr. vasodilatans). Oba pre-
paráty moÏno zaradiÈ medzi podporné lieky. Klinické ‰túdie, které boli vykonané
u oboch liekov nedosahujú úroveÀ ‰túdií (medicíny zaloÏenej na vedeck˘ch dôka-
zoch) a preto sú zväã‰a zaraìované do skupiny lieãiv potravinového charakteru
a neb˘vajú poisÈovacími in‰titúciami obyãajne hradené. Pri degeneratívnych o-
choreniach periférnych nervov a svalov je ich moÏno uÏívaÈ podºa obvykl˘ch do-
poruãen˘ch postupov.Nie je mi známe, Ïe by bol na slovenskom liekovom trhu ob-
dobn˘ preparát. KaÏd˘ liek u nás musí byÈ schválen˘ v ·tátnom ústave na kontro-
lu lieãiv. 

Ostávam s pozdravom Prof. MUDr. ªubomír Lis˘, DrSc., prednosta Neuro-
logickém kliniky SZU, FNsP Bratislava, pracovisko RuÏinovská 6, 4.3. 2005
v Bratislave 
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Keltican® N kapsuly

V˘robca: Trommsdorff GmbH & Co. KG
Úãinná látka: Cytidinfosfát + Uridinfosfát

Ako pôsobia jeho úãinné látky?
Liek obsahuje nukleoditovú úãinnú látku Uridin a Cytidin vo forme ich fosfátov.

Nukleotidy sú základné stavebné kamene DNA v bunkovom jadre. PouÏívajú sa
ako podporná lieãba pri bolestiv˘ch naru‰eniach nervového systému ako násled-
ku nervového po‰kodenia. Funkãné naru‰enia nervového systému môÏu maÈ nie-
koºko rôznorod˘ch základn˘ch príãin. MôÏu byÈ vyvolané zraneniami, kontaktom
s jedovat˘mi látkami v okolitom prostredí, poruchami látkovej v˘meny alebo pre-
dãasn˘m opotrebovaním chrbtice.

Na odstránenie nervov˘ch po‰kodení slúÏi nervovému tkanivu vlastné 
„opravárenské dielne“. Tieto „dielne“ pracujú prirodzene veºmi pomaly, pretoÏe
sú stále odkázané na dodávku ‰peciálnych stavebn˘ch kameÀov nervového systé-
mu, ktoré si nevedia samé vyrobiÈ. UÏívanie nukleotidov Uridínu a Cytidínu pod-
poruje zásobovanie nervov˘ch buniek. Tak sa môÏe ur˘chliÈ lieãebn˘ proces
a v mnoh˘ch prípadoch dochádza k r˘chlemu útlmu ÈaÏkostí a bolestí. 

Indikácie 
Na podpornú symptomatickú lieãbu nervov˘ch ochorení, predov‰etk˘m sú to:
•  zápaly nervov˘ch koreÀov na ich v˘stupe z chrbtovej miechy (zápal miecho-

vého koreÀa),
•  syndróm krãnej chrbtice,
•  cervikobrachiálny syndróm,
•  ischias,
•  „seknutie“ v kríÏoch,
•  ochorenia svalov (myopatie),
•  ochorenia periférnych nervov (polyneuropatie),
•  neuralgia trojklanného nervu. 

Tehotenstvo a dojãenie
Nie sú Ïiadne skúsenosti s bezpeãnosÈou nasadenia lieku poãas tehotenstva

a dojãenia. Lekár musí v takomto prípade starostlivo zváÏiÈ nevyhnutnosÈ nasade-
nia t˘chto liekov.

NeÏiadúce úãinky
Nedá sa vylúãiÈ precitlivenosÈ na niektorú zloÏku lieku. Ak by ste cítili alebo po-

zorovali akékoºvek alergické reakcie, okamÏite informujte svojho lekára alebo le-
kárnika. Doteraz v‰ak neboli pozorované Ïiadne vedºaj‰ie úãinky.

Interakcie 
Nukleotidy v Keltican® N môÏu obmedzovaÈ úãinnosÈ látok s pyrimidinovou 

‰truktúrou ako sú napr. Fluorouracil, Cytarabin, Zidovudin a Zalcitabin. V prípade
lieãby tak˘mito látkami by nemal byÈ Keltican® N nasaden .̆ PreloÏil: Filip Zeman

Spísala a upravila: Mery Duraãinská
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KmeÀové bunky lieãia choroby mozgu
Nájde sa liek aj na ALS?

ªudské kmeÀové bunky vloÏené do mozgov my‰í po‰koden˘ch chorobou splnili úlo-
hu v˘borne. Nahradili zniãené nervové bunky, my‰iam predæÏili Ïivot a nevylieãiteºne
chorému mozgu vrátili pôvodné funkcie. 

·túdiu viedol Evan Snyder z Burnhamovho in‰titútu pre lekársky v˘skum. Dúfa, Ïe
jeho tím bude môcÈ ãoskoro otestovaÈ túto metódu na deÈoch so smrteºn˘m a nevy-
lieãiteºn˘m ochorením mozgu zvan˘m Sandhoffova choroba. Ak sa dokáÏe, Ïe kmeÀo-
vé bunky je moÏné pouÏiÈ v klinick˘ch testoch, mohla by sa ním lieãiÈ napríklad aj
Alzheimerova a Parkinsonova choroba ãi amyotrofická laterálna skleróza. V‰etky tieto
ochorenia sú zatiaº nevylieãiteºné.

DôleÏité je aj zistenie, Ïe kmeÀové bunky medzi sebou spolupracujú a pomáhajú sta-
bilizovaÈ zdravotn˘ stav pacienta. Sandhoffovu chorobu vyvoláva nedostatok enz˘mu,
ktor˘ mozgové bunky pouÏívajú na rozloÏenie prebytoãn˘ch tukov. Hromadenie tuku
ÈaÏko po‰kodzuje nervové bunky v mozgu aj mieche. „Ochorenie zvyãajne vypukne
v ‰iestom mesiaci Ïivota dojãiat. Deti s touto chorobou sa len zriedka doÏijú ‰iestych na-
rodenín,“ pí‰u v˘skumníci v ‰túdii, ktorú zverejnil odborn˘ ãasopis Nature Medicine.

Vedci pre v˘skum pouÏili ‰peciálne ‰ºachtené my‰i s vrodenou Sandhoffovou choro-
bou. Na ich lieãbu pouÏili dva druhy kmeÀov˘ch buniek - embryonálne kmeÀové bunky
získali z niekoºkodÀov˘ch zárodkov, ktoré zostávajú ako odpad na klinikách pre umelé
oplodnenie, a dospelé kmeÀové bunky, ktor˘ch pouÏívanie je menej kontroverzné.

ªudské kmeÀové bunky následne vloÏili do mozgu my‰í. V˘sledky boli prekvapujú-
co dobré. „KmeÀové bunky sa úspe‰ne roz‰írili po celom mozgu a urobili toho oveºa
viac, ako by len nahradili po‰kodené bunky. Niektoré nahradili po‰kodené nervové
bunky a úspe‰ne sa zapojili do prená‰ania elektrick˘ch impulzov, ão je prv˘ dôkaz, Ïe
to naozaj zvládnu. ëal‰ie obnovili dodávky enz˘mu na odbúravanie tuku a iné zase bo-
jovali proti zápalom, ktoré sprevádzajú väã‰inu degeneratívnych ochorení mozgu,“
pí‰e sa v ‰túdii.

Snyder je presvedãen ,̆ Ïe kmeÀové bunky robia oveºa viac, ako len nahrádzajú po-
‰kodené bunky. „Sú zapojené aj do viacer˘ch stabilizaãn˘ch ãinností,“ povedal Snyder.
„V skutoãnosti je to po prv˘ raz, ão sa to podarilo dokázaÈ.“

Jeho v˘skum priniesol nové argumenty aj do debaty o etike lieãby embryonálnymi
bunkami, proti ktorej sa stavajú najmä kresÈanské komunity. Snyder a jeho tím vedcov
z celého sveta totiÏ mal ako prv˘ moÏnosÈ porovnaÈ úãinnosÈ embryonálnych a do-
spel˘ch kmeÀov˘ch buniek v jednom modeli. Embryonálne bunky sa získavajú z asi
päÈdÀov˘ch embryí, k˘m dospelé moÏno získaÈ napríklad aj z kostnej drene.

„Oba typy kmeÀov˘ch buniek priniesli rovnaké v˘sledky, aj keì tie embryonálne
bolo jednoduch‰ie rozmnoÏiÈ do poÏadovaného mnoÏstva. Oba typy buniek spustili
rovnaké mechanizmy a procesy. Îiadna z nich imunitn˘ systém nenapadla, nespôsobi-
li vznik nádorov, nezhor‰ili príznaky choroby a nespustili vznik nevhodn˘ch buniek,“
tvrdia autori ‰túdie.                                                                      

Autor: Miroslav Vajs
Prevzaté: Pravda, 13. 3. 2007
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Pripútaná
Pred dvoma rokmi zachránili leká-

ri Emíliu Szarkovú pred istou smrÈou.
Odvtedy je jej domovom „áro“. Hoci
za Àu d˘cha prístroj a nevládze ani
pohnúÈ rukou, aby svojich synov po-
hladila, neprestáva sa te‰iÈ, Ïe Ïije. 

Keì sa pani Emília prebrala z bez-
vedomia, z krku jej trãala trubica
a nevedela pochopiÈ, ako sa ocitla na
anestéziologicko-resuscitaãnom od-
delení, na ktorom leÏia len pacienti,
ktorí si vyÏadujú nepretrÏitú lekársku
starostlivosÈ. Do nemocnice síce pri‰la
slabá, nohy ju nechceli poslúchaÈ, no
dúfala, Ïe po lieãbe na neurologic-

kom oddelení sa jej stav koneãne zlep‰í. „V‰etk˘ch som sa p˘tala: ,Preão ste ma tu
pripútali ako psíka?’ A lekári i sestriãky mi svorne tvrdili, Ïe mi to zachránilo Ïivot.
Vysvetlili mi, Ïe lieãba môjho ochorenia nebola úãinná a po‰kodenie nervov 
viedlo k zlyhaniu pºúc,“ hovorí Emília Szarková prer˘vane, tak, ako jej to umo-
ÏÀuje prístroj, ktor˘ za Àu d˘cha. S náv‰tevami sa rozpráva rada, no je zrejmé, Ïe
ju to vyãerpáva. „Pani Szarková bola práve v nemocnici, keì nastala v jej vleãúcej
sa chorobe kríza. SluÏbukonajúci anestéziológ ju pripojil na d˘chací prístroj. Keby
sa bola zaãala dusiÈ doma, bola by umrela, ako sa to pacientom s jej diagnózou
stáva,“ kon‰tatuje profesor MUDr. ªubomír Lis ,̆ CSc., prednosta neurologického
oddelenia Fakultnej nemocnice, pracoviska v RuÏinove. Niekto by moÏno zaváhal,
ãi by chcel takto ÏiÈ, no Emília o tom ani na chvíºu nepochybuje.

Treba ju k⁄miÈ a masírovaÈ
Anestéziologicko-resuscitaãné oddelenie je uÏ vy‰e dvoch rokov Emíliin˘m do-

movom. Brány nemocnice opustila len raz - v sprievode svojich detí pobudla chvíºu
pri neìalekom ‰trkoveckom jazere. Na tento v˘let si museli so sebou vziaÈ pre-
nosn˘ d˘chací prístroj, ktor˘ inak slúÏi len na prevoz pacientov. Ak ju z oddelenia
neodvezú na ‰peciálne vy‰etrenia, leÏí nehybne na lôÏku alebo sedí v kresle v od-
delenom boxe. D˘cha za Àu prístroj. Sestriãky, ktoré bedlivo sledujú zdravotn˘ stav
pacientov, sporadicky zablúdia pohºadom aj k nej. Ak nespí, pristavia sa a pozho-
várajú sa s Àou. Bez ich pomoci by bola stratená. Ak si chce napríklad odka‰ºaÈ, tre-
ba jej hlien odsaÈ. Ak chce pozeraÈ televíziu, musí jej niekto zo zdravotníckeho
personálu zapnúÈ televízor. Treba ju nak⁄miÈ, daÈ jej napiÈ, urobiÈ toaletu. KaÏd˘
deÀ sa tu podobá predchádzajúcemu. Emília sa budí po deviatej a po raÀajkách
poãúva rozhlas alebo sleduje televíziu. Potom je ãas na osobnú hygienu. Sestriãky
ju zväã‰a posadia do vozíka, odpoja od prístroja, ktor˘ okamÏite nahradia ambu-
vakom - plastov˘m vakom, ktor˘ treba pravidelne stláãaÈ, aby napomohol d˘cha-
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nie. Po sprche nasleduje rehabilitácia na posteli, cielené cviãenia na udrÏanie ne-
hybného tela v ão najlep‰om zdravotnom stave. Pravidelne sa pri nej zastavuje aj
masér. Sestriãky sa starajú, aby nemala preleÏaniny. Aby sa jej svaly celkom ne-
stiahli a neochabli, na niekoºko hodín jej pripevÀujú ruky na ‰peciálne dlahy. 

Na zaãiatku bola únava
„Únava, ktorú som zaãala pociÈovaÈ pred takmer ‰tyrmi rokmi, sa mi nezdala

niãím podozrivá,“ spomína Emília na prvé symptómy ochorenia. Uãila na prvom
stupni základnej ‰koly. „MoÏno prekonávam chrípku,“ vravela si spoãiatku. AÏ
keì sa jej z niãoho niã podlomili nohy a spadla, pomyslela na nieão váÏnej‰ie.
Nav‰tívila lekára a zaãal sa kolotoã vy‰etrení. „Som zvedavá uãiteºka,“ prezrádza
s hrdosÈou v hlase. „Pre‰tudovala som postupne v‰etko o svojich moÏn˘ch diag-
nózach a vzorne som uÏívala lieky.“ âas plynul a v˘sledky vy‰etrení postupne vy-
luãovali ochorenia, na ktoré poukazovali symptómy. Lekárske úsilie zistiÈ príãinu
Emíliin˘ch ÈaÏkostí smerovalo ku koneãnej diagnóze. „Keì som uÏ mala v˘sledky
CT vy‰etrenia pºúc v Podunajsk˘ch Biskupiciach, pred dverami ambulancie ma no-
hy opäÈ prestali poslúchaÈ. Skonãila som na dláÏke a z nemocnice ma uÏ nepusti-
li. Príãinou mojej slabosti v‰ak nebol zápal pºúc, ako som sa domnievala.“ Pani
Emília si pamätá v‰etko tak, ako keby sa jej to bolo prihodilo vãera. KeìÏe v det-
stve prekonala reumatickú horúãku, poslali ju aj na vy‰etrenie do Ústavu reuma-
tick˘ch chorôb v Pie‰Èanoch. Tam vylúãili ochorenie svalstva a kostí a odporuãili ne-
urologické vy‰etrenia. Po nich jej lekári diagnostikovali ALS - amyotrofickú 
laterálnu sklerózu, poruchu metabolizmu nervov˘ch buniek, pri ktorej postupne
ochabuje svalstvo. „Bolo e‰te potrebné vysvetliÈ, ãi toto ochorenie vyvolal zápal,
ão je stav, ktor˘ vieme lieãiÈ, alebo ãi je to degeneratívne ochorenie, ktoré zatiaº
zvládnuÈ nevieme. Rozhodli sme sa lieãiÈ moÏnú zápalovú formu, ão v‰ak nepri-
nieslo v˘sledok,“ vysvetºuje profesor Lis .̆

VytúÏené deti
„NeprekáÏalo mi, Ïe mi moÏno pri lieãbe vypadajú vlasy alebo uÏ nebudem be-

haÈ. Chcela som byÈ natoºko fit, aby som sa mohla postaraÈ o svoje deti,“ zdô-
razÀuje pani Szarková. „·esÈkrát som za prv˘ch deväÈ rokov manÏelstva potratila
alebo predãasne porodila. UÏ som sa chcela vzdaÈ a adoptovaÈ si deti, keì som 
otehotnela s Andrejkom. Od ‰iesteho mesiaca to bolo rizikové tehotenstvo a na-
rodil sa síce o tri t˘Ïdne skôr, ale zdrav .̆ Tehotenstvo s Tomá‰kom bolo neãakané.
Vynosila som ho bez problémov, dokonca som v tom ãase doopatrovala otca.
Tomá‰kovo narodenie bolo pre mÀa ako zázrak. Väã‰iu radosÈ si neviem pred-
staviÈ.“ 

Rany osudu
„Som tvrdohlavá, nevzdávam sa ºahko,“ prezrádza Emília Szarková. „Sú v‰ak

v Ïivote chvíle, keì si nepomôÏete. Sklamala som sa v manÏelovi. Bolo to kruté zis-
tenie, Ïe ãlovek, na ktorého sa spoliehate, a myslíte si, Ïe ho poznáte, odchádza
od rodiny pre inú Ïenu. Keì sme uÏ mali v‰etko - deti, byt, auto, splatené pôÏiã-
ky. Na naliehavú otázku: Preão? som napokon dostala odpoveì: TúÏba po deÈoch
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ma vraj zmenila a milujem ich opiãou láskou. Cítila som sa bezmocná, a to je naj-
hor‰í pocit, ak˘ poznám. Rozviedli sme sa a ja som sa musela sama postaraÈ o ma-
lé deti. Vodila som ich do ‰kôlky, do ‰koly, na krúÏky, uãila som a ‰tudovala. Stále
je mojím snom urobiÈ si doktorát z psychológie.“ Dnes nav‰tevujú Andrej a Tomá‰
svoju mamiãku v nemocnici pravidelne dvakrát do t˘ÏdÀa. Je ich dôverníãkou, vie
o ich túÏbach i potrebách. Aj z nemocniãného lôÏka sa im usiluje pomáhaÈ, splniÈ
aspoÀ niektoré ich Ïelania. Îijú dnes v jej byte so svojím otcom a jeho druhou 
manÏelkou. Emília nevidela iné rie‰enie, ako daÈ deÈom pocit domova. 

Chcela by som ísÈ na Kanárske ostrovy 
Emília trávi veºa ãasu v masáÏnom kresle. Kúpila si ho napriek tomu, Ïe jej naÀ

neprispela poisÈovÀa. Oznaãila ho za luxus. Jej nehybnému telu v‰ak kaÏdé prekr-
venie svalstva prospieva. Ak jej sestriãky podloÏia pod ºavú ruku ovládaã, dokáÏe
prstom stlaãiÈ tlaãidlo, nastaviÈ kreslo a urãiÈ intenzitu masáÏe. Sestriãky ju tam
zvyãajne usadia v ãase náv‰tev. „Som tu uÏ vy‰e osemsto dní. Na ão myslím? Na to
pekné, ão som preÏila, a na to, ão v‰etko ãlovek dokáÏe, keì chce,“ hovorí a po-
hºadom zablúdi k portrétom svojich synov a svät˘m obrázkom. „Îijem na oddele-
ní, kde je stále ru‰no. Tu sa bojuje o Ïivot a ja sa dozviem, keì dovezú nového pa-
cienta, i to, ak niekto zomrie. Aby som mohla ÏiÈ, potrebujem neustálu opateru.
Viem, Ïe keby zlyhal d˘chací prístroj, poskytnú mi potrebnú pomoc. Sú tu skvelí
lekári a sestriãky. Oslávila som s nimi svoje narodeniny i Vianoce. Poznám ich 
starosti a radosti, oni poznajú môj Ïivot i moje túÏby. Îe by som rada za‰la do 
rodiãovského domu v Bánovciach nad Bebravou a na Kanárske ostrovy. No naj-
väã‰mi by som chcela byÈ doma s deÈmi.“

Pre svoje deti
„Pokúsili sme sa pre pani Szarkovú vytvoriÈ najlep‰ie prostredie, aké nám umo-

ÏÀujú hygienické poÏiadavky na na‰e pracovisko,“ hovorí prednosta anestéziolo-
gicko-resuscitaãného oddelenia MUDr. Karol Kálig, CSc. „Má osobné veci, prijíma
náv‰tevy. Nie je ‰tandardné, aby pacientka dlhodobo leÏala na takomto oddelení.
Îiaº, na Slovensku nie je pracovisko, ktoré by jej mohlo zabezpeãiÈ dvadsaÈ‰tyri ho-
dín denne stopercentnú starostlivosÈ.“ MUDr. Aktam Jaghi, vedúci lekár oddele-
nia Kliniky anestézie a intenzívnej medicíny LFUK, kon‰tatuje: „Vo vyspel˘ch kra-
jinách sú pacienti s podobnou diagnózou a priebehom ochorenia v domácom o-
‰etrení s potrebn˘m prístrojom a o‰etrovateºskou starostlivosÈou. Îiaº, v na‰ich
podmienkach takáto starostlivosÈ nie je legislatívne ani finanãne moÏná.“ „Nemal
by som chuÈ ÏiÈ,“ bez dlhého rozm˘‰ºania povie zdrav˘ ãlovek na predstavu, Ïe by
mal stráviÈ ãasÈ Ïivota pripútan˘ na nemocniãné lôÏko a byÈ závisl˘ od prístrojov.
Nikto v‰ak nemôÏe vedieÈ, ão by v takej situácii naozaj preÏíval. Emília Szarková
ani na chvíºu nezapochybovala, hoci musí cítiÈ, Ïe choroba si pomaly vyberá svoju
daÀ. Chce ÏiÈ. Pre svoje deti. Verí, Ïe veda nájde na jej chorobu liek.

Autor: Katarína CHLAPÍKOVÁ
Prevzaté: Internetové vydanie ãasopisu ZDRAVIE, sekcia OSUDY, máj 2007 
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âo sa dialo v oblasti odborn˘ch seminárov 
o NSO na Slovensku

V priebehu prvého polroku 2007 sa na Slovensku mali konaÈ 3 zaujímavé od-
borné konferencie, ktoré organizovali rôzne odborné spoloãnosti lekárov a na
ktor˘ch odzneli príspevky venované ‰peciálne problematike nervovosvalov˘ch 
ochorení. Rozh˘baniu stojat˘ch vôd v oblasti starostlivosti o pacientov s NSO na
Slovensku sme sa veºmi pote‰ili a dúfame, Ïe to bol naozaj zaãiatok, nie náhoda.
Dúfame, Ïe nové informácie a poznatky zo sveta a v˘skumu zaãnú pomaly pre-
nikaÈ aj medzi slovenskú odbornú obec. 

30. marec 2007 - 17. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie
Odznel prísevok D. Craiu (Bukure‰È) s názvom „Treatment in Duchenne muscu-

lar dystrophy (DMD) - a review“ (Lieãba Duchennovej muskulárnej dystrofie - pre-
hºad).  

âestné predsedníctvo okrem in˘ch tvorili aj MUDr. Mária Brozmanová a Doc.
MUDr. Pavol S˘kora z Kliniky detskej neurógie z DFNsP na Kramároch v Bratislave.

Apríl 2007 - 47. Pediatrické dni, Bratislava
Na tomto seminári vystúpil uznávan˘ ‰pecialista na mitochondrál-

ne ochorenia Prof. MUDr. Zeman z Prahy s príspevkom „Klinické pro-
jevy mitochondriálnych onemocnení“.

Odborn˘m garantom tejto sekcie „Vrodené metabolické poruchy“
na seminári bola MUDr. Anna Hlavatá z 2. Detskej kliniky DFNsP
Bratislava - Kramáre, ktorá sa ‰pecializuje na vrodené metabolické

poruchy a na klinike sa nachádza aj laboratórium molekulovej genetiky.

19. - 20. apríl 2007 Medzinárodná konferencia o neuromuskulárnych ochore-
niach, Rajecké Teplice

Mali tu odznieÈ predná‰ky o dystrofickej myotónii ako najãastej‰ie sa vyskytu-
júcej svalovej dystrofiiv dospelom veku a ìalej predná‰ky o amyolaterálnej skleró-
ze (ALS). Îiaº, seminár sa nekonal, pozvánka bola krátko pred termínom uskutoã-
nenia stiahnutá z internetu, nepodarilo sa nám zistiÈ príãiny.
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Koncert belasého mot˘ºa - 5. jún 2007
3. roãník, Námestie SNP Bratislava

Dve hodiny utorÀaj‰ieho polooblaãného dopoludnia staãilo montáÏnikom BKIS,
aby nám zhotovili zastre‰ené pódium pre úãinkujúcich 3. roãníka Koncertu 
belasého mot˘ºa na podporu ºudí so svalovou dystrofiou. Hneì po nich nastúpili
zvukári s reprákmi a mixáÏnymi pultmi. Obãas im asistoval dáÏdik, ale pred prí-
chodom prvej kapelky uÏ vykuklo slnieãko, ktoré nás sprevádzalo do svojho pred-
pokladaného západu.

Prvé tóny patrili Martinovi Puhovichovi a skupine En Avant. Táto skupina otvo-
rila aj ná‰ prv˘ koncert pred dvomi rokmi. Po nich sa na predpódium dostala
Andrea Madunová, na‰a predsedníãka, aby sa rozhovorila o aktivitách a ãinnos-
tiach ná‰ho zdruÏenia. TieÏ objasnila aj cieº a úãel DÀa belasého mot˘ºa - dÀa 
ºudí so svalovou dystrofiou, dÀa osvety o ochorení svalová dystrofia. 

Pomaly sa zaãali zhromaÏìovaÈ ìal‰í náv‰tevníci, zväã‰a ‰tudenti, aby si zatan-
covali na rezké „ska“ tóny Ska2tonics. Na‰imi ìal‰ími hosÈami boli Majky Káãer

a jeho mamina pani Renátka. Majky je mlad˘ muÏ, svalovou dystrofiou posaden˘
na svoj vytunningovan˘ elektrick˘ vozík. TreÈou kapelou boli novovznikajúci, ale

uÏ veºmi známy, anglicky spievajúci Lavagance.
S posledn˘m tónom tejto skupiny hrávajúcej ‰t˘l
„a’la pulp fiction“ pri‰li na rad ºudkovia so zná-
mej televíznej show S.O.S. Najprv obecenstvo
pozdravila PeÈka Polni‰ová, aby ju vystriedali
Dano Dangl a Peter Sklár alias „Farka‰ovci“.
„Prosili" prítomn˘ch o naplnenie pokladniãky,
„hrozili“: „k˘m sa pokladniãka nenaplní neodí-
deme“. Prítomní túto hrozbu zobrali váÏne a za-
ãali svedomito plniÈ pokladniãku. Mimochodom,

pri sãítavaní po koncerte sme dospeli k celkovej sume vy‰e 18 tisíc.
Pôvodne mal byÈ koncert v stredu, 6. júna, preloÏili sme ho kvôli na‰ej ìal‰ej 

hosÈke Zuzane Smatanovej. A za to jej patrí veºká vìaka, lebo streda bola celá 
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upr‰aná. Zuzka si pekne v utorok odspievala svoje hity za prispenia hlasiviek cel-
kom slu‰ne zaplneného námestia. 

„Ska, ska“, áno,
záver patril na‰ej
spriaznenej kapele
Polemic, ktorá roz-
tancovala v‰etko, ão
sa na SNP nachádza-
lo. Nech˘bali ani
hrôzostra‰né ‰ípky
z pódia do davu.

Koncert ‰armantne odmoderoval Filip Túma, známy síce skôr svojim opern˘m
spevom, ale svojej úlohy sa zhostil ochotne, za ão mu veºmi ìakujeme. 

Pri informaãnom stolíku „hliadkoval“ a infor-
moval Tibor Köböl, Andy Madunová a Jozef
BlaÏek si vzali na „starosÈ“ zákulisie a chod ce-
lého koncertu. 

Sme radi, Ïe medzi divákmi bolo aj veºa vozíã-
karov, lebo ná‰ koncert je pre v‰etk˘ch, Ïiadne
bariéry nemajú ‰ancu. SamozrejmosÈou je bezba-
riérové WC. Di-
vákom, ktorí sa
nezmestili do
priestoru pod

pódium, pri‰la vhod aj pokosená tráviãka v jeho
okolí. 

Belas˘ mot˘º ìakuje v‰etk˘m, ktorí sa priãinili
o zmysluplné vyuÏitie krásneho slneãného popo-
ludnia na námestí SNP v Bratislave.
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Veºká vìaka patrí:
fi Baducci a p. Marek Balko za financovanie koncertu a neustálu pomoc pri v‰et-

kom * v‰etk˘m úãinkujúcim Koncertu belasého mot˘ºa za vystúpenie bez nároku
na honorár * p. Múdry (fi TOI TOI) za bezbarierové wecko * fi.Bittner - bezplatné
vyhotovenie reklamného plagátu umiestneného na koncerte.* Filip Túma za mo-
derovanie * Djuro Cocher (Gentle Groove Production) bol opäÈ morálny garant
koncertu * BKIS a p. Vladimír GreÏo za bezplatné zapoÏiãanie zastre‰eného pódia
* p. ·tamm, p. Gajdo‰ová (BKIS) za technické zabezpeãenie postavenia pódia * 
p. Karoviãová, p.Gbelecová (Magistrát hl. mesta) za zá‰titu nad na‰im koncertom
* Miro Tolla za o.k. zvuk * Hulo za aparatúru * fi. Autoimpex a p. Haus za bez-
platné zapoÏiãanie auta * fi Mobilita servis spol. s r.o., Ing. Ctibor Kováã - za bez-
platné zapoÏiãanie zábran

Vìaka ìalej patrí dobrovoºníkom, ktorí zabezpeãovali bezproblémov˘ a vesel˘
priebeh celého koncertu. (Pali Pivka, Robo „Konzi“ Maduna, Alexander „·ani“
Slamka, PeÈo Kubizniak, Jarka Chovancová, Juraj „Popi“ Popelka, Marko Maduna,
Marta Ku‰niráková, Rudo Székely, ªubo Antol)

Vìaka aj v‰etk˘m náv‰tevníkom koncertu!
ëakovaãka neobíde ani v‰etk˘ch, ktorí poãas koncertu hádzali korunky do na‰ej sta-

tickej pokladniãky legendárneho ‰ulca, ktor˘ sme umiestnili pri na‰om infopulte. 
ëakujeme médiám za bezplatné odvysielanie na‰ich upútavok. 

Koncert belasého mot˘ºa - 7. jún 2007
2. roãník, PovaÏská Bystrica

DÀa 7. 6. 2007 zazneli v PovaÏskej Bystrice po roku opäÈ krídla belasého mot˘ºa
na Belasom koncerte. Akciu, ktorú organizoval ná‰ klub OMD Manín sa rozhodli
prísÈ podporiÈ kapelky od âiech aÏ po v˘chod Slovenska. Hudobn˘ maratón nám
po pár tónoch skupinky Brity prekazila poludÀaj‰ia búrka, ktorá prinútila zvuká-
rov odpojiÈ na poldruha hodiny hlavn˘ prívod elektrického napätia. Búrka zahna-
la väã‰inu divákov domov aÏ na pár skaln˘ch, ktorí dúfali, Ïe sa poãasie umúdri
a hudobn˘ let belasého mot˘ºa bude pokraãovaÈ v plnom rozlete. 

Na koncerte nech˘bali svaly Juraja Barbariãa,
ktor˘ sa ako prv˘ zdravo na‰tval na poãasie a vy-
stúpil na pódium aby mohol ovládnuÈ svoje sva-
ly v prospech nás, ºudí so svalovou dystrofiou. Po
Jurajovom prvom ãísle aj oblohe zadok stiahlo
a tak sme mohli pokraãovaÈ v osvete o svalovej
dystrofií prostredníctvom moderátora Milana
Kováãika, redaktora z t˘Ïdenníka Obzor, ktor˘
bol na‰im hlavn˘m mediálnym partnerom. 

Po Jurajovom vystúpení nabehla na pódium
gospelová kapela S2G Band z Michaloviec. Aby sa cel˘ koncert neniesol len v zne-
ní mot˘ºov priletela z Banskej Bystrice skupina 100 Múch zabzuãaÈ zopár svojich
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songov v doprovode dvoch pekn˘ch vokálov˘ch mu‰iek, ktoré vystriedali za sú-
mraku ho‰i z Kobentu z neìalekej Moravy.

Na záver to pri‰li roztoãiÈ chalani so svojou Hudbou z Marsu, ktorí urobili svo-
jim vesmírnym ‰ou poriadny prievan pred pódiom, Ïe sa podaktor˘m nechcelo ani
domov. Poãas koncertu sa pri na‰om stánku zastavil nejeden divák, ktor˘ sa roz-
hodol podporiÈ my‰lienku Belasého mot˘ºa uÏ len t˘m, Ïe pri‰iel. V priebehu kon-
certu sa vyzbieralo necel˘ch ‰esÈtisíc koruniek. 

ëakujem v‰etk˘m úãinkujúcim, divákom ãi dobrovoºníkom za podporu a pomoc
pri realizácií tak krásnej my‰lienky akou je DeÀ belasého mot˘ºa. 

ëakujeme.
Stanislav Minárik

predseda klubu OMD Manín PovaÏská Bystrica
Vìaka patrí okrem z Bratislavy spomínan˘ch:
Technaco a.s., Sauer Danfoss a.s. PovaÏská Bystrica, Mesto PovaÏská Bystrica

a PX centrum mesta Pov. Bystrica.

DeÀ belasého mot˘ºa 
(deÀ ºudí so svalovou dystrofiou) 8. jún 2007

7.roãník

Vyzbieraná suma 8. júna 2007: 1.041.176 Sk

Po siedmy krát vyletel mot˘º z rúk ãlenov Organizácie muskulárnych dystrofikov
v SR a ich dobrovoºníkov do celého Slovenska. Tento rok sme sa opäÈ rozrástli
o ìal‰ie nové mestá, obce, ãi miesta, kde ná‰ - vá‰ DeÀ belasého mot˘ºa prebiehal.
Sme tieÏ radi, Ïe v‰etci minuloroãní organizátori sa aj tento rok pustili do zorga-
nizovania zbierky vo svojom meste. Celkov˘ poãet miest na Slovensku, kde sa roz-
letel belas˘ mot˘º sa vy‰plhal k cifre 67! V‰etk˘m patrí veºké uznanie. Sme radi, Ïe
spolupatriãnosÈ má v na‰om - va‰om OeMDéãku v˘znamné miesto.

Aj tento rok sme vyuÏili moÏnosÈ spolupráce s obchodn˘m reÈazcom Billa. Mali
sme moÏnosÈ robiÈ zbierku v ich priestoroch, informácia o „Dni“ bola v ich akcio-
vom letáku a ná‰ plagát sme si mohli umiestniÈ vo v˘klade samotnej predajne. 

Z mediálnej pomoci by sme radi vyzdvihli ústretovosÈ zvukov˘ch médií, ktoré
nám bez veºk˘ch problémov odvysielali bezplatne na‰e spoty. S televíziami to 
bolo trochu hor‰ie. Miestne TV síce nemali Ïiadny problém, ale súkromné boli ne-
dobytné ba‰ty. Svetlou v˘nimkou bola Slovenská televízia, ktorá nám dala veºk˘
vysielací priestor pre na‰e spoty.

