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Národný on-
kologický ústav na 
Klenovej 1 v Brati-
slave po 18-mesač-
nej rekonštrukcii 
slávnostne 2. júla 
tohto roku otvoril 
Kliniku chirurgic-
kej onkológie SZU 

a NOÚ, najväčšie onko-chirurgické pracovisko na Slovensku. Re-
konštrukciou v celkovej sume 247-tisíc eur sa klinika zaradila me-
dzi najmodernejšie v Európe. Rekonštrukčné práce sa uskutočni-
li na lôžkových oddeleniach i v ambulantnom trakte. Vybudova-
li tam špičková operačnú sálu, ambulancie, novú recepciu, soci-
álne zariadenia, šatne, sesterské miestnosti i sklady. Vykonali i re-
konštrukciu vzduchotechniky, nainštalovali novú klimatizáciu 
a signalizačné systémy, vymenili obklady, dlažby, stropné krytiny, 
nábytok a inventár. Vďaka sponzorom v každej izbe pacientom 
zapojili televízory a lôžkové oddelenie krášlia aj veľké fotografie 
z pozostalosti známeho slovenského fotografa, Karola Kállaya. 
Modernizácia priestorov a vybavenia výrazne zvýšila dôstojné 
podmienky liečby, komfort a pohodlie pacientov, lekárov i ďal-
šieho zdravotníckeho personálu. Rekonšrukciu financovali z roz-
počtových zdrojov NOÚ v sume 154-tisíc eur, aj zo sponzorských 
a darcovských prostriedkov. Pri NOÚ pôsobí i Združenie priateľov 
NOÚ, ktoré založili lekári z NOÚ. Na rekonštrukciu vyzbieralo toto 
združenie takmer 13-tisíc eur. 

„Všetci vieme, že práca s onkologickými pacientmi nie je jed-
noduchá, je to poslanie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo re-
konštrukciu kliniky dokončiť a chcem poďakovať všetkým, ktorí 
sa na nej podieľali. Vďaka nášmu spoločnému úsiliu a štedrosti 
darcov môžeme teraz ponúkať kvalitu, služby a komfort na naj-
vyššej úrovni“, skonštatoval riaditeľ NOÚ, MUDr. Jozef Dolin-
ský, ktorý je aj zakladateľom Združenia priateľov NOÚ. Klini-
ka chirurgickej onkológie slúži aj ako referenčné centrum na rie-
šenie najzložitejších prípadov onkologických ochorení z celého 
Slovenska. Vlani tam vykonali 1 925 operácií a počty prijatých 
pacientov, aj operácií boli najvyššie v histórii NOÚ.

(mp)
Zdroj: NOÚ

Vďaka spoločnému úsiliu 

V dnešnej dobe vo všetkých 
pádoch pri kažnej možnej príle-
žitosti vyslovujeme slovo slobo-
da a považujeme ho za samozrej-
mosť. Pravdou je, že nikdy nebo-
lo, nie je a ani nebude samozrej-
mé. Málokto z našich súčasníkov 
však pozná aj podobné, ale význa-
mom úplne odlišné slovo: loboda. 
V minulých storočiach, keď väčšina 
obyvateľov žijúcich nielen na na-
šom území, ale aj v iných častiach 

sveta, mohla o slobode len snívať, ale slovo loboda poznala až 
príliš dobre. V časoch neúrody a hladu si totiž ľudia z buriny zva-
nej loboda varievali polievku, aby nezahynuli od hladu. Časy, keď 
ľudia jedávali polievku z lobody, sú preč. Loboda ale popri ces-
tách ako burina ďalej hojne rastie dodnes, akoby bola poistkou 
prot hladu na neisté časy. Aby neisté časy nezavládli opäť, aj pre-
to Inštitút pre výskum sociálno–ekonomických rizík a alternatív 
(IVRA) na Slovensku pripravil analýzu chudoby rôznych skupín 
ľudí – žien, detí, aj chudoby zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) 
a zistil, že mnohí ľudia aj dnes môžu iba snívať o plnohodnotnom 
živote. O skupine ZŤP to platí prinajmenšom dvojnásobne. 