Mot˘likov sme aj tento rok nakupovali vo firme, ktorá zásobuje narcismi Ligu
proti rakovine. Chceli sme mot˘likov trochu „skrá‰liÈ“ a skvalitniÈ. Na‰e predstavy
sa v‰ak nenaplnili. Skúsime to znova o rok. Dúfame v‰ak, Ïe aspoÀ poãtom sme
kaÏdého uspokojili. Papierové pokladniãky sa nám ako malému obãianskemu 
osvedãili. Oznaãenie dobrovoºníkov by sa tieÏ uÏ meniÈ uÏ nemalo. 
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SnaÏili sme sa o ão najväã‰ie sponzorské pokrytie nákladov na zorganizovanie
DÀa belasého mot˘ºa, nie vÏdy je to v‰ak moÏné. Tak aj preto sa nechceme pú‰ÈaÈ
do ‰peciálnych pokladniãiek, triãiek ãi „kraj‰ích“ mot˘likov. Boli by to v˘davky,
ktoré by v koneãnom dôsledku uberali z koruniek, ktoré sa majú pouÏiÈ na kon-
krétny úãel zbierky podºa ·tatútu OMD v SR. Myslíme si, Ïe hlavná devíza DÀa be-
lasého mot˘ºa je v my‰lienke na‰ej akcie t. j., Ïe financie vyzbierané na‰imi ãlenmi
a ich dobrovoºníkmi sa pouÏijú v˘hradne na ‰peciálne pomôcky pre ãlenov OMD
v SR.
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ëakujeme:
p. Seidner Peter, p. Klenovic Eleonóra, p. Eduard Vrábel - konatelia BILLA - za

umoÏnenie organizovaÈ zbierku v ich prevádzkach, za info v letákoch Billa, za 
obãerstvenie pre dobrovoºníkov atì * p. Du‰an Alföldy (Agenúra Gallys) - za spo-
jivko medzi nami a Billou * fi IKEA a p. Kolláriková, za moÏnosÈ organizovaÈ zbier-
ku v ich priestoroch * Polus City Center, p. Hanzelová, p. Suttová za moÏnosÈ or-
ganizovaÈ zbierku v ich priestoroch * Janka Bleyová za reportáÏe o svalovej dys-
trofii * p. Hájková a p. Wolfová za r˘chle vybavovaãky a rady * p. Hron a p. Haus,
fi Autoimpex za bezplatné zapoÏiãanie auta zn. Nissan Almera na cel˘ jún * firme
TNT za bezplatnú distribúciu balíkov do miest, kde sa konal DeÀ belasého mot˘ºa

* Juraj Johanides, za v˘robu, réÏiu ná‰ho rozhlasového a tele-
vízneho spotu a za jeho dobré srdce * Anka ·i‰ková za morál-
nu podporu akcií DÀa belasého mot˘ºa a nahovorenie na‰ich
spotov * fi Bittner za bezplatnú tlaã propagaãného materiálu
* fi Double P za bezplatnú tlaã letákov ku zbierke * MaÈo
Jurá‰, za promptnú grafickú úpravu na‰ich informaãn˘ch ma-
teriálov * Veronika Melicherová, za grafick˘ návrh na‰ich letá-
kov * Andrea Kysucká, fi Hi Média, propagácia „DÀa“ na 
internete. * fi. Mobilita, za bezplatné zapoÏiãanie zábran
k hlavnému stanu na Kamennom námestí 

Za bezplatné odvysielanie upútavok ìakujeme t˘mto médiám:
Rádia: Slovensk˘ rozhlas, Slovensk˘ Rozhlas - Regina (BA, BB, KE), Rádio FM,

Frontinus, Zet, Hit FM, Dúha, Expres, G3, Lumen, RTI, Jemné melódie, Fajn, Viva,
One, Beta, N-rádio, Hey, Kiss, 

Celoslovenské TV: STV
Regionálne TV: TVA, TVR, TV LIPTOV, Banská Bystrica, Poprad, Nové Zámky, Nové

Mesto nad Váhom, Doln˘ Kubín, Zvolen, Trenãín, Îilina, PovaÏská Bystrica atì. 
A na záver:
ëakujeme v‰etk˘m, ktorí prispeli!

ReportáÏe zo
DÀa belasého mot˘ºa 

Bánovce nad Bebravou (11.800 Sk)
Eva Urbaníková, mamina dvoch chlapcov Tomá‰ka a Janka, ktorí uÏ nie sú s na-

mi... zorganizovala „DeÀ“ po siedmy krát. „Najviac mi pomohol pán riaditeº SP·
Bánovce Jozef Orie‰ka, ktor˘ nám poskytol 8 dievãat - Monika âervená, Tatiana
Moráveková, Gabriela Bímová, Ivana Múãková, Lenka BlaÏkoviãová, Martina Mi-
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kulovská, Kristína Geletová, Mária Feketová, pani Îáková - v˘chovná poradkyÀa
na SP·, bez jej pomoci by som to ÈaÏko zvládla, manÏelia Junasoví a môj brat
Jozef, ktorí kaÏdoroãne prispievajú 1000 Sk, kamarátka Evka BeÀu‰ková, ktorá o-
chotne robila osvetu vo svojej práci“ napísala v ankete na‰a Evka.

Banská Bystrica (12.673 Sk)
Nerozluãná dvojica, Jozef Fehér (55r.) a svalov˘ dystrofik Milan Vaãok (44r.) sa

pustila do zbierky po tretí krát. Pomáhala im okrem mlad˘ch saleziánov aj mama
Michala Stacha (21r., svalov˘ dystrofik) Anna Stachová.

Banská ·tiavnica (9.800 Sk)
Pani AlÏbeta ·kvarková (51r.) usporiadala so svojimi dcérami Zuzkou a Ivetkou

zbierku uÏ po 4. krát. OpäÈ jej pomáhala Adela Plevová, Lívia Paprãková, Jozef
Záhorec

Bardejov (6.084 Sk)
Tu bol „DeÀ“ po druh˘ krát, ale svoju premiéru v Àom mali na‰i noví ãlenovia:

Luká‰ Zamborsk˘ (17r., svalov˘ dystrofik) so svojou maminou Dankou. Najviac im
pomohli ‰tudenti so ‰koly, kde sa Luká‰ uãí a to hlavne Ivana Majdáková, Jana
Ivanãová, Daniela âeselková, Dominika Juhásová, Júlia Voºanská, Daniela Zam-
borská.

Bojnice (5.100 Sk) 
V tomto meste sa zbierka organizovala po prv˘ krát. Zásluhu na tom mala ro-

dinka Perni‰ovcov, v ktorej Ïije aj Vilko (11r., svalov˘ dystrofik). Najviac im pomohli
Irena Szalayová, Iveta Perni‰ová, Lenka Sulaãeková, Peter Kobela, Lenka Mon-
doãková, Nikola ·vejdová, Dominika Blahová

Bratislava (197.125 Sk)
DeÀ belasého mot˘ºa v Bratislave mal svoj hlavn˘ stan tradiãne na Kamennom

námesti pred star˘m Tescom. Na tomto stanovi‰ti bola aj na‰a predsedníãka Andy
Madunová. Jej prav˘mi rukami bola PeÈka Zemanová, MaÈo Unãovsk ,̆ Mery Dura-
ãinská, Marko Maduna, Aìka Paulínyová a Carlos Moreno. Ná‰ stánok gitarov˘mi
vstupmi obveseºovalo duo nám dobre známe: ëuri Turansk˘ a Robko „Konzi“
Maduna. 

Hviezdoslavove námestie si zobrala na starosÈ
Silvia Petruchová, PeÈka ·afránková, Janka
Holubãíková, Jarka Chovancová. V Poluse kráºo-
vali Simi ëuriaãová a Zuzka Houdeková. V IKEA
kvôli zdravotn˘m problémom tento rok ch˘bala
na‰a Alik HradÀanská. Zastúpila ju jej verná ka-
marátka Lucika Mrkvicová, ktorej pomáhali:
Tomá‰ Bacigal, Marek a Silvia Podmanick ,̆ ªubo
Antol, Matej Pavlík. V Billách boli títo dobrovoº-
níci: Dari Laba‰ová, TáÀa Koleková, Zuzka Zaja-
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cová, Lucka Sojková, Pali ·kojec, Veve Susorová, Erika
Liparová, Ivetka Paprãková, pani Taraãová, Tániãka
Petríková, Îaneta Kováãiková, ·tefan Filick ,̆ Evka
Györiová, Anna Klimecká, Lenka Orsagová, Majka Ja-
kubcová, Tibor Köböl, Majka BlaÏeková, ªuboslava Figu-
rová, Majka Ëapu‰ová, HeÀa Horváthová, Katka Pastore-

ková, Majka Smutná, Majka Brezinová, Majka Imri‰ková, MaÈo Mikuliã, ªudmila
Záhradníková, Ernestína Jakubãeková, pán Belan, Marek Bitarovsk ,̆ BoÏka, TáÀa
Pastoreková, Arpád Rubint, Pali Pivka, Eva Brandtnerová, Ondro Ba‰ták, Majka
·eregiová, Marta Ku‰níraková, Adamcseková Simona.

Zbierky sa zúãastnili aj Ïiaci Strednej zdravotníckej ‰koly P. Fouriera, Palackého
1, Bratislava.

Trieda 2.A. (Babulová Adriana, Hájosová Katarína, Sekerková Petra, Buãeková
Veronika, Compelová Romana, Bistiková Klaudia, Dvorãáková Nikoleta, Ivkoviã
Nata‰a).

Îiaci ZdruÏenej strednej ‰koly dre-
várskej na Pavloviãovej ulici: Matej
Jakubãek, Silvia Chudá, Martina Ve-
selová a Nikola BlaÏíãková. Îiaci
maìarského gymnázia na Dunajskej
ulici. 

Vìaka patrí aj ‰oférom, ktorí za-
bezpeãovali celkov˘ servis: Milan Jakubãek, Maro‰ ëuriaã, Alexander Slamka
a Jozef Backstuber. 

Bytãa (3.300 Sk)
Irena Jandzíková (27r.) (svalová dystrofiãka) alias „Ika“ zorganizovala zbierku

po 2x. Tento raz jej pomáhala sestra Katka a neterka Nikolka.

âadca (7.500 Sk)
Milka ·trbová, mama Lukyho (13r.) svalového dystrofika, sa do zorganizovania

pustila po 4-krát. Najviac im pomohli Ïiaci 8. A triedy Z· Komenského v âadci a ich
triedna uãiteºka p. Gitka Gorãáková a tieÏ redaktori ‰kolského ãasopisu „Koneãne
zvoní“ z tejto ‰koly. 
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Dolné Vestenice, Partizánske, Nitrianske Suãany (11.524 Sk)
Zdenka ·uhajdová, mama Slava (17r.) zorganizovala „DeÀ“ prv˘ krát. Zdenku

sme oslovili s organizovaním v Partizánskom, no po prieskume situácie, sa podu-
jala akciu rozbehnúÈ aj v Doln˘ch Vesteniciach. Nasledovala dodávka ìal‰ej sady
mot˘likov a letákov, ktorá prebehla ako scénka z akãného thrilleru. Balíãek sme 
odovzdali na odboãke z diaºnice do rúk kamionistovi, ktor˘ i‰iel z Bratislavy do
bydliska pani Zdenky.

E‰te slová pani Zdenky: „DeÀ belasého mot˘ºa som organizovala prv˘ krát.
Veºmi sa mi do toho nechcelo, pretoÏe som sa obávala reakcií ºudí a toho, ãi sa
nám vôbec nejaké korunky podarí vyzbieraÈ. No moja mamina a pár priateºov,
ktorí sú stále okolo nás, ma povzbudili a tak sme to spoloãne rozbehli.

Veºmi mi vy‰la v ústrety p. riaditeºka Z· v Doln˘ch Vesteniciach p. Daniela Slad-
kayová. V ‰kolskom rozhlase urobila deÈom reláciu, v ktorej im v‰etko vysvetlila.
A keìÏe aj ná‰ Slávko chodil do tejto ‰koly, veºa detí ho pozná a tak sa ºahko na-
‰li dobrovoºníãky z 9. A, ktoré robili zbierku u nás v obci. Boli to dievãatá: Henrieta
Kováãová, Klaudia Paldaufová, ªubomíra Beníková a Alexandra Bernátová.

Veºmi som sa pote‰ila, keì mi odovzdali sumu 3.600,- Sk. ëal‰iu zbierku u nás
v obci robila pani Eva âaprnková v ‰portovej hale. Tam sa nám podarilo vyzberaÈ
2.000,- Sk. Spolu v na‰ej obci sa teda vyzbieralo 5.600,- Sk. Myslím, Ïe na obec, kto-
rá má 2680 obyvateºov je to pekná suma. Urãite tomu dopomohlo aj to, Ïe pra-
covníãka OÚ, p. Helena âaprnková veºmi ochotne v miestnom rozhlase urobila
krátku reláciu o celej zbierke a viackrát ju odvysielala. No a urãite je to v tom, Ïe
ºudia nás dobre poznajú, hlavne Slávka, ktor˘ e‰te minul˘ rok jazdil na elektric-
kom vozíku s kamarátmi po celej dedine. Teraz je uÏ na umelej ventilácii a von sa
dostávame len veºmi málo. Do na‰ej zbierky sa zapojila aj susedná obec Nitrianske
Suãany, odkiaº „pri‰la“ suma 845,- Sk. ëal‰ie dievãatá z na‰ej dediny: Eli‰ka
âaprnková, Natália Mikesková, Daniela ·uhajdová a Veronika Struhárová sa vy-
brali robiÈ zbierku do neìalekého Partizánskeho, kde to zastre‰ovala BILLA.
Najskôr narazili na neochotu pracovníkov, keì im mali poskytnúÈ stôl a stoliãky.
Plagát nám tieÏ vyvesili na také miesto, kde bol z vonkaj‰ej strany stojan na bi-
cykle, takÏe znaãnú ãasÈ plagátu ani nebolo vidieÈ. Iné miesto preÀ vraj nemali.
Keby v BILLE nepracoval jeden známy z Doln˘ch Vesteníc, na ten stôl ãakáme moÏ-
no aÏ do dnes. V manuáli sa pí‰e, Ïe BILLA mala poskytnúÈ aj malé obãerstvenie.
Po skúsenostiach so stolom, sme uÏ nemali odvahu p˘taÈ si ani len vodu, aj keì
vonku bolo 32 stupÀov.

ëal‰ie sklamanie bolo v tom, Ïe do BIILY chodilo málo ºudí. Dievãatá sa preto
rozhodli rozdeliÈ a vybrali sa priamo do mesta. Urobili veºmi dobre. Nakoniec, po
sãítaní vyzbieran˘ch peÀazí v Partizánskom, nám vy‰la suma 5.100,- Sk. Som veº-
mi hrdá na to, Ïe obec Dolné Vestenice „tromfla“ aj mesto Partizánske. Veºmi
pekne ìakujem v‰etk˘m, ktorí nám prispeli, ale aj t˘m, ktorí sa pri nás aspoÀ za-
stavili.“

Doln˘ Kubín (19.300 Sk)
Lucia Mrkvicová uÏ roky pomáha OMD ako dobrovoºníãka. Pochádza

z Dolného Kubína. Tam dodnes Ïije jej sestra Oºga Dudá‰iková, ktorá sa spolu
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s maminou, pani Vierkou, podujala zorganizovaÈ zbierku v oravskom mesteãku
po prv˘ krát. Jej pomocníãkami boli: Janka Zajoncová, Lenka Kyselová, Martina
Koko‰ková, Eva Koko‰ková, Jarmila Kovalãíková, Martina Mäsiarová, Magda
ëurãáková, Martina Radzová, Eva Majkulová, Petronela Opaková, Mirka
Franková, Ivona Brãáková

Dubnica (4.306 Sk)
Rodina ·ubovcov, ktorá sa te‰í z Mi‰ka (5r., má svalovú dystrofiu) sa do zorga-

nizovania „DÀa“ pustila po druh˘ krát. 

Dunajská Streda (8.317 Sk)
Bola jedna z posledn˘ch miest, ktoré sa do tohtoroãného „DÀa“ zapojili. Mami-

na ná‰ho nového ãlena Szabolcsa Biró (18r., svalov˘ dystrofik) b˘va v neìalek˘ch
Mal˘ch Dvorníkoch. Po na‰om oslovení ani na chvíºu nezaváhala a pustila sa do 
organizovania. Povedala, Ïe na budúci rok skúsia aj koncert, nakoºko Szabolcs je
bubeníkom v miestnej kapele. Pomáhali jej Mgr. Fehérová Zlata, Molnárová Berta,
Salmaová AlÏbeta a Kósa Éva.

Galanta (21.700 Sk)
Anna Vargová, (48r.) svalová dystrofiãka, sa po tretí krát pustila zorganizovania

ná‰ho-Vá‰ho DÀa belasého mot˘ºa. Tu sú jej riadky:
Na‰u zbierku sme uskutoãnili v obchodnom dome Billa. Reakcie ºudí boli rôzne,

niektorí ºudia nemali na nás ãas, väã‰ina ºudí si v‰ak vypoãula o akú akciu sa jedná
a ãasÈ ºudí uÏ bola informovaná z médií a vedeli na ão prispievajú, ão bol pre mÀa
veºmi dobr˘ pocit. 

Za moÏnosÈ uskutoãniÈ tento deÀ aj v na‰om meste v Galante patrí v mene OMD
na‰e poìakovanie riaditeºom Gymnázií pánom PaedDR. Petrovi âernému (gym.
Janka Matu‰ku) a Mgr. Jánovi Marsalovi (gym. Zoltána Kodálya) v na‰om meste
a ‰tudentom dobrovoºníkom z triedy 3. A -  Seresová Renáta,  ·kurilová Andrea,
Kováãová Nikoleta, ·korvagová Romana, Kissová Diana, Szilva‰iová Zuzana
a z triedy 6. G - Bondor Orsolya, Králik Gergely, Gesko David, Szabó Àdám, GyŒrög
Marton, Batista Gábor, bez ktor˘ch
by tento deÀ nemohol byÈ uskutoã-
nen .̆ Vìaka patrí tieÏ p. Fáhnovi,
ktor˘ urobil niekoºko fotografií, p.
vedúcej a jej zástupkyni z Billy
a ãlenovi na‰ej organizácií p. On-
drejovi Pogreszovi, ktor˘ sa zúãast-
nil na zbierke cel˘ deÀ.

Som veºmi rada Ïe na‰i Galan-
Èania uznali dôleÏitosÈ tohto dÀa
a prispeli do zbierky pre ºudí so sva-
lovou dystrofiou. 

V‰etk˘m patrí veºké ìakujem
v mene OMD v SR.



OOOOzzzzvvvveeeennnnaaaa   2222 ////2222000000007777 DE≈ BELASÉHO MOT¯ªA

27

Habovka, Zuberec (10.605 Sk)
Mirka Tarajová (26r., nervosvalové ochorenie) zorganizovala „DeÀ“ v Habovke

(4.530 Sk) uÏ po tretí krát. Pomáhali jej Eva Kurátorová, Eva Leginusová, Anna
BaÏíková a Monika Tekeºová.

Po druh˘ krát jej pomohla zorganizovaÈ zbierku aj v Zuberci (6.075 Sk) sestra
Mária La‰‰áková za pomoci ìal‰ích dobrovoºníãok: Veronika Borsíková, Marína
·i‰ková, Dominika Chladná, Tatiana Kahanová. Vìaka patrí aj Základn˘m ‰kolám
v Habovke a v Zuberci.

Handlová (8.053 Sk)
Gabika Budoviãová (55r.) prevzala ‰tafetu v Handlovej po Danke Drobcovej,

ktorá nás pred tromi rokmi navÏdy opustila. Gabika (má svalovú dystrofiu) b˘va
v neìalekom Chrenovci a tento roãník bol jej druh .̆ Pomáhala jej Janka ·arayová,
‰tudentky Gymnázia I. Bellu: Lucia Bartková, Frederika Ka‰ová, Lenka Daubne-
rová, Michaela Gogová, p. profesorka Mgr. L˘dia Slavkovská.

Hlohovec (21.500 Sk)
Renáta Káãerová, mamina dvoch junákov, z ktor˘ch mlad‰í Majky (17r.) je svalov˘

dystrofik, organizovala „DeÀ“ po 4.krát. Pomáhala jej p. profesorka Lisoneková zo Z·S
v Hlohovci + ‰tudenti: Brezovsk ,̆ Cvoliga, Kri‰tofãák, A. Kajzerová, B. ªubovãíková, A.
Lukáãová, L. Volková, S. Ondrusová, N. Ondrusová, N. Savarová, p. profesorka Juris-
tová z gymnázia + ‰tudentky: M. Sojáková, B. MÀaãková, N. Herdová, M. Valentová,
N. Sobotoviãová, K. MuráÀová, M. PápeÏová, V. Pavloviãová, V. Chovabãájiv, 
M. KríÏenková, K. âepáková, J. Polievková, M Vargová, M. Slobodová, I. âirãová  

KeÏmarok (10.000 Sk)
Hanka Doru‰incová, mamina svalového dystrofika, nádejného boccistu PeÈa

(12r.), organizovala zbierku po 2. krát. Po prv˘ krát v‰ak vo svojom rodnom mes-
te KeÏmarok. Pomáhal jej Mário Maãutek, Mária Michalákova, Lívia Sisková, Anna
Doru‰incová  Michaela Pisarãíková, Anna Ivanová, Mgr. Ivana Doru‰incová - stred.
profesorka gymnázia, ‰tudenti gymnázia P. O. Hviezdoslava v KeÏmarku

Komárno (19.267 Sk)
Komárno sa stalo posledn˘m mestom, ktoré sa tento rok do „DÀa“ zapojilo.

V centrále OMD sme prijali s nad‰ením mail od pani uãiteºky Mareka Halma (11r.,
svalov˘ dystrofik), kde sa nám ponúkla zorganizovaÈ „DeÀ“ v Komárne. Pani uãi-
teºka sa spojila s Marekovou mamou, Gabikou Halmovou a v˘sledok bol krásny.
Viac napovedia riadky od Marekovej pani uãiteºky:

„O Dni belasého mot˘ºa som sa dozvedela úplne náhodou, sledovaním vysiela-
nia STV 2 a reklamného spotu s Ankou ·i‰kovou. OkamÏite som si sadla k inter-
netu a tam som na‰la v‰etko podrobne. Zistila som, Ïe zostali 2 t˘Ïdne na to, aby
sme zorganizovali celú akciu. Na‰Èastie ma v tom povzbudilo to, Ïe som od va‰ej
organizácie dostala ur˘chlenú odpoveì a moÏnosÈ spolupracovaÈ. ëal‰ou motivá-
ciou pre mÀa bola aj reakcia detí v ‰kole, ktoré som oboznámila s touto akciou.
Boli hneì od zaãiatku nad‰ené a úplne ochotné zapojiÈ sa do príprav a celkovej
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realizácie. Vedenie na‰ej ‰koly reagovalo tieÏ súhlasne. Celé triedy detí sa mi po-
núkali s pomocou. Tak sme sa nakoniec rozdelili do ôsmych skupín, v jednej pri-
bliÏne po 6 detí a pedagogick˘ doprovod. Celé na‰e mesto sme si podelili na nie-
koºko ãastí, priãom kaÏdá skupina mala urãitú ãasÈ, aby sme obsiahli takmer celé
územie. Niekoºko dní pred dÀom „D“ sme porozná‰ali letáky do in˘ch ‰kôl, do
niektor˘ch bánk, ‰kolského úradu, na veliteºstvo polície, do mestskej trÏnice a pre
verejnosti prístupn˘ch miest. KeìÏe sme dostali len 2 oficiálne pokladniãky, kaÏdá
skupina si vyrobila pre seba bielu pokladniãku s nálepkou belasého mot˘ºa. Deti
dokonca vlastnoruãne vyrábali belasé mot˘liky, aby ich bolo dostatok (va‰ich 500
kusov a na‰ich 200 sme hravo porozdávali). Okrem toho sa deti veºmi poctivo pri-
pravili na tento deÀ: pre‰tudovali si v‰etky materiály a pripravili si aj text, ktor˘m
potom oslovovali ºudí. Reakcie obyvateºov boli rozliãné, na‰Èastie bolo viac klad-
ne reagujúcich, ale ani tí ostatní neodradili detí v ich húÏevnatosti a snahe po-
môcÈ. Konãili sme okolo obeda, unavení a vyãerpaní najmä z horúãavy, ale ‰Èastní,
Ïe sa nám to celkom vydarilo. Na‰a snaha bola korunovaná potom e‰te v ponde-
lok, keì sme spoãítali vyzbieranú sumu. Na prv˘krát je to celkom slu‰né. UÏ aj h˘-
rime nov˘mi nápadmi, ako to v‰etko spravíme na budúci rok.

Pre na‰ich piatakov, spoluÏiakov Mareka, bolo e‰te väã‰ím pote‰ením, keì sme
mu o pár dní, keì sa vrátil z kúpeºov, mohli srdeãne oznámiÈ, ão v‰etko sa nám po-
darilo a videli sme to ‰Èastie v jeho oãiach. KaÏdé more sa skladá z kvapiek, sme
nesmierne radi, Ïe môÏeme byÈ, aj keì len jednou malou, takou kvapkou. Te‰íme
sa o rok! 

Ko‰ice (5.170 Sk)
Marcela Kondelová, novopeãená ãlenka V˘konného v˘boru OMD, ale hlavne

mama dvoch synov. Mlad‰í z nich Filipko (10r.) má svalovú dystrofiu, sa podujali
robiÈ „DeÀ“ uÏ po druh˘ krát. Pomáhali im ‰tudenti 2. B gymnázia na Po‰tovej ul.
v Ko‰iciach.

Kysucké Nové Mesto (12.757,50 Sk)
Monika Fridrichová (29r.) sa zapojila do zbierky uÏ 3-krát. Doteraz vÏdy vypo-

mohla v blízkej Îiline. Ostatné uÏ dodá ona sama: 
Ako dlhoroãná ãlenka OMD som sa zúãastÀovala zbierky na DeÀ belasého mo-

t˘ºa v Îiline. KeìÏe je tam viac ãlenov, samozrejme aj viac stanoví‰È, bolo mi ºúto,
Ïe sme dvaja dystrofici v BILLE. Rozhodla som sa zorganizovaÈ tento rok v Kysuc-
kom Novom Meste (moje okresné) zbierku, aby sa e‰te viac prispelo na dobru vec,
uÏitoãnú nám v‰etk˘m.
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Za pomoci mojej mamy Stanislavy, Oºgy Králikovej, Róberta Kupku a dvoch
dobrovoºníãok  Oºgy Tichej a Janky Matijovej sme sa vybrali oboznamovaÈ ºudí
s t˘mto málo známym ochorením a s cieºmi na‰ej zbierky.

Veºa ºudí je nedôverãiv˘ch. Otázky typu „ãi to je na správnu vec“, „ãi sa to do-
stane do t˘ch správnych rúk“, zaznievali dosÈ ãasto, hlavne z úst star‰ích ºudí.
Verím, Ïe budúci rok uÏ budú venovaÈ viac pozornosti spotom a ãlánkom v novi-
nách, budú dôverãivej‰í a hlavne oboznámení s na‰ou chorobou a ão to vlastne je
DE≈ BELASÉHO MOT¯ªA. 

Pokiaº sa ich to net˘ka, nevenujú pozornosÈ propagácii, len hovoria, nieão sme
videli v televízii, ale nevenovali sme tomu pozornosÈ.

Chcem touto cestou poìakovaÈ v‰etk˘m mojim pomocníkom, OMD, pretoÏe
v‰etko potrebné som dostala z "oemìáckej centrály", taktieÏ ºuìom, ktorí prispeli
finanãnou ãiastkou. Veì suma 12.757,50 Sk hovorí sama za seba.

Ak mi to môj zdravotn˘ stav dovolí, budúci rok by som zorganizovala tuto
zbierku na viacer˘ch stanoviskách v KNM.

Levoãa (6.105 Sk)
Pán Trnka, otec Patrika (16r.,svalov˘ dystrofik) pripravil uÏ 2. roãník. Vìaka 

patrí Z· na Nám.·.Kluberta. Pomáhali títo dobrovoºníci: Pu‰kárová Simona, Pav-
lanská Lenka, Skasková Simona, ·kolníková Katarína, Doriãáková Katarína,
Bocková Silvia, Rovderová Miroslava, Poºanovská Michaela.

Liptovsk˘ Mikulá‰ (7.665,50 Sk)
UÏ po 6.krát Ivana Majerãiaková, mama MiÀa Majerãiaka (17r., svalov˘ dystro-

fik) zorganizovala „DeÀ“ na Liptove.
Za pomoc ìakujú deÈom zo Z· katolíckej v Liptovskom Mikulá‰i. Magdalénke,

Deniske, Márii, Daniele, Barborke, Janke, Katke, MaÈke, Aniãke, Patrícii, Simonke
a Monike. Dobrovoºníkov „pozbierala“ na ‰kole Paulínka Hronãeková. 

Luãenec (8.499 Sk)
Renáta Nociarová, mama Janka (11r., svalov˘ dystrofik) zorganizovala „DeÀ“ po

druh˘ krát.
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Malacky (15.432 Sk)
Mauacky sa do „DÀa“ zapojili po tretí krát. Dru-

h˘ krát vzali taktovku do rúk na‰i priaznivci a ka-
maráti Kaãenka a MaÈo Slobodovci. Minul˘ rok im
e‰te pomáhala mamina 5 roãného Vladka Pavlíka
Janka. Tento rok im palce drÏali v kúpeºoch Ková-
ãová. Do zbierky sa zapojili aj dobrovoºníci: Janka
Pavlíková, Martin Sloboda, Anton Sloboda, 21 ‰tu-
dentov malackého gymnázia pod vedením Mgr.
Vierky MojÏi‰ovej, pracovníci redakcie Malacka:
Vladka Ufrlová, grafik Oto, redaktori: Ing. Igor
Ábel, Vladislav Ábel, p. Sedláková z Mestského 
úradu, pracovníci TIK-u, zamestnanci supermarketu BILLA v Malackách. 

Martin (6.071 Sk)
V Martine sa konal „DeÀ“ uÏ po 3.krát, ale vÏdy s in˘m organizátorom. Indy

Kondela bol na polroãnom pobyte v Dánsku a tak sa taktovky ochotne zhostila
Blanka Frolová, mamina Jakubka (5r.svalov˘ dystrofik). Na pomoc jej pri‰la Mar-
kéta Plevková, Monika Debnárová a Denisa Debnárová

Myjava (7.635 Sk)
Po tretí krát sa belas˘ mot˘º rozletel aj v tomto meste. Postarala sa o to opäÈ

mama MaÈa Buriana (17r., svalov˘ dystrofik) Bea. Jej pomocníãkami boli: D. Buria-
nová, P. Maronová, M. Buchtová, L. Kavická, K. Melicherová, A. Mizeraková a
D. Medveìová

Nitra (32.258 Sk)
Po 3-krát sa do zorganizovania v Nitre pustil Imro Horváth (45r., svalov˘ dys-

trofik) z neìalekého Babindolu. Viac dodal samotn˘ Imro:
Veºmi ma pote‰ila aktívna úãasÈ mládeÏe na‰ej obce. Mali sme 4 stanovi‰tia a

5 pokladniãiek, ão bolo pomerne málo, ale dalo sa to zvládnuÈ.
Urãite ako usporiadateº pre Nitru som urobil niekoºko men‰ích, zopár väã‰ích

ch˘b, ãakám kritiku, hlavne od riaditeºstva Z·, ale tieto 12 - 15 roãné deti, ãi mlá-
deÏ vytvárali veºkú iniciatívu, za ão som im veºmi vìaãn˘ a mrzelo by ma keby mi
v budúcnosti nemohli pomôcÈ.

DeÀ - dva pred na‰ím veºk˘m dÀom mi rodiãia Ïiakov cirkevného gymnázia mi
vyãítali, Ïe som im mal daÈ vedieÈ skôr a pomohli by mi vybaviÈ uvoºniÈ spoluÏia-
kov stredo‰kolákov na tuto udalosÈ, takÏe mám ìal‰ie pouãenie do budúcna.

Na zbierke „DeÀ belasého mot˘ºa“ sa zúãastnili títo aktivisti:
Z· Klasov: Luká‰ Kondela, Adam Kováã, Mariana ëuricová, Martina âiffáryová,

Roland ·erfozo, Peter Kováã, Lenka Jamrichová, Zuzana Brunovská, Alexandra
Valachová, Dominika Záhonová. Z· Vráble - Lúky: Lucia Kevelyová, Matej Vodn ,̆
Matú‰ Száraz, Dávid Szabó, Marek Giurica, Dominik Kevely, Petra ·ipo‰ová,
Helena ·ebová. Hotelová akadémia, Slanãíkovej 2, Nitra: Jakub MaÈo, Lenka ·ko-
recová, Tomá‰ ·imko, Timea ·imková, Kristína MaÈová, Ladislav ·ranko, Miroslav
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Macejko, Mgr.Du‰an Ha‰ko, Zuzana Szárazová, Marek ·erfozo, Spi‰ská Nová Ves:
Miroslav Macejko, 

NiÏná, Námestovo (14.770 Sk)
O „DeÀ“ v t˘chto mestách sa postaral Miro Holubãík (25r., svalov˘ dystrofik). 

Nováky (8.460 Sk)
Svoju premiéru zabsolvovala mama dvoch junákov Paºka a Mi‰ka Sedláka (9r.,

svalov˘ dystrofik) pani Janka.

Nové Mesto nad Váhom, âachtice (29.943 Sk)
Andy Haviernik, 35 roãn˘ otec 2,5 roãného chlapãeka Danka. Dankovi diagnos-

tikovali svalovú dystrofiu. Jeho pomocnou silou bola Lucia Dolinská, rodina Va-
vreková, Alena Li‰ková, Ïiaci Z· v âachticiach a hlavné vedenie na ãele s pánom
riaditeºom, náãelník novomestskej skautskej organizácie p. Dedik a jeho bratia
a sestry skauti, ìalej nechajme prehovoriÈ Andyho reportáÏ:

V‰etko zaãalo vtedy, keì sme za pomoci na‰ich a ãesk˘ch odborníkov zistili, Ïe
ná‰, vtedy ani nie dvojroãn˘ syn má Duchenneovu dystrofiu. Som ãlovek, ktor˘ sa
vÏdy snaÏí nájsÈ si ão najschodnej‰iu cestu, preto som zaãal prehºadávaÈ internet
a zháÀaÈ v‰etky moÏné informácie. Narazil som aj na stránku, dnes uÏ aj mojej,
ako aj Va‰ej domovskej organizácie - OMD. 