Podľa IVRA sa aktuálne na a pod hranicou chudoby na Slo-
vensku nachádza až 76 percent zdravotne ťažko postihnutých 
osôb. To je príliš vysoké číslo. Ak si uvedomíme, že sú oproti zdra-
vej populácii nie vlastnou vinou viackrát znevýhodnení: majú niž-
ší príjem, pretože majú menšiu alebo žiadnu šancu zamestnať sa 
alebo pracujú v povolaniach s nižším príjmom, v lepších prípa-
doch v chránených dielňach alebo z objektívnych príčin ani ne-
majú možnosť zamestnať sa a žijú len z invalidného dôchodku, 
ktorý je zväčša príliš nízky na to, aby sa z neho dalo dôstojne vy-
žiť. Zároveň kvôli svojim špeciálnym potrebám majú oveľa vyššie 
životné náklady, než zdraví ľudia. Chudobu medzi zdravotne ťaž-
ko postihnutými veľmi ovplyvňujú najmä tieto nutné, dodatočné 
životné náklady, ktoré zdraví občania nemajú. Pracovníci IVRA sa 
preto venujú nielen analytickej a výskumnej činnosti, ale aj pripo-
mienkovaniu a navrhovaniu legislatívnych úprav zákonov v so-
ciálnej oblasti, aby ich poskytli kompetentným s očakávaním, že 
ich pri rozhodovaní o zlepšení sociálnych podmienok ľudí ohro-
zených chudobou vezmú s plnou vážnosťou do úvahy. Lebo na-
stal čas oboznámiť sa dôkladne s problémom súčasnej chudo-
by, rozobrať jej príčiny do detailov a informovať aj širokú verejnosť 
o možných východiskách riešenia, cestách, ktoré vedú k dôstojné-
mu, plnohodnotnému životu aj ľudí so zdravotným postihnutím, 
ale nielen ich. Či je tu nádej, že sa už nikto nikdy na Slovensku ne-
vráti k „lobodovej polievke“, však ukáže čas. 

Margita Škrabálková

Loboda 
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Príloha: Dvadsať rokov v živote Slovenskej humanitnej rady – 2. časť

Výber mladých futbalistov pod 
názvom CHILD CENTER SLOVA-
KIA zo slovenských detských domo-
vov – z Ilavy Klobušíc, z Ružomberka, 
z Handlovej a Necpál, ktoré bodovali 
na ostatných Majstrovstvách Sloven-
ska v Martine, sa zúčastnil počas ví-
kendu, 14. – 16. júna tohto roku na pr-
vých futbalových Majstrovstvách sve-
ta - WORLD CUP 2013 vo Varšave. 

Futbalové zápasy, ktoré sa hrali na 
tréningových plochách štadióna Légia 
a v Pepsi Aréne, obsadili mladí futbalis-
ti z Argentíny, Bieloruska, Bosny a Herce-
goviny, Bulharska, Česka, Estónska, Fín-
ska, Francúzska, Holandska, Luxembur-
ska, Litvy, Luxemburska, Macedónska, 
Madagaskaru, Maďarska, Nemecka, Poľ-
ska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Švajčiar-
ska, Thajska, Vietnamu a Zimbabwe. 

Mladí slovenskí futbalisti sa na tieto 
majstrovstvá sveta vo futbale pravidelne 
pripravovali, trénovali aj počas predĺže-
ných víkendových sústredení raz mesač-
ne pod vedením Detského centra – pr-
vej slovenskej spoločnosti pre pomoc de-
ťom v náhradnej starostlivosti z Ružom-
berka. Hneď v prvom zápase naši chlap-
ci prišli po faule o najlepšieho strelca. Dva 
zápasy s Luxemburskom (3:2) a Thajskom 
(3:1) sme síce vyhrali, jeden zápas so Švaj-
čiarskom sme remizovali (1:1), ale nako-
niec prehry s Bosnou a Hercegovinou 
(0:4) a Litvou (0:4) rozhodli, že sme z „C“ 
skupiny do finále nepostúpili. Nepomohli 
ani dve šikovné roztlieskavačky, ktoré si 
slovenský tím zobral so sebou. Majstrami 
sveta 2013 vo futbale detských domovov 
sa nakoniec stali Poliaci, hneď za nimi na 
druhom mieste skončili Holanďania a tre-
tí boli Rusi.

Veľkolepá multikultúrna futbalová 
slávnosť bola pre deti z rôznych krajín 
zaujímavá aj sprievodným programom, 
ktorý pozostával z ďalších hier a súťaží. 
Naša skupina, ktorá vycestovala do Var-
šavy skôr, navštívila aj varšavskú ZOO a 
centrum Varšavy. Deti boli aj častými na-
vštevníkmi množstva rôznych stánkov, 
kde sa mohli do sýtosti obslúžiť rôznymi 
sladkosťami a nápojmi bez toho, aby to 
zaťažilo ich vreckové.

Na nadchádzajúcich tohtoročných 
Majstrovstvách Slovenska detských do-
movov, ktoré Detské centrum zorganizu-
je na jeseň, sa rozhodne, kto bude zastu-
povať Slovensko na WORLD CUP-e 2014.

Za možnosť prípravy a účasti na 
WORDL CUP-e 2013 vo Varšave ďaku-
je Detské centrum najmä generálnemu 
partnerovi KIA Motors Slovakia, s.r.o., ďalej 
a.s. Stredoslovenská energetika, Keeper 
sport, UNI CREDIT BANK, Aluplast, s.r.o., 
PosAm, s.r.o. a ďalším.