Po stretnutí s JoÏkom a Andy na medzinárodnej konferencii v Bratislave, v ok-
tóbri 2006, mi bolo jasné, Ïe tu sa zaãína spolupráca, ktorá nás povedie ìalej. Pri
ceste domov som si listoval Ozvene, ktorú som dostal a oslovila ma v nej zbierka,
ktorá sa robila minul˘ rok. Zarazilo ma to, Ïe Novom Meste nad Váhom sa zbier-
ka e‰te nekonala. Keì pri‰la ìal‰ie Ozvena, uÏ s aktuálnou informáciou o konaní
zbierky, oznámil som manÏelke, Ïe ideme do tohto projektu a skúsime, ãi sa nám
to podarí spustiÈ. Na‰i najlep‰í kamaráti nás presviedãali, Ïe ak bude treba po-
môÏu. 

Napísal som Andy Madunovej do OMD a op˘tal sa, ãi majú záujem, aby sme sa
do toho pustili. Odpoveì na seba nechala ãakaÈ aÏ 25 minút. Súhlasili a zároveÀ
mi dali kontakt na Maca Dirnbacha ako Novome‰Èana, s ktor˘m by som mohol
spolupracovaÈ. Marcel v‰ak uÏ v tej dobe sºúbil pomoc Trenãínu, a tak mi aspoÀ
pomohol skontaktovaÈ sa s b˘valou ãlenku OMD Luckou Dolinskou, ktorá sa pri-
dala k prípravnému tímu. 

Do dvoch pracovn˘ch dni som mal doma manuál na organizovanie zbierky,
a tak som nelenil a cez víkend som sa spojil s náãelníkom novomestsk˘ch skautov.
Vedel som, Ïe majú najviac skúsenosti s prípravou tak˘chto akcií. Pri konzultácii
s ním vzi‰la jedna pripomienka: „Mesto musí dopredu vedieÈ, Ïe sa bude DeÀ be-
lasého mot˘ºa konaÈ, aby sme nepohoreli“. Sºúbil som, Ïe sa to pokúsim zabez-
peãiÈ.

Pri pravideln˘ch prechádzkach - „tréningoch“ so synom, som sa prechádzal me-
dzi obchodmi a kanceláriami a p˘tal, ãi mi pomôÏu s propagáciou pomocou letá-
kov a plagátov. To som e‰te nevedel, koºko mi ich „squadra azura“ (tak som na-
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zval v jednom maili Bratislavu) vlastne po‰le. Takto som si získal na spoluprácu cca
40 dobr˘ch ºudí.

Problém nastal, aÏ pri oslovení na‰ej TV Pohoda, kde ma spoãiatku pri slove me-
diálny spot odmietli s t˘m, Ïe oni sú komerãná televízia a takéto veci nerobia.
Ponúkli mi akurát príspevok do správ. Ani takáto vec ma v‰ak neodradila, a zavolal
som JoÏimu ak˘ mám problém. Za dva dni som dostal mail z „squadry“, Ïe je to vy-
bavené a spot pobeÏí. Niet väã‰ej radosti, ak sa nájdu cestiãky ako prekonaÈ pre-
káÏku. ZháÀanie podpory neustávalo, a ja som doslova bombardoval „squadru“, ãi
uÏ sú plagáty, ãi uÏ sa zaãalo s prípravami aj inde, a ãi na mÀa náhodou nezabudli...

Medziãasom, keì som mal ão len chvíºu voºna (po veãeroch a nociach) komuni-
koval som s Pavlom Trojanom z na‰ej sesterskej organizácie Parent Project. Dnes
sme uÏ priatelia a pri na‰ich debatách hºadáme aj rôzne spôsoby, ako zviditeºniÈ
na‰e organizácie v internetovom svete, ale to je téma na cel˘ ìal‰í ãlánok. 

T˘ÏdeÀ pred príchodom balíka s materiálnou podporou ma oslovili moji známi
z obce âachtice, ãi by sa mohli ku zbierke v Novom Meste pridaÈ aj oni. S my‰lien-
kou vstúpenia na regionálnu úroveÀ som sa pohrával aÏ od budúceho roãníka.
Prijal som v‰ak ich návrh a v pondelok (v stredu sa mali posielaÈ balíky) som sa stre-
tol s riaditeºom Z· v âachticiach p. ·ickom. Jeho záujem o vec ma pote‰ila. Po roz-
hovore s pánom riaditeºom som volal JoÏimu, ãi mi môÏu pribaliÈ e‰te ìal‰í mate-
riál, pretoÏe sa ná‰ akãn˘ rádius zväã‰il. 

Keì pri‰iel balík, veºmi som sa pote‰il, a hneì som sa pustil do propagácie.
Nechal som si v zálohe dva plagáty, ostatné e‰te v ten deÀ viseli na dohodnut˘ch
miestach. Popritom som si vytvoril aj vlastn˘ propagaãn˘ leták, ktor˘ sme tieÏ 
umiestÀovali po meste. Nebolo väã‰ej radosti, keì sa objavil na na‰ich interneto-
v˘ch stránkach oficiálny plagát. OkamÏite som ho poslal jednému zo svojich ka-
marátov, ktor˘ je IT a má prístup k tlaãiarni A3, a uÏ sa chrlili plagáty vo veºkom
(cca 60 ks), ão veºmi pomohlo ná‰mu snaÏeniu. Doma mi neostal ani jeden plagát,
ão som nemohol rozlepiÈ ja, rozdala Lucia svojim známym. Mesto bolo na v‰etk˘ch
dôleÏit˘ch miestach informované, Ïe sa nieão bude diaÈ. Len v centre sme obsadi-
li 15 v˘kladov a vytlaãili reklamy realitn˘ch kancelárii a in˘ch podobn˘ch firiem!

Pri‰iel deÀ „D“. Zvolili sme si strategick˘ model jedno pevné stanovisko a päÈ
pohybliv˘ch v meste, plus tri pohyblivé v âachticiach a zaãali rozpoãítavaÈ mot˘li-
kov. Prvá otázka nastala, do ãoho ich daÈ? Náhoda tomu chcela, Ïe jedn˘m z mo-
jich koníãkov je aj domáce video, a doma sa mi povaºuje kopec obalov (cake) od
CD a DVD. Keì sa napoãíta 100 ks mot˘likov a dáte ich do cake od 25 DVD, pres-
ne tam zapadli a vôbec sa netlaãili. Situácia bola zachránená, a uÏ sa plnili ìal‰ie
„cake“. V‰etko bolo pripravené, uÏ sa len 6. júna 07 odovzdal dobrovoºníkom
a vedeniu ‰koly potrebn˘ material a posledné in‰trukcie. Zaãala sa doba vyãkáva-
nia ako to vlastne dopadne...

Ráno v DeÀ „D“ som syna poslal k star˘m rodiãom, manÏelku do zamestnania
a sám i‰iel do terénu. Posledná telefonická kontrola âachtíc a telefonát ‰éfovi do
práce (poskytol mi stôl, stoliãku a klipardovu tabuºu do Billy). Po príchode na pev-
né stanovisko ma spoãiatku nikto nebral váÏne. Bol som ako sám vojak v poli, po
príchode Lucie, sa to v‰etko akosi rozbehlo k lep‰iemu a aj prístup okoloidúcich
bol prívetivej‰í. ªudia postupne chodili, a niektorí sa zastavili, mnohí prispeli do
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pokladniãky a prehodili pár slov, Ïe uÏ o nás poãuli. In˘ch bolo treba k tomu do-
tlaãiÈ, ale nepouÏili sme Ïiadne násilie, len sme stále prízvukovali, Ïe je to osveto-
v˘ deÀ, aj keì peniaÏky tieÏ treba, ale hlavné je aby bolo vidieÈ Ïe aj takto hen-
dikepovaní ºudia sú medzi nami, a to zaberalo hádam najviac. Nakoniec sa to
predsa len zaãalo rozbiehaÈ. Pri ‰piãke sme mali plné ruky práce, aÏ ma boleli 
ústa a ukazovák. Objavili sa aj takí, ão nás odbili slovami „Nemám záujem!“, ale
t˘ch bolo menej ako som oãakával. 

Nezabudnem na jednu babiãku, asi okolo 70 rokov, sama o francúzskej palici,
so zelen˘m zákalom nám prispela, pretoÏe jej syn pred dvadsiatimi rokmi zomrel
práve na dystrofiu... Hodiny utekali ako divé a mot˘likov ubúdalo. O 16,00 hod mi
p. Li‰ková doviezla pokladniãky z âachtíc a o 17,30 hod i‰la vyzdvihnúÈ do klu-
bovne pokladniãky skautov. Stretli sme sa u nás doma a pri poãítaní sme nevychá-
dzali z údivu. Ná‰ typ 15 - 18 tisíc Sk, ktor˘ sme si na zaãiatku dávali, bol preko-
nan˘ a v˘slednej sume sme nemohli uveriÈ. Prepoãítavali sme to dva krát. Spolu
sme vyzbierali 29 943 Sk. To bolo fantastické. Z tejto sumy, len obec âachtice, kto-
rá má pribliÏne 5000 obyvateºov mala 8 109,50 Sk zostatok my, v meste. 

UÏ dnes ma pri prechádzke so synom okoloidúci zdravia a prihovárajú sa aj ma-
lému. UÏ o nás vedia a budú vedieÈ viac aj o tomto ochorení. Urobilo sa aj pár
ch˘b, ale tie uÏ máme poznaãené a nabudúce sa nebudú opakovaÈ. Boli by sme sa-
mi proti sebe. âo dodaÈ na záver, na prv˘ roãník nám to vy‰lo celkom pekne a uÏ
sa pripravujeme na ìal‰í. PretoÏe zaspaÈ na vavrínoch nemieni nikto z nás.

TakÏe ahoj a hurá Belas˘ mot˘º 2008. 

Nové Zámky (22.378 Sk)
V Nov˘ch Zámkoch organizovala zbierku tradiãná dvojica - Anna Kosibová a Eva

Gluchová, ktorej pravou rukou je neodmysliteºná Klaudia Vaniová.
Príspevok Anny Kosibovej:
Mesto bolo oslnené nielen 30 stupÀov˘m slnieãkom a kultúrnym programom,

ale najmä belas˘mi mot˘ºmi. Îiaci Cirkevnej ‰koly a ‰tudenti Zdravotnej ‰koly ma-
li upútavky belasého mot˘ºa na triãkách a v rukách pokladniãky s oznaãením be-
lasého mot˘ºa. SnaÏili sa prelietaÈ kríÏom - kráÏom celé mesto.

Ja s mojou opatrovateºkou Ivetkou ·arinovou sme mali stanovi‰te pre OD TER-
NO. Ja som sa tam „usadila“ hneì ráno o 9.30 hod., ale aÏ do 15.00 hod. pre‰lo
popri mne málo nakupujúcich. Preto môj, uÏ useden˘ zadok musel vydrÏaÈ aÏ do
závereãnej hodiny OD, t.j. do 21.00 hod. A oplatilo sa!

Spolu s mojou „skupinou“ sme vyzbierali 10.976,- Sk. Pán Boh zaplaÈ. Srdeãná
vìaka v‰etk˘m Ïiakom, ‰tudentom a mojej opatrovateºke.

Tento rok boj najúspe‰nej‰í, ºudia boli ochotní nás obdarovaÈ aj bez oslovenia.
Vìaka v‰etk˘m. V‰etk˘ch v OMD pozdravujem a te‰ím sa na stretnutie v Pie‰Èa-
noch.

Príspevok Klaudie Vániovej:
V piatok 8. júna 2007 sa Nové Zámky prebudili do krásneho slneãného dÀa.

Obloha bola modrá a to nielen preto, Ïe po obláãikoch nebolo ani ch˘ru - ani sly-
chu, ale hlavne preto, Ïe po celom meste poletovali stovky belas˘ch mot˘ºov...

Správne naladené, po opäÈ perfektnom a úÏasnom „belasom koncerte“
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v Bratislave, s poriadnym adrenalínom, elánom a nad‰ením sme naloÏili ráno v‰e-
tok potrebn˘ materiál, pomôcky a obãerstvenie do auta a nasmerovali sme si to
priamo na Hlavné námestie. Tam sme mali zraz s dobrovoºníkmi a veru ich bolo
tento rok neúrekom! Keì sme si postavili informaãn˘ stánok a rozdelili v‰etko do
posledného mot˘lika a letáãika, zistili sme, Ïe máme akosi málo pokladniãiek na
toºko iniciatívnych a ochotn˘ch mlad˘ch ºudí, ktorí nám pri‰li pomôcÈ. K˘m sme sa
spamätali, ‰tudenti uÏ poletovali mimo ná‰ho dohºadu, a tak sme nejakú chvíºu
boli s tetou Evou bez pokladniãiek, k˘m sa nám podarilo dvojice preorganizovaÈ
na trojice a nejakú pokladniãku si „ukoristiÈ“.

Potom uÏ v‰etko prebiehalo tak, ako po minulé roky. ªudia chodili sem a tam,
niektorí si nás zvedavo obzerali, niektorí sa odvracali, iní k nám s úsmevom pri-
stúpili, ãi len mlãky prispeli do pokladniãiek a s niektor˘mi sme viedli aj niekoºko-
minútové rozhovory o dystrofii, o zbierke, o na‰ej organizácii, o kompenzaãn˘ch
pomôckach, o osobnej asistencii... Isté je, Ïe mot˘likov a letáãikov ubúdalo a in-
formovan˘ch ºudí a peniaÏkov v pokladniãkách pribúdalo... A to aj vìaka krásne-
mu programu, ktor˘m sme v okoloidúcich vzbudzovali zvedavosÈ a záujem.
Vystúpenia Ïiakov novozámock˘ch ‰kôl, ich piesne, tance, scénky a hudba boli t˘m
správnym lákadlom.

DeÀ ubiehal r˘chlo a zbierka sa ch˘lila ku koncu. Teta Eva a teta Anka, najini-
ciatívnej‰ie a najusilovnej‰ie zo v‰etk˘ch, spolu s dvoma ‰tudentkami gymnázia -
Paulínkou a jej priateºkou „Èahali ‰ichtu“ aÏ do veãera.

Po otvorení pokladniãiek a spoãítaní v‰etk˘ch koruniek sme boli veºmi, veºmi
milo prekvapené, pretoÏe napriek tomu, Ïe na‰a zbierka bola v krátkom ãasovom
úseku uÏ ‰tvrtá v poradí po in˘ch zbierkach, Novozámãania boli opäÈ ‰tedrí
a v na‰ich pokladniãkách sa vyzbieralo o vy‰e 6.000,- Sk korún viac ako minul˘ rok
- presne 22.,378,- Sk. ëAKUJEME!!!

Tento rok je zoznam ºudí, ktorí prispeli „svojou tro‰kou do mlyna“ poriadne 
dlh .̆ V prvom rade ìakujeme v‰etk˘m dobrovoºníkom, hlavne pani Janke Garajo-
vej, ktorá priviedla svojich Ïiakov zo Základnej cirkevnej ‰koly A. Bernoláka - a to
P. Habrdovú, A. Kraslanovú, K. Kováãovú, M. Guzmanovú, J. Krátku, P. ·ebíkovú,
M. Zajíãkovú, L. Halásovú, R. Reãku, M. KriÏana, D. Kytku, M. Mokry‰a, M. Kováãa,
L. Slováka, M. Jeníka, V. Kádeka, Bednárika, M. ·tepanaya, P. Dráfiho, J. Bá‰eka.
Tej istej pani Janke Garajovej za v‰estrannú pomoc a za pestr˘ kultúrny program,
ktor˘ zorganizovala a zostavila a v ktorom vystúpil novozámocky folklórny súbor
Matiãiarik, folklórny súbor z M· na ·oltésovej ulici, Ïiaci zo základnej umeleckej 
‰koly v NZ pod vedením p. uãiteºa Ladislava Dráfiho, Ïiaci zo Z· na ulici G. Bethle-
na, NábreÏnej, Hradnej a Devínskej ulici... ëalej ëAKUJEME Ivetke ·arinovej,
Paulínke Bártkovej, ‰tudentom zo SZ· v NZ, Tóthovej, Culinkovej, Kucmanovej,
Mesáro‰ovej, Baloghovej, Sulãanovej, Kiripolskej, Husárovej, Homolovej, BaÀáro-
vej, Puterovej, Plhákovej, ·tefánikovi, âerenymu, Bachorcovi...a samozrejme ve-
deniu v‰etk˘ch spomínan˘ch ‰kôl. Ná‰mu ãlenovi p.Jankovi Budinskému, ktor˘
nám zabezpeãil odvoz v‰etk˘ch potrebn˘ch vecí, na‰ej ãlenke pani Erike Matejovej
a jej dcérke Veronike za to, Ïe nás pri‰li aspoÀ na chvíºu podporiÈ. ëakujeme su-
permarketom BIILLA, COOP JEDNOTA a TERNO v NZ za spoluprácu, médiám za
vãasnú a úãinnú propagáciu - novozámockej TV, Slovenskej televízii, t˘Ïdenníkom
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Castrum Novum, Nitrianske noviny, Na‰e novosti a denník Uj szo, Régio-
press......a v‰etk˘m ºuìom s dobr˘m srdcom, ktorí nás podporili finanãne a pri-
pnutím belasého mot˘lika vyjadrili svoju spolupatriãnosÈ s ºuìmi postihnut˘mi
svalovou dystrofiou.

Pie‰Èany (6.205 Sk)
Ak nerátame zapojenie sa Pie‰Èan v 2. roãníku zbierky, tak partia okolo Anny

Malíkovej (má svalovú dystrofiu) zbierku v tomto kúpeºnom meste zorganizovala
po 2.krát. Jej pomocníci boli Daniel Mita‰ík, Zuzana Mita‰íková a ich teta Zdenka
·tevková + asistentka  Gabika Jurkuláková, Janka ·tofková, Darinka Spilková s ma-
nÏelom Martinom Spilkom, Zdenka Malíková s asistentkou Evkou Radoskou

Poprad (16.530 Sk)
O na‰om „dni“ v Poprade informuje Milan BradÀansk˘ (otec Ivka - 15r. svalov˘

dystrofik):
Pod tatransk˘mi ‰títmi, v deÀ zbierky bolo nádherne, i keì v roklinách sa sem

tam e‰te belie sneh. V utorok pred zbierkou som sa stretol zo skupinkou dievãat
zo zdravotnej ‰koly a z ich prof. Králikovou, aby som im vysvetlil o ão vlastne ide.
âo je to svalová dystrofia. Predt˘m tieÏ som sa stretol z vynikajúcim organizáto-
rom zo skupiny saleziánskej mládeÏe Marekom Mikurdom. 

O 8:15 hod. som dorazil na námestie sv. Egídia. (musel som syna Ivanka od-
viezÈ do ‰koly). A tam pri fontáne ma ãakalo milé prekvapenie 20 dievãat a
4 chlapci. Trochu som im tieÏ vysvetlil o ão ide, aby boli v obraze. Ján Kokoraìa to
v‰ak mal uÏ „pod palcom“. Jednu skupinku ‰tyroch dievãat nechal uÏ v BILLE
a t˘ch ostatn˘ch priviedol na námestie. Razom ich porozdeºoval po troch, ‰tyroch
po celom námestí. Ja som im rozdal mot˘likov a letáky a i‰lo sa na to.

Hlavné stanovisko s plagátom, stolíkom a ãasopismi som mal v strede námestia,
veselé dievãatá a chlapci s úsmevom oslovovali okoloidúcich ºudí a rozdávali be-
las˘ch mot˘likov, ale pritom nezabudli i na pokladniãky. Okolo 11 hod sme sa 
stretli pri hlavnom stanovisku a svorne sme skon‰tatovali, Ïe uÏ nemáme ão roz-
dávaÈ a p˘taÈ „naprázdno“ sme nechceli.

PoisÈovÀa APOLLO mi darovala cukríky, perá i hrnãeky a tak som ich mohol roz-
daÈ nad‰en˘m dobrovoºníkom za dobrú pomoc pri zbierke. Potom sme sa
s Jankom a niekoºk˘mi dievãatami e‰te stretli v BILLE a dokonãili sme tam rozdá-
vanie mot˘likov.

Tisíc mot˘likov odletelo z na‰ich rúk a premenilo sa na 16.530,- Sk v na‰ich po-
kladniãkách. Celkom pekné, nie? Keì sme to v‰etko zrátali, povedali sme si, Ïe
o rok zase dovidenia. ëakujem riaditeºom t˘chto ‰kôl:

Zdravotnej ‰koly, Obchodnej ‰koly a Cirkevnému gymnáziu za uvoºnenie ‰tu-
dentov ale aj v‰etk˘m obãanom mesta Poprad, ochotn˘m darcom, ão nám prispe-
li do zbierky. 

PovaÏská Bystrica (37.247 Sk)
Aj tento rok sa v PovaÏskej Bystrici konal ná‰ „DeÀ“ pod zá‰titou ná‰ho dlho-

roãného ãlena Stanka Minárika (36r.) svalového dystrofika. 
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Pre‰ov (22.525 Sk)
Edita Hudáková,(31r.) svalová dystrofiãka, mamina dvoch krásnych dietok, sa

zapojila do zbierky uÏ 4-krát. Tento rok si pod svoje belasé krídla vzala Pre‰ov. So
zbierkou jej pomohla

Anna Balogová, Monika Lazoríková, Slávka Liptáková, Iveta Tabaková, Martina
Lazoríková, stredná zdravotná ‰kola Sv. Bazila Veºkého v Pre‰ove 1. B, jednota 
COOP Hlinné súkromná predajÀa Baãi‰inová

Viac o zbierke a o v‰eliãom pí‰e Editka Hudáková:
Je ráno 8.6 2007 a my sa opäÈ chystáme na DeÀ belasého mot˘ºa. UÏ len nalo-

ÏiÈ krabiãky a informaãn˘ materiál a vyráÏame smer Pre‰ov stanovisko Billa.
No e‰te predt˘m ideme k Tescu, kde na nás ãaká trieda ‰tudentov Strednej zdra-

votnej ‰koly svätého Bazila Veºkého v Pre‰ove aj so svojou profesorkou. Áno, sú tu
a my im rozdávame krabiãky, mot˘liky, letáãiky, Ozveny a v krátkosti ich obozna-
mujeme, ako majú postupovaÈ. ·tudenti vyráÏajú do mesta a my k Bille, kde sme
rozloÏili stôl, stoliãky a pustili sme sa do rozdávania mot˘likov. Slnieãko nám 
hrialo, ºudia boli milí, ústretoví, prekvapili nás slovami: Ja uÏ mám doma dvoch
mot˘likov, ale tie sú v tomto roku dvojfarebné, tie predo‰lé boli ãisto modré. âas
beÏal a pokladniãky sa pomaly zapæÀali. Po na‰ich viacroãn˘ch skúsenostiach sme
pri‰li na to, Ïe ãím viac ºudí sa zapojí do zbierky, t˘m viac koruniek vyzbierame.
Tohto roku sme boli pri Bille. Editka Hudákova, Aniãka Balogová, Monika
Lazoríková, Slávka Liptáková,. Martinka Lazoríková nám poslala so sestrou uÏ vy-
zbierané korunky od rodiny, kamarátov a známych - 1.200,- Sk Aj Ivetka Tabáková
sa zapojila a od koleg˘À v práci vyzbierala 1.000,- Sk. Veºká vìaka patrí aj ‰tu-
dentom 1.BZA s profesorkou Magdalénou Pekyovou. Te‰íme sa z úspe‰nej zbier-
ky, kaÏd˘m rokom nám suma vyzbieraná rastie a my máme radosÈ, Ïe korunky 
pomôÏu kaÏdému, kto to potrebuje. Tak sa na budúce pridajte aj vy ostatní, ten
pocit stoji za to!

Prievidza (22.340 Sk)
Zbierku zobrala do svojich rúk Helenka Kri‰tínová (mama 17-roãného Michala,

svalového dystrofika). Pomáhali jej ‰tudenti Piaristického gymnázia F. Hanáka,
pod vedením Mgr. Ambróza Jamri‰ka. Ich dobrovoºníci: Veronika Petrá‰ová, Kata-
rína Pí‰ová, Eli‰ka Sapárová, Mária ·úsová, Terézia Furjelová, Katarína Kobelová

Obchodná akadémia, Mgr. J. HraÀová s dobrovoºníkmi: Martina Svitková, Martina
Majerníková, Mirka Hladi‰ová, Ivana Oravcová, Alexandra Dobrotková, Dajana
Bukovinská, Monika Revická, Ivana Bieliková, Dominika Ilia‰ová, Michal Kri‰tín.

ëal‰í dobrovoºníci: Helena Mohilová, Nora Urbanãoková, Helena Kri‰tínová.

Púchov (11.210 Sk)
Alenka Vargo‰ková, na‰a milá pani chatárka, ktorá sa nám s manÏelom Igorom

stará o pohodu a dobré papanie na letn˘ch táboroch v Belu‰sk˘ch Slatinách, ná‰
„DeÀ“ organizovala uÏ po druh˘ krát. Jej pomocníkom bol tento rok Michal Gab-
ão, Lydka Lazová, ‰tudenti gymnázia v Púchove: Tibor BaláÏ, Jakub Fla‰ík, ªubo‰
Îiaãek, Marcel Turza, II. B: Jana Hrenáková, Petra Stohlasová, Gabriela Rendelko-
vá, Eva Gábiková. ëakuje aj pánovi riaditeºovi za ústretovosÈ.
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Revúca (7.528 Sk)
Po druh˘ krát sa do zbierky zapojila mamina Filipa Antala (13.r., svalov˘ dys-

trofik), Ingrid. Tu jej slová:
Milí priatelia z OMD, sme radi, Ïe sme sa aj v tomto roku zapojili do zbierky „DeÀ

belasého mot˘ºa“ a s radosÈou môÏeme oznámiÈ, Ïe sme vyzbierali 7 528,- Sk. 
S organizáciou zbierky aktívne pomohli ‰tudenti Prvého slovenského literárneho
gymnázia (kde pracujem), Z· Hviezdoslavova (ktorú nav‰tevuje Filip) a Stredné od-
borné uãili‰te SZSD Samuela Ormisa v Revúcej.

âasÈ mot˘ºov nám zv˘‰ila. Musím priznaÈ, Ïe pri objednávaní materiálu, som za-
budla poÏiadaÈ o viac pokladniãiek, nakoºko som do zbierky zapojili aj iné ‰koly.
PouÏila som len 3 pokladniãky, ktoré mi zostali z minulého roka. Tento rok to bol
pokus zapojiÈ viac ‰kôl, ale odozvy boli pozitívne a prisºúbili mi pomoc na budúci
rok aj ‰koly, ktoré sa tohto roku nezúãastnili. 

Suma, ktorú sme vyzbierali je veºmi sympatická na región, ktor˘ uÏ dlhodobo
patrí medzi regióny s najvy‰‰ím percentom nezamestnan˘ch. V mesiaci máj pre-
biehali viaceré zbierky a niektoré boli aj viac denné ako napríklad zbierka pre
Materské centrá (viac zbierok v krátkom ãasovom období môÏe niekedy na oby-
vateºov pôsobiÈ negatívne). 

Rimavská Sobota (7.040 Sk)
Zbierku zorganizovala mama Salima Ismaila (19r., svalov˘ dystrofik), Eva. 
Jej krátky postreh: Chcem Vám oznámiÈ v˘sledok verejnej zbierky v Rimavskej

Sobote. Mali sme pevné stanovisko v Bille, kde boli ‰tyria dobrovoºníci a jednu mo-
bilnú dvojãlennú skupinu dobrovoºníkov. Boli to Ïiaci zo Z· P.Dob‰inského a Ïiaã-
ky reformovaného gymnázia. Najmen‰ia ãiastka, ktorú nám hodili do pokladniãky
bola 3,50 Sk (posledné korunky) a najvy‰‰ia bola 1 000 Sk od jedného pána. Aj ten-
to krát mi pomáhala pani Pászerová, mama 21roãného Patrika, ktor˘ má svalovú
dystrofiu.

RoÏÀava, Vlachovo, Dob‰iná (7.830 Sk)
Tu po roãnej odmlke, zavinej nedobr˘m zdravotn˘m stavom sa pustila do zor-

ganizovania DÀa belasého mot˘ºa mama Marianny Vandrákovej (30r., nervosvalo-
vé ochorenie) pani Mária. Pomáhala jej okrem in˘ch rodina Miklu‰ovsk˘ch. Má-
rius, svalov˘ dystrofik má 21 rokov.

Senec (13.499,50 Sk)
V Senci sa zbierka organizovala po tretí krát. Viac uÏ z pera pani Takácsovej:
V Senci sa v tomto roku konal 3. roãník „belasého mot˘ºa“. Spolupracovali

Katka Takácsová, Gabo Csémy a 7 dobrovoºníkov. T˘ch dobrovoºníkov vyberal
Gabo, neviem ak˘m v˘berov˘m konaním pre‰li, ale boli super, nehanbím sa pove-
daÈ, Ïe pretromfli aj mÀa. Hlavné stanovi‰te sme mali na námestí, kde sme boli ja
a Gabo. Dobrovoºníci sa vydali do ulíc. V Senci uÏ máme tzv. stálych zákazníkov,
prídu, prispejú odídu. Sú aj takí, ktorí nás zbadajú a napadne ich aha! to je tá
zbierka ktorú propagovali. Sú aj takí, ktor˘ch oslovíme, vypoãujú, op˘tajú sa, pri-
spejú. ëal‰ia kategória, op˘ta sa, a nezabudne pripomienku a jemu kto pomôÏe?
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Zdá sa, Ïe zo Senca budeme maÈ dvoch nov˘ch ãlenov. Pristavila sa pri nás pani,
ktorej v ‰tyridsiatke zistili svalovú dystrofiu a jej 16 roãnej dcére tieÏ. Tak sme ich
vyzbrojili s Ozvenami, kde nájdu kontakty na OMD. Vyzbieraná suma sa z roka na
rok stúpa a to nás te‰í a posúva vpred.

Tohtoroãná zbierka sa konala v deÀ, keì meniny oslavuje Medard. A pranosti-
ka hovorí, Ïe Medardova kvapka 40 dní kvapká, my by sme nedbali, keby v ten
deÀ aspoÀ 40 kvapiek kvaplo na nás, lebo horúãava bola riadna. Keby nablízku
bola fontána, neviem ãi, by sme sa v nej neosvieÏili.

Zo Senca tento rok toºko a keì zdravie dovolí o rok sa tu hlásime zasa.

Senica (13.038 Sk)
V „Dni“ mala premiéru Senica a to zásluhou Janky Theberyovej (svalová dys-

trofiãka). 
Tu sú jej slová: Zi‰li sme sa o 11.00 pred supermarketom Jednota, kde nám 

ochotne poÏiãali stolík, na ktor˘ sme si rozloÏili letáky. Bolo nás spolu 12. Ja,
môj manÏel, synovia Peter a Tomá‰ a na‰i veºmi ‰ikovní dobrovoºníci: Artúr Kubík,
PeÈka Grebeníãková, Lucka Pulmanová, Dominik Janutík, Peter a Anton Cibula,
Pavol Penãka a Filip Provazník, sú to v‰etko chlapci so zdruÏenia Domka v Senci.
Som veºmi hrdá, Ïe tak˘chto mlad˘ch ºudí máme okolo seba. Im patrí moje veºké
ëAKUJEM, lebo bez nich by sme urãite takúto sumu nevyzbierali. 

Srdeãne ìakujem aj vedúcemu Domky za vyhotovenie ospravedlnenia do ‰koly.
Moje najväã‰ie poìakovanie patrí v‰etk˘m ºuìom, ktorí prispeli do na‰ej zbierky
a chcem v‰etk˘ch ubezpeãiÈ, Ïe vyzbierané peniaze pôjdu naozaj do správnych rúk. 

Veºmi milo nás prekvapil príspevok 1000 Sk od ná‰ho pána primátora ªubomíra
Parízka, 500 Sk od neznámej volejbalistky a 10 Eur od pána predsedu Seneckej jed-
noty Coop. Nie kaÏd˘ má v dne‰nej dobe moÏnosÈ prispieÈ finanãne, ale mnohí ºu-
dia sa pri nás aspoÀ zastavili a povzbudili nás pekn˘m slovom. Na‰li sa aj takí, kto-
rí sa veºmi preºakli a nechceli si nás ani vypoãuÈ, ani letáãik vziaÈ. 

I keì som robila zbierku v na‰om meste po prv˘ krát, som ‰Èastná, lebo suma
13.038 Sk nás v‰etk˘ch veºmi pote‰ila.

Skalica (11.975,50 Sk)
„Skalica je pjekné mjesto“ spieval legendárny Janko Blaho. Jeho slová pri‰li do

Skalice z blízkeho Smolinského zanôtiÈ svalov˘ dystrofik Tibor Langer (32r.) a prv˘
krát sa v tomto meste rozletel belas˘ mot˘º. Jeho pomocníkmi boli ‰tudentky 2. A zo
Strednej zdravotnej ‰koly na Lichardovej ulici. 2. A: Jana ·urínová, AlÏbeta Trnková,
Miroslava, Kubi‰ová, Lucia Gregu‰ová, Denisa, Îáková, Eli‰ka Vaculková, p. profe-
sorka, Kuãerová. Samozrejme, Ïe nech˘bal ani Tibiho otec Tibor st. 

Spi‰ská Nová Ves (20.502 Sk)
ëal‰ia premiéra sa odohrala vìaka mamine Stanka Pa‰ku (10r., svalov˘ dystro-

fik) pani Anne. 

Stropkov (17.000 Sk)
Mamina roka v Stropkove, Katka Kertisová (má troch chlapcov so svalovou dys-
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trofiou: Maro‰ (15r,), Adam a David (dvojiãky, 12r.). Pri zbierke jej pomáhali Ïiaci
z I. Z· na ul. Hrnãiarskej pod vedením Dr. Andrei Kazmovej. 

Svidník (8.550 Sk)
V tomto mesteãku sa zbierka organizovala po druhy krát. OpäÈ zásluhou

·tefánie Petríkovej, maminy Adiana (7r., nervosvalové ochorenie). 
E‰te jej slová: Jeden mal˘ chlapec sa p˘tal, no ão zbierame peniaÏky, keì sme

mu vysvetlili na ão, povedal, Ïe keby to vedel, nekúpil by si zmrzlinu a prispel by
nám:

Zbierku nám pomáhala organizovaÈ Lucia Petriãková, Zuzka Petríková, Adriana
Feãkaninová, Martina KelevedÏievová, Michaela âakurdová, Veronika Adamová,
Andrea Ligová, Ivana Ivanãová, Zuzana Gajdo‰ová, Ivana Dzurová.

Stará Turá (9.012 Sk)
Sú mestá, o ktoré sa uÏ dlh‰ie usilujeme aby tam bola zbierka. Medzi tieto mes-

tá patrí aj Stará Turá. Veºmi sme sa pote‰ili, keì nám v jedno ráno pri‰iel mail
Zuzky Hra‰nej, sestry PeÈa Hra‰ného (19r., svalov˘ dystrofik), Ïe by rada organizo-
vala zbierku. Pomocníãkami jej boli: ªuba Juráãková, Peter Horeãn ,̆ Helena ·ol-
cová, Veronika Melicherová, Monika Struháriková, Michaela Prchlíková, Zuzana
Hra‰ná

Trakovice (7.024 Sk)
V‰ade dobre, doma najlep‰ie. To si povedala mamina Janka Horného (13r., sva-

lov˘ dystrofik) pani Helena. Helka organizuje zbierku kaÏd˘m rokom a tento rok
sa sústredila vyloÏene na svoju rodnú dedinu. Ako to bolo, pí‰e v liste: 

Pri‰iel DeÀ belasého mot˘ºa a zaãala sa zbierka. Mala som z toho trocha obavy,
ako to v‰etko dopadne. DeÀ bol veºmi pekn ,̆ slneãn .̆ UÏ poãas vyuãovania Ïiaci
prispievali do pripravenej pokladniãky. Poobede sme sa zi‰li s dobrovoºníkmi, kto-
rí s radosÈou pomohli pri tejto akcii. V‰etci boli veºmi ochotní aj a som sa nesta-
ãila ãudovaÈ ako im to ide. Nikto neodmietol prispieÈ, kaÏd˘ sa snaÏil pomôcÈ, do-
stali sme aj obãerstvenie. âo som si najviac cenila, bol láskav˘ prístup k nám, za ão
v‰etk˘m srdeãne ìakujem, hlavne t˘m, ão sa zúãastnili a pomohli pri tejto zbier-
ke, v ktorej sa vyzbieralo 7.024 Sk. 

Pomáhali nám: pani uãiteºka Alenka Holická, pani uãiteºka Filipová, Petrá‰ová
Dominika, Belokostolská Kristínka, Mi‰oviãová Terézia, Jurkoviãová Evka, Cepková
Monika, Buãková Adriána, Piknová Stanka, Krausová Kristínka, Henãík Tomá‰ko,
Vojtech Dominik, Hamarová Lucka, Beláková Martinka, Karinka a mamiãka, 
p. Piknová Jana. 

Trebi‰ov (11.000 Sk)
Druh˘ krát sa v Trebi‰ove rozletel belas˘ mot˘º zásluhou Milana Ivani‰ina (38r.

svalov˘ dystrofik). Tento rok mu v˘datne pomohli na‰i ãlenovia: Stano Vavrek,
Maro‰ Klimão, mamina Radka (12r. svalov˘ dystrofik) Monika Zmijová a Inka
Vaseková.
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Trenãín (28.007,50 Sk)
7. roãník zbierky ubehol ako voda dolu Váhom, a my môÏeme hodnotiÈ tento

rok ako úspe‰n .̆ Podarilo sa nám vyzbieraÈ 2x takú sumu, ako poãas minul˘ch roã-
níkov. Dosiahli sme to aj t˘m, Ïe sme vytvorili viacej skupiniek. 

Teraz prejdem k tomu dôleÏitému, teda k t˘m, ktor˘m treba srdeãne poìako-
vaÈ za úãasÈ, osvetu a venované finanãné prostriedky - v celoslovenskej zbierke
DeÀ belasého mot˘ºa.

Poìakovanie patrí: Mirke Gombárovej a jej milej a dobrej mamine Evke, Jarke
Gábri‰ovej a jej posádke - Aniãke Sedlákovej, Janke Minárikovej, Zuzke Va‰kovej,
RasÈovi Chupáãovi a mojim dobrovoºníkom - Martinke, Charliemu a dvom ‰tu-
dentkám ZdruÏenej strednej ‰koly obchodnej v Novom meste nad Váhom - Livke
Klãovej a Nikolke Lendackej. Pripojila sa k nám aj ZdruÏená stredná ‰kola hotelo-
v˘ch sluÏieb a obchodu v Trenãíne, a to - Lenka Galková, Katka ëurí‰ková, Mária
Bzenická, Evka Belicová, Lucka Fehérová, Simonka ·vajdová, Kristínka Pokorná,
Marián Bernát a Milan Zachara. Pote‰ili nás aj futbalisti AFC PovaÏanu Nové mes-
to nad Váhom a vyzbieranú ãiastku mi odovzdal ich hráã Jaro Gazdian. ëalej nám
prispeli Atletick˘ klub a Stredná priemyselná ‰kola strojnícka v Novom Meste n. V.
Poìakovanie patrí v‰etk˘m t˘m ºuìom, ktorí si na‰li ãas, zastavili sa pri nás a chá-
pajúc na‰u zbierku nás podporili. Trenãianskej TV ìakujeme za odvysielanie re-
klamn˘ch spotov, za celkovú medializáciu na‰ej zbierky, ale aj za príspevok. Vìaka
Trenãianskej TV boli ºudia tento rok informovanej‰í a k nám ústretovej‰í...

V neposlednom rade patrí poìakovanie aj mojim blízkym a známym a to krst-
nému otcovi Milanovi Dirnbachovi, ktor˘ mi sprostredkoval zbierku ako hospodár
v AFC PovaÏan, v atletickom klube, na „priemyslovke“, ãim ma milo prekvapil.....
Ale nielen sprostredkoval, ale aj prispel do pokladniãky, mojej mame, ktorá nám
nachystala obãerstvenie a zakúpila cukríky, ktor˘mi sme obdarovávali najmen‰ích.
ëalej finanãne pomohli moji krstní rodiãia, babka ·tefánia, rodina Uhlíková,
Klãová, Ma‰anová, Mitanová a Dávidko Hladk ,̆ ktor˘ nám zo svojho prasiatka da-
roval 64,- Sk, za ão dostal od nás aÏ dvoch mot˘ºov, ãomu sa veºmi te‰il. V‰etk˘m
t˘mto patrí na‰e poìakovanie za ochotu a snahu pomôcÈ.

Na záver by som e‰te chcel vyzvaÈ aj ostatn˘ch ãlenov z Trenãína, alebo z blíz-
keho okolia, aby sa zaãali angaÏovaÈ za „na‰u“ OMD a budúci rok sa k nám pri-
dali a pomohli nám tak v na‰om úsilí.
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Pozdravujem v‰etk˘ch ãlenov OMD a obzvlá‰È t˘ch, ktorí nelenili a 8. júna 2007
pomáhali

S pozdravom „Marcelo“ Dirnbach

Milí priatelia,
dovoºte mi podeliÈ sa s vami o dojmy s ná‰ho dÀa Belasého mot˘ºa v Trenãíne.

Cel˘ Trenãín mal tak povediac pod palcom Marcel Dirnbach, ktorému touto cestou
ìakujem za zodpovedné rozdelenie stanoví‰È a doruãenie pokladniãiek, mot˘likov
a ostatn˘ch potrebn˘ch materiálov. Dokonca i poãasie vybavil úÏasné....

Spolu sme mali tu‰ím 3 stanovi‰tia. Ja so svojou skupinkou som bola v Bille na
Sihoti. Zaãali sme okolo 9:30h. Spoãiatku som ºudí oslovovala len ja, ale postupne
sa osmelili aj moji dobrovoºníci.

ªudia boli ako vÏdy rôzni. I milí, i bez záujmu a aj takí, ão si mysleli, Ïe mot˘li-
kov predávame a p˘tali sa koºko to stojí... Tak sme ich museli vyviesÈ z omylu. Iní
dokonca veºmi chválili noãnú reláciu na Slovenskom Rozhlase o ktorej som ani ne-
vedela. (Andy má‰ ich sympatie, vraj si krásne rozprávala... ale i ostatní.) Nemá to
náhodou niekto nahraté? Vypoãula by som si s radosÈou.

Inak deti mali s mot˘likov najviac radosti i keì sa nám ich pár rozpadlo. No, veì
krehk˘ Ïivot - krehké krídla belasého mot˘ºa. Okolo 15:00h. sme uÏ mali rozdané
v‰etko do bodky a tak sme na‰u zbierku ukonãili a pokladniãky s vyzbieranou su-
mou odniesli Marcelovi, ktor˘ následne v‰etko zodpovedne zrátal a vypísal zápis-
nicu. V rámci súÈaÏivosti sme si pokladniãky podpísali aby sa vedelo, koºko na-
zbierala ktorá skupina. Tej mojej sa podarilo vyzbieraÈ 8.136,- Sk za 5 a pol hodi-
ny, myslím Ïe krásne!

Aniãka, Janka, Zuzka a RasÈo - jedin˘ odváÏny chlap VëAKA za va‰u odvahu,
pomoc, obetavosÈ a podporu. Moje „ìakujem“ v neposlednom rade patrí aj pani
riaditeºke S˘korovej a pani uãiteºke Porubanovej zo Z· Jána Lipského
v Trenãianskych Stankovciach, ktoré sa o zbierku pokúsili i na ‰kole a Zuzku uvoº-
nili z vyuãovania, aby nám mohla pomáhaÈ.

VëAKA samozrejme v‰etk˘m Vám, ktorí ste nám podali pomocnú ruku a pri-
speli, aby ste nám pomohli ÏiÈ ná‰ mot˘li Ïivot. UÏ teraz sa te‰ím na ìal‰iu spolu-
prácu nie len o rok na zbierke. 

Dobrovoºníci v Trenãíne:
Z· s M· Jána Lipského v Trenãianskych Stankovciach (zástupkyÀa Zdenka

Baková).
S pozdravom va‰a ãlenka Jarmila Gábri‰ová

Trnava (33.672,50 Sk)
Do zorganizovania „DÀa“ sa pustila Helenka Róbová, mamina ªubka (16r., sva-

lov˘ dystrofik). Jej pravé ruky, spoluorganizátori boli PeÈo Szigeti a Lydka Macha-
lová. 

Helenka ìalej ìakuje t˘mto dobrovoºníkom: Barbore Ga‰paroviãovej, Silvii
Dedíkovej, Janke ·Èibrányovej, Simone Pavlikovskej, Emke Heribanovej, Kristíne
Pfievlockej, Petre MoÏuchovej, Marcele Kuli‰ovej, Slávke Slezákovej, Mirke Taká-
ãovej, Zuzane Sabovej - ‰tudentky Pedagogickej a sociálnej akademie v Trnave
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Dominike Bachratej, Zuzane Hornáãkovej, Helenke Markovej, Monike Biháryovej,
Ivane Dritomskej, Denise Horinovej - ‰tudentky Strednej zdravotníckej ‰koly
v Trnave Janke Dubovskej a Evke Dani‰ovej. 

Tvrdo‰ín, Trstená (26.488 Sk)
Tu sa konala zbierka po tretí krát pod zá‰titou ná‰ho dlhoroãného ãlena Mirca

Bielaka (26r., svalov˘ dystrofik) Jeho pomocníkmi boli: Ján Kunik, Lucia Kuniková,
Miroslav Bielak st., Miroslava Bielaková, Vladimír Tomá‰ik, Andrea Chovanová,
Beáta KuváÀová, Júia Zo‰ãáková, Michaela Me‰ková, Klaudia Lucká, Ivana Mi‰ka-
líková, Nikoleta Me‰ková, Îaneta KuráÀová, Lenka Drahulová, Kri‰tof Zajac,
Martin Me‰ko, Klaus Rieman, Janka Lenãudová, Adriana Jaro‰ová, Zuzana Filková,
‰tudetky SP· a OA Tvrdo‰ín, Ïiaãky Z· Marie Medveckej.

Levice, Veºk˘ ëur, Lok (6.700 Sk)
Po druh˘ krát zorganizoval „DeÀ“ v okolí svojej rodnej dedinky Michal Kramár

(26r., svalov˘ dystrofik). Medzi jeho pomocnikmi boli: Veronika Holeãková, Natália
RusÀáková, Barbora Dani‰ovská, Andrea Belánová, Patrik Gergo, Veronika Iblová,
Michaela Iblová, Gabriela Spasiarová, Du‰an Bednárik. Tento rok sa pridali aj Pali
a Aniãka Bôbovci (svalová dystrofiãka).

Veºk˘ Krtí‰ (12.400 Sk)
Keì sme oslovili Erika ·puntu (23r., svalov˘ dystrofik), ãi sa nechce pustiÈ do zor-

ganizovania „DÀa“ vo svojom okolí, ani na chvíºu nezaváhal a pustil sa do orga-
nizovania. Jeho vìaka patrí najmä: Lenka Hlaãoková, Diana Maslíková, Vratko
Sirági, Michaela Labáthová, Petra ·i‰ková, Zita Rimajová, Lucia Pivková, Elena
Vilhanová, Darina Mäsiarová, Karinka Vilhanová, Elena ·puntová.

Zlaté Moravce (5.410 Sk)
Feri Fábry (52r., svalov˘ dystrofik) organizoval „DeÀ“ uÏ tri krát, z toho po dru-

h˘ krát v Zlat˘ch Moravciach. Prv˘ rok válãili s Imrom Horváthom v Nitre. Ferimu
pri zbierke veºmi pomohli jeho kamaráti Marián Kúsek a Ïiaci 9. triedy cirkevnej
‰koly v Zlat˘ch Moravciach. 
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Zvolen, Sliaã (22.840 Sk)
Po druh˘ krát zorganizovala „DeÀ“ Martina Poniãanová, mamina Jakubka (5r.,

svalov˘ dystrofik).

Îilina (92.507 Sk) 
8. jún - „DeÀ belasého mot˘ºa“ 2007, (deÀ ºudí so svalovou dystrofiou) bol dÀom,

kedy ‰iroká verejnosÈ bola na stanoviskách - BILLA, CARRFOUR, HYPERTESCO, 
METRO, KINEKUS a na Národnej ulici pod redakciou Îilinsk˘ch novín -MY, na
Mariánskom a na Hlinkovom námestí oboznámená jednak so Ïivotom a iniciatívami
Organizácie muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike a tieÏ so symbolom
belasého mot˘ºa, ktor˘ je krehk ,̆ ale ºahko zraniteºn ,̆ ako je ãasto aj Ïivot kaÏdého
ãloveka.

Neoddeliteºnou súãasÈou „DÀa belasého mot˘ºa“ bola celonárodná zbierka,
z ktorej na základe „·tatútu“ OMD v SR sa ºuìom s neuromuskulárnymi ochore-
niami odkázan˘m na pouÏívanie invalidn˘ch vozíkov, zloÏit˘ch pomôcok, alebo
prístrojov pomáha zakúpiÈ tie zdravotné pomôcky, ktoré ‰tát nefinancuje úplne,
alebo vôbec. Osveta, ktorá bola súãasÈou tejto kampane a celá táto akcia mala veº-
k˘ zmysel. V Îiline sa vyzbieralo 93.577,- Sk, ão je v porovnaní s minul˘m rokom
o 15.157,- Sk viac.

Poìakovanie za aktivitu a podporu pri organizovaní celonárodnej zbierky 
patrí ãlenom OMD v SR a v‰etk˘m dobrovoºníkom z radu pracujúcich, osobn˘m 
asistentom, Ïilinsk˘m ‰tudentom Obchodnej akadémie -Veºká okruÏná, Gymnázia
- Kráºovnej pokoja na ZávaÏí, Gymnázia Sv. Franti‰ka z Assisi na Hurbanovej ulici,
Bilingválneho gymnázia na ulici Tomá‰a RuÏiãku. 

ZároveÀ ìakujeme vedeniu v‰etk˘ch horeuveden˘ch obchodn˘ch centier, ktorí
nám vy‰li v ústrety a sprístupnili nám ochotne svoje priestory.V neposlednom rade
srdeãná vìaka patrí aj v‰etk˘m, ktorí svojim príspevkom pomohli rozh˘baÈ „kríd-
la belasého mot˘ºa“. 

DeÀ sme zakonãili v Hypertescu pri slávnostnom krájaní vynikajúcej a nádher-
nej mot˘ºovej torty, ktorú nám upiekla p. Zimenová z Varína. NemoÏno nespome-
núÈ ani ochotnú pracovníãku Hypertesca p. BéÏovskú, ktorá nám kaÏdoroãne veº-
mi v˘datne a spoºahlivo pomáha pri sãítaní zbierky.

Priatelia, bolo nám cÈou, Ïe sme si 
mohli navzájom pomôcÈ... Vedomie, Ïe
vám - nám nejaká pomôcka uºahãí a sprí-
jemní kaÏdodenn˘ Ïivot je pre nás siln˘m
motívom, kvôli ktorému sa te‰íme na „ná‰
deÀ“ opäÈ o rok!!! Veºa spokojnosti a zda-
ru vám v‰etk˘m prajú 

OMD-áci z Klubu Farfalletta Îilina. 

Malé jubileum - päÈroãnicu zbierky pre
mot˘liky má na svedomí na‰a dlhoroãná
ãlenka Majka Smolková (42r) pri na‰om
stolíku na pe‰ej zóne za zastavila pani,
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ktorá s nami zotrvala asi 3 hodiny. Za ten ãas nám ponúkla spoluprácu, bola z klu-
bu potápaãov. Poz˘vala nás nie len pod vodu, na kone, ale aj na zoskok padákom
chcela nám veºmi nejak˘m spôsobom pomôcÈ, svoju priazeÀ nám napokon vyjad-
rila tak, Ïe sa pridala k na‰im dobrovoºníkom a zaãala oslovovaÈ ºudí. TakÏe milí
OMD-áci, ak má niekto z vás chuÈ a odvahu sa potápaÈ, alebo lietaÈ pod padákom,
môÏeme vám daÈ na pani Janu kontakt.

Pomocníkmi boli usilovné mot˘liky: Alenka Cvachová, Monika Bujnová, Mária
Marková, Libu‰ka DrahÀáková, Mária Labudová, Anna DrahÀáková, Mariana
Pu‰kárová, Michaela Chabadová, Kamila Chabadová, Ladislav Chabada, Katarína
Svrãková, Martina Grigová, Jana Cibulková, Anna Bandúrová, Martina GaÏová,
Monika Mare‰ová, Jana GaÏová, ªuba ·kvarnová, Anna Slivková, Zuzana
Chabadová, Silvia Kováãiková, Michaela Novisedláková, Lucia Remencová,
Martina Zvolenská, Magdaléna Kvasnicová, Radka Môciková, Mária Kieferová,
Zuzana KubaÀová, Martin Kaão, Ivana Slivková, Martina Racková, Ján Îiak, Pavol
Majtán, Jakub Barto‰, Mária Kubiãková, Paula ·afáriková, Renáta Labudová,
Radka ·trbová, Michal Kondela, Martin ·turek, Tomá‰ La‰tík, Franti‰ek ·turek,
Vladimír La‰tík, Du‰an Hradsk ,̆ Gabika Tokarská, Barbora Bugalová, Dominika
Hru‰ková, Zuzana Michalková, Anna Dendisová, Katarína Kubová, Vladimíra
MartvoÀová, Lucia Bíziková, Anna BaláÏová, Matej Berthoty, Dominik Bednárik,
Patrik Bednárok, Peter Kon‰tial, Viktória Su‰ková, Adriana ·ichtová, Simona
Îiduliaková, Ing. Beatrix Franeková, ªudmila Kováãová, Miroslava Bere‰ová, Lenka
Dobrucká, Kristína Holbiãková, Patrícia ·upejová, Lenka Novosadová, Veronika
Franeková, Petra Fujdiaková, Miroslava âepelová, Franti‰ek ·tefanica, p. Zime-
nová, p. ·tefan

Poznámka redakcie:
Poprosíme v‰etk˘ch, ktorí sa chcú e‰te niekomu cez ná‰ ãasopis poìakovaÈ,

nech nám napí‰u. Ich poìakovania, ãi aj iné postrehy t˘kajúce sa DÀa belasého
mot˘ºa uverejníme v Ozvene ã. 3. e-mail: omd@omdvsr.sk.
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Vydali sme kartiãku o anestézii
* do pozornosti v‰etk˘m ãlenom so svalovou dystrofiou

a lekárom *

Do osobitnej pozornosti v‰etk˘ch ãlenov so svalovou dystrofiou a in˘mi nervo-
vosvalov˘mi ochoreniami, rodiãov detí so svalovou dystrofiou a taktieÏ v‰etk˘m
lekárov, ktorí majú v starostlivosti pacientov s NSO a ktor˘ch zaujíma problemati-
ka t˘chto závaÏn˘ch svalov˘ch ochorení dávame, Ïe na‰a organizácia vydala kar-
tiãku o anestézii.

Kartiãka obsahuje zhrnuté základné zásady pri podávaní anestézie u pacientov
s NSO. Tieto zásady sú jednou zo zloÏiek ‰peciálnej zdravotnej starostlivosti a le-
kárskeho prístupu, ktoré kaÏd˘ pacient s NSO vyÏaduje.

Dôvodom pre vydanie tejto kartiãky boli ãasto sa opakujúce otázky na‰ich ãle-
nov - pacientov s NSO, hlavne rodiãov detí so svalovou dystrofiou, ako postupovaÈ
v prípade, Ïe hrozí u nich operácia. Dôvodom je aj skutoãnosÈ, Ïe mnohokrát nie
sú samotn˘m lekárom známe alebo dostupné tieto ‰pecifické poÏiadavky na anes-
téziu u pacienta s NSO.

K samotnému chirurgickému zákroku a podaniu anestézie u tak˘chto pacien-
tov treba pristupovaÈ obzvlá‰È opatrne a s plnou profesionalitou, dopredu sa pri-
praviÈ na rôzne komplikácie, ktoré môÏu nastaÈ. Nesprávne vedená anestézia
u pacienta s dystrofiou môÏe viesÈ k ÈaÏkému po‰kodeniu uÏ aj tak postihnut˘ch
svalov a viesÈ k prudkému zhor‰eniu stavu, ãi dokonca môÏe ohroziÈ Ïivot pacien-
ta s NSO.

Predná‰ka o vedení anestézie odznela na medicínskom seminári na tému
„Multidisciplinárna starostlivosÈ u pacientov s NSO“ v roku 2005 vo Vyhniach
a pripravil ju MUDr. Viktor Agalerev - anesteziológ z Kliniky anesteziológie, re-
sustitácie a intenzívnej medicíny vo FN Brno. Doktor Agalerev vypracoval dodato-
ãne na na‰u ÏiadosÈ a pre potreby vydania tejto kartiãky zhrnutie predná‰ky a naj-
dôleÏitej‰ie zásady pri vedení anestézie u pacientov s NSO.

Odborn˘ patronát nad vydaním kartiãky prevzal profesor MUDr. ªubomír Lis˘
pre dospel˘ch pacientov a MUDr. Roman Mego pre deti. Obidvoch lekárov - ne-
urológov ‰pecializujúcich sa na NSO môÏu tak pacienti ako aj lekári kontaktovaÈ
v prípade potreby odborn˘ch konzultácií.

Kartiãka popri zásadách obsahuje v‰etky osobné údaje o pacientovi, názov sva-
lového ochorenia, alergie vrátane kontaktu na o‰etrujúceho lekára. Na kartiãke
nájdu lekári aj odkazy na odborné materiály, ktoré sa venujú problematike anes-
tézie u pacientov so svalovou dystrofiou. Nájdete tu aj kontakty na doktora Lisého
a Mega a osobitné odporúãania pre pacientov a ich rodinn˘ch príslu‰níkov na ão
si dávaÈ pozor, keì uÏ k operácii príde.

Kartiãka má formát obãianskeho preukazu a je vytlaãená ako skladacie leporelo.
Odporúãame v‰etk˘m ãlenom s NSO prípadne rodiãov detí s NSO nosiÈ túto

kartiãku nepretrÏite so sebou spolu s kartou poistenca a obãianskym preukazom.
Spolu s t˘mto ãíslom Ozveny posielame bezplatne a cielene kartiãku v‰etk˘m

ãlenom so svalovou dystrofiou. KeìÏe sme omylní, upozorÀujeme v‰etk˘ch, ktorí
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z akéhokoºvek dôvodu kartiãku nedostanú, nebudú maÈ alebo majú o Àu záujem,
aby sa ozvali do sídla organizácie (telefónne ãísla a e-mail adresa sú uvedené v ti-
ráÏi). Obratom im ju za‰leme.

Vyz˘vame aj lekárov, ktorí majú v starostlivosti pacientov s NSO a títo nemu-
sia byÈ na‰imi ãlenmi, aby sa nám ozvali. Radi im kartiãku aj vo väã‰om poãte (pre
viacer˘ch pacientov) bezplatne za‰leme.

Úprimné poìakovanie patrí v‰etk˘m, ktorí sa na vypracovaní a vydaní kartiãky
postupne podieºali - MUDr. Agalerovi, profesorovi Lisému a MUDr. Megovi a Mar-
tinovi Jurá‰ovi za grafickú úpravu.

Mery Duraãinská 

Presadzujeme komplexné rie‰enie 
problematiky pacientov, aj na‰ich ãlenov,

ktorí sú na dlhodobej umelej pºúcnej ventilácii
v domácom prostredí (DUPV)

Nezisková organizácia Centrum samostatného Ïivota sa v máji obrátila na
Ministerstvo zdravotníctva SR s návrhom na rie‰enie starostlivosti o pacienta na
DUPV, súãasne svoj návrh poslala na vedomie aj na‰ej organizácii. 

Dne‰nú nerie‰enú situáciu povaÏujeme za váÏnu, celá starostlivosÈ a jej manaÏ-
ment je na rodine a blízkych, ktorí musia vyvíjaÈ nadºudské úsilie, aby to zvládli.
Alarmujúce sú prípady, kedy zdravotné poisÈovne (Apollo) sa zdráhajú preplatiÈ
d˘chací prístroj do domáceho prostredia a proces vybavovania respirátora z rôz-
nych príãin neúmerne predlÏujú a nere‰pektujú práva pacienta a jeho osobnosÈ.

Veºké obavy spôsobujú aj záÏitky ãlenov na DUPV, ktorí v prípade náhleho zhor-
‰enia stavu sa ocitnú akokeby vo „vzduchoprázdne“ - nepatria Ïiadnemu zdra-
votnému zariadeniu do starostlivosti. Rodinní príslu‰níci koºkokrát hºadajú ne-
mocnicu ochotnú prijaÈ pacienta v tak váÏnom stave, prípadne si ho prekladajú
z oddelenia na oddelenie. Osobitne treba spomenúÈ, Ïe zdravotnícke zariadenia
nie sú absolútne vôbec prispôsobené na starostlivosÈ o ãloveka s tak ÈaÏk˘m zdra-
votn˘m postihnutím.

Preto sme sa rozhodli návrh CSÎ podporiÈ a na MZ SR sa OMD v SR obrátilo
s podrobnou anal˘zou súãasného stavu a s návrhom na rie‰enie ão najväã‰ieho 
poãtu problémov, s ktor˘mi denne bojujú tak na‰i ãlenovia na DUPV, ako aj ich
najbliÏ‰í 

Máme 12 ãlenov, prevaÏne chlapcov s DMD vo veku od 15 do 25 rokov, jedna
pacientka má 64, ktorí sú na DUPV. 

Vzhºadom na rozsiahlosÈ materiálu vám priná‰ame jeho najdôleÏitej‰ie ãasti:
Anal˘za súãasného stavu a návrh rie‰enia komplexnej starostlivosti o pacien-

tov s umelou pºúcnou ventiláciou v domácom prostredí - podpora návrhom zo
dÀa 15. 5. 2007, ktoré MZ SR predloÏilo Centrum samostatného Ïivota, n. o. 
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Anal˘za súãasného stavu
Osobitne dôleÏitá je skutoãnosÈ, Ïe sami pacienti informujú o zlep‰ení kvality

svojho Ïivota. Umelá pºúcna ventilácia pre nich a ich blízkych znamená moÏnosÈ
doÏiÈ sa dospelého veku, uºahãenie d˘chania, zlep‰enie spánku a celkového pro-
spievania, majú viac energie a sú ãulej‰í. D˘chací prístroj môÏu nosiÈ pripojen˘ na
vozíku, a tak majú moÏnosÈ byÈ aktívnej‰í, zapojiÈ sa do rodinného alebo sociál-
neho Ïivota. Kvalita Ïivota tak˘chto pacientov je v domácom prostredí neporov-
nateºne vy‰‰ia ako leÏiaceho pacienta na oddeleniach anesteziológie a intenzívnej
medicíny (OAIM).

Napriek tomu, Ïe ide o vysoko ‰pecializovanú zdravotnú starostlivosÈ, moderné
lieãebné postupy a technológie dovoºujú pri dôkladnom manaÏmente poskytova-
nie UPV aj v domácom prostredí. Popri zv˘‰ení kvality Ïivota pacienta je takáto dl-
hodobá domáca starostlivosÈ pre verejné zdravotné poistenie a samotné zdravot-
né poisÈovne finanãne v˘hodnej‰ia (20.680,- Sk/1 o‰etrovací deÀ na OAIM v po-
rovnaní s 27.300,- Sk/1 mesiac dlhodobej domácej podpornej ventilácie) . 

Dôverne poznáme problémy, ktoré ºudí s t˘mto ochorením sprevádzajú a tieÏ
poznáme problémy a ÈaÏkosti ich rodinn˘ch príslu‰níkov, ktorí im poskytujú ne-
pretrÏitú 24-hodinovú starostlivosÈ. 

Súãasn˘ nerie‰en˘ stav v oblasti respiraãn˘ch zlyhaní a následnej umelej pºúcnej
ventilácie pacientov je mimoriadne váÏny a neprijateºn .̆ Nerie‰en˘ stav zah⁄Àa
viaceré za sebou idúce problémy - predpisovanie d˘chacieho prístroja do domá-
ceho prostredia lekárom a zdravotníckym zariadením, schvaºovanie resprirátora
zdravotnou poisÈovÀou, zabezpeãenie primárnej a ‰pecializovanej starostlivosti
o takéhoto pacienta v domácom prostredí a o‰etrovateºskú starostlivosÈ o pacien-
ta v domácom prostredí. 

Dnes preto existujú prípady, kedy sú pacientovi a jeho rodine nedostupné po-
kroky a nové technológie v respiraãnej starostlivosti. Napriek snahe rodiny, vôli sa-
motného pacienta a odporúãaniam lekárov mu nie je umoÏnená umelá pºúcna
ventilácia v domácom prostredí. Konkrétne vieme o 2 uÏ aj medializovan˘ch prí-
padoch pacientov s muskulárnou dystrofiou - na‰ich ãlenoch, ktor˘m zdravotná
poisÈovÀa Apollo odmietala preplatiÈ a zapoÏiãaÈ d˘chací prístroj do domáceho
prostredia.

Zabezpeãenie zdravotnej aj o‰etrovateºskej starostlivosti je len na pleciach ro-
dinn˘ch príslu‰níkov - tí vybavujú d˘chací prístroj, zdravotnícky materiál, lieky
a pomôcky potrebné na DUPV, súãasne sa nepretrÏite 24 hodín denne fyzicky sta-
rajú o pacienta a vykonávajú v‰etky úkony o‰etrovateºskej starostlivosti (v˘mena
kan˘l, odsávanie hlienov, dezinfekcia materiálov, podávanie infúznych roztokov
a iné). To v‰etko na úkor vlastnej práce, oddychu, zdravia a Ïivota celej rodiny a
ostatn˘ch detí v nej. V prípade náhleho zhor‰enia zdravotného stavu, keì je väã‰i-
nou ohrozen˘ samotn˘ Ïivot pacienta, musia obvolávaÈ a hºadaÈ zdravotné zaria-
denie, ktoré je ochotné a má vytvorené podmienky na prijatie pacienta v tak váÏ-
nom stave a s tak˘m veºmi ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím.

Situácia je dlhodobo neudrÏateºná a vyÏaduje komplexné a ur˘chlené rie‰enie.
Súhlasíme s názorom Centra samostatného Ïivota, n. o. a po zhrnutí ide o tie-

to PROBLÉMY v súvislosti s DUPV:
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•  neexistencia jednotného formulára Ïiadosti na DUPV, ktorú vyplní zdravotníc-
ke zariadenie,

•  absencia indikaãn˘ch kritérii (podmienok, ktoré musia byÈ splnené), aby pa-
cienti mohli byÈ prepustení s UPV z nemocniãnej do domácej starostlivosti - dnes
sa schválenie preplatenia a zapoÏiãania d˘chacieho prístroja do domáceho pro-
stredia riadi len intern˘m predpisom zdravotnej poisÈovne (prípad V·ZP) alebo
je ponechané na voºné uváÏenie jej revízneho lekára (Apollo a ostatné zdra-
votné poisÈovne) bez toho, aby boli chránené práva pacienta na dostupnú zdra-
votnú starostlivosÈ,

•  nezabezpeãená následná primárna a ‰pecializovaná zdravotná starostlivosÈ
a príslu‰nosÈ k zdravotníckemu zariadeniu, ktoré takéhoto pacienta pravidelne
monitoruje a zabezpeãí jeho dispenzarizáciu, pravidelné kontroly, hospitalizá-
cie v prípade zhor‰enia stavu, prepravu do a z zdravotníckeho zariadenia a sú-
ãinnosÈ medzi v‰eobecn˘m lekárom/pediatrom - neurológom - pneumológom -
OAIM,

•  nedostatoãná edukácia pacientov indikovan˘ch na DUPV a ich rodín, 
•  neexistujúca metodika starostlivosti o pacientov s UPV v domácom prostredí,
•  nezabezpeãená o‰etrovateºská starostlivosÈ v rodine,
•  nie je dorie‰ené zabezpeãenie a hradenie „hovoriacich kan˘l“ pre pacientov na

DUPV - tracheostómia po‰kodzuje aj ústnu komunikáciu. Komunikácia môÏe
byÈ u mnoh˘ch pacientov obnovená pouÏitím relatívne malej tracheostomickej
tuby, ktorá umoÏÀuje únik vzduchu okolo d˘chacích ciest a chlopÀou na roz-
právanie, 

•  nepochopiteºné zaÈaÏovanie rodiny, ktorá musí vybavovaÈ potrebn˘ zdravot-
nícky materiál kaÏdé 3 mesiace (!) cez v˘nimku u revízneho lekára na riadi-
teºstve svojej zdravotnej poisÈovne a vysoké doplatky na materiál súvisiaci
s DUPV, predov‰etk˘m: infúzne a dezinfekãné roztoky, kanyly, sterilné rukavice
a obväzy, ‰tvorce, krémy, podloÏky, plienky, ‰peciálnu v˘Ïivu a rôzne iné po-
trebné veci, 

•  nerie‰ená situácia ako sa zachovaÈ v prípade v˘padku elektrickej energie v do-
mácnosti,

•  nekompenzované finanãné nároky na vysokú spotrebu elektrickej energie.