Zdroj a snímky: PaedDr. Viktor Blaho, 
DETSKÉ CENTRUM, Ružomberok

Prvá slovenská spoločnosť pre pomoc 
deťom v náhradnej starostlivosti

Na prvej snímke obálky z majstrovstiev 
WORDL CUP 2013 vo Varšave je aj slovenské 
výberové družstvo so zástavou Slovenskej 
republiky.
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Medzinárodná organizácia pre 
migráciu (IOM) v tomto roku vydala 
štúdiu o skúsenostiach migrantov a 
migrantiek na Slovensku s násilím a 
zneužívaním. Štúdia sa zameriava na 
násilie v kontexte verejného priestoru 
(motivované predsudkami a nenávis-
ťou), ako aj na domáce násilie a nási-
lie na pracovisku (nútenú prácu a pra-
covné zneužívanie).

Nízky počet migrantov žijúcich na 
Slovensku a obmedzená historická skú-
senosť s migráciou spôsobujú, že mig-
ranti v slovenskej spoločnosti zostávajú 
prakticky „neviditeľní“. Inštitúcie, pomá-
hajúce organizácie či výskumníci vedia 
málo o ich životoch a životných stratégi-
ách, osobitne vo vzťahu k rizikovým feno-
ménom ako sú násilie a zneužívanie. Nie-
len na Slovensku, ale aj inde vo svete sú 
pritom migranti násilím ohrození viac ako 
domáce obyvateľstvo. „Od migrantov, kto-
rým už ôsmy rok poskytujeme poradenstvo 
v Migračnom informačnom centre, sme sa 
dozvedali o zneužívajúcich praktikách v za-
mestnaní či útokoch na verejnosti, doteraz 
však chýbala detailnejšia systematizácia ich 
skúseností, ktorá by umožnila nastaviť adek-
vátne opatrenia. To je jeden z dôvodov, pre 
ktorý sme sa rozhodli realizovať tento pro-
jekt,“ hovorí Zuzana Vatráľová, vedúca 
Úradu IOM na Slovensku.

Výskumná správa konštatuje, že 43 
percent migrantov má skúsenosti s ľah-
šími formami násilia na verejnosti, v do-
mácnosti alebo v práci a až 15 percent 
má skúsenosti s vážnymi prejavmi ná-
silia. „Ide o násilie takej intenzity či formy, 
ktoré by si vyžadovalo intervenciu polície a 
pomáhajúcich organizácií“, hovorí jeden 
z autorov výskumnej správy, Matej Bla-
žek. Oficiálne inštitúcie sa však o problé-
moch migrantov dozvedajú v minimálnej 
miere. „Ide o problém dôvery,“ vysvetľuje 
M. Blažek ďalej: „Chýbajú jasné a zrozumi-
teľné informácie v cudzom jazyku, kontakt 
s komunitami migrantov prostredníctvom 
terénnej práce či špecifické služby a aktivity, 
najmä pre najzraniteľnejšie skupiny migran-
tov. Tí sa preto obracajú skôr na neformálne 
zdroje pomoci v rámci komunít alebo pla-
tené služby rôznych neoficiálnych sprostred-
kovateľov, ktoré často prehlbujú ich izoláciu 
a zvyšujú riziko“. V tejto súvislosti výsledky 
výskumu poukazujú na potrebu vytvoriť 

civilnú inštitúciu prvého kontaktu, najmä 
pre najzraniteľnejších z migrantov. 

„Keďže väčšina migrantov prichádza 
na Slovensko za prácou, osobitne nás zne-
pokojili zistenia o zneužívaní migrantov za-
mestnávateľmi“, uviedla ďalej Zuzana Vat-
ráľová. Najmä nízko- či stredne kvalifiko-
vaní migranti sú vystavení vykorisťujú-
cim pracovným podmienkam, ktoré za-
hŕňajú také praktiky ako je zadržiavanie 
či nevyplatenie mzdy, dlhý pracovný čas 
bez nároku na kompenzáciu, zanedbáva-
nie bezpečnosti práce, zadĺženie sa voči 

zamestnávateľovi, vyhrážky či dokonca 
uväznenie na pracovisku. Podľa výsled-
kov výskumu má na Slovensku približne 
každý deviaty migrant skúsenosti s núte-
nou prácou, ktorá však nie je definovaná 
ako trestný čin. Najzraniteľnejšou skupi-
nou sú migranti z Ukrajiny, teda najpočet-
nejšia skupina migrantov žijúca v SR, keď-
že takmer štvrtina z nich má skúsenosti 
s nútenou prácou. Zneužívaní migranti sa 
nachádzajú v náročnej ekonomickej situ-
ácii, pretože si na svoju obživu či pomoc 
príbuzným potrebujú zabezpečiť záro-
bok aj v extrémne nevýhodných pod-
mienkach. Keďže strata zamestnania väč-
šinou vedie aj k strate pobytového opráv-
nenia, možnosti ochrany migrantov a od-
haľovania takýchto prípadov sú minimál-
ne. S ohľadom na tieto a ďalšie zistenia 
výskumná správa navrhuje súbor odpo-
rúčaní podľa jednotlivých oblastí násilia, 
ako aj všeobecne s cieľom posilniť posta-
venie a ochranu migrantov na Slovensku. 
Odporúčania, ako aj podrobnejšie ziste-
nia výskumu IOM predstavila na tlačo-
vej konferencii, ktorá sa konala tohto roku 
v Bratislave. Viac informácií možno nájsť 
na: www.iom.sk a www.iom.int.