Návrh rie‰enia:
Vypracovaná metodika starostlivosti o pacienta na DUPV by mala upravovaÈ

najmä tieto uvedené okruhy problematiky:
1. Základnú indikáciu ochorení pre DUPV s ohºadom na deti, adoscelentov a do-

spel˘ch.
2. Súhlas pacienta s DUPV (v prípade nedospel˘ch aj rodiãov) a schopnosÈ rodi-

ny zabezpeãiÈ túto lieãbu v domácom prostredí. 
3. Ktor˘ lekár alebo zdravotnícke zariadenie je navrhovateºom DUPV (OIAM

a o‰etrujúci lekár).
4. Ktor˘ lekár je registrujúcim lekárom (o‰etrujúci lekár).
5. Kde budú pacienti s DUPV po prepustení dispenzarizovaní (anesteziologické

ambulancie).
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6. Kto je odborn˘m garantom a poskytovateºom následnej zdravotnej starostli-
vosti - príslu‰nosÈ pacienta k zdravotníckemu zariadeniu po prepustení 
z nemocnice, ktoré zabezpeãí pravidelné kontroly, urgentnú hospitalizáciu
v prípade infektu alebo zhor‰enia stavu, prepravu do a z nemocniãného za-
riadenia prispôsoben˘m a na to vybaven˘m prostriedkom na kontroly aj
v prípade prijatia do nemocnice

7. Ktor˘ lekár predpisuje potrebn˘ zdravotnícky materiál a pomôcky (napr. v‰e-
obecn˘ lekár/pediater na odporúãanie ‰pecialistu - o‰etrujúceho lekára OAIM)

8. SúãinnosÈ v‰eobecn˘ lekár/pediater - OAIM - ìal‰í ‰pecialisti (napr. pneumo-
lóg, neurológ)

9. Rozvrh pravideln˘ch kontrol a ktor˘ lekár ich vykonáva (napr. raz za mesiac
alebo ãastej‰ie v domácom prostredí, pravidelne raz za 3 mesiace lekár vyko-
ná komplexnú kontrolu) vrátane adekvátnej kontroly pacienta s DUPV pulz-
n˘m oxymetrom na detekciu hlienov˘ch zátok 

10. Prílohy: jednotn˘ formulár Ïiadosti o realizáciu DUPV, ku ktorej sa priloÏí le-
kárska správa, individuálne vypracovan˘ lieãebn˘ a o‰etrovateºsk˘ plán, pí-
somné vyhlásenie zdravotníckeho zariadenia a o‰etrujúceho lekára o zabez-
peãení následnej zdravotnej starostlivosti; zoznam zdravotn˘ch v˘konov 
DUPV; personálne, technické a materiálne zabezpeãenie o‰etrovateºskej sta-
rostlivosti vrátane zabezpeãenia a plného hradenia „hovoriacich kan˘l“; zais-
tenie technického servisu 

ëalej by mala byÈ zaruãená:
1. Etickú a zákonnú povinnosÈ lekárov informovaÈ o moÏnosti lieãby dychovej ne-

dostatoãnosti dlhodobou umelou pºúcnou ventiláciou prostredníctvom tra-
cheostómie

2. Zabezpeãenie edukácie pacienta a jeho rodiny lekárom s cieºom, aby boli 
informovan˘ o lieãbe DUPV, o odhlieÀovacích technikách, o moÏnostiach roz-
poznania a lieãby interkurentn˘ch respiraãn˘ch ochorení a v spolupráci s fir-
mou distribujúcou d˘chacie prístroje pochopili v˘znam medicínskych prístrojov
a získali dostatoãnú zruãnosÈ na ich efektívne vyuÏívanie a súãasne vedeli ako
postupovaÈ v prípade v˘padku elektrickej energie doma

3. 8 - hodinová o‰etrovateºská starostlivosÈ v rodine
4. PovinnosÈ zdravotníckeho zariadenia upovedomiÈ o takomto pacientovi regio-

nálneho prevádzkovateºa elektro - energetickej distribuãnej sústavy (napr. Zá-
pado-, Stredo- a V˘chodoslovenská energetika) 

5. Garanciu zdravotn˘ch poisÈovní na plnú úhradu v˘konov a zdravotníckeho
materiálu na základe lieãebného a o‰etrovateºského plánu/protokolu.
Zdravotné poisÈovne budú viazané metodick˘m pokynom a v prípade, Ïe stav
pacienta je stabilizovan˘ a spæÀa indikáciu na DUPV budú povinné na základe
vyplnenej Ïiadosti uhradiÈ d˘chací prístroj a zapoÏiãaÈ ho. 

Na základe vy‰‰ie uveden˘ch skutoãností popri inom Ïiadame:
Predov‰etk˘m Ïiadame ur˘chlené vypracovanie odborného materiálu a meto-

diky pre umelú pºúcnu ventiláciu v domácom prostredí pre deti, adoscelentov



Z NA·EJ âINNOSTI OOOOzzzzvvvveeeennnnaaaa   2222 ////2222000000007777

50

a dospel˘ch, ktoré bude komplexne rie‰iÈ v‰etky okruhy s t˘m súvisiacich problé-
mov. Následne vydanie odborného usmernenia vo forme metodického pokynu
a jeho zverejnenie vo Vestníku MZ SR tak, aby uvedené metodické usmernenie
bolo bez rozdielu záväzné pre V·ETKY zdravotnícke zariadenia, zdravotné po-
isÈovne a o‰etrovateºské agentúry na Slovensku.  

Privítame vzájomnú spoluprácu medzi odbornou obcou a zdruÏeniami, ktoré
zastupujú dotknut˘ch pacientov a ich rodiny. 

Ponúkame na‰e poznatky a priamu skúsenosÈ zo Ïivota pacientov s DUPV a ich
blízkych. 

Záverom sa na MZ SR obraciame so ÏiadosÈou o písomné vyjadrenie k uvedenej
problematike a návrhom.

Andrea Madunová, Mária Duraãinská za OMD v SR
11. júna 2007 v Bratislave

Projekt „Centrálna databáza ãesk˘ch 
a slovensk˘ch pacientov s DMD/BMD -

Medzinárodn˘ register DMD/BMD“

Obãianske zdruÏenie Parent Project, ktoré zdruÏuje rodiãov detí s Duchenno-
vou (DMD) a Beckerovou muskulárnou dystrofiou (BMD) v âeskej republike vedie
centrálny register ãesk˘ch a slovensk˘ch pacientov s t˘mito zaváÏn˘mi genetick˘-
mi ochoreniami. Register je otvoren˘ aj pacientom zo Slovenska a v súãasnosti je
v databáze evidovan˘ch pribliÏne 10 slovensk˘ch pacientov s DMD. 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR podporila tento projekt ãiastkou
13.000 ãesk˘ch korún. 

Hlavn˘m cieºom projektu je sledovanie pacientov s DMD/BMD a vytvorenie da-
tabázy pre budúcu klinickú ‰túdiu. Podstatou projektu je zhromaÏdenie maximál-
neho mnoÏstva informácií o ãesk˘ch a slovensk˘ch pacientoch, definovanie mutá-
cií v dystrofinovom géne, ktoré sú zodpovedné za rozvoj ochorenia a jeho prenos
v rodinách. Získané informácie budú vyuÏité pri medzinárodnej spolupráci so sve-
tov˘mi v˘skumn˘mi centrami, ktoré pracujú na v˘voji budúcej génovej lieãbe t˘ch-
to druhov svalov˘ch dystrofií.

âeská databáza je svojim rozsahom dát aj prepracovaním urãite v˘nimoãná, vo
svete existujú len 4 ìal‰ie takéto databázy vo Francúzsku, Veºkej Británii, Holand-
sku a USA.

Do databázy môÏu byÈ v prápade záujmu zaradení aj slovesnkí pacienti s DMD
a BMD.

Podmienkou je maÈ k dispozícii kópie lekárskych nálezov a urobenú kompletnú
diagnostiku: svalové enz˘my, EMG vy‰etrenie s DNA anal˘zou, svalovú biopsiu
a prípadne ìal‰ie vy‰etrenia.
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Pred zaradením do databázy je takisto potrebn˘ informovan˘ súhlas („Súhlas
pacienta so zdravotníckymi v˘konmi„) zákonného zástupcu pacienta. 

V prípade, Ïe nie je moÏné urobiÈ kompletnú diagnostiku Vá‰ho dieÈaÈa s DMD
na Slovensku alebo v prípade, Ïe chcete Va‰e dieÈa zaradiÈ do databázy treba kon-
taktovaÈ MUDr. Petra Vondráãka, Klinika detskej neurológie, Fakultná nemonica
Brno na e-mailovej adrese pvondracek@fnbrno.cz alebo telefónnom ãísle 00420 -
532 234 934.

Zdravotnú starostlivosÈ a diagnostiku v zahraniãí schvaºuje revízny lekár zdra-
votnej poisÈovne po predloÏení Ïiadosti na konkrétnom ich formulári v prípade,
Ïe ju nie je moÏné zabezpeãiÈ na Slovensku.

BliÏ‰ie informácie o projekte a dokumenty na stiahnutie
nájdete na:

http://www.parentproject.cz/, http://dystrofie.registry.cz/

Kontaktné osoby projektu
Ing. Pavlína Petrásková
Parent Project, obãanské sdruÏení
Krkono‰ská 22, 543 01 Vrchlabí
telefón: 00420 - 737 374 297
e-mail: parentproject@parentproject.cz

MUDr. Petr Vondráãek
Fakultní nemocnice Brno
âernopolní 9, 625 00 Brno
telefón: 00420 - 532 234 934
e-mail: pvondracek@fnbrno.cz

Centrá spolupracujúce na projekte Centrálna databáza DMD/BMD
pacientov
Doc. MUDr. Milu‰e Havlová, CSc.
Centrum pro nervosvalová onemocnûní
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Katefiinská 30, 128 21 Praha 2

as. MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dûtské neurologie 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika dospûl˘ch 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Doc. MUDr. TaÈána Mafiíková, CSc.
Ústav biologie a lékafiské genetiky 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

as. MUDr. Dana ·i‰ková
Ambulance pro nervosvalová onemocnûní
Oddûlení dûtské neurologie
Fakultní Thomayerova nemocnice s polikli-
nikou
VídeÀská 800, 140 59 Praha 4 - Krã
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Podrobn˘ ãlánok o tomto projekte nájdete na vynovenej stránke
www.omdvsr.sk, sekcia Svalová dystrofia, podsekcia V˘skumné projekty. 

Zahraniãné aktivity OMD v SR
Od zaãiatku roku 2007 prebiehajú zahraniãné aktivity OMD v SR vo viacer˘ch

oblastiach. 
EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations)
OMD v SR ako ãlen V˘konného v˘boru EAMDA sa zúãastÀuje pravideln˘ch te-

lekonferencií (poradné stretnutie cez telefón) a zároveÀ sme informovaní o prí-
pravách V˘roãného valného zhromaÏdenia a konferencie vo Var‰ave. V˘roãné 
valné zhromaÏdenie a odborná medzinárodná konferencia sa bude konaÈ od od
27. do 30. septembra v tomto roku vo Var‰ave, Poºsko. Príprava a usporiadanie po-
dujatia prebieha za pomoci poºskej Organizácie muskulárnych dystrofikov.

Projektová spolupráca 
Dostali sme 2 ponuky na zahraniãnú spoluprácu pri príprave a podávaní pro-

jektov na EÚ. 
Prv ,̆ komunikáciu viedla Miriam Carl z Myology Research Group, Department

of Neurology, Charité Universitätsmedizin Berlin, predstavoval sociálno - medicín-
sky v˘skum o potrebách pacientov so svalovou dystrofiou a o v˘zname „informo-
van˘ch pacientov“. Podstatou projektu malo byÈ porovnanie 2 rozdielnych zdra-
votníckych systémov a úrovne informovanosti pacientov o ich potrebách a lieãbe
z V˘chodnej a Západnej Európy - porovnanie ná‰ho systému so systémom vo
Veºkej Británii. Pre nedostatok ãasu do koneãného termínu na odovzdanie EU pro-
jektov nakoniec zahraniãní partneri podali len projekt na národnej úrovni.

Druh˘ návrh na spoluprácu pri podávaní EU projektu pri‰iel z talianskej OMD
(UILDM, Rím). Komunikáciu viedla Robeta Stebel, Youth Programme. Projekt mal
byÈ zameran˘ na mlad˘ch ºudí s postihnutím, ktorí pochádzajú z prímestsk˘ch 
oblastí ‰tátov EÚ a mal trvaÈ 2 roky. Poãas t˘chto 2 rokov by sa konali pravidelné
stretnutia mlad˘ch, kde by sa uãili nové zruãnosti, animátorske techniky, ktoré by
viedli k ich aktivizácii a schopnosti viesÈ ìal‰ích mlad˘ch ºudí vo svojom regióne.
Tak ako v prvom prípade, aj tu sa kvôli ãasovej tiesni nakoniec zahraniãní partne-
ri rozhodli projekt na EÚ nepodaÈ.  

Zahraniãná spolupráca
Boli sme oslovení Alexandrou Panovic zo ZdruÏenia dystrofikov v Juhobáãskom

MUDr. Jan Stanûk
Klinika dûtské neurologie
Fakultní nemocnice s poliklinikou 
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava

as. MUDr. Petr Vondráãek, Ph.D.
Klinika dûtské neurologie
Fakultní nemocnice Brno
Pracovi‰tû dûtské medicíny
âernopolní 9, 625 00 Brno
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obvode s návrhom na spoluprácu. Toto zdruÏenie je regionálne pre oblasÈ
Vojvodiny, inak patrí pod OMD v Srbsku. ·pecifikom vojvodinskej organizácie je
jej multinárodnostné fungovanie - jej ãlenmi sú Srbi, Chorváti, Slováci, Rumuni aj
Maìari. Preto sme boli na na‰e prekvapenie oslovení v slovenskom jazyku - na ci-
vilnej sluÏbe je v organizácii pôvodom Slovák. Forma spolupráce nebola bliÏ‰ie 
‰pecifikovaná, po na‰ej odpovedi, aby ju bliÏ‰ie konkretizovali sme dostali návrh
na podpis zmluvy o zahraniãnej spolupráci a spoloãnom postupe v niektor˘ch 
oblastiach. Pred v‰eobecnou zmluvou sme im navrhli spoluprácu na konkrétnych
projektoch podºa vzájomnej potreby pre na‰ich ãlenov. ëalej sme im ponúkli moÏ-
nosÈ vo forme zahraniãnej reportáÏe predstaviÈ svoju organizáciu, Ïivot vo
Vojvodine a podmienky a ÈaÏkosti ºudí so svalovou dystrofiou u nich v krajine nám
a na‰im ãlenom v Ozvene. Na odpoveì zatiaº ãakáme.

V˘mena informácii  
Informácie a nové poznatky z v˘skumu DMD dostávame

naìalej od Dr. Scheuerbrandta z Nemecka, ktoré sú pre nás
veºmi cenné. O dianí v orgánoch EÚ a lobovaní za záujmy ºu-
dí so vzácnymi ochoreniami na úrovni EÚ, kam patrí aj svalo-
vá dystrofia, sme boli priebeÏne informovaní od Francoise
Salama z francúzskej OMD (AFM, ParíÏ). Naposledy sme do-

stali od p. Salama aj najnov‰ie a povzbudivé v˘sledky v˘skumu v oblasti DMD.
Preklad tejto správy prinesieme v budúcom ãísle Ozveny. 

Mery Duraãinská

Klikni na www.omdvsr.sk
Po 3 rokoch existencie na‰ej webovej stránky pri‰iel ãas na jej zmenu. A tak 21.

5. 2007 bola spustená na‰a vynovená a obsahom rozsiahlej‰ia ale aj prehºadnej‰ia
stránka. 

Rozrastá sa okruh aktivít ná‰ho OeMDéãka, roz‰iruje sa prístupnosÈ internetu
domácnostiam na Slovensku. Dne‰ná doba velí byÈ „viditeºn˘m a ãitateºn˘m“ prá-
ve prostredníctvom internetovej siete.

Hlavn˘m dôvodom preão sme sa rozhodli pre rekon‰trukciu stránky po obsa-
hovej stránke bol fakt, aby na nej bolo voºne prístupné ão najväã‰ie mnoÏstvo 
informácií pre ão naj‰ir‰í okruh uÏívateºov internetu. Teda pre ãlenov - ºudí so sva-
lovou dystrofiou a in˘m ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím, laickú verejnosÈ a na‰ich
priaznivcov a takisto pre odbornú verejnosÈ - lekárov, ktorí majú v starostlivosti
pacientov s NSO a zdravotnícky personál.

Pribudli nové rubriky v HLAVNOM MENU stránky ako Poradenstvo (on - line),
ktoré obsahuje samostatné sekcie Sociálne, Zdravotné poradenstvo a Linka dôve-
ry. ëal‰ími nov˘mi rubrikami sú DeÀ belasého mot˘ºa, Kluby OMD, UÏitoãné info,
Legislatíva, 2% z dane. 
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Linka dôvery prechádza na automatick˘ systém. Vá‰ príspevok po odoslaní síce
nevidíte, ale v tej chvíli sa dostal do administraãného prostredia, kde ho na‰a psy-
chologická poradkyÀa Gabika spracuje a po jej odpovedi sa zobrazí aj na stránke.
Dúfame, Ïe na‰a psychologická poradÀa Vám bude aj naìalej dobre slúÏiÈ.

ZároveÀ chceme daÈ do pozornosti aj Diskusné Fórum.
Prihlásen˘ch je celkom 41 ãlenov, ale aktivita fóra je uÏ men‰ia. Pokojne vy-

tvárajte nové témy, ak Vás zaujíma nejaká nová problematika alebo sa s nami
chcete podelit o svoje skúsenosti ãlovûka s dystrofiou, napí‰te na e-mail 
webmaster@omdvsr.sk a my Vám ju obratom vytvoríme.

Staré rubriky hlavného menu boli prestavané a doplnené o nové sekcie. 
Na titulnej stránke nájdete vÏdy novinky a najãerstvej‰ie informácie o tom, ão

sa bude diaÈ alebo správy z podujatí OeMDeãka, ktoré sú práve za nami.
âlenov so svalovou dystrofiou aj lekárov zvlá‰È upozorÀujeme na rubriku

Svalová dystrofia, kde pribudli nové sekcie V˘skum a starostlivosÈ a V˘skumné
projekty. Do ìal‰ích podsekcií tu nájdete rozdelené kvantum zaujímav˘ch 
a aktuálnych odborn˘ch materiálov o nervovosvalov˘ch ochoreniach zo zahrani-
ãia, napríklad ãlánky o Duchennovej muskulárnej dystrofii, o projekte „Centrálna
databáza ãesk˘ch a slovensk˘ch pacientov s DMD/BMD“, abstrakty predná‰ok
z konferencie v Bratislave v septembri 2006 a pribudnú o fyzioterapii pre pacien-
tov s NSO, vysvetlivky odborn˘ch v˘razov a mnohé ìal‰ie.

Pre na‰ich priaznivcov a podporovateºov je dôleÏité, Ïe na‰a ãinnosÈ je transpa-
rentná, a preto na www.omdvsr.sk nájdu v rubrike O nás tak Stanovy organizácie
ako aj V˘roãné správy spolu s finanãn˘mi správami.

„Webmajstermi“ stránky sú na‰i ‰ikovní ãlenovia Mirko Bielak z Oravy a Alenka
HradÀanská z Bratislavy.

Na internetovej stránke sa priebeÏne stále pracuje, dopæÀajú sa texty do nie-
ktor˘ch rubrík, ìakujeme preto za pochopenie.

A na záver? Jediné. Neváhaj a klikni na www.omdvsr.sk

Mapa stránky:

Titulná stránka
O nás - OMD v SR; História a orgány organizácie; Stanovy organizácie; EAMDA;

StaÀte sa na‰im ãlenom; V˘roãné správy. 
Svalová dystrofia - NSO a ich druhy; V˘skum a starostlivosÈ; Bulletin o NSO;

V˘skumné projekty.
Poradenstvo - Sociálne; Zdravotné; Linka dôvery.
Agentúra osobnej asistencie - Osobná asistencia a v‰etko o nej; Princípy osobnej

asistencie; dôleÏité info a tlaãivá; agentúra osobnej asistencie.
Aktivity - Aktivity na r. 2007; Letné tábory; Boccia - ‰port pre ºudí s ÈaÏk˘m po-

stihnutím; Odborné semináre a konferencie; Stretnutie ãlenov a priateºov OMD;
âasopis OZVENA.

DeÀ belasého mot˘ºa - Celoslovenská zbierka; Koncert belasého mot˘ºa; PouÏitie
financií zo zbierky.

Kluby OMD - Bratislava; PovaÏská Bystrica; Îilina.
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UÏitoãné info - Adresár kontaktov; Bezbariérové objekty; Va‰e názory a pripo-
mienky; Ostatné.

Legislatíva
2% z dane - Na ão sú urãené; PouÏitie 2%; Tlaãivá na 2%.
Diskusné fórum, Fotogaléria, Archív, Pomohli nám, Kde nás nájdete!

Kolektív zostaviteºov stránky OMD v SR

Rekondiãno-integraãn˘ pobyt 
pre ãlenov a priateºov 

Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR
3. - 7. október 2007, Hotel SæÀava, Pie‰Èany

Aj tento rok na‰e zdruÏenie organizuje rekondiãno-integraãn˘ pobyt pre svo-
jich ãlenov, ich rodinn˘ch príslu‰níkov a priateºov. Pôvodne sme plánovali pobyt
v hoteli Máj v Liptovskom Jáne, ale upustili sme od toho. Hotel Máj síce je bezba-
riérov ,̆ ale nie pre tak˘ vysok˘ poãet vozíãkarov, ak˘ sa na na‰ich stretnutiach
zúãastÀuje. 

Rozhodli sme sa preto opäÈ pre
hotel SæÀava. Minul˘ rok sme tam
v‰etci boli spokojní, preto sme radi,
Ïe nás opakovane prich˘lia. 

Ak˘ program sme pre Vás pripra-
vili? Zaãíname v stredu úvodn˘m
veãerom. ·tvrtok bude patriÈ hrám
a 1. Majstrovstvám OMD v bocci.
V piatok bude prebiehaÈ v˘stava
kompenzaãn˘ch pomôcok. Vysta-
vovaÈ budú takmer v‰etky firmy,
ktoré sa v súãastnosti pohybujú na

slovenskom trhu.
Sobota bude voºnej‰ia a vyvrcholením celého dÀa bude závereãn˘ galaveãer

s tradiãnou tombolou. Nebude ch˘baÈ ani celopobytov˘ turnaj v ‰achu.
Samozrejme nemôÏeme zabudnúÈ - kaÏd˘ veãer Vás ãaká tradiãné prekvapenie.

V tejto chvíli e‰te nevieme povedaÈ, ktorí umelci Vás prekvapia, ale te‰iÈ sa môÏe-
te urãite. 

Záujemcov o pobyt prosíme vyplniÈ a OBRATOM zaslaÈ návratku na na‰u adre-
su. Nájdete ju priloÏenú v tejto Ozvene. Na návratke budú aj moÏnosti prihlásenia
sa na rôzne súÈaÏe - záujemcovia zakrúÏkujte tie, ktor˘ch sa chcete zúãastniÈ.

Poplatok za pobyt je stanoven˘ na 1000 Sk na osobu. Poplatok je rovnak˘ aj pre
osoby, ktoré na pobyt nastúpia neskôr. 
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DystroRozhovor
Predstavujeme Vám milí ãitatelia novú rubriku "DystroRozhovor". Bude zame-

raná na ºudí, ktorí sa snaÏia aj napriek svojmu svalovému ochoreniu a ním spô-
sobenému zdravotnému postihnutiu, ÏiÈ aktívnym Ïivotom. Budú to ºudia - o-
sobnosti, ktorí sú svojim prístupom k Ïivotu a naladením zaujímaví, priam v˘ni-
moãní. 

Priestor budeme dávaÈ väã‰inou ºuìom so svalovou dystrofiou. Za prv˘ch ne-
oficiálnych hostí, vtedy e‰te nepomenovanej rubriky, môÏeme povaÏovaÈ aj na‰u
novú ‰ikovnú kolegynku Alenku HradÀanskú a nadané a obdivuhodné sestry
Kostové. Rozhovory s t˘mi na‰imi osobnosÈami nájdete v minul˘ch ãíslach
Ozveny. 

Ako kaÏdé pravidlo, aj na‰e bude maÈ v˘nimku. Ná‰ 
prv˘ oficiálny hosÈ Martin Unãovsk˘ má totiÏ sklerózu mul-
tiplex.

MaÈo je ãlenom OMD v SR od roku 2006. Od svojho vstu-
pu sa aktívne zapája do diania OeMDéãka. Pomáha hlavne
pri tlmoãení z jazyka anglického do reãi rodnej. Nedávno bol
zvolen˘ aj za predsedu ·K (‰portov˘ klub) Boccian OMD
Bratislava. PoloÏili sme mu zopár otázok:

1. Kde si bol a ão si robil do r. 2006, kedy si vstúpil do OMD?
Bol som na tejto planéte, konkrétnej‰ie na Slovensku, v Bratislave, a robil som

okrem neplechy aj svoju vtedaj‰iu prácu (manaÏér v obchodnej spoloãnosti), Ïil
beÏn˘ Ïivot, v ãom vlastne úspe‰ne pokraãujem ìalej.

2. âo robí‰ teraz? âím sa zaoberá‰? Kde pracuje‰?
Toto som ãiastoãne zodpovedal prvou odpoveìou. Pracujem v Centre projekto-

vej spolupráce Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako
metodik domácich projektov. Okrem toho sa zaoberám hrou boccia, stretávaním
sa s príjemn˘mi ºuìmi a hrou poker (to v‰ak zatiaº len amatérsky).

3. Prezraì nieão zo svojho súkromia.... deti.... kde b˘va‰...
Súkromie: Poviem reãou básnika: „Vypadol MaÈo zo sedla ãasu, narazil si zadok,

o súkromí je to v‰etko, viac uÏ ani riadok... Deti: Mám uÏ ãoskoro deväÈroãnú dcé-
ru Emku, ktorá mi robí veºkú radosÈ. B˘vanie: B˘vam vo svojom „novom“ bezba-
riérovom byte, ktorému zatiaº viem „‰éfovaÈ“ sám z vozíka alebo pomocou cho-
dítka. 

4. Pomaly 40tka na krku, si bez partnerky ... aké Ïeny majú u Teba ‰ancu?
V súãasnom období Ïeny nerie‰im - aj keì sú chvíle, kedy by mali ‰ancu tmavo-

vlásky alebo svetlovlasé, vysoké alebo nízke, silnej‰ie alebo ‰tíhle, belo‰ky alebo
tmavé, ale okrem spomenut˘ch u mÀa teraz Ïeny nemajú ‰ancu...
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5. Si predsedom ·K Boccian ... povedz nieão o Àom, o bocci ...
·portov˘ klub Boccian bol zaloÏen˘ za úãelom umoÏniÈ ãlenom OMD venovaÈ

sa tejto hre, zúãastÀovaÈ sa na turnajoch, ãi uÏ celoslovensk˘ch alebo domácich
(klubov˘ch), ale hlavne aby mali ìal‰iu moÏnosÈ relaxácie, oddychu a zábavy v prí-
jemnom kolektíve.

Samotnú hru boccia netreba predstavovaÈ, urãite ju v‰etci poznajú. Je popísaná
na mnoh˘ch web stránkach, aj OMD. Ani tu nie je veºa priestoru. Ak by sa chcel
niekto dozvedieÈ viac, nech mi ozve, rád mu o nej napí‰em. 

6. Si aj vá‰niv˘ hráã pokru, si hráã aj inak?
Vá‰niv˘ niekedy som, obãas aj v pokri. Veºmi ma zaujíma táto hra, alebo jej pod-

stata, ktorá spoãíva v riskovaní, "blafovaní", taktike, ‰Èastí a je v nej veºká dávka
napätia, pretoÏe tam platí jediné pravidlo, a to, Ïe nakoniec je v‰etko inak. 

7. Vie‰ ãíslo svojho ãlenského preukazu ? Sleduje‰ DystroLotériu?
âíslo môjho preukazu je 124. DystroLotériu nesledujem.

8. Povedz 6 ãísiel od 1 do 535 tak, Ïe z kaÏdej stovky vyberie‰ jedno...
39, 181, 260, 321,  445, 534 

DystroLotéria
Aj v minuloroãnom dvojãísle sme oznámili ‰esÈ ãísel spomedzi v‰etk˘ch ãlen-

sk˘ch preukazov ná‰ho zdruÏenia. Ozval sa nám jedin˘: Daniel Mita‰ík (136).
Osobitne mu preto blahoÏeláme a posielame stieracie Ïreby - moÏno sa ‰Èastena
miliónovej v˘hry usmeje práve na neho! 

Zopakujme si pravidlá DystroLotérie: kaÏd˘ ãlen OMD má ãlensk˘ preukaz
a kaÏd˘ ãlensk˘ preukaz ma svoje ãíslo. A práve z t˘chto ãísel Ïrebujeme pred vy-
daním kaÏdej novej Ozveny ‰esÈ a budeme ãakaÈ. âakaÈ, kto sa nám prihlási, Ïe
sme vyÏrebovali jeho ãíslo. Kto sa prihlási, tomu po‰leme stieracie Ïreby v hodno-
te 100 Sk. 

Kto si nev‰imol, Ïe sme vyÏrebovali ãíslo jeho ãlenského
preukazu?

Húska Ivan (300), Grichová Anna (321), Vida Vladimír
(414), Chmelková Emília (502), Taraã Maro‰ (88). 

Tak priatelia, je ãas skontrolovaÈ si ãísla svojich ãlensk˘ch
preukazov a nabudúce sa ozvite! 

Nové vyÏrebované ãísla (losoval MaÈo Unãovsk˘): 39, 181,
260, 321,  445, 534

11..
cceennaa
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Ako som na‰la anjela
Keì sme spolu s mojim synom Majkym odchádzali na prv˘ detsk˘ tábor do

Belu‰sk˘ch Slatín, mali sme trochu obavy. Ja ani tak nie ako Majky. Obával sa to-
tiÏ stretnutia s asistentom a to, Ïe s ním má stráviÈ väã‰inu dÀa bolo pre neho ne-
predstaviteºné. Preão? PretoÏe kaÏd˘ deÀ, takmer cel ,̆ trávi so mnou, svojou mat-
kou a nebol zvyknut˘ na nikoho okrem príslu‰níkov na‰ej rodiny.

Asistent, to bolo nieão nové, iné. Keì sme v‰ak pri‰li do tábora, v‰etko sa zme-
nilo ako ‰ibnutím zázraãného prútika. Prostredie bolo krásne, atmosféra úÏasná.
V‰etko umocÀoval e‰te jeden fakt. Na‰a asistentka Aìka Paulínyová. 

Bola to nielen super asistentka, ale aj zapálená pre kaÏdú aktivitu pre na‰e 
deti. ëal‰í rok sa práve ona stala animátorkou detského tábora. Jej charizma
vná‰ala do tábora rodinnú atmosféru a vìaka nej sme sa my, rodiãia, a na‰e rato-
lesti zÏili s asistentmi tak, ako by sme spolu trávili tábory odjakÏiva. Na‰a Aìu‰ka
je veºmi obetavá a pomáha ºuìom s láskou v srdci. Stala sa pomocníãkou aj v na‰ej
organizácii. Pomáha pri rôznych akciách, robí osobnú asistenciu atì. Táto jemná
bytôstka sa ãasom stala aj súãasÈou na‰ej rodiny. Zaãali sme sa stretávaÈ aj po tá-
bore a Aìka sa stala aj Majkyho birmovou mamou. Celá rodina sme nav‰tívíli aj
rodinu Paulínyov˘ch, aby sme spoznali ºudí, ktorí vychovali takého hodnotného
ãloveka a pravého kresÈana. MôÏem vám povedaÈ, Ïe aká je Aìka, taká je celá jej
rodina. Srdeãní, prívetiví ºudia, z ktor˘ch vyÏaruje veºa pozitívnej energie.

Po druhom tábore odi‰la Aìka na rok do Paraguaya v JuÏnej Amerike, vykoná-
vaÈ laickú misionárku a pomáhaÈ chu-
dobn˘m ºuìom v duchu kresÈanskej 
lásky. Cel˘ ten rok nám veºmi ch˘bala,
hlavne mne, pretoÏe stretnutie s Àou je
pre mÀa naãerpaním duchovnej sily,
ktorú tak veºmi potrebujem pri starost-
livosti o Majkyho.

âoskoro po jej návrate domov,
pri‰iel sem na Slovensko aj jej snúbenec
Carlos, ktorého tam spoznala. Aìka
nám ho pri‰la predstaviÈ a s Majkym si
hneì padli do oka. KeìÏe Carlos nevie
e‰te moc dobre po slovensky zaãal sa Majky uãiÈ ‰panielãinu. Som aÏ prekvapená
ako si tí dvaja rozumejú, hoci ich delí jazyková bariéra. Ak je v‰ak medzi ºuìmi lás-
ka a porozumenie, hovoria spoloãnou reãou.

A tak sme vìaka táboru spoznali anjela AëKU a teraz ìal‰ieho Karlosa. Som
vìaãná OMD, Ïe takéto tábory organizuje, lebo keby neexistovali, Aìku a Carlosa
by sme asi nespoznali a t˘m si uvedomujem o ão by sme boli ochudobnení. Toto
pí‰em nielen o sebe, Majkym, Aìke a Karlosovi, ale pí‰em to aj pre t˘ch, ão váhajú
ãi ísÈ do tábora.

Moje posledné slovo tohto ãlánku znie CHOëTE!!!
Renáta Káãerová
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Ahoj ºudkovia v OMD,
srdeãne vás zdravím z ìalekého Dánska, ktoré nie je aÏ také studené ako sa ho-

vorí (poãas zimy tu sneh ani neb˘va?), ale ãastej‰ie tu pr‰í. Koneãne som sa do-
pracovala k tomu, aby som Vám napísala aspoÀ zopár viet.

V prvom rade - mám sa celkom dobre, som uÏ v druhej polovici pobytu? âo sa
t˘ka ubytovania a ‰koly, v‰etko je tu prispôsobené, nemám problém so samostat-
nosÈou. Dokonca na moje poÏiadanie mi poÏiãali elektrick˘ vozík, aj keì je to ta-
ká rachotina, hlavná vec, Ïe ide (aj meno som mu dala Katarina). Tak vo voºnom
ãase chodím po okolí na prechádzky aj sama. âo sa t˘ka programu v ‰kole - uãíme
sa angliãtinu, aj dán‰tinu (ale z tej niã nevieme, je veºmi nároãná, ale pravda je aj
to, Ïe nemáme záujem sa ju veºmi uãiÈ). Potom máme ìal‰ie predmety - podºa
ná‰ho záujmu. Asi by som to nenazvala predmety, sú to skôr krúÏky, napríklad ja
som mala prv˘ semester GLAS-sklo, to je v˘roba veciãiek zo skla, COLLage-v˘roba
koláÏí a Indi mal ‰portové predmety, ako lezenie na stenu, plávanie.Teraz sme ma-
li posledné dni prázdniny a zajtra nám zaãína znova ‰kola - zaãína druh˘ semes-
ter. Budú sa nám meniÈ predmety, väã‰ina Slovákov bude maÈ sailing - plávanie 
loìkou na mori. V rámci vyuãovania chodieva na‰a skupina na malé v˘lety - spo-
znávame Dánsko, chodievame do múzeií… Pred 2 t˘ÏdÀami sme sa vratili z Malty
- GOZA, boli sme na 10-dÀovom ‰túdijnom pobyte, nemyslite si, nebola to Ïiadna
dovolenka, ale poãas v‰etk˘ch dní sme mali nabit˘ program. Bol roben˘ formou
spoznávacieho pobytu, chodili sme po historick˘ch pamiatkach, múzeách, spo-
znávali krajinu. Krajina mi uãarovala, poviem vám, viac sa mi páãi ako Dánsko, mo-
re bolo nádherné a bude to aj t˘m, Ïe je to teplej‰ia krajina (a ja tak milujem sln-
ko). Len ‰koda, Ïe poãasie sa nám aÏ tak nevydarilo, iba posledné tri dni bolo tep-
lej‰ie. Celá organizácia pobytu bola veºmi dobre zvládnutá, ale boli sme aj men‰ia
skupina ºudi.