Výskum realizovali v rámci projektu 
„Príčiny, formy a dôsledky násilia na 
štátnych príslušníkoch tretích krajín“, 
ktorého cieľom bolo vypracovať kom-

O skúsenostiach migrantov s násilím  
a zneužívaním

Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku.

Matej Blažek, autor publikovanej štú-
die o skúsenostiach migrantov v SR s 
násilím a zneužívaním.
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plexnú analýzu fenoménu násilia na štát-
nych príslušníkoch tretích krajín, predo-
všetkým ako podklad na zavedenie efek-
tívnych legislatívnych, politických a prak-
tických opatrení zameraných na preven-
ciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a rie-
šenie jeho dôsledkov. 

V nadväznosti na to mal výskum na-
sledujúce čiastkové ciele: preskúmať roz-
sah a formy násilia na štátnych príslušní-
koch tretích krajín žijúcich v Slovenskej re-

publike všeobecne a podľa kľúčových mig-
rantských komunít; identifikovať príčiny, ri-
zikové faktory a dôsledky násilia na štát-
nych príslušníkoch tretích krajín žijúcich 
v Slovenskej republike; kriticky zhodnotiť 
existujúcu legislatívu a prax v oblasti násilia 
na štátnych príslušníkoch tretích krajín ži-
júcich v Slovenskej republike vrátane kom-
paratívnej analýzy v kontexte ďalších kra-
jín Európskej únie; vypracovať odporúča-
nia pre kľúčových aktérov (inštitúcie pôso-

biace v oblasti migrácie, políciu, pomáha-
júce profesie a iných) v oblasti odhaľovania 
násilia, prevencie násilia, pomoci obetiam; 
otvoriť tému násilia na migrantoch v rám-
ci odbornej a verejnej diskusie prostredníc-
tvom širokej diseminácie výsledkov výsku-
mu. Kľúčovým výstupom projektu je pub-
likácia: „Skúsenosti migrantov a mig-
rantiek na Slovensku s násilím“.

(mš)
Snímky: autorka

 Každý, kto na ulici 14. júna t. r. prispel do mobilnej pokladničky OMD v SR, dostal 
informačný leták OMD v SR a odznačik belasého motýľa. Ale, kto nestihol, ešte 
stále, až do konca tohto roku môže prispieť, a to SMS-kou na číslo 877.

Slovensko si 14. júna pripomenulo 
Deň ľudí so svalovou dystrofiou. Pacien-
ti s týmto ťažkým ochorením svalov ce-
lého tela, ktoré spôsobuje imobilitu, to 
majú v živote veľmi ťažké. Ich ochore-
nie sa postupne sa zhoršuje. Postihuje 
dospelých, aj deti a vedie ich k odkáza-
nosti na mechanický, aj elektrický vozík 
a  vyžaduje i ďalšie kompenzačné po-
môcky, ktoré sú však zväčša drahé a tre-
ba si na ne nemálo priplatiť. 

Napriek pokroku v medicíne, ne- 
existuje na svalovú dystrofiu liek, ktorý by 
s týmto ochorením skoncoval. Hoci sva-
lovým dystrofikom práve viaceré pomôc-
ky umožňujú relatívne hodnotný život, 
niektoré druhy svalovej dystrofie sú veľmi 
závažné a vedú k nutnosti používať do-
konca aj dýchacie prístroje. Preto sa kam-
paň občianskeho združenia Organizácie 
muskulárnych dystrofikov (OMD v SR) ko-
nala spolu so zbierkou pod heslom 

Vaša pomoc – naše krídla
Kampaň sa začala už skôr, darcovskou 

SMS zbierkou v prospech konta „Bela-

sý motýľ“. Široká verejnosť má tak opäť aj 
tento rok možnosť prispieť na účet verejnej 
zbierky „Belasý motýľ“ aj prostredníctvom 
zaslania darcovskej SMS, a to od 20. mája 
do 31. decembra 2013. Postup je jednodu-
chý: treba vyťukať do mobilu text sms: dms 
motyl a poslať na číslo 877. Cena darcov-
skej SMS správy je 2 €. Platí pre všetkých 
mobilných operátorov na Slovensku. 

Turnaj Belasého motýľa
Pokračovaním kampane bol 8. júna 

tretí ročník turnaja v hre boccia, ktorý je 
známy aj pod názvom Turnaj Belasého 
motýľa, ktorý sa uskutočnil v telocvični 
bratislavskej strednej školy na Pántoch 7. 
Je jednou z foriem zapojenia sa musku-
lárnych dystrofikov do aktívneho života. 
Bez kvalitných kompenzačných pomô-
cok by to ale nebolo možné. Turnaj je za-
radený do série športových podujatí pod 
hlavičkou Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých športovcov, pod ktorý ten-
to paralympijský šport patrí. Zúčastnili sa 
na ňom všetci hráči zo Slovenska, vráta-
ne pozvaných hráčov z Čiech a Maďarska. 

Deň ľudí so svalovou dystrofiou 
sa konal v približne 65-tich slovenských 

mestách a dedinách. O toto veľké poduja-
tie sa zaslúžili najmä ľudia so svalovou dys-
trofiou za pomoci ďalších dobrovoľníkov. 
Každý dobrovoľník mal kartičku dobrovoľ-
níka so svojim číslom, s číslom povolenia 
zbierky a kontaktným údajom na organi-
zátora. Motýľ – symbol ochorenia svalová 
dystrofia – sa nepredával, ale daroval. Ak sa 

13. ročník kampane: Belasý motýľ

Dni osvety o svalovej dystrofii 

V hlavnom stane OMD v SR bolo v Deň ľudí so svalovou dystrofiou, nielen na Ná-
mestí SNP v Bratislave, ale aj v ďalších mestách Slovenska naozaj rušno. 



6

obdarovaný rozhodol, mohol prispieť do 
prenosnej pokladničky. Okrem toho dostal 
aj informačný letáčik o dôsledkoch ochore-
nia a činnosti OMD v SR. 13. ročník kampa-
ne „Belasý motýľ“ podporil obchodný reťa-
zec Tesco na celom Slovensku. Belasý mo-
týľ sa 14. júna rozletel v týchto mestách: Bá-
novce nad Bebravou, Banská Bystrica, Ban-
ská Štiavnica, Bojnice, Bratislava, Bytča, Dol-
né Vestenice, Dolný Kubín, Dunajská Streda, 
Dvorníky, Gelnica, Habovka, Hlohovec, Hu-
menné, Komárno, Košice, Levice, Levoča, 
Lučenec, Malacky, Námestovo, Nitra, Nová-
ky, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, 
Piešťany, Podrečany, Poprad, Považská Bys-
trica, Prievidza, Prešov, Púchov, Pusté Sady, 
Richnava, Sološnica, Spišská Nová Ves, Sta-
rá Turá, Svidník, Šamorín, Topoľčany, Trako-
vice, Trebišov, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Vra-
nov nad Topľou, Závod, Zlaté Moravce, Ži-
lina a ďalších.

Hlavný stan kampane „Belasý motýľ“, 
ktorý sme navštívili, bol 14. júna popolud-
ní v Bratislave, tradične na Námestí SNP. Prí-
tomných tam obveseľovala aj živá hudba a 
pri mikrofóne sa vystriedali osobnosti ve-
rejného i spoločenského života. Okoloidú-
ci si skúšali jazdu na invalidnom vozíku, po-
užitie zdviháka, zahrali si hru boccia, poroz-
právali sa aj s členmi Organizácie muskulár-
nych dystrofikov v SR a pripeli aj do poklad-
ničky. Okrem toho, na Námestie SNP zavíta-
li už druhýkrát aj silné motorky. Ľudí so sva-
lovou dystrofiou potešili svojou „spanilou 
jazdou“. Dodajme, že motorkári vyštartovali 
z parkoviska na Zlatých Pieskoch spred Ob-
chodného domu Tesco na poludnie a ich 
cieľ bolo aj tentoraz Námestie SNP.

Koncert Belasého motýľa
Ďalším významným dňom tejto kam-

pane bol 18. jún. Ani v ten deň popolud-

ní, keď začal 9. ročník koncertu Belasého 
motýľa, nechýbala ani Humanita. Hudba 
na koncerte znela na podporu myšlienky 
nezávislého života svalových dystrofikov, 
medziľudskej empatie a tolerancie. Účin-
kujúci – Lasky (Para) & Sendreiovci, 
Živé Kvety, Presento, Billy Barman, La-
3no Cubano a Hex, vystúpili bez nároku 
na honorár. Koncert pútavo moderoval 
Roman Bomboš, ktorý, okrem účinkujú-
cich, privítal na pódiu aj Andreu Madu-
novú, predsedníčku OMD v SR. Spoločne 
so svojím kolegom z OMD v SR prítom-
ných bližšie oboznámila aj so závažnými 
sociálnymi dôsledkami nevyliečiteľného 
ochorenia, aké svalová dystrofia prináša. 

Koncert belasého motýľa sa neskôr 
presunul aj na Oravu a už druhýkrát sa 
konal v Dome kultúry v Námestove. Bez 
nároku na honorár na ňom vystúpil brati-
slavský Presento, predstaviteľ „conscious 
hiphop“, legenda slovenského hip-hopu 
VEC, aj bývalý frontman skupiny Trosky. 
Vystúpenie sa začalo večer a organizačne 
ho zabezpečil člen OMD v SR z Tvrdošína, 
Miroslav Bielak.