Som naozaj rada a váÏim si, Ïe som mala takúto príleÏitosÈ „vyraziÈ“ do sveta
a tro‰ku spoznaÈ krajiny ako je Dánsko a Malta, pretoÏe ja som predt˘m nikdy tak
ìaleko nebola. 

Posielam vám aj pár fotiek. Fotku z Dánska, s na‰imi uãiteºmi - Martinou
a Tinou, uãia nás angliãtinu a dán‰tinu. Indi ako na hodine lezenia a pár foto
z Malty. Tak asi toºko pár slovami, ako si tu Ïijeme, s pozdravom 

Katka Alberová a pozdravuje aj INDI, AHOOJte a nech sa vám v‰etk˘m darí…
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Naj‰Èastnej‰í deÀ Ïivota

17. 4. 2007 pre mnoh˘ch deÀ, ako ktor˘koºvek in .̆ Pre mÀa a môjho manÏela
ten naj‰Èastnej‰í deÀ v na‰om Ïivote. Zaãal sa skoro ráno príchodom zdravotnej
sestriãky do na‰ej nad‰tandardnej izby v nemocnici na Antolskej ul. v Bratislave.
Priniesla mi infúzie a oznámila, Ïe narodenie ná‰ho prvorodeného synãeka, je na-
plánované na 8.30 h. Dovtedy mi dajú infúzie a potom prídu pre mÀa z „operaã-
ky“. âas i‰iel veºmi r˘chlo, cestou okolo na‰ej izby sa zastavila e‰te iná sestriãka,
ktorá nás tro‰ku povzbudila a porozprávala o jej deÈoch. A ani sme sa nenazdali
a uÏ bolo 8.30. Pri‰iel pre mÀa anesteziológ a cestou vo v˘Èahu sme sa rozprávali,
Ïe mi pichne epidurál. Ja som touto my‰lienkou nad‰ená nebola, lebo mám zlé
skúsenosti s touto formou anestézie. Celou cestou s nami i‰iel aj môj manÏel
Roman, ale pred dverami operaãnej sály sme sa museli rozlúãiÈ. MÀa preloÏili dva-
ja siláci na operaãn˘ stôl a zaãalo sa pichanie epidurálky. Nakoniec sme sa s anes-
teziológom dohodli, Ïe keì to nepôjde na prv˘ krát, tak ma uspí. A bolo to tu, ne-
podarilo sa a povedal - uspime ju. Tak som bola ‰Èastná. Potom vo‰iel na operaã-
ku môj lekár - Dr. Martin GaÏo - usmiaty ako vÏdy (e‰te som ho nevidela inak ako
usmiateho a to sme sa stretávali poãas celého tehotenstva) a zaãalo sa to naostro.
Po 5 minútach som upadla do spánku a keì som sa zobudila bola som e‰te na 
operaãnom stole. Nevedela som, ão sa deje a kde som, aÏ potom mi jedna zdra-
votná sestra hovorí: „máte krásneho vlasatého syna“ a v tom som si spomenula.
Ja som rodila. Niã viac mi nepovedala, ãi je mal˘ v poriadku a kde je. 

Potom ma preloÏili na posteº a odviezli na izbu. Na chodbe ma uÏ, cel˘ ‰Èastn˘
ãakal môj manÏel s fotoaparátom a ukazoval mi ná‰ho synãeka Jakubka, ktor˘ sa
narodil o 8.49 s mierami 3150 g a 50 cm. Moja jediná otázka znela: „je v poriad-
ku? Videl si ho?“ Roman ma chytil za ruku a povedal, Ïe je v najlep‰om poriadku.
Maliãk˘ je v inkubátore a po 3 hodinkách nám ho donesú na izbu. Tak sme i‰li na
na‰u izbu a ãakali. Cel˘ ãas som si dokola pozerala t˘ch pár fotiek, ão Roman na-
fotil. Stále ma chodili kontrolovaÈ lekári, sestriãky a potom pri‰la doktorka
Gregsová - a povedala, maliãkého máte uÏ vykúpaného na novorodeneckom od-
delení, idem im povedaÈ, aby vám ho uÏ doniesli. 

Môjho anjelika mi priniesli cca o 14.00. Ten okamih keì som ho zbadala
v náruãí detskej sestry a keì mi ho prv˘krát poloÏili na hruì, mi zostane navÏdy
v srdci. Bolo to nieão neopakovateºné, krásne, dojímavé, bolo to dokonalé ‰Èastie. 

Rodila som cisárskym rezom a prvé dni boli dosÈ bolestivé, ale po príchode do-
mov som na v‰etko zabudla a uÏ sa len nestaãíme diviÈ, ako ná‰ anjelik rastie. Dnes
uÏ má tri mesiace, zaãína vydávaÈ rôzne zvuky a na kaÏdého sa smeje. Je to ne-
opísateºn˘ pocit byt matkou a hlavne byt matkou takému zlatému dieÈatku, ako
je ná‰ Jakubko. Pekne papá, spinká a skoro vôbec neplaãe. Odkedy sa narodil, ne-
vieme ão je to televízor, lebo rad‰ej pozeráme na Jakubka.

Touto cestou by som chcela veºmi pekne poìakovaÈ predov‰etk˘m môjmu gy-
nekológovi doktorovi Martinovi GaÏovi z Prosanusu, ktor˘ ani jedenkrát nezapo-
chyboval, Ïe by nieão nemalo byÈ v poriadku, vychádzal mi v ústrety najviac ako
sa dalo a to ãi uÏ pri pravideln˘ch prehliadkach alebo priamo v nemocnici, kde
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nám vybavil, Ïe budeme s manÏelom maÈ k dispozícii izbu, kde budeme spolu. Je
to ãlovek, ktor˘ tu‰ím nevie ani byÈ váÏny, ja som ho videla vÏdy len s úsmevom na
perách a v dobrej nálade. To je doktor ako sa patrí, nikdy som nemala pochyb-
nosti, pocit neistoty, a to len vìaka tomuto skvelému doktorovi, ku ktorému ma
priviedol fakt, Ïe súkromne zdravotne stredisko Prosanus, ako jedno z mála, má
elektronicky ovládateºn˘ gynekologick˘ stôl, nakoºko v normálnych nemocniciach
sú gynekologické stoly veºmi vysoké a vyloÏiÈ ma naÀ, je takmer nemoÏné. Tak
som neváhala, zavolala a objednala sa. 

TaktieÏ moja vìaka patrí celému personálu gynekologickej kliniky, ktorej „‰é-
fuje“ dr. Borovsk ,̆ predov‰etk˘m pánovi primárovi Scholzovi, ktor˘ bol k nám veº-
mi ústretov˘ a pomohol nám s vybavovaním v˘nimky pri platení za nad‰tandard-
nú izbu a samozrejme v‰etk˘m sestriãkám, ãi uÏ z gynekológie alebo z novorode-
neckého oddelenia. Naozaj som sa cítila ako na dovolenke, resp. niekde, kde
slúÏia vám. Stretla som sa s personálom, pre ktor˘ je ich práca poslaním a ak by
som sa e‰te niekedy mala opäÈ rozhodovaÈ, kam ísÈ rodiÈ, tak to bude Antolská.

V neposlednej miere patrí moja vìaka manÏelovi, ktor˘ cel˘m tehotenstvom
prechádzal so mnou. Vstal v noci so mnou na WC, vozil ma do a z práce, „rodil“
so mnou a bol hlavne v prv˘ch dÀoch ná‰mu anjelikovi aj otcom aj mamou.
Narodenie ná‰ho syna je vyvrcholením na‰ej, dnes uÏ 16-roãnej známosti a je spl-
nením ná‰ho sna.

TaktieÏ ìakujem otcovi, ktor˘ za mnou kaÏd˘ deÀ chodil do práce, aby som
mohla v práci piÈ a mala ísÈ s k˘m na WC a taktieÏ ma vozil domov z práce. Moje
tehotenstvo bol ãas, kedy som „verila“ pri dvíhaní a manipulácii so mnou len môj-
mu manÏelovi a otcovi. Dávala som si veºk˘ pozor, aby som nespadla a nenechala
som sa nik˘m in˘m dvíhaÈ. 

V‰etko dopadlo v˘borne a chcela by som povzbudiÈ v‰etky "dystrofiãky", ktoré
majú pochybnosti resp. strach, nebojte sa. Bude to nároãné obdobie, ale nie ne-
prekonateºné. Sama som sa dosÈ bála, mala som mnoÏstvo otázok, na ktoré mi 
nemal kto odpovedaÈ, ale vÏdy som sa obrátila na Dr. GaÏa alebo na kamarátku,
ktorá bola v tom ãase taktieÏ tehotná a ãakala uÏ druhé dieÈa.

Dnes pre‰li tri mesiace a my s Jakubkom
sme doma spolu s Luckou (na‰ou 
opatrovateºkou) a maminou. S jednou som
prvú polovicu dÀa a s druhou druhú. Lucka
je na‰a „druhá mamina“. Je to mamina
troch deti a ten najúÏasnej‰í ãlovek, akého
sme pre ná‰ho Jakubka mohli nájsÈ. Je veºmi
‰ikovná a deti sú jej Ïivotom. Jakubko má
veºké ‰Èastie, Ïe sme na‰li takúto v˘bornú 
opatrovateºku, ktorá je uÏ súãasÈou na‰ej
rodiny. Tatino chodí cez deÀ do práce
a veãer a v noci má „sluÏbu“ on. 

Sme ‰Èastná rodinka. 

Zuzana, Roman a Jakubko ToÏiãkovi
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V‰etko na „O“
OMD - organizácia optimistick˘ch, odu‰evnen˘ch 

ochotn˘ch, obetav˘ch osobností. 
OMD - odborníci obhajujúci ohrdnut˘ch obãanov, 

ochraÀujúci, ob‰ÈastÀujúci ostatn˘ch organizovan˘ch
osôb.

OZVENA - ozajstná okrasa OMD! Obºúben˘ obeÏník
odberateºov. Odborná, obãerstvujúca, ob‰írne oboha-
cujúca obzory. Oznamuje, oboznamuje, objasÀuje, 
odmeÀuje... Oãividne originálny obsah! Odporúãam
objednaÈ!

OKTÓBER - oãakávané obdobie. OdcestovaÈ!
ObsadiÈ objednané osídlo! OdhodiÈ ostych, oddycho-
vaÈ, odpoãívaÈ, oslavovaÈ, ob‰ÈastÀovaÈ ostatn˘ch...
Omamné okamÏiky, obºúbená olympiáda, oãarujúce 
osadenstvo, opojné obãerstvenie... OÏijete, ozdraviete,
omladnete... Odchod odtiaº oplaãete...

Odkaz ostatn˘m: OMD ovenãiÈ orchideami... OdmeniÈ ováciami... OspevovaÈ 
ódami!

Klaudia Vániová

Diaºniãné známky versus obãania so zdravotn˘m postihnutím

Otázka 1: Je obãan, ktor˘ je odkázan˘ na individuálnu prepravu osobn˘m mo-
torov˘m vozidlom osloboden˘ od povinnosti maÈ diaºniãnú známku?

Otázka 2: Ak prepravujú rodiãia, resp. príbuzní svojho zdravotne ÈaÏko postih-
nutého ãlena rodiny, ktor˘ je odkázan˘ na prepravu autom a sám nemá vodiãsk˘
preukaz, do ‰koly, zariadenia ãi hocikde inde a vysadia ho, ako je to na spiatoãnej
ceste, ak on uÏ v aute nesedí?

Odpoveì: V zmysle ustanovenia § 6 ods. 7 zákona ã.135/1961 Zb. o pozemn˘ch
komunikáciách (cestn˘ zákon) v znení neskor‰ích predpisov sú útvary Policajného
zboru oprávnené, v rámci vykonávania dohºadu nad bezpeãnosÈou a plynulosÈou
cestnej premávky, kontrolovaÈ dodrÏiavanie povinnosti oznaãenia motorového
vozidla nálepkou pri pouÏití vymedzen˘ch úsekov diaºnic, ciest pre motorové vo-
zidlá alebo ciest I. triedy.

Podºa § 6 ods. 5 písm. ch) cestného zákona sa úhrada neplatí pri motorov˘ch vo-
zidlách, na ktoré sa obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím poskytuje peÀaÏ-
n˘ príspevok na zv˘‰ené v˘davky súvisiace so zabezpeãením prevádzky osobného
motorového vozidla. Uveden˘ peÀaÏn˘ príspevok sa poskytuje v súlade s ustano-

Sociálne okienko
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vením § 64 zákona ã. 195/1998 Z. z. o sociálne pomoci v znení neskor‰ích predpi-
sov. V zmysle ods. 6 písm. b/ tohto ustanovenia peÀaÏn˘ príspevok na kompenzá-
ciu zv˘‰en˘ch v˘davkov súvisiacich so zabezpeãením prevádzky osobného moto-
rového vozidla moÏno poskytnúÈ aj obãanovi s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím,
ktor˘ je podºa § 17 odkázan˘ na individuálnu prepravu osobn˘m motorov˘m vo-
zidlom a ktor˘ nie je vlastníkom alebo drÏiteºom osobného motorového vozidla,
ale jeho prepravu zabezpeãuje fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykoná-
vanie prepravy. 

Dokladom, ktor˘m moÏno objektívne preukázaÈ priznan˘ peÀaÏn˘ príspevok je
rozhodnutie o poskytnutí peÀaÏného príspevku na zv˘‰ené v˘davky súvisiace so
zabezpeãením prevádzky osobného motorového vozidla. Oznaãenie vozidla len
príslu‰n˘m osobitn˘m oznaãením nepostaãuje.

Vzhºadom na vy‰‰ie uvedené v prípade, Ïe motorové vozidlo nie je oznaãené
nálepkou, ktorou sa zaplatenie úhrady za uÏívanie vymedzen˘ch úsekov diaºnic
a ciest pre motorové vozidlá oznaãen˘ch dopravn˘mi znaãkami preukazuje a vodiã
vozidla sa preukáÏe rozhodnutím o poskytnutí peÀaÏného príspevku na zv˘‰ené v˘-
davky súvisiace so zabezpeãením prevádzky osobného motorového vozidla, hºadí sa
naÀ ako na vozidlo, ktoré zaplatenú úhradu má, priãom fyzická prítomnosÈ zdra-
votne ÈaÏko postihnutej osoby vo vozidle v ãase kontroly nie je rozhodujúca.

Prevzaté: ãasopis Informácie 1/2/2007, ktor˘ vydáva ZPMP 

Úprava súm Ïivotného minima od 1. júla 2007

Sumy Ïivotného minima sa upravujú vÏdy k 1. júlu beÏ-
ného kalendárneho roka a to na základe koeficientu rastu
ãist˘ch peÀaÏn˘ch príjmov na osobu alebo 
koeficientu rastu Ïivotn˘ch nákladov nízkopríjmov˘ch do-
mácností. Tieto údaje poskytuje vÏdy ministerstvu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny ·tatistick˘ úrad SR. Pri valorizácii sa
zohºadÀuje niÏ‰í koeficient. 

Îivotné minimum je spoloãensky uznaná minimálna hra-
nica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej

hmotnej núdze, ão je pre 4 ãlennú rodinu po 1. 7. 2007 - 13 390,- Sk mesaãne 
(5 130 + 3 580 + 2 340 + 2 340).

Valorizácia súm Ïivotného minima podºa indexu rastu Ïivotn˘ch nákladov níz-
kopríjmov˘ch domácnosti o 2,9 %, bude maÈ vplyv na úpravu v˘‰ky súm Ïivotného
minima od 1. júla 2007 nasledovne:

1. suma 4.980,-Sk sa upraví na sumu 5.130, - Sk, v prípade ak ide o jednu plno-
letú fyzickú osobu (t.j. platná suma Ïivotného minima bude zv˘‰ená o 150,-Sk),

2. suma 3.480,-Sk sa upraví na sumu 3.580, - Sk, v prípade ak ide o ìal‰iu spo-
loãne posudzovanú fyzickú osobu (t.j. platná suma bude zv˘‰ená o 100,-Sk),

3. suma 2.270,-Sk sa upraví na sumu 2.340,- Sk, ak ide o zaopatrené neplnoleté
dieÈa a o nezaopatrené dieÈa (t.j. platná suma bude zv˘‰ená o 70,-Sk).



64

Îivotné minimum a zákon o sociálnej pomoci 
Na sumu Ïivotného minima sú napojené aj kompenzaãné príspevky, ktoré sa 

obãanom s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím poskytujú podºa zákona o sociálnej
pomoci: 

– peÀaÏn˘ príspevok na osobnú asistenciu - hranica je 3-násobok Ïivotného mi-
nima na osobu, pri v˘poãte v˘‰ky príspevku. Ak obãan príjmom prekroãí hranicu
3-násobku ÎM, môÏu nastaÈ dve situácie: 

a) peÀaÏn˘ príspevok na osobnú asistenciu sa bude vyplácaÈ v zníÏenom rozsahu
alebo 
b) peÀaÏn˘ príspevok na osobnú asistenciu sa nebude vyplácaÈ vôbec. 
Pri v˘poãte sa zohºadÀuje rozsah pomoci v hodinách na ktoré je obãan odkázan .̆
– peÀaÏné príspevky urãené na zv˘‰ené v˘davky súvisiace s hygienou, odieraním

‰atstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, na diétne stravovanie, prevádzku
osobného motorového vozidla - hranica je 2-násobok Ïivotného minima na oso-
bu, ak túto hranicu obãan prekroãí peÀaÏn˘ príspevok na zv˘‰ené v˘davky sa ne-
vypláca, 

– peÀaÏn˘ príspevok za opatrovanie - pri v˘poãte sa pouÏíva 1,2 násobok ÎM ak
má opatrovan˘ obãan dôchodkovú dávku a táto je vy‰‰ia ako 1,2 násobok ÎM, po-
tom o tú ãasÈ, ktorá presahuje hranicu, zníÏi sa príspevok za opatrovanie, 

– v prípade, Ïe obãan, ktor˘ opatruje popri opatrovaní pracuje, jeho príjem ne-
smie prekroãiÈ sumu 2-násobku ÎM (práca musí maÈ tak˘ charakter, aby nebolo 
celodenné, osobné a riadne opatrovanie preru‰ené, napr. práca na doma, alebo
práca vtedy, ak je obãan s ËZP v ‰kole alebo zariadení sociálnych sluÏieb a pod.). 

Aj ostatné peÀaÏné príspevky sú pri v˘poãte v˘‰ky napojené na sumu Ïivot-
ného minima: 

– peÀaÏn˘ príspevok na kúpu auta, 
– peÀaÏn˘ príspevok na zaobstaranie pomôcky, 
– peÀaÏn˘ príspevok na opravu pomôcky. 

V˘sledky v˘skumu o chápaní v˘znamu 
osobnej asistencie jej uÏívateºmi 

(skrátená správa) 

Krátke predstavenie autorky: 
Mám 37 rokov a som jedna z Vás. Od 1 roku svojho Ïivota trpím zápalom kæbov,

ktor˘ ma pred 16 rokmi posadil na vozík. Postihol mi nielen nohy, ale aj ruky ,
a tak som vo v‰etk˘ch samoobsluÏn˘ch veciach odázaná na pomoc osobn˘ch asis-
tentiek.

No napriek tomu sa v Ïivote nevzdávam .Pred 7-mimi rokmi som si kúpila byt
v panelákovom dome medzi "zdrav˘mi"ºuìmi. Tento rok som ukonãila II. stupeÀ
vysoko‰kolského ‰túdia (Mgr.) odbor sociálna práca. V ‰túdiu ìalej pokraãujem na
mal˘ doktorát. 

SOCIÁLNE OKIENKO OOOOzzzzvvvveeeennnnaaaa   2222 ////2222000000007777
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Tému diplomovej prace o chápaní v˘znamu osobnej asistencie som si zvolila
z jedného dôvodu - zistiÈ, do akej miery samotní jej uÏívatelia chápu jej v˘znam.

Od roku 1998 na Slovensku môÏu ÏiÈ ºudia s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím aj
napriek svojmu handicapu kvalitnej‰í a nezávislej‰í Ïivot. UmoÏÀuje im to feno-
mén naz˘van˘ osobná asistencia.

Od jej pilotného programu ubehlo takmer 10 rokov a tak v roku 2006 bol rea-
lizovan˘ v˘skum, ktor˘ sa snaÏil nájsÈ odpoveì na otázku, do akej miery samotní
uÏívatelia osobnej asistencie (ºudia s ÈaÏk˘m zdravotn˘m postihnutím) chápu jej
v˘znam.

Osloven˘ch bolo 120 ºudí s rôznymi druhmi ÈaÏkého telesného postihnutia z ce-
lého Slovenska, ktorí osobnú asistenciu vyuÏívajú v ãase od niekoºko mesiacov aÏ
do 7 rokov vo veku od 18 - 65 roku pohybujúcich sa na invalidnom vozíku.
Dotazníky vyplnilo 59 respondentov, a to 34 Ïien a 25 muÏov.

Podºa v˘sledkov v˘skumu moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe len veºmi malému poãtu uÏí-
vateºov osobnej asistencie je jednoznaãne známy jej prav˘ v˘znam. 

Uvádzam v˘sledky jednotliv˘ch odpovedí respondentov na konkrétne otázky.
AÏ 68 % Ïien a 80 % muÏov sa domáha, aby im ãinnosti osobnej asistencie moh-

li vykonávaÈ ich blízki príbuzní, ão je v rozpore s filozofiou osobnej asistencie. Ako
dôvod uvádzajú: „Mamiãka ma skôr pochopí ako cudzia osoba.“, „NajbliÏ‰í s te-
bou súcitia, v akom si rozpoloÏení, ale cudzí bude vÏdy cudzím.“, „Pred t˘m mi ro-
bila opatrovateºku matka, bolo to lep‰ie, diskrétnej‰ie.“ Ich v˘povede sú parado-
xom, pretoÏe práve osobná asistencia (to je jej základná filozofia) im má dopo-
môcÈ osamostatniÈ sa od svojich blízkych, staÈ sa od nich nezávisl˘mi a ÏiÈ svoj
vlastn˘ Ïivot so v‰etk˘mi právami a povinnosÈami, ktoré z neho vypl˘vajú.
Poskytnutie pomoci pri základn˘ch nevyhnutn˘ch Ïivotn˘ch úkonov je len jej 
ãasÈou, ktorú v‰ak ako vidíme mnohí pokladajú za jej základ. Vypl˘va to z ich v˘-
povedí, kde vidno, Ïe osobnú asistenciu vnímajú len na úrovni opatrovania a zá-
roveÀ ako náhradnú formu ch˘bajúcich priateºstiev. 

NesprávnosÈ chápania osobnej asistencie sa odzrkadlilo aj pri samotnom v˘be-
re osobn˘ch asistentov jej uÏívateºmi, a to aÏ 56 % Ïien a muÏov uprednostÀuje
pre v˘kon ãinností osobnej asistencie ºudí, s ktor˘mi majú citov˘ vzÈah (kamará-
tov) a iba 21 % Ïien a 12 % muÏov dáva prednosÈ cudzím. Ide najmä o ºudí, ktorí
sa dokázali osamostatniÈ od svojich blízkych a majú vlastnú domácnosÈ. Naopak
najväã‰iu závislosÈ na príbuzn˘ch vykazujú ºudia so svalovou dystrofiou, ktorí si 
osobn˘ch asistentov volia najmä spomedzi nich.

Slovo „asistencia“ v sebe vyjadruje urãitú citovú nezávislosÈ (Repková), ktorú
len veºmi ÈaÏko a zriedkavo moÏno dosiahnuÈ u ºudí, s ktor˘mi sme v citovom vzÈa-
hu (kamaráti, priatelia, rodiãia, ...). Spomínaní ºudia by mali byÈ preto ãloveku ËTP
nápomocní iba v prípade krízového stavu s osobn˘mi asistentmi.

ëal‰ou dá sa povedaÈ nezvládnutou situáciou pri vyuÏívaní osobnej asistencie
jej uÏívateºmi je nedostatoãná informovanosÈ z ich strany záujemcov o v˘kon 
osobnej asistencie (osobn˘ch asistentov) o správnom spôsobe správania sa osob-
n˘ch asistentov na verejnosti v prípade, ak pri vybavovaní si svojich osobn˘ch vecí
verejnosÈ chce komunikovaÈ s nimi a nie s uÏívateºom osobnej asistencie.
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UÏívatelia osobnej asistencie ich poskytli zriedkavo, a to iba 24 % Ïien a 16 %
muÏov, aj napriek tomu, Ïe aÏ 76 % Ïien a muÏov uviedlo, Ïe má problémy s ak-
ceptovaním svojej osoby na verejnosti, ão ich poniÏuje. Citujem: „Pripadám si ako
totálny idiot.“, „Cítim sa ako nesvojprávna.“, „Vyvoláva to vo mne nepríjemné po-
city vlastnej nepodstatnosti.“, „Vyvoláva to vo mne hnev a vzdor.“

Odpovede na otázku, ohºadom spôsobu v˘konu ãinností osobnej asistencie 
boli podºa pohlavia protichodné 65 % Ïien uprednostÀovalo kombinovan˘ spôsob
v˘konu ãinností (za kombinovan˘ spôsob povaÏujeme spôsob, pri ktorom sa ãin-
nosti osobnej asistencie vykonávajú podºa predstavy jej uÏívateºa, ale i podºa pred-
stavy asistenta, no iba do takej miery, ktorá nenaru‰í podstatu a charakter uÏíva-
teºovej predstavy), zatiaº ão muÏi naopak poÏadovali od svojich osobn˘ch asisten-
tov, aby im ãinnosti vykonávali jednoznaãne len podºa ich predstavy (60 %).

SprávnosÈ kombinovaného spôsobu pokladám za správny preto, lebo detailné
v˘kony ãinností, ktoré nie sú podstatné, môÏu viesÈ uÏívateºa osobnej asistencie,
ku sklonu asistentov ‰ikanovaÈ a preÈaÏovaÈ. Osobná asistencia totiÏ nedokáÏe 
úplne nahradiÈ nevládnosÈ jej uÏívateºa. Preto je potrebné, aby si to uvedomil aj
jej uÏívateº vzhºadom na osobnosÈ ãloveka, ktor˘ mu osobnú asistenciu vykonáva.

Komplexne podºa jednotliv˘ch hºadísk v˘skumu najlep‰ie informácie osobn˘m
asistentom vzhºadom na vek poskytli uÏívatelia osobnej asistencie vo veku od 61 -
65 rokov, naopak najhor‰ie vo veku od 18 - 30 rokov. 

Podºa doby vyuÏívania osobnej asistencie najlep‰ie oboznámili svojich osobn˘ch
asistentov uÏívatelia, ktorí osobnú asistenciu vyuÏívajú 1 - 2 roky, najhor‰ie tí, kto-
rí ju vyuÏívajú 5 - 6 rokov. Je to paradox, ale vzhºadom na dæÏku jej vyuÏívania sú
mnohí z uÏívateºov psychicky vyãerpaní s neustáleho v˘beru a za‰koºovania no-
v˘ch záujemcov o jej v˘kon.

Podºa kategórie spolunaÏívania uÏívateºa osobnej asistencie, najlep‰ie o jej
v˘zname pouãili respondenti, ktorí sú osamostatnení od rodiny. Najhor‰ie respon-
denti, ktorí b˘vajú s rodiãmi. 

Vzhºadom na diagnózu, najlep‰ie informácie o v˘zname osobnej asistencie po-
skytli uÏívatelia s reumatick˘m ochorením, najhor‰ie so svalovou dystrofiou. 

V˘sledky v˘skumu nám ukázali, Ïe najviac pozornosti pri informovanosti
o v˘zname osobnej asistencie je potrebné venovaÈ skupine jej uÏívateºov do 30 ro-
kov, ktorí ju vyuÏívajú viac ako 5 rokov, Ïijú s rodiãmi a majú svalovú dystrofiu. 

Îeny vykazovali lep‰iu informovanosÈ o v˘zname osobnej asistencie ako muÏi.

Záverom moÏno skon‰tatovaÈ, Ïe pre niektor˘ch ºudí s ÈaÏk˘m telesn˘m po-
stihnutím (zatiaº je ich cca 20-25 %) je osobná asistencia nenahraditeºnou súãas-
Èou ich Ïivota. Dopomohla im k osamostatneniu sa od rodiãov a k vytvoreniu si
vlastnej domácnosti, ktorú si dokáÏu aj napriek svojmu handicapu viesÈ a spravo-
vaÈ. Pomáha im pri prekonávaní prekáÏok na ceste za vzdelaním, ale i pri hºada-
ní si vhodného zamestnania. Zaradili do spoloãnosti a stali sa z nich plnohodnot-
n˘ spoloãensky uÏitoãní jedinci, pre ktor˘ch postih nie je neprekonateºnou pre-
káÏkou.

Prianím je, aby sa tento poãet ºudí neustále zvy‰oval.
Mgr. Katarína Grichová
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HESLO: Lila
Problém: Napísala nám 24 roãná pisateºka u ktorej vo veku 2 rokov zistili myo-

patiu. Rodiãia s Àou absolvovali rôzne procedúry, okolo 10 roka sa u nej zaãala
prejavovaÈ skolióza a stav sa zhor‰il. ËaÏko sa jej chodí do schodov, neurobí drep
ani bru‰ák, r˘chlo sa unaví. 

Nechce sa jej veriÈ tomu, ão hovoria lekári, Ïe na jej ochorenie neexistuje liek.
Ako kaÏdá vydatá mladá Ïena túÏi po dieÈati. 

Od nás by chcela kontakt na nejaké centrum, kde by mohla dostaÈ potrebné rady.

Odpoveì: Pisateºke ìakujem za dôveru, s ktorou sa obrátila na na‰u poradÀu.
Îiaº, hneì na úvod musím potvrdiÈ nepríjemnú skutoãnosÈ ohºadom jej diagnózy
- myopatia je závaÏné neurologické ochorenie, na ktoré súãasná medicína nemá
definitívny liek. 

Toto Ïivot obmedzujúce ochorenie, zatiaº, nie je vylieãiteºné, ale je lieãiteºné.
KaÏdému ãloveku prospieva správna Ïivotospráva, kvalitná a pestrá strava, pesto-
vanie koníãkov, zmysluplné zamestnanie, dobré vzÈahy s priateºmi a kvalitn˘ part-
nersk˘ vzÈah, minimalizovanie úrazov (kvôli komplikáciám pri hojení), primerané
cviãenie.

V na‰ej Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) máme niekoºko
ãleniek, ktoré aj napriek tomuto ochoreniu priviedli na svet deti. 

Na tak˘to závaÏn˘ krok, ak˘m príchod dieÈaÈa na svet bezpochyby je, sú okrem
odhodlania a túÏby, nevyhnutné e‰te niektoré ìal‰ie podmienky. Na prvom mies-
te by som uviedla veºmi kvalitn˘ a stabiln˘ vzÈah budúcich rodiãov, ktorí budú mu-
sieÈ odolávaÈ mnoh˘m prekáÏkam, ktoré Ïivot priná‰a. 

PovaÏujem za potrebné aj dobré vzÈahy so ‰ir‰ou rodinou, lebo budúca mamiã-
ka bude potrebovaÈ pomoc v zmenenej Ïivotnej situácii.

Ak by pisateºka mala pochybnosti o moÏnosti prenosu ochorenia na dieÈa tak na-
vrhujem porozm˘‰ºaÈ nad genetick˘m vy‰etrením (informácie hºadaÈ u gynekológa).

Na záver chcem pisateºke popriaÈ veºa odhodlania a sily do ìal‰ieho Ïivota!
Gabi

HESLO: Sara
Problém: Pisateºke (31 r.) pred tromi rokmi zistili svalovú dystrofiu. Zatiaº je

chodiaca len sa r˘chlej‰ie unaví. Je sama a má strach zo Ïivota. Nevie si predstaviÈ,
Ïe by bola odkázaná na nieãiu pomoc. Má pocit samoty a prázdnoty, je plaãlivej‰ia
a precitlivelá, niekedy sa jej aÏ nechce ÏiÈ. 

SnaÏí sa myslieÈ pozitívne, ale uÏ nemá síl. 

Odpoveì: Milá Sara, som Ti vìaãná, Ïe si na‰la e‰te kúsok sily na napísanie do
na‰ej Linky dôvery. 

I keì bolo Tvoje ochorenie diagnostikované uÏ pred tromi rokmi, pravdepo-
dobne si sa so zmenenou Ïivotnou situáciou e‰te nevysporiadala. Najviac na mÀa
zapôsobil Tvoj opis samoty a prázdnoty, ktoré preÏíva‰. A strach zo Ïivota.

Pravdepodobne je to strach z neznámeho „Ïivota“ s chorobou, o ktorej ãlovek
veºa nevie, iba cíti ako sa mu menia ‰ance a príleÏitosti v kaÏdodennom Ïití.
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Sara, neviem ão sa Ti v Ïivote podarilo „dosiahnuÈ“, „dokonãiÈ“, ão si si vysní-
vala a predsavzala. Kam si smerovala a aj keì sa to teraz na chvíºu nezdá - e‰te
stále smeruje‰. Preão si v ÈaÏkom Ïivotnom období sama. Preão sa tak veºmi bojí‰
prijímaÈ pomoc od iného ãloveka. 

Problémy Ti priná‰a moÏno aj jarné obdobie, ktoré je veºkou záÈaÏou pre mno-
h˘ch fyzicky zdrav˘ch ºudí - nemám na mysli „obyãajnú“ jarnú únavu. 

V ãase, keì sa Ti „nechce ÏiÈ“, naozaj nemá zmysel snaÏiÈ sa myslieÈ pozitívne.
Asi vie‰, Ïe to nefunguje tak, ako by si chcela. 

Podºa precitlivenosti a plaãlivosti by som predpokladala, Ïe môÏe‰ byÈ mierne
melancholicky aÏ depresívne naladená.

Tieto nepríjemné nálady v‰ak prejdú a bude‰ ìalej ÏiÈ svoj Ïivot tak, ako dote-
raz. Ak bude‰ chcieÈ a nazbiera‰ v sebe dostatok chuti kráãaÈ ìalej.

Pokúsila by som sa skontaktovaÈ s ºuìmi, ktor˘ch má‰ rada, s rodinou ktorá ma
rada urãite Teba. Nezostávaj sama so svojim smútkom a strachom, aby Ëa celú ne-
zaplavil.

Mám pre Teba e‰te jedno - v na‰ich zemepisn˘ch ‰írkach menej obºúbené -
rie‰enie: náv‰tevu psychiatra, ktor˘ Ti môÏe predpísaÈ lieky na doãasné rozohna-
nie súãasn˘ch ÈaÏiv˘ch pocitov. 

Alebo skús vyhºadaÈ psychológa, ktor˘ Ëa bude poãúvaÈ a sprevádzaÈ momen-
tálnym nároãn˘m obdobím. 

Ak môÏe‰ a má‰ príleÏitosÈ, tak pracuj a vo voºnom ãase rob to, ão má‰ rada. 
V prípade potreby sa kedykoºvek ozvi zriaìovateºovi tejto stránky

www.omdvsr.sk alebo znovu do Linky dôvery.
S pozdravom a prianím novej sily zostáva Gabi

HESLO: ªubica 
Problém: Napísala nám Ïena na invalidnom dôchodku ktorá sa od r. 2001 lieãi

na Myasténiu gravis II. Chcela by sa zamestnaÈ na zníÏen˘ úväzok a poãula, Ïe 
podºa nového zákona môÏe neobmedzene pracovaÈ. Obáva sa ãi nepríde o inva-
lidn˘ dôchodok ak sa zamestná a p˘ta sa nás, ak˘ zákon sa vzÈahuje na zamest-
návanie invalidného dôchodcu. Potrebovala by vedieÈ ak˘ doklad má predloÏiÈ za-
mestnávateºovi a ak˘ prospech má zamestnávateº z toho, keì zamestná invalid-
ného dôchodcu. 

Po prehodnotení posudkovou komisiou v septembri 2006 zostala naìalej v pl-
nom invalidnom dôchodku ale dodnes nedostala o tom Ïiadne rozhodnutie ani 
oznámenie. Z úradu práce jej ponúkajú prácu a vyÏadujú potvrdenie zo Sociálnej
poisÈovne. Po telefonickom vyÏiadaní sa pisateºka dozvedela, Ïe potvrdenia o pre-
hodnotení sa nevydávajú.

Pisateºka má potrebu byÈ uÏitoãná a pracovaÈ pokiaº jej to zdravotn˘ stav do-
volí a preto nás prosí o radu ako má ìalej postupovaÈ.

Odpoveì: Na uvedené otázky som bola nútená prizvaÈ osobu najpovolanej‰iu
- na‰u predsedníãku Mgr. Andreu Madunovú, ktorá pisateºke odpovedala: 

Zákon o sociálnom poistení umoÏÀuje, aby poberatelia invalidn˘ch dôchodkov
mohli pracovaÈ a súãasne poberaÈ invalidn˘ dôchodok v plnej v˘‰ke. Na pracovné
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uplatnenie uÏ neexistujú Ïiadne obmedzenia zo strany Sociálnej poisÈovne. Ak
máte ponuku na vhodnú prácu, ktorú by ste vzhºadom na zdravotn˘ stav mohli
zvládnuÈ, ponuku prijmite.

Sociálna poisÈovÀa vydáva rozhodnutia o invalidite len nov˘m invalidn˘m dô-
chodcom, preposuden˘m nie. Ak ste plne invalidná podºa tzv. star˘ch predpisov -
zákona o sociálnom zabezpeãení, podºa nov˘ch predpisov - zákona o sociálnom
poistení - patríte do kategórie osôb, ktoré majú viac ako 70%, ãiÏe sa im vypláca
pln˘ invalidn˘ dôchodok.

Îiaº, momentálne je v zákone medzera, ktorá neumoÏÀuje, aby Sociálna pois-
ÈovÀa vydala nové rozhodnutie aj tzv. star˘m invalidn˘m dôchodcom, keì ich pre-
posúdi. Sociálna poisÈovÀa uÏ bola upozornená na túto skutoãnosÈ a predpokladá
sa, Ïe pri novele zákona sa to napraví. Majú s t˘m problém viacerí ºudia.

Pre zamestnávateºa sa preukáÏte pôvodn˘m rozhodnutím o invalidite. 
Sociálna poisÈovÀa vám na vyÏiadanie môÏe daÈ aj osobitné potvrdenie, Ïe ste

invalidná, ak by to zamestnávateºovi nestaãilo. Ak by mal zamestnávateº problém,
je potrebné usmerniÈ ho na Sociálnu poisÈovÀu, aby mu poskytli poradenstvo.

Za zamestnávanie obãana so ZP si môÏe uplatÀovaÈ zníÏené odvody do 
poistn˘ch fondov. V prípade, Ïe má zaloÏené chránené pracovisko môÏe poÏia-

daÈ Úrad práce o podporu nákladov na prevádzku ChP, prípadne aj na jeho zria-
denie. Tieto informácie si v‰ak najlep‰ie zistí v poradniach, ktoré sa tomuto venu-
jú. www.apz.sk

S pozdravom
Andrea Madunová, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

OOOOzzzzvvvveeeennnnaaaa   2222 ////2222000000007777 LINKA DÔVERY

Bezbariérové b˘vanie

S pribúdajúcim vekom sa nároky na b˘vanie menia. TúÏba po nezávislosti v‰ak
stále zostáva. Priná‰ame zopár tipov, ktoré vám Ïivot v domácnosti uºahãia, nie
skomplikujú.

Bezbariérové rie‰enie sa okrem ºudí v tretej etape Ïivota dot˘ka aj ºudí so zníÏe-
nou pohyblivosÈou. Veºmi dôleÏit˘ je v oboch prípadoch dostatoãn˘ priestor na
voºn˘ a bezpeãn˘ pohyb. Azda najväã‰ím problémom b˘va prekonávanie v˘‰ko-
v˘ch rozdielov a prekáÏok. Zásahy sa pri budovaní bezbariérového b˘vania t˘kajú
hlavne kúpeºne a kuchyne. 

Zariadenie kúpeºne si vyÏaduje ‰pecifick˘ prístup. Pre zväã‰enie vnútorného
priestoru by sa mali dvere otváraÈ smerom von. Lep‰í prístup umoÏní um˘vadlo so
‰peciálnym tvarom obsadené od rohu miestnosti. DrÏiaky upevnené vedºa neho
budú spoºahlivou oporou. Zrkadlo nad um˘vadlom si vyberte naklápateºné.
V˘tokovú batériu voºne s pákov˘m ovládaním ãi na fotobunku. 

KúpeºÀu je vhodné vybaviÈ sprchou. Najlep‰ím rie‰ením je kút bez vaniãky,

Z iných médií
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Ideálne je, ak sú jeho dvere v polovici rozdelené a umoÏÀujú ºahk˘ prístup druhej
osoby. Je veºmi praktické, ak sa v sprche nachádza sedadlo s drÏadlom. Ruãná spr-
cha je samozrejmosÈou. Ak plánujete do kúpeºne vaÀu, poraìte sa s odborníkmi.
Existujú modely s otváracím boãn˘m panelom a so zv˘‰en˘m sedákom. 

Na bezpeãné a pohodlné kúpanie existuje veºa pomôcok. Poliãky a háãiky na
odloÏenie hygienick˘ch potrieb by mali byÈ umiestnené v dosahu sprchy ãi vane.
Ak si vyberáte sanitárne predmety, zvoºte si modely so ‰peciálnou úpravou. Vìaka
ich povrchu sa ãistenie stáva záleÏitosÈou niekoºk˘ch minút. Pamätajte, Ïe podla-
ha v kúpeºni má byÈ z ne‰mykºavého materiálu.

V kuchyni z dispoziãného hºadiska uprednostnite zoradenie nábytku do tvaru
L alebo U. Uºahãí to prácu a menej sa v nej „nabeháte“.

V˘‰ka pracovnej plochy vÏdy vychádza z individuálnych potrieb. Praktická je ku-
chynská doska s elektricky nastaviteºnou v˘‰kou, ktorá sa zafixuje podºa potreby.
Ak ste odkázaní na pouÏívanie vozíka, vynechajte pod Àou voºn˘ priestor na za-
sunutie.

Zariaìovacie predmety treba umiestniÈ podºa nadväznosti pracovn˘ch postu-
pov v kuchyni. Varná doska by mala byÈ v blízkosti drezu. Najlep‰ie je, ak spotre-
biãe nie sú priamo pri stene ãi v rohu. Chladniãka by mala byÈ zabudovaná 30 aÏ
50 cm nad podlahou, elektrická rúra 70 aÏ 80 cm. V‰etky ovládacie prvky treba 
umiestniÈ v prístupnej v˘‰ke vrátane vypínaãa digestora.

V spodn˘ch skrinkách uprednostnite zásuvky a v˘suvy pred dvierkami. Do hor-
nej ãasti zostavy umiestnite skrinky s v˘klopn˘m alebo posuvn˘m mechanizmom.
V tesnej blízkosti linky ba mal byÈ jedálensk˘ stôl alebo doska so sklápacím ãi s v˘-
suvn˘m mechanizmom. Ideálnym rie‰ením je plynul˘ prechod pracovnej a je-
dálenskej plochy. 

Uprednostnite nábytok so zaoblen˘mi hranami. Pri páde t˘m minimalizujete ri-
ziko úrazu. Nezabudnite ani na príchytky s ergonomick˘m, ºahko uchopiteºn˘m
tvarom. Ideálne sú v tvare písmena U.

Autor: Iveta Grebáãová
Prevzaté: ãasopis Pekné b˘vanie, 2/2007 

Tatry bez bariér

Vo Vysok˘ch Tatrách vyznaãili 4 turistické trasy pre handicapovan˘ch ºudí. Pre
tento cieº sa spojili spoloãnosti HARTMANN-RICO a ·TÁTNE LESY TANAPu .

Od dne‰ného dÀa sú známym symbolom osôb s telesn˘m postihnutím vo
Vysok˘ch Tatrách oznaãené ‰tyri turistické trasy - tri na území Tatranského národ-
ného parku a jedna na území Pieninského národného parku. Prvá trasa vedie zo
Starého Smokovca cez Hrebienok na Rainerovu chatu, druhá trasa z Tatranskej
Javoriny na PodmuráÀ, tretia trasa z Lysej Poºany do Bielovodskej doliny a ‰tvrtá
trasa z âerveného Klá‰tora do Lesnice. 

Turistické trasy pre handicapovan˘ch sú vo Vysok˘ch Tatrách vyznaãené po pr-
v˘krát v histórii. Trasy sú bezbariérové, vhodné pre vstup ºudí na vozíãku. „Vysoké
Tatry sú prístupné naozaj pre v‰etk˘ch. Teraz oficiálne aj pre telesne postihnut˘ch
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ºudí. Pre tento rok sme oznaãili 4 trasy, ktor˘ch celková dæÏka je takmer 17 km.
V budúcnosti máme zámer upraviÈ a oznaãiÈ v‰etky trasy, ktoré sú vhodné pre ºu-
dí s handicapom na území, ktoré patrí do správy ·tátnych lesov TANAPu. Veríme,
Ïe pri tom nájdeme pochopenie aj u in˘ch organizácií a in‰titúcií, ktoré budú ná‰
krok nasledovaÈ,“ povedal pri príleÏitosti sprístupnenia tatransk˘ch chodníkov pre
handicapovan˘ch Ing. Peter Lí‰ka, riaditeº ·tátnych lesov Tatranského národného
parku. „Sme radi, Ïe spoloãnosÈ Hartmann-Rico sa Tatier nezºakla a práve tu za-
ãala hºadaÈ moÏnosÈ ako pomôcÈ t˘m, ktorí sa kvôli zdravotn˘m problémom ne-
môÏu v‰ade dostaÈ,“ dodal. 

„Hºadali sme spôsob, ako naplniÈ na‰e heslo ,Hartmann pomáha lieãiÈ’ aj v ob-
lastiach, kam nesiaha ná‰ v˘robn˘ program. KeìÏe uÏ viac rokov spolupracujeme
so Slovensk˘m zväzom telesne postihnut˘ch ‰portovcov, obzerali sme sa po aktivi-
tách, ktoré by slúÏili ºuìom, ktorí sú telesne postihnutí, ale chcú ÏiÈ aktívny Ïivot.
Mnohokrát ich ale zastavia prekáÏky nedostatoãnej informovanosti, keì nevedia,
kam sa môÏu so svojim handicapom dostaÈ. Oslovili sme ·tátne lesy TANAPu a
na‰li sme vhodné trasy. Oznaãením t˘chto turistick˘ch trás vo Vysok˘ch Tatrách
sme zaãali spoloãne napæÀaÈ heslo ,TATRY BEZ BARIÉR,’“ povedal Ing. ªubomír
Páleník, generálny riaditeº spoloãnosti HARTMANN-RICO pre región v˘chodnej
Európy.

„V spoloãnosti HARTMANN-RICO si uvedomujeme, Ïe kvalita Ïivota ãloveka nie
je daná iba moÏnosÈou pouÏívaÈ ‰piãkové v˘robky pre zdravie a dobr˘ pocit. Preto
plne prijímame svoju zodpovednosÈ aj v oblastiach, ktoré priamo nesúvisia s na‰ou
základnou úlohou v˘robcu a distributéra zdravotníckych prostriedkov a hygienic-
k˘ch v˘robkov,“ dodal ª. Páleník. 

Súãasne s otvorením oznaãen˘ch trás je k dispozícii aj in-
formaãná broÏúra, kde sú základné informácie o turistic-
k˘ch trasách s ich popisom na území Tatranského národ-
ného parku, ktoré sú oznaãené ‰peciálnou znaãkou.
Náv‰tevníkom priná‰a aj informácie o ìal‰ích zariadeniach
a miestach, ktoré majú bezbariérov˘ prístup. BroÏúra ob-
sahuje aj informácie o otváracích hodinách ãi poplatkoch
v t˘chto zariadeniach. 

Prevzaté: spoloãná tlaãová správa obidvoch spoloãností,
VYSOKÉ TATRY, 2. júla 2007 

Koneãne sa aj voziãkári dostanú do vlakov slovensk˘ch 
Ïelezníc

V âeskej republike prevádzkujú 44 mobiln˘ch plo‰ín, ktoré vedia do osobn˘ch
Ïelezniãn˘ch vozÀov naloÏiÈ cestujúcich s obmedzenou pohyblivosÈou - voziãká-
rov. Na Slovensku máme prvú - zatiaº na ukáÏku. Predviedli ju v pondelok 21. má-
ja na Ïelezniãnej stanici v Nov˘ch Zámkoch. 

„Toto zariadenia by mohlo v˘razne prispieÈ k roz‰íreniu moÏnosti cestovaÈ pre
telesne postihnut˘ch ºudí v Ïelezniãnej doprave na Slovensku,“ vyjadril sa v tlaão-
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vej správe k akcii riaditeº odboru stratégia a medzinárodn˘ch vzÈahov Îelezniãnej
spoloãnosti Slovensko Michal Vere‰. "Îelezniãná spoloãnosÈ by chcela t˘mito za-
riadeniami postupne vybavovaÈ v‰etky stanice v˘znamnej‰ieho charakteru z hºa-
diska poãtu cestujúcich a v závislosti od bezbariérovej prístupnosti danej stanice.“

Podºa vyjadrenia zástupcu dovozcu zariadenia Milana Syrovátku plo‰ina dvíha
náklad s hmotnosÈou do 250 kilogramov do v˘‰ky 120 centimetrov. Postihnut˘ 
s akumulátorov˘m vozíkov je teda na plo‰ine sám. Zariadenie má dve nájazdové
rampy, viacnásobné zabezpeãovacie zariadenia. „V âesku funguje 44 podobn˘ch
plo‰ín. Majú ich vo väã‰ích staniciach, âeské dráhy osobitne oznaãujú kaÏd˘ vlak,
ktor˘ má takéto zariadenia,“ potvrdil Syrovátka. „Na Slovensku je táto prvá - za-
tiaº len demon‰traãná. Nové Zámky by mali byÈ jednou z prv˘ch staníc, ktoré ju
dostanú.“

„Nik z na‰ich ãlenov zatiaº nemá skúsenosti s tak˘mto cestovaním, ale urãite by
ho uvítali,“ povedala Na‰im novostiam predsedníãka Okresného centra Slovenské
zväzu telesne postihnut˘ch v Nov˘ch Zámkoch Eva Koãiová. „Pri‰li na‰i ãlenovia zo
Zámkov, ale i Trnavy, Nitry, Bánova, Dvorov nad Îitavou, âakáme, Ïe nám dnes po-
vedia, kedy u nás takúto plo‰inu uvidíme v skutoãnej prevádzke.“

Voziãkári si prezreli aj interiér ‰peciálne upraveného Ïelezniãného vozÀa, kde
je kupé a sociálne zariadenia pre hendikepovan˘ch.

Autor: Miroslav Antoni
Prevzaté: Nitrianske noviny, 28. 5. 2007

Vláda nesplnila sºub zdravotne postihnut˘m

Bratislava
ëal‰ie body stratilo po vãeraj‰ku ministerstvo práce u obãanov so zdravotn˘m

postihnutím. V piatok totiÏ podpisovali v New Yorku ãlenské ‰táty Organizácie
Spojen˘ch národov Dohovor o právach osôb so zdravotn˘m postihnutím
a Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré tak neurobili. „Aj to svedãí o oficiálnom
postoji vlády k problematike zdravotne postihnut˘ch,“ reagoval predseda Národ-
nej rady obãanov so zdravotn˘m postihnutím Branislav Mamojka.

Slovensko sa medzi podpisujúce krajiny nezaradilo preto, lebo dohovor ne-
odobrila vláda. Hoci je jeho znenie známe od polovice decembra minulého roku,
ministri ho stále neprerokovali. „Vládu sme naÀ upozorÀovali, sºúbila nám, Ïe sa
t˘m bude zaoberaÈ,“ tvrdí Mamojka. Hendikepovaní obãania sú postojom politi-
kov k ich problémom sklamaní.

Ministerstvo práce v‰ak trvá na tom, Ïe sa obãanmi so zdravotn˘m postihnutím
zaoberá dostatoãne. „Pokiaº ide o Dohovor OSN o právach osôb so zdravotn˘m
postihnutím, jeho text nám bol z ministerstva zahraniãn˘ch vecí doruãen˘ tento
pondelok. Na príprave dohovoru ani v pracovn˘ch skupinách sa ministerstvo prá-
ce nezúãastÀovalo,“ uviedla hovorkyÀa ministerstva Oºga ·korecová.

Materiál je v‰ak verejne dostupn˘ na internetovej stránke Organizácie Spoje-
n˘ch národov uÏ viac ako tri mesiace. Ministerstvo dalo v t˘chto dÀoch dohovor
preloÏiÈ do slovenãiny a následne ho chce poskytnúÈ kompetentn˘m na vyjadre-
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nie. Podºa ·korecovej je dôleÏité predov‰etk˘m stanovisko ministerstva zdravot-
níctva. „AÏ následne, v prípade kladného stanoviska, môÏe byÈ dohovor predlo-
Ïen˘ na rokovanie vlády,“ spresnila. ZároveÀ dodala, Ïe dohovor moÏno podpísaÈ
aj neskôr. „To v‰etko je pravda, vláda v‰ak na to mala dostatok ãasu, ãakali sme od
nej in˘ prístup,“ uzavrel Mamojka.

Autor: (ses)

Revidovanie Odporúãania Rady o parkovacích oznaãeniach
pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím

Európska komisia v súãasnosti pracuje na technickej úprave Odporúãania Rady
z roku 1998 o vzájomnom uznaní parkovacích oznaãení pre ºudí so zdravotn˘m
postihnutím (98/376/EC) v rámci roz‰írenej Európskej únie. 

Toto odporúãanie bude smerovaÈ k ‰tandardizovanému modelu parkovacieho
oznaãenia pre ºudí so zdravotn˘m postihnutím v rámci Európskej únie.
·tandardizované parkovacie oznaãenia umoÏní drÏiteºom oznaãenia v˘hody pri
parkovaní v ãlensk˘ch ‰tátoch Európskej únie.  

Komisia vydala v roku 2000 leták s informáciou o pravidlách pre parkovanie pre
drÏiteºov parkovacieho oznaãenia. Leták bol Ïiaº vydan˘ len v anglickom jazyku
a nebol ‰iroko distribuovan .̆ Komisia v‰ak plánuje aktualizáciu tohto letáku v sú-
vislosti s úpravou odporúãania a tento leták uÏ bude preloÏen˘ do v‰etk˘ch ofi-
ciálnych jazykov EÚ a mal vy vyjsÈ koncom roka 2007. 

Okrem toho Komisia plánuje daÈ do prevádzky aj webstránku s informáciami
o odporúãaní, ako aj pravidlá a kontakty na zodpovedné osoby pre rozliãné ãlen-
ské ‰táty EÚ. 

EDF (Európske fórum zdravotného postihnutia/European Disability Forum) bu-
de podporovaÈ Komisiu pri diseminácií tejto informácie s cieºom zv˘‰iÈ povedomie
o právach ºudí so zdravotn˘m postihnutím pri parkovaní v roz‰írenej EÚ. 

K˘m bude oãakávan˘ leták k dispozícii, ãlenovia EDF môÏu konzultovaÈ na
webstránke http//www.cemt.org/topics/handicaps/parking.htm. základné infor-
mácie o pravidlách pre parkovanie pre osoby so zdravotn˘m postihnutím v celej
EÚ. 

Viac informácií u Márii Nyman: maria.nyman@edf-feph.org 

„Invalida na vozíku tlaãil kamión pred sebou päÈ kilometrov“

GRAND RAPIDS - Divokú jazdu Ïivota zaÏil 21-roãn˘ hendike-
povan˘ mladík na invalidnom vozíãku, keì sa na prechode pre
chodcov zakliesnili drÏadlá jeho vozíãka do masky chladiãa ná-
kladného auta. Kamión ho po vy‰tartovaní tlaãil pred sebou
zhruba päÈ kilometrov r˘chlosÈou asi 80 km/h.

Ben Carpenter, ktor˘ má svalovú dystrofiu, prechádzal na 
elektrickom vozíãku cez prechod v americkom mesteãku Paw
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Paw, pribliÏne 225 kilometrov od Detroitu. Vo chvíli, keì sa nachádzal pred ãa-
kajúcim kamiónom, dostali autá na semafore zelenú. Vodiã veºkého Èahaãa na 
invalidn˘ vozíãek nevidel a pridal plyn. Pri náraze sa rúãky vozíãka dostali do
mrieÏky masky na kapote auta a „divoká jazda“ sa mohla zaãaÈ. 

Na‰Èastie i‰li práve v protismere policajti, ktorí niã netu‰iaceho kamionistu za-
stavili. Carpenter ostal nezranen˘ a aj jeho vozíãek bol takmer neporu‰en ,̆ aÏ na
úplne zodraté gumy na kolesách.

„Myslel som si, Ïe uÏ nezastaneme a pôjdeme snáì 100 kilometrov,“ povedal
po udalosti ‰Èastn˘ Carpenter. 

Foto: dailymail.co.uk
Zdroj: SITA, 8. 6. 2007

Poznámka redakcie: 
Uvedená správa z internetu pôsobí ako zl˘ vtip. Je aÏ neuveriteºné, aké 

absurdné chvíle Ïivot priná‰a. Súãasne ukazuje jazykové neznalosti redaktorov 
uvedenej tlaãovej agentúry, Ïiaº nie sú jediní. TakÏe v Ïiadnom prípade nie 
INVALIDA, ale ani nie INVALID! 

Ale âLOVEK, OSOBA, OBâAN S POSTIHNUTÍM ãi NA VOZÍâKU. 
Nech tento nadpis teda slúÏi ako príklad, ako sa profesionálna Ïurnalistika

robiÈ nemá.

Handicap

„Milí spolupracovníci, dnes som vás zavolal na mimoriadne sedenie, aby som
s vami prejednal jednu delikátnu záleÏitosÈ. Ako viete, pred dvomi t˘ÏdÀami
k nám nastúpil ná‰ mlad˘ kolega Ernest ·o‰oviãka a úplne zniãil ná‰ zabehan˘ a
osvedãen˘ systém práce. Sme najväã‰ou bankou v meste, a tak sa od nás oãakáva,
Ïe koncepcia jej práce bude v zhode s európskymi parametrami. No, to, ão sa nám
tu snaÏil predviesÈ ná‰ elév za posledn˘ch ‰trnásÈ dní, nemá obdoby. Na vá‰ pod-
net som vás zvolal, nuÏ sa k problému vyjadrite. Zahajujem diskusiu. Hlási sa ve-
dúca prevádzky.“

„Pán riaditeº, pre svoju dlhoroãnú skúsenosÈ si beriem vÏdy najru‰nej‰iu pre-
páÏku, ale uÏ dva t˘Ïdne som o prácu ani nezavadila. Kolega ·o‰oviãka stihol vy-
bavovaÈ v‰etk˘ch klientov a ostatn˘ch jedenásÈ prieãinkov zívalo prázdnotou.
Márne sme mu vraveli, Ïe musí trochu brzdiÈ, nedal si povedaÈ. Keì obãania vide-
li, ak˘ je neuveriteºne ‰ikovn˘ a ako striktne, bez ak˘chkoºvek prieÈahov vybavuje
stránku za stránkou, v‰etci sa hrnuli iba k nemu.“

„Ja som matkou troch detí, rozhodne si nemôÏem dovoliÈ prísÈ o prácu…“
„Berie nám v‰etk˘m robotu, to nie je od neho fér, mal by sa krotiÈ.“
„Cením si va‰e kvality a pracovn˘ zápal, pán ·o‰oviãka, ale prosím vás, pomôÏ-

te nám, nemohli by ste v tom nieão urobiÈ?“

Z vašej tvorby
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„Pán riaditeº, ja to jednoducho inak neviem, keì spomalím, robím chyby, ruky
mi skrátka musia kmitaÈ, mám uÏ raz tak˘ handicap. Nie ste prví, ktor˘m to vadí,
ste uÏ mojim piatym zamestnaním. Odv‰adiaº ma vyhodili s odôvodnením, Ïe nie
je normálne, aby ãlovek stihol prácu za desiatich. Preto vás prosím, aspoÀ vy maj-
te zºutovanie…“

„Ja vás nechcem vyhodiÈ, ba ani nemôÏem… Mimochodom, ão vám je ten
·o‰oviãka na ministerstve? Aha, otec. Prihovoril sa za vás a ja by som mu rád vy-
hovel, len mi musíte pomôcÈ nájsÈ nejaké vhodné rie‰enie. Zamestnanca s tak˘m-
to váÏnym pracovn˘m nedostatkom sme tu e‰te nemali.“

„Hlási sa Adelka.“
„Tak, predov‰etk˘m sa chcem sp˘taÈ, je to skutoãne nedostatok? Veì môÏeme

byÈ radi, Ïe máme na na‰om pracovisku tak˘ vzácny unikát. V celej Európskej únii
by ste urãite niã podobné nena‰li. A kaÏd˘ na va‰om mieste by sa o neho pobil.
Navrhujem vytvoriÈ nové sluÏby zákazníkom, také, aké nemá Ïiadna banka v mes-
te. Roz‰írime ponuku sluÏieb a pre kaÏdého sa práca nájde. VyuÏime nejak˘m spô-
sobom jeho… ja tvrdím, Ïe prednosÈ.“

„Nefantazírujte, Adelka, rad‰ej si priznajte, Ïe sa vám kolega ·o‰oviãka páãi…
Á, ãervenáte sa, uhádol som, v‰ak? Ale, teraz k veci. Navrhol by som, aby sme ho
priviazali o stoliãku, tak sa nedostane k poãítaãu. PracovaÈ mu dovolíme, len ak by
chrípková epidémia skolila na‰e oddelenie, alebo poãas dovolenkového obdobia.
VyuÏijeme ho i v prípade, ak bude maÈ poruchu ná‰ automatick˘ poãítaã banko-
viek. Sºubujem vám, kolega ·o‰oviãka, Ïe za dni, kedy sa niãoho nedotknete, bu-
dete maÈ naviac mimoriadne prémie.“

Toto v‰etko sa stalo pred desiatimi rokmi. Odvtedy sa v‰elião zmenilo. ·o‰oviãka
je usilovnej‰í a ‰ikovnej‰í ako kedykoºvek predt˘m. MôÏem vám to zodpovedne
povedaÈ, som totiÏ pani Adelka ·o‰oviãková. Aby problém nadriadení vyrie‰ili, 
urobili ho riaditeºom. Ja som uÏ desiaty rok na materskej dovolenke a práve ãa-
káme jedenáste dieÈa.

Heuréka

Som ºudomil. Je mi smutno na du‰i, keì vidím okolo seba samé nabubralé tvá-
re. Tak rád by som im urobil radosÈ a vykúzlil úsmev, úprimn ,̆ srdeãn ,̆ nákazliv .̆
Veì i vedecké v˘skumy vravia, Ïe smiech lieãi a predlÏuje Ïivot. 

Na záhradke mi vyrástli krásne narcisy. A tak som vo vestibule ná‰ho ãinÏiaka
postavil dva tucty z nich do krásnej maºovanej vázy. Ale hneì ráno pribehla suse-
da rozhorãená nad mojim poãínaním. Vraj, ãi viem, koºko ºudí trpiacich na alergiu
Polinosis denne prejde prízemím. Som vraj necitliv ,̆ bezohºadn˘ jedinec. Nevy‰lo
to. NuÏ, ão, skúsil som to inak.

Nasadol som ráno do plného autobusu a hneì som vedel, Ïe tu na mÀa ãaká
práca. Oduté, nevºúdne tváre potrebovali vylep‰iÈ náladu.

„Dobré ráno, váÏení spolucestujúci, ako ste sa vyspali? Máme dnes krásny deÀ
a ani neviete, ak˘ som rád, Ïe mám tú ãesÈ cestovaÈ do práce práve s vami…“ po-
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vedal som so ‰irok˘m úsmevom. No ten stratil glanc, len ão som zistil, Ïe môj pre-
jav mal práve opaãn˘ úãinok. V‰etko osadenstvo na mÀa zhrozene pozeralo a po
chvíli som zistil, Ïe v okruhu dvoch metrov sedím sám. Boãili odo mÀa, ako keby
som mal lepru. A ão hor‰ie, nestihol som vystúpiÈ a uÏ na mÀa ãakali dvaja privo-
laní v bielych plá‰Èoch so zvieracou kazajkou.

Inokedy, keì som pomáhal tetu‰ke s barlou vystúpiÈ z autobusu, okríkla sa na
mÀa:

„Dajte tie ruky preã a starajte sa o seba! âo keì ma náhodou okradnete e‰te
i o t˘ch pár korún penzie?“ Na druh˘ deÀ, keì som chcel pomôcÈ panej z elek-
triãky a poprosil o ruku, vrhla na mÀa bl˘skavé pohºady a rozhorãene ma odbila:
„âo si to dovoºujete, ÏiadaÈ ma o ruku, veì sa ani poriadne nepoznáme!“ Tadiaºto
teda cesta nevedie, musím skúsiÈ nieão iné, uvaÏoval som.

Zaãal som písaÈ humoristické poviedky. „To je perfi‰!“ prehlásila moja dcéra, pu-
berÈáãka, keì preãítala jednu z nich. A to musím podotknúÈ, Ïe sa jej len tak ho-
ciãím nezavìaãím. Osmelil som sa teda a priniesol ãlánok do redakcie. Reku, nech
sa zopár ãitateºov pote‰í. A bác ho! ·éfredaktor medzi telefonovaním hºadel do
príspevku a poãul som, ako pri tom opakoval po manÏelke:

„Dva litre mlieka, kilo bravãového karé a dcéru zo ‰kôlky…“ Vtom mu zazvonil
druh˘ telefón a v r˘chlosti mi podal papiere so zamietav˘m pohºadom.

Dokelu! Veru som netu‰il, Ïe rozosmiaÈ ºudí je také ÈaÏké. Zamyslen˘ som kráãal
po chodníku a nezbadal jamu, ãerstvo vykopanú pre plynové rozvody. Rozple‰til
som sa koºk˘ som bol, nohy mi trãali von z diery a hlavu som mal zaborenú v ze-
mine. A toto bol ten okamih osvietenia. V Ïivote som nevidel smiaÈ sa viac ºudí,
ako práve v tejto chvíli…

Roztoče

Nezná‰am ‰pinu. Sem-tam prá‰ok na nábytku, to e‰te ujde, ale neãistota na ze-
mi, konkrétne na kobercoch, to je moja smrÈ. KaÏdé ãudo, ão len trochu pripomí-
na cudzorodú látku, som ochotná zbieraÈ prstami do omrzenia. Keì si predstavím
t˘ch miniatúrnych Ïivoãíchov, ktorí si prenajali ná‰ koberec na b˘vanie, strasie ma.
Videla som roztoãe pod mikroskopom na hodine biológie iba raz, a to mi staãilo.
Najhor‰ie je, Ïe im vôbec nevadí, Ïe po nich ‰liapeme a len tak ich hocião neza-
stra‰í. Kde sú voºakedaj‰ie zlaté linoleá a gumy, kde neãistota nemala ‰ancu.
Horúcim saponátom sa ich Ïivot skonãil v priebehu sekundy, pretoÏe tu nemali
Ïiadnu moÏnosÈ úkrytu. A tak ãi sa im to páãi, alebo nie, najmenej dvakrát do ro-
ka im vyhlásim totálnu mobilizáciu v podobe tepovania. Tepovací stroj na mÀa ne-
má, v‰etko, ão predt˘m Ïilo pokojn˘m Ïivotom v hú‰tinách chlpatej podlahy, je
v tej chvíli odsúdené na smrÈ utopením v penovom kúpeli.

Práve som skonãila ‰tvorhodinovú drinu a pozerala som sa na ãistoskvúci ply‰ák
pod mojimi nohami a rozm˘‰ºala som, ão ìalej. Pre dne‰ok dosÈ, povedala som si
a vliezla som si aj ja do penového kúpeºa, na rozdiel od roztoãov, do vane. Po pol-
hodine som vyliezla v Ïupane a s turbanom na hlave, aby som sa prevalila na gauãi.
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„Aha, tak predsa je niekto doma,“ oslovilo ma rozrehotané zarastené indiví-
duum s náu‰nicou v uchu stojace uprostred na‰ej ob˘vaãky.