Nová webstránka
Nemožno nespomenúť, že pri príle-

žitosti 13. ročníka tejto kampane, spustila 
OMD v SR aj úplne novú webovú stránku: 
belasymotyl.sk, ktorú na tlačovke pred-
stavili Mgr. Andrea Madunová, pred-
sedníčka OMD v SR, Mgr. Mária Dura-
činská, podpredsedníčka OMD v SR, aj 
Jozef Blažek, hlavný manažér kampane. 
Prítomných oboznámili s tohtoročnými 
podujatiami, aj s dobrovoľníkmi, ktorí sa 
sa na tvorbe tejto novej, vydarenej webo-
vej stránky bezplatne podieľali. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Aj Andrea Madunová, predsedníčka OMD v SR sa 18. júna počas prestávky na 
koncerte Belasého motýľa na Hlavnom námestí úprimnými slovami prihovori-
la všetkým účastníkom.

Radiocare je krém urèený k prevencii 
dermatitídy vyvolanej rádioterapiou.
Krém obsahuje výťažok sekrétu slimáka 
Cryptomphalus Aspersa so silnými 
regeneraènými a ochrannými úèinkami.

Radiocare krém je urèený aj na ošetrenie 
popálenín (bez poškodenia kožného krytu), 
napr. pri kontaktných popáleninách (horúce 
predmety, invazívne rastliny), po nadmernom 
slnení (nie však ako opa¾ovací ochranný krém).

Radiocare krém má tieto vlastnosti: 

 chráni pokožku pred rádiodermatitídou
 rýchlo regeneruje pokožku

  pri popáleninách I. stupòa
 má silné regeneraèné úèinky
 upokojuje a vyživuje poškodenú pokožku

Radiocare krém 150 ml.
Ochraòuje a regeneruje pokožku

po agresívnej rádioterapii.

Výrobca:
Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A., Španielsko

Dovozca:

Žiadajte v lekáròach.

Dermatologicky testované.
Viac informácií na www.radiocare.sk

Inzercia Novy cas.indd   1 1. 10. 2012   14:38:21
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Beh pre život 2013
V 6. ročníku bežalo pre život 15 509 ľudí

Jedno z najväčších charitativnych 
sportových podujatí na Slovensku - 
Beh pre život tohto roku prekročilo 
prvý raz hranice Slovenska. K tisíckam 
Slovákov, ktori sa zapojili do behu pre 
dobrú vec, sa pridalo aj 16 slovenskych 
vojakov v misii v afgánskom meste 
Kandahár. Jedna vojačka a pätnásť vo-
jakov zahraničnej vojenskej operacie 
ISAF Afganistan tiež bežalo pre život 
1. juna tohto roku v 33 stupňovej ho-
rúčave na podporu výskumu rakoviny. 
Na Slovensku tak, aj vďaka nim, čosko-
ro pribudne ďalší špičkový prístroj na 
výskum rakoviny, unikátne zariadenie 
NanoSight, ktoré pomôže pri liečbe ra-
koviny mnohým pacientom na Sloven-
sku. Vďaka však patrí aj mnohým tisí-
com našich občanov, ktorí počas mája 
a júna aj finančne podporili zbierku 
Beh pre život.

„Sme nadšení, že v poradí už šiesteho 
ročníka charitatívneho Behu pre život sa zú-
častnilo neuveriteľných 15 509 ľudí, čo je o 
1 225 viac než vlani. Beh sa tak stal najväč-
šou charitatívnou športovou akciou v kraji-
ne! Naše veľké ĎAKUJEM patrí všetkým bež-
com, darcom, patrónom behu aj zástup-
com miest, ktorí neváhali a prispeli na dob-
rú vec. Spoločne sme sa tak priblížili k spl-
neniu tohtoročného cieľa: vyzbierať 85-tisíc 
eur na nákup prístroja NanoSight“, uviedol 
Michal Dyttert, správca Nadácie Tes-
co, ktorá beh organizuje. Prístroj NanoSi-
ght bude jediný svojho druhu na Sloven-

sku. Svojou schopnosťou merať objekty 
v nano rozmeroch umožní pochopiť do-
rozumievanie zdravých buniek s nádoro-
vými bunkami a pomôže pri vývoji no-
vých diagnostických metód liečby onko-
logických ochorení. 

„Tohtoročný Beh pre život sa konal v 
šiestich mestách – v Bratislave, Nitre, Ži-
line, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Pre-
šove, kde sme len na štartovnom vyzbiera-
li sumu 57 104 € pre dobrú vec. Popri štar-
tovnom sme ešte vyzbierali ďalších 4 461 € 

pri verejných zbierkach a predaji reklamných 
predmetov Behu pre život. Zbierka pokračuje 
až do konca septembra, takže ľudia, ktorí 
sa na behoch nemohli zúčastniť, môžu dob-
rej veci stále pomôcť ”, dodal M. Dyttert. 
Stačí poslať ľubovoľnú sumu na zbierko-
vý účet vo VÚB 2434842458/0200, darcov-
skú SMS v tvare DMS BEZME na číslo 877 
alebo si kúpiť niektorú z vecí patrónov na  
www.aukcie.sk. Stav zbierky je pravidelne ak-
tualizovaný na stránke www.behprezivot.sk
 alebo na facebookovej stránke Tesco Beh 
pre život. 

„Rakovina sa stáva z roka na rok rozší-
renejšou. Podľa štatistík na Slovensku ocho-
rie ročne na rakovinu 28 000 ľudí, z ktorých 
12 000 zomrie. Vďaka unikátnemu projektu 
Beh pre život sme mohli v priebehu piatich 
rokov kúpiť veľmi dôležité prístroje, ktoré slú-
žia nielen na výskum, ale aj na včasnú dia-
gnostiku pacientov“, uviedla Margita Klo-
bušická, prezidentka Nadácie Výskum ra-
koviny, ktorá za vyzbierané peniaze za-
kúpi prístroj NanoSight pre Ústav experi-
mentálnej onkológie SAV v Bratislave. Za-
tiaľ sa nazbieralo na účte 62 580 €. Účet 
2434842458/0200 môžete podporiť aj 
zaslaním darcovskej SMS. 

Pomohli i noví patróni 
Vo všetkých mestách behu pano-

vala počas mája a júna skvelá atmosféra 
a ani počasie nepokazilo náladu. Najväč-
ší úspech mali autogramiády našich pat-

Aj slovenskí vojaci bežali pre život v afganskom Kandaháre.

Cieľ tohtoročnej zbierky Behu pre život – 
prístroj NanoSight.



8

rónov behu a dynamické rozcvičky pred 
každým behom. K celoslovenskému pat-

rónovi hercovi Jozefovi Vajdovi sa prida-
la bronzová olympijská medailistka v stre-

leckej disciplíne skeet Danka Barteková. 
Rady patrónov rozšírila aj zlatá olympijská 
medailistka v biatlone, Anastazia Kuzmi-
nova, ktorá podporila bežcov v Banskej 
Bystrici. Hokejový útočník Ján Pardavý sa 
stal patrónom Behu pre život za svoje rod-
né mesto Trenčín spolu s patrónom Ľu-
bomírom Sekerášom. Bežcov na tratiach 
v jednotlivých mestách podporili aj skalní 
patróni – operný spevák Martin Babjak, 
reprezentantka aerobiku, Lucia Mede-
ková, futbalový tréner Vladimír Labant, 
herci Ján Greššo a Eva Pavlíková, popu-
lárny hokejista Vladimír Országh a pre-
šovská kapela Heľenine oči. 

Ako môžete prispieť na kúpu 
prístroja NanoSight do konca 
septembra:
– Ľubovoľnou sumou na účet VÚB 

2434842458/0200
– Poslať DMS v tvare DMS BEZME na 

číslo 877 v sume 2 € SMS u všetkých 
troch mobilných operátorov. Nadá-
cia dostane 96 percent z ceny z kaž-
dej darcovskej SMS správy, t. j. 1,92 € 
prostredníctvom Fóra donorov na 
uvedený účet verejnej zbierky Beh pre 
život. Informácie o využití finančných 
prostriedkov nájdete na www.nvr.sk. 

– Zorganizovať zbierku možno aj na pra-
covisku, v škole alebo v záujmovom 
krúžku.

– Kúpiť si možno niektorú z osobných 
vecí patrónov na www.aukcie.sk 

Zdroj: Nadácia TESCO
Pripravila: (mš)

Miesto Štartovné v € Počet účastníkov

Bratislava 16 418 € 4 194

Banská Bystrica 7 557 € 1 460

Prešov 12 051 € 4 012

Nitra 7 285 € 1 960

Žilina 7 768 € 2 458

Trenčín 6 025 € 1 409

Zahraničná misia 16

SPOLU 57 104 € 15 509

Výsledky Behu pre život 2013

Autentický pohľad na tohtoročný Beh pre život v Trenčíne.

Detský letný DIA-tábor a edukácia
Reportáž:

Vzdelávanie by malo byť celoži-
votným krédom každého človeka. 
Podporuje rozhľad, postoje k svojmu 
okoliu, napĺňa a zlepšuje životné po-
stavenie. O to dôležitejšie je vzdeláva-
nie človeka, ktorý má chronické ocho-
renie. Zastáva nezastupiteľnú úlohu 
v jeho živote a ak sa chce zodpoved-
ne postaviť voči sebe samému, ale aj 
svojmu okoliu, musí vzdelávanie po-
važovať za bežnú súčasť života.