Preboha, ja som sa nezamkla, a tak si sem môÏe vojsÈ, komu sa len zachce.
Chytali ma mdloby, sama v dome s cudzím chlapom… Srdce mi bilo ako na kos-
tolnej veÏi, tlak vystúpil na dvesto a ja som cítila, ako strácam silu v kolenách
a klesám dolu. Z diaºky som e‰te poãula muÏsk˘ rehot. A vtedy som si v‰imla za-
blatené stopy na ãerstvo vykúpanej podlahovine. V momente som oÏila.
Paradoxné bolo, Ïe v okamihu zanikol problém cudzej bytosti v na‰om dome a na
povrch vystúpil problém oveºa dôleÏitej‰í: ‰pinavé stopy na koberci. V pokºaku
som zbierala kúsky blata a postupovala ku ‰keriacemu sa mladíkovi.

„Ako ste sem mohli vojsÈ v tak˘ch zablaten˘ch topánkach?“ sp˘tala som sa vec-
ne a uvedomila som si, Ïe som do‰la aÏ tesne k nemu. Vôbec mi nepripadalo ãud-
né, Ïe ten chlap sem pri‰iel lúpiÈ, zabíjaÈ, ãi znásilÀovaÈ… DôleÏitej‰í bol pre mÀa
koberec.

A takéto nelogické správanie ma zachránilo. Chlap zneistel a sp˘tal sa:
„To ste vy, tá poruãíãka z mestskej polície?“ sp˘tal sa uÏ váÏnej‰ie. Jednoducho

nemohol pochopiÈ, Ïe Ïena v takejto situácii nehysterãí, nevrieska a nevolá o po-
moc, skrátka, Ïe si zachováva pri prepade profesionálne chladnú hlavu.

„Veru tak, toho blata som nazbierala uÏ plnú hrsÈ, pozrite, veì to je nehoráz-
ne.“ Otrãila som k nemu ruku s hrudkami zeminy a pozrela som sa mu prísne do
oãí.

Potom sa stalo nieão nepochopiteºné. Chlap zrazu obi‰iel konferenãn˘ stolík,
vykºuãkoval medzi kreslami a ozlomkrky sa pustil von. A ja som iba nemo hºadela
na otvorené dvere…

Úspešná liečba

„Tak, ako pán Kuvik, je vám uÏ lep‰ie?“
„Pán doktor, po t˘ch liekoch, ão ste mi predpísali, utkvelé predstavy zmizli. UÏ

nemám nutkanie biÈ Ïenu, prestal som na Àu útoãiÈ, ba uÏ sa jej ani nevyhráÏam.“
„No, to je skutoãne vynikajúce. TakÏe, poznamenám si, Ïe lieãba zabrala.“
„Pán doktor, teraz v‰ak zaãínam maÈ ãudné sny. Vãera v noci sa mi snívalo, Ïe

som vykradol miestnu banku.“
„No, pokiaº sú to len sny… Je lep‰ie, keì si vo sne odbijete to, ão by ste chceli

urobiÈ vo dne. Tie lieky, ão som vám dal, úãinkujú na tej báze, Ïe negatívna ener-
gia nahromadená v podvedomí, sa uvoºní práve v noãn˘ch hodinách. Ale, cez deÀ
ste potom pokojn ,̆ v‰ak?“

„Áno, dá sa to tak povedaÈ…“
„Pokraãujte, poãúvam vás.“
„Dnes do rána sa mi snívalo, Ïe som volal do nemocnice a vyhráÏal som sa im,

Ïe v budove je bomba. Viem, Ïe je to trestné a pre ‰írenie popla‰nej správy môÏem
dostaÈ aj dva roky nepodmieneãne. TakÏe som veºmi rád, Ïe to bol iba sen.“

„Hm, hm…“
„A najneuveriteºnej‰í sen sa mi sníval pred piatimi dÀami.“
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„Porozprávajte mi o Àom.“
„Bol som na opustenom ostrove a mal som obleãené iba palmové listy okolo be-

dier a kostené náu‰nice v u‰iach. RozloÏil som oheÀ a chystal som sa uvariÈ akúsi
domorodkyÀu v kotli. Správal som sa ako kanibal. Pamätám si aj to, ako som ob-
hr˘zal nejaké kosti.“

„Pán Kuvik, myslím, Ïe si môÏeme gratulovaÈ. Ako som povedal, tá teória sedí.
Je to presne cielená lieãba. Pokraãujte a berte naìalej tie lieky a po mesiaci sa
príìte ukázaÈ. MoÏno o úspe‰nosti t˘chto medikamentov a o vás napí‰em ‰túdiu
v lekárskej roãenke. Bude to skutoãná vedecká bomba!“

„Viete, pán doktor, len jedna vec ma e‰te trápi. Pred piatimi dÀami mi zmizla
Ïena.“

„NuÏ, pravdupovediac, je to od nej veºmi neseriózne, Ïe práve teraz, keì po-
trebujete vo svojej chorobe oporu, vás opustila, ale musíte sa s t˘m nejako vyrov-
naÈ. Dobre, tak sme dohovorení, o mesiac. Do videnia, pán Kuvik!“

„Sestriãka, urobte mi prosím vás, kávu.“ 
„UÏ sa to nesie… Priniesla som vám aj ãerstvú tlaã. No, poviem vám, to ão sa

dnes deje, to uÏ nemá obdoby. Do rána, v noãnej sluÏbe v nemocnici, sme mali zas
poplach, pí‰u o tom aj v novinách, ak˘si blázon volal, Ïe dal na príjem bombu a ce-
lú noc sme sÈahovali pacientov. Na‰Èastie z toho niã nebolo. Ale som uÈahaná ako
maãa.“

„Preboha! Vykradli miestnu banku… a tu na prvej strane palcov˘mi titulkami
stojí, Ïe na‰li obhryzenú m⁄tvolu pani Kuvikovej…!“

Autorka v‰etk˘ch 4 fejtónov: Emília Molãániová 

3. roãník Zvolen Cup
26. máj 2007

39 ‰portovcov z klubov celého Slovenska si tohto roku zmerali v‰etci svorne po
1. krát. Po dvoch kontrólnych pretekoch, v ktor˘ch boli hráãi rozdelení podºa re-
giónov ich prich˘lilo mesto Zvolen. Sily sa meral v troch kategóriach. Nebola 
obsadená iba kategória BC3 pre nedostatok hráãov. Veríme, Ïe na Manín Cupe uÏ
táto disciplína ch˘baÈ nebude.

Kluby OMD v SR Manín PovaÏská Bystrica a Boccian Bratislava reprezentovali 
4 hráãi. Îiaº, vo zvolenskej ‰portovej hale sa im príli‰ nedarilo. Svoju premiéru na
celoslovenskom poli zaznamenal novovzniknut˘ ·K Boccian a to zásluhou Silvii
Petruchovej. 

Kategória BC1: 1. Nagy, 2. ëurdinová, 3. ·kultéty
Kategória BC2: 1. Danão, 2. Mezík, 3. GregáÀová
V najviac obsadenej kategórii M. Valjent (Manín) zaãal viac ako dobre. Porazil

favorizovaného P.Minarecha 10:0! Potom v‰ak ne‰Èastne podºahol T. Îigmundovi

Šport
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2:3. Druhému zástupcovi Manínu, P. S˘korovi ‰Èastena nepriala v dueli s P. Kuli-
chom a prehral 2:4.

Kategória BC4: 1. ëurkoviã, 2. Strehársky, 3. Burian
S.Petruchová (·K Boccian) vyhrala v 1.kole nad P.Halme‰om po zaujímavom

priebehu (0:1, 0:2, 7:0, 0:1). V 2.kole v‰ak nestaãila na rozbehnutého „kanaìana“
M.Strehárskeho(0:10). S.Minárik v 2.kole podºahol M.Burianovi 1:4.

âlenovia OMD v SR opäÈ zabodovali. Vo farbách Altiusu Bratislava si pekné 
umiestnenia odniesli R.Mezík, M.Strehársky a M.Burian.

4. roãník Boccia Manín Cup 2007
23. jún 2007, PovaÏská Bystrica, ·portová hala SNP

Boccia Manin Cupu 2007 je tradiãn˘m turnajom za-
raden˘ do série pretekov organizovan˘ch SZTP·.
Organizátorom bol Klub OMD Manín PovaÏská
Bystrica. Jeho 4.roãník sa uskutoãnil za rekordnej úãas-
ti 45 ‰portovcov z 8-ch klubov celého Slovenska.
Zápasy sa hrali na ‰iestich kurtoch ·portovej haly SNP
a bez nároku na honorár rozhodovalo 12 rozhodcov. 

Na turnaji sa zúãastnili aj hráãi na‰ich dvoch klubov.
Podarilo sa nám získaÈ dve tretie miesta. Priná‰ame
Vám v˘sledky na‰ich. E‰te je ão trénovaÈ ...

BC1: Peter Osvald - Griaã 1:13, Zuzana Pilarãíková - BaláÏi 1:13, Richard Hlinka -
Hílek 1:11.

BC2: Patrik S˘kora - OstroÏansk˘ 1:6, Milo‰ Valjent - BaláÏová 6:0 (1.kolo), -
Sotoniak 2:6 (2.kolo).

BC3: Rudolf Krajãír - ·vaÀa 0:10, - Dobrotková 0:6.
BC4: Silvia Petruchová - ëurkoviã 0:13, Martin Unãovsk˘ - Ladislav âeliga 8:1, -

ëurkoviã 1:6.
Michal Gabão - Rom 10:0 (1.kolo), - Jankoviãová 7:2 (2.kolo), - ëurkoviã 0:10 (fi-

nále), - Strehársky 0:15 (finále). Stanislav
Minárik - Jankoviãová 4:5 (tie-break).

Kategória BC 1:
1. Nagy (Altius BA), 2. ëurdinová (Altius

Doln˘ Kubín), 3. ·kultéty (Vikória Îiar nad
Hronom).

Kategória BC 2:
1. Mezík, 2. Hudeãek, 3. Danão (v‰etci Altius BA).
Kategória BC 3:
1. ·vaÀa, 2. Dobrotková (obaja Altius BA), 3.

Krajãír (·K Boccian OMD BA).
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Kategória BC 4:
1. ëurkoviã, 2. Strehársky (obaja Altius

BA), 3.Gabão Klub OMD Manín Pov.
Bystrica)

Za úspe‰n˘ priebeh celého turnaja hlav-
n˘ organizátor predseda Klubu OMD
Manín Stanislav Minárik ìakuje:

– za poskytnutú dotáciu na realizáciu
Boccia Manin Cupu 2007 Slovenskému zvä-
zu telesne postihnut˘ch ‰portovcov,

– Kníhkupectvu Oºga konkrétne Alenke za poskytnutie kniÏiek pre v˘hercov,
– za pomoc pri príprave ihrísk a priebehu celého turnaja: Simonke, Katke,

Lenke, Lucke, Ondrejovi, Carlosovi, Aìke, ªubovi a sestrám Mirke a PeÈke. Veºká
vìaka patri aj mojim dvom asistentom Mirovi a PeÈovi, ktorí sa priãinili o to, Ïe
moje my‰lienky o skvelom turnaji sa stali realitou,

– pánovi BraÀovi Briestenskému za obãerstvenie pre hráãov a ich asistentov,
– firme Tena za poskytnutie pások na vylepenie ihrísk, 
– za vynikajúce rezne by som sa chcel poìakovaÈ v mene v‰etk˘ch ‰portovcov

paniam kuchárkam a pani riaditeºke Augustínovej z Domova dôchodcov na
Lanskej v P. Bystrici,

– pracovníkom ‰portovej haly SNP za ochotu a ústretovosÈ,
– rozhodcom sa rozhodovanie a v‰etk˘m teamom za úãasÈ.

Aktuálny slovensk˘ ranking (rebríãek) v boccii júl 2007

BC1 (13 hráãov): 1. Nagy, 2. Magdolen, 3. ·kultéty (10. Pilarãíková, 11. Osvald).
BC2 (29 hráãov): 1. Kráº, 2. Hudeãek, 3. Danão (12. Valjent, 21. S˘kora, 25. Hlinka).
BC3 (5 hráãov):  1. ·vaÀa, 2.Dobrotková, 3.HradÀanská, 4.Krajãír
BC4 (15 hráãov): 1. ëurkoviã, 2. Strehársky, 3. Minárik (8. Gabão, 11. Unãovsk ,̆

12. Petruchová, 13. âeliga

Klub OMD Manín PovaÏská Bystrica
Po desaÈ mesaãnom zápolení o ão najlep‰ie umiestnenie sme v júni ukonãili tre-

tí roãník Boccia mini ligy, ktorú organizuje ná‰ klub OMD Manín. Poãas priebehu
tretieho roãníka nám stihla otehotnieÈ na‰a jediná boccistka Aniãka Sene‰iová,
ktorá e‰te pred ukonãením boccia mini ligy stihla porodiÈ krásne dievãatko me-
nom Tamarka. Za Aniãku dohral súÈaÏ PeÈo Strapko, ktor˘ sa k nám vrátil po dvoch
rokoch. Vyhodnotenie mini ligy sme mali poãas mládeÏnicko - boccovského tábo-
ru v Belu‰sk˘ch Slatinách, kde sme zároveÀ absolvovali prípravu na nasledujúcu
sezónu.

Ak by niekto mal záujem sa prihlásiÈ do na‰ej mini ligy a nerobilo by mu prob-
lém dochádzaÈ aspoÀ kaÏdú druhú sobotu do PovaÏskej Bystrice môÏe sa prihlásiÈ
do 7. 9. 2007 na telefónne ãíslo 0908587844.
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Klub Farfalletta OMD Îilina
Novovzniknut˘ Ïilinsk˘ klub OMD v SR zaãína so

svojimi aktivitami. Poz˘va v‰etk˘ch ‰portuchtiv˘ch
ºudí so zdravotn˘m postihom si zahraÈ ‰pecifick˘ 
‰port urãen˘ pre vozíãkarov - bocciu. Viac informá-
cii na kontaktoch samotného klubu:

041/566 22 70, mobil: 0907 478 002 , 0903 021 213.

Nov˘ klub OMD v SR!
·portov˘ klub OMD Boccian Bratislava
Po roku tréningov, ktoré sa konali dva krát do t˘ÏdÀa v bratislavskej súkromnej

‰kole Waldorfská sme sa rozhodli popri OMD v SR zaloÏiÈ nov˘ klub. Tak bol dÀa
30. 4. 2007 zaloÏen˘ klub s názvom: ·portov˘ klub OMD Boccian Bratislava. 

Spomedzi zakladajúcich ãlenov si zvolili predsedu klubu, tajomníka a hospo-
dárku. Predsedom sa stal Ing. Martin Unãovsk˘ (viac 
info v „Dystrorozhovore“), tajomníkom Jozef BlaÏek
a hospodárkou Bc. Silvia Petruchová. Klub bol zaloÏen˘
podºa organizaãného poriadku OMD v SR a smerníc pre
ãinnosÈ klubov OMD v SR, ktoré boli schválené
V˘konn˘m v˘borom OMD v SR. 

Svoju ãinnosÈ a aktivity si ustanovili do nasledovn˘ch
bodov:

– prevádzkovanie ‰portového klubu BOCCIA a s ním
súvisiacich aktivít,

– prevádzkovanie tréningov a zabezpeãenie miest-
nosti na tréning,

– zabezpeãenie trénerov, rozhodcov a asistentov pre
hru boccia,

– registrácia ãlenov klubu do SZTP· a informovanie o nimi organizovan˘ch tur-
najoch,

– prihlasovanie a úãasÈ na turnajoch registrovan˘ch hráãov SZTP· na turnaje or-
ganizované. 

Koneãná tabuºka Boccia MINI liga 2006/2007

TABUªKA Poãet Poãet Vyhrat˘ Prehrat˘ Poãet Skóre Body
odohrat˘ch vyhrat˘ch Tie-break Tie-break prehrat˘ch

1. Stanislav Minárik 21 20 1 0 0 175 : 34 41
2. Michal Gabão 21 14 0 0 7 132 : 64 28
3. Peter Hudeãek 21 11 2 1 7 97 : 60 24
4. A.Sene‰iová, P. Strapko 21 12 0 1 8 93 : 76 24
5. Marek Sene‰i 21 12 0 0 9 85 : 94 24
6. Milo‰ Valjent 21 4 2 0 15 57 : 106 10
7. PaÈo S˘kora 21 4 0 3 14 52 : 127 8
8. Oliver Janáã 21 2 0 0 19 28 : 168 4
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SZTP·, informovanie o samotn˘ch turnajoch organizovan˘ch SZTP·:
– organizovanie turnajov v rámci klubu ako aj v rámci SZTP·,
– propagácia ‰portu boccia a klubu, spolupráca s boccia klubmi v SR a v zahra-

niãí,
– získavanie finanãn˘ch prostriedkov na ãinnosÈ klubu a jeho technické zabez-

peãenie, 
– Symboly klubu: Klubové farby sú modrá a biela.
Momentálne Klub Boccian reprezentujú: BC1: Peter Osvald, Zuzana Pilarãíková,

BC2: Richard Hlinka, BC3: Alena HradÀanská, Rudolf Krajãír, BC4: Silvia
Petruchová, Ladislav âeliga, Martin Unãovsk .̆

Tréningy prebiehajú 2x do t˘ÏdÀa. V‰etci ste na ne srdeãne pozvaní. Viac info
na známych kontaktoch ná‰ho - Vá‰ho OeMDéãka. 

Srdeãné blahoÏelanie
OMD v SR v mene v‰etk˘ch svojich ãlenov srdeãne blahoÏelá firme Technoklima

k narodeninám. 
ëakujeme za dlhodobú podporu, ktorú ná‰mu obãianskemu zdruÏeniu firma

Technoklima preukazuje. Vo forme 2% z daní nám doposiaº poskytli niekoºkosto-
tisíc korún! Sú na‰imi partnermi na ceste k pomoci, predov‰etk˘m si ceníme pria-
teºstvo a náklonnosÈ riaditeºa firmy p. Holkoviãa. 

E‰te raz, v‰etko najlep‰ie a veºa úspechov!
Kolektív OMD v SR

Darãekom logo a domãek
K svojim desiatym narodeninám si bratislavská spoloãnosÈ

Technoklima darovala praktick˘ a originálny darãek - vlastnú
budovu, ktorú navrhol architektonick˘ ateliér BeÀu‰ka -
Topinka. Na oslave firemného jubilea a inaugurácie modern˘ch
kancelárií sa zúãastnilo pribliÏne 270 hostí. SúãasÈou veºkolepej
akcie bolo uvedenie alkoholického drinku Penquin a nového
loga Technoklimy, ktoré na seba zobralo podobu postaviãky tu-
ãniaka. SpoloãnosÈ sa zaoberá obchodovaním s v˘menníkmi do
chladiarensk˘ch a klimatizaãn˘ch zariadení. Väã‰ina pochádza
z v˘robného závodu taliansko-slovenskej spoloãnosti R.T.V. CO-
ILS, Nové Mesto nad Váhom, s ktorou je personálne prepojená. 

Riaditeº Technoklimy a milovník umenia Pavol Holkoviã (na
obrázku pri odhaºovaní budovy) spojil oslavu s v˘stavou obrazov akademického
maliara Stana Bubána a fotografií talentovaného autora Marcela Melichera. Na
akcii sa zúãastnili aj ãlenovia Organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorú
Technoklima dlhodobo podporuje. 

Prevzaté: ãasopis Trend, jún - júl 2007, str. 57 

Infoservis
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âlenské a predplatné na rok 2007 - upozornenie pre neplatiãov 

Milí priatelia, 
upozorÀujeme t˘ch z Vás, ktorí ste e‰te neuhradili ãlensk˘ príspevok na rok

2007 a predplatné za ãasopis Ozvena, aby tak OBRATOM urobili. 
Posledn˘ termín zaplatenia ãlenského a predplatného je 15. september 2007.

Ak tak dovtedy neurobíte, budeme to povaÏovaÈ, Ïiaº, za nezáujem byÈ ãlenom
OMD v SR. 

âlenské je 150 Sk na kalendárny rok a predplatné ãasopisu Ozvena 100 Sk za 
‰tyri ãísla. Ak si objednávate aj ãasopis, zaplaÈte obidve sumy, ãlenské aj predplat-
né na jednom ‰eku. Ak platíte za viacer˘ch, uveìte do poznámky za koho a ão pla-
títe. Prosíme, uschovajte si doklady o zaplatení ãlenského.

âlensk˘ poplatok a predplatné môÏete zaplatiÈ aj prevodom na úãet. V takom
prípade platbu uhraìte na hlavn˘ úãet OMD: 2624340950/1100, platbu oznaãte
svojim MENOM!!! 

Ak platbu neoznaãíte menom, nevieme ju identifikovaÈ! 

·TATÚT POMOCI

Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR z verejnej zbierky
„DeÀ belasého mot˘ºa“ 

V˘ÈaÏok z verejnej zbierky organizovanej OMD v SR je moÏné pouÏiÈ na úãely,
ktoré povolilo MV SR v rozhodnutí o povolení verejnej zbierky. 

V súlade so zameraním organizácie je cieºom verejnej zbierky pomoc ºuìom
s nervovosvalov˘mi ochoreniami, ktorí sú v dôsledku t˘chto ochorení odkázaní na
pouÏívanie zloÏit˘ch pomôcok alebo prístrojov. 

Sociálnu pomoc z verejnej zbierky je moÏné poskytovaÈ iba ãlenom OMD, ktorí
majú nejak˘ druh nervovosvalového ochorenia, prípadne, ktorí majú ochorenie, kto-
ré je dôsledkami veºmi podobné nervovosvalov˘m ochoreniam a spôsobuje imobilitu. 

V˘nimoãne je moÏné podporiÈ Ïiadateºa pri doplatení nákladov za úpravu bytu
s cieºom odstrániÈ jeho bariéry, taktieÏ na zakúpenie lieku, ktor˘ podstatne zle-
p‰uje zdravotn˘ stav Ïiadateºa. 

Sociálna pomoc z verejnej zbierky sa poskytuje vtedy, keì financie na Ïiadan˘
úãel neposkytuje ‰tát, prípadne poskytuje ale iba ãasÈ. âlenovia OMD môÏu ÏiadaÈ
o sociálnu pomoc na tieto úãely: 
a) úhrada kompenzaãnej pomôcky alebo jej doplatku 

– najmä kompenzaãné pomôcky pre imobiln˘ch ãlenov OMD, ktorí sú odkázaní
na polohovacie postele, d˘chacie prístroje, odsávaãky hlienu, ambuvaky, zdra-
votnícky materiál potrebn˘ pri pouÏívaní t˘chto pomôcok alebo ktor˘ potre-
bujú tracheotomizovaní pacienti a iné pomôcky nehradené v plnej v˘‰ke 
poisÈovÀou, 
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– za kompenzaãné pomôcky sa povaÏujú aj tie pomôcky, ktoré zlep‰ujú zdra-
votny stav a funkãnosÈ ãloveka s postihnutím, prednosÈ v‰ak majú kompenza-
ãné pomôcky zlep‰ujúce mobilitu a zachraÀujúce Ïivot ,

– o v˘‰ke podpory rozhodujú ãlenovia VV po vzájomnej konzultácii a zváÏení
v‰etk˘ch okolností Ïiadosti, 

– v prípade, Ïe pomôcku priznanú pomôcku je potrebné dopraviÈ k Ïiadateºo-
vi, náklady na dopravu nie sú súãasÈou nákladov na pomôcku, 

b) úprava bytu - pomoc pri dohradení nákladov pri debarierizácii bytu, ak ãlen
OMD nemá dostatok financií potrebn˘ch na doplatenie úhrady: 
– maximálne do v˘‰ky 7.000 Sk, ak je doplatok obãana niÏ‰í, potom suma, kto-

rú tvorí doplatok, 
c) lieky - ktoré nehradí zdravotná poisÈovÀa - sú predpísané odborn˘m lekárom

a ich uÏívanie vedie k podstatnému zlep‰eniu zdravotného stavu: 
– za lieky sa nepovaÏujú vitamíny.

K písomnej Ïiadosti, kde Ïiadateº opí‰e v struãnosti svoju situáciu je potrebné
priloÏiÈ: 

– doklady o príjme Ïiadateºa - ak je poberateºom peÀaÏného príspevku na
zv˘‰ené v˘davky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - Odbor sociálnych
vecí, staãí kópia rozhodnutia,

– zoznam nadácií a organizácií, ktoré boli v tejto veci oslovené, 
– ak uÏ niektoré nadácie prisºúbili pomoc, potom je potrebné uviesÈ, koºko Ïia-

dateº získal z in˘ch zdrojov a dokladovaÈ tieto skutoãnosti (napr. rozhodnu-
tia z ÚPSVR, dary od in˘ch nadácií a pod.), 

– doklad o cene pomôcky alebo inej skutoãnosti, vo forme predfaktúry alebo
faktúry, 

– ak Ïiadateº má vlastn˘ úãet, v Ïiadosti uvedie ãíslo úãtu a priloÏí kópiu kartiã-
ky k úãtu. 

Sociálnu odkázanosÈ na peÀaÏnú pomoc bude Ïiadateº dokladovaÈ príjmom. Ak
je poberateºom. Hranica príjmu Ïiadateºa je 3-násobok Ïivotného minima pre jed-
ného ãlena rodiny. 

V odôvodnen˘ch prípadoch, podºa charakteru Ïiadosti môÏu ãlenovia VV roz-
hodnúÈ aj o poskytnutí sociálnej pomoci Ïiadateºovi, ktor˘ prekraãuje príjmom 
3-násobok Ïivotného minima. 

V˘konn˘ v˘bor rozhoduje o Ïiadostiach na
základe ‰tatútu a posúdenia celkovej situácie
ãlena OMD v SR. Základn˘m pravidlom na
rozhodnutie o poskytnutí pomoci pre ãlena
je ·tatút pomoci. 

O Ïiadostiach rozhoduje V˘konn˘ v˘bor
na zasadnutí alebo hlasovaním per rollam. 

Zmena ·tatútu pomoci bola schválená 
na zasadnutí VV OMD v SR 2. 12. 2006
v Bratislave. 
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Vítame nov˘ch ãlenov:
ëurkoviã Róbert zo Sliaãu
Pussová Simona z Bratislavy
Hrabovská Ivana, za dcéru Kristínu a syna Filipa z Timoradze
Sekerá‰ Michal z PovaÏskej Bystrice
Pauliaková Zdenka zo Slovenskej ªupãe
Su‰ienková Eva z Dubiniek
Gajdo‰ová Zuzana z Martina
Krajãír Rudolf zo Záhorskej Bystrice
Informácie o prijímaní nov˘ch ãlenov získate na na‰ej stránke www.omdvsr.sk,

kde je k dispozícii aj prihlá‰ka, prípadne telefonicky. 

Opustili nás:
4. 4. 2007, Jozef Balek (17r.) z Mútneho
22. 7. 2007, Táma‰ Németh (15r.) z Okoãa
25.7. 2007, Ladislav Broãko (46r.) z Bánoviec nad Bebravou 

ZapoÏiãiavanie magnetorepeutického prístroja
Na‰im ãlenom zapoÏiãiavame magnetoterapeutick˘ prístroj za poplatok 10 Sk

na deÀ na obdobie jedného mesiaca na základe Zmluvy o zapoÏiãaní.
Záujemcovia, hláste sa na telefónnych ãíslach: 02/4341 1686, 4341 0474 alebo pí-
somne: OMD v SR, Ban‰elova 4, 821 04 Bratislava.

KríÏovky:
Spomedzi správnych lú‰titeºov sme vyÏrebovali ‰iestich, ktor˘m posielame hod-

notné knihy:
Erika Kostová, Bea Franeková, Zuzana Malecká, Anna Lapi‰áková, Margita

âernická, Katarína ZaÈková.
Lú‰tite a správne znenia tajniãiek posielajte naìalej! 

Organizácie podporujúce ºudí so zdravotn˘m postihnutím,
ktoré prispievajú na kompenzaãné pomôcky

Ak potrebujete získaÈ finanãné prostriedky na doplatenie kompenzaãn˘ch po-
môcok, uvádzame adresy na nadácie, ktoré Vám môÏu na základe písomnej Ïia-
dosti vyhovieÈ. 

Dobré rady pri oslovovaní nadácií:
– organizáciu oslovujte vÏdy písomnou ÏiadosÈou , v ktorej struãne opí‰ete svoj

problém, 
– ku Ïiadosti priloÏte doklady, ktor˘mi môÏete potvrdiÈ svoje tvrdenia, napr.: od
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lekára o diagnóze, kópie posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kó-
pie rozhodnutí, kópie predfaktúr (ak Ïiadate o pomôcky/), 

– dokladujte svoju príjmovú situáciu, 
– ak ste oslovili aj iné nadácie ktoré prisºúbili ãiastoãnú pomoc, napí‰te to do

Ïiadosti aj s prisºúben˘mi sumami, 
– ak potrebujete získaÈ vy‰‰iu ãiastku, je lep‰ie „poskladaÈ“ pomoc z viacer˘ch

zdrojov. 

� PRE DETI (do 26 ROKOV):
Detsk˘ fond SR - Konto Bariéry, Západná 2, 821 02 Bratislava, Tel.: 02/4333

7825, 4342 1634 

� PRE DETI aj DOSPEL¯CH: 
„Charitatívny fond LION“ SOCIA - Nadácia pre podporu sociálnych zmien 
Legionárska 13, 831 04 Bratislava, Tel/fax: 02/5564 5214, 5564 5215
e-mail.: petijova@socia.sk, www.socia.sk
Konto NÁDEJE, Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Nadácia PENTA, KriÏkova 9, 811 04 Bratislava, Tel.: 02/5778 8191, www.nada-

ciapenta.sk
Nadácia Markíza, Bratislavská 1/A, 841 06 Bratislava, Tel.: 02/6827 4111
MPSVR SR, Finanãn˘ odbor, ·pitálska 4, 816 43 Bratislava, Tel.: 02/5975 2158 
EXIMBANKA, Groslingova 1, 813 50 Bratislava 
Nadácia J&T, Lamaãská cesta 3, 841 04 Bratislava, tel.: +421 259 418 416
Alena Vasovãáková, odb. pracovniãka Nadácie J&T, nadaciajt@jtfg.sk, www.na-

daciajt.sk 

� IBA PRE DOSPEL¯CH: 
Asociácia organizácií zdravotne postihnut˘ch osôb (AOZPO) - Slovensko bez

bariér 
Îabotova 2, 811 04 Bratislava, Tel.: 02/5244 4119

Registraãná povinnosÈ osobn˘ch asistentov
Podºa zákona o správe daní a poplatkov je aj osobn˘ asistent povinn˘ zaregis-

trovaÈ sa u svojho správcu dane (na daÀovom úrade miestne príslu‰nom). Osobn˘
asistent je povinn˘ zaregistrovaÈ sa do 30 dní od podpisu zmluvy o v˘kone osob-
nej asistencie. DaÀov˘ úrad pridelí zaregistrovanému daÀovému subjektu (osob-
nému asitentovi) identifikaãné ãíslo a o vykonanej registráci vydá osvedãenie.
Registrácia sa predkladá na správcovi dane na predpísanom tlaãive. Registrácia sa
dá vybaviÈ na daÀovom úrade aj písomnou formou. Staãí zaslaÈ po‰tou vyplnené
registraãné tlaãivo, kópiu zmluvy s uÏivateºom a daÀov˘ úrad obratom za‰le iden-
tifikaãné ãíslo. 
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Jano hovorí kamarátovi: „Moja manÏelka chce k sviatku nieão zlaté.“
„No a ão si jej dal?“

(odpoveì je v tajniãke osemsmerovky a má 14 písmen plus v˘kriãník)

N Î E L A N I E K Z Á Ch V A T
O â I K Á A O O Y R O V T Á Z
K ? R Í K N L Z M A N Z Á Z Y
Á O O L N A Z I R K Ó N N R L
Z O H O R Z Á L O H A A O A Z
Y U Á Î Z U T M N Z Ú B O K M
Z K Z R É Z Á E S L Z L O M Y
Á Y N K T Z L A T O V I Î Á S
M K Á O A O V K Z M E S Y N E
O L M A V O D T Z E N I T Z L
T O Y Z Ch Z O Á Z N A â K A R
K M Á E N P V Z U I R Á B U Z
Y Î I D O CH Á Z B N N Á V I Î
K L L A B Á Z Z O A Z O B Á K
Z Á P A L K A Y R K O R K Á Z

1111
ZÁBAL, ZÁHORIE, ZÁCHOD, ZÁCHVAT, ZÁKON, ZÁKROK, ZÁLOHA,
ZÁMOK, ZÁMOTKY, ZÁPALKA, ZÁPCHA, ZÁTKA, ZÁTVORY, ZÁVOD,
ZÁZNAM, ZBORY, ZENIT, ZIRKÓN, ZLIECHOV, ZLOMENINA, ZLOMY,
ZMESY, ZMYSEL, ZNAâKA, ZNÁMKA, ZNÁMY, ZOBÁK, ZOHOR,
ZORKA, ZOZNAM, ZRNKÁ, ZRNKO, ZUBÁRI, ZÚBOK, ZUBOR, ZUZA-
NA, ZUZKA, ZVOLEN, ZVONKY, ÎELANIE, ÎIVÁN, ÎIVOT, ÎMOLKY,
ÎOLÍK, ÎRALOK.
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MuÏ pri‰iel do predajne, aby kúpil darãek pre svoju manÏelku. V‰etko, ão mu
predavaãka ponúkla, sa mu v‰ak vidí drahé. Napokon sa jej op˘ta: „Keby ste
boli mojou manÏelkou, ão by ste si Ïelali?“

(Odpoveì predavaãky je v tajniãke osemsmerovky a má 12 písmen.)

2222

DAâICE, DANIEL, DAROMNICA, DECKO, DEDKO, DENÁRE, DIADÉ-
MY, DIAVA, DIELEC, DIERKA, DIÉTY, DION¯Z, DIVADLO, DLAHA,
DNE·OK, DODKO, DOGMA, DOHªADY, DOHODA, DOHRA, DOJKA,
DOKLAD, DOMâEK, DOMINO, DOPRAVA, DOPRAVCA, DOPROVO-
DY, DOSKA, DOSKOK, DOSLOV, DOZOR, DÔRAZ, DRACI, DRAÎÉ,
DREVOKAZ, DREVOKOV, DRINA, DRNDA, DROÎKA, DRVIâ, DUBI-
NA, DUDLÍK, DUDOK, DUSNO, DU·IâKA, DVOJAKOSË, DVOJIâKA,
DVOJKA, DVORANA.

D O P R O V O D Y Y M É D A I D
A N A N I B U D E A Z A R Ô D U
C S D O D K O I K N N A K J O D
V U E L O G D S K I Á A D N S O
A D C D M É O O E R H R R O L K
R K I A I D K L M D V D E O O Í
P Ë â V N S L D D I O N ¯ Z V L
O S A I O D A R â E K E â M O D
D O D D J R D N D L O · O A R U
D K O I N O Î D R E V O K A Z D
V A H E P Î V A A C E K C D R D
O J ª R E K H D Î L R I E O O I
J O A K A A Y T É I D D D H Z A
K V D A L D U · I â K A R O O V
A D Y D A C I N M O R A D D D A