Veľmi dôležitá je edukácia v prípa-
de mladých diabetikov. Práve aj pre-
to Zväz diabetikov Slovenska organizuje 
detské rekondično-integračné letné tá-
bory. Tohto roku sa začiatkom júla opäť 
zišli v malebnom prostredí pod Roháč-
mi, v Žiarskej doline. Musíme skonšta-

Mladí diabetici, účastníci detského rekondično-integračného tábora, ktorý sa 
uskutočnil začiatkom júla v malebnom prostredí Žiarskej doliny, navštívili aj 
AquaPark Tatralandia.
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O nových SMS-zbierkach
Fórum donorov informuje

Rada DMS 14. maja 2013 schvá-
lila aktiváciu hesla pre šesť nezisko-
vých organizacii, ktoré zorganizova-
li mobilné verejné zbierky na obdo-
bie od mája 2013 do mája 2014. Od 1. 
júna možno DMS správou podporiť 
šesť nových a zaujímavých projektov. 

Do 31. marca 2014 môžu darcovia 
podporiť Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v 
SR), ktorého poslaním je všeobecná pod-
pora činností a opatrení zameraných v 
prospech detí, mládeže a dospelých ľudí 
s mentálnym postihnutím, ich rodín, bez 
ohľadu na to, či postihnutí, ich rodičia ale-
bo opatrovníci sú členmi združenia. Cie-
ľom projektu s názvom „Nechcem, ale 
musím!“ je realizácia kampane, ktorou 
chce ZPMP v SR presvedčiť verejnosť, že 
aj ľudia s mentálnym postihnutím majú 
právo rozhodovať o svojom živote. Je to 
kampaň ktorá bude dlhodobo informo-
vať o potrebe meniť postoje k ľuďom s 
mentálnym postihnutím, k podpore ich 
práv a možností zaradiť sa do prirodzené-
ho spôsobu života.. Podporiť túto zbier-
ku je možné zaslaním SMS správy v tvare 
DMS ZRKADLO na číslo 877. 

SMS správa v tvare DMS MOTYL 
môže prispieť Organizácii muskulár-
nych dystrofikov v SR (OMD v SR) a jej 
projektu „Belasý motýľ - pre ľudí so sva-

lovou dystrofiou“. Ide o projekt, ktoré-
ho cieľom je informovať širokú verejnosť 
o zdravotných a sociálnych dôsledkoch 
svalovej dystrofie a ľuďoch, ktorí s ocho-
rením bojujú. Osvetová kampaň je spo-
jená s verejnou zbierkou. Cieľom zbierky 
je získať finančné prostriedky na dopla-
tenie kompenzačných pomôcok nevy-
hnutných pre život so svalovou dystro-
fiou. Táto zbierka potrvá do 31. decem-
bra 2013.

Do projektu DMS sa zapojila aj orga-
nizácia SP so svojím projektom „ZAPOJ 
SA!“, ktorý je priamou výzvou mladým 
ľuďom na Slovensku, zapojiť sa do aktivít 
zameraných na zmysluplné trávenie voľ-
ného času, neformálne vzdelávanie a vý-
chovu mladých k dobrovoľníctvu organi-
zovaných združením ale aj inými nezis-
kovými organizáciami v SR. Pre podpo-
ru tohto projektu stačí zaslať SMS správu 
vtvare DMS GODZONE na číslo 877 do 
31.januára 2014.

SMS správa s textom DMS DETOM-
PREZIVOT poslaná na číslo 877 do kon-
ca roka 2013 pomôže aj OZ Deťom pre 
život a jeho zbierke k projektu „Cha-
ritatívna cyklojazda - Na bicykli de-
ťom“. Ide o zbierku, ktorej cieľom je upo-
zorniť na fakt, že šance na uzdravenie sa 
detí s onkologickým ochorením je obrov-
ská. Získané prostriedky budú použité na 

regeneračno-rekondičné pobyty pre on-
kologických detských pacientov.

Prostredníctvom SMS správy je od 
1. júla 2013 do 30. septembra 2013 mož-
né podporiť aj Národné združenie 
Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincen-
ta de Paul na Slovensku a jeho projekt 
„Boj proti hladu – Pomoc hladujúcim, tr-
piacim a negramotným ľuďom na Haiti, 
Hondurase, Ukrajine v Rusku a v Albán-
sku“. Stačí odoslať SMS správu s textom 
DMS VINCENT na číslo 877. Cieľom 
projektu je podporiť konkrétne menšie 
projekty, ktoré budú najbiednejších viesť 
k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, 
trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti 
a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albán-
sku. Vyzbierané prostriedky sa použi-
jú priamo na konkrétne projekty realizo-
vané na Haiti, Ukrajine a v Rusku Spoloč-
nosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincen-
ta de Paul a na Hondurase projekty rea-
lizované Misijnou spoločnosťou sv. Vin-
centa de Paul – lazaristami – obrábanie 
pôdy, mikroprojekty v oblasti vzdeláva-
nia, lovu rýb. V Albánsku podporia misiu 
milosrdných sestier Satmárok. Viac in-
formácií o celom mechanizme a podrob-
nejšie informácie o každom projek-
te sú k dispozícii na webovej stránke  
www.darcovskasms.sk. 

(re)

tovať, že tohto roku bolo v tábore vyše 
70 percent detí do 10 rokov. Aj keď de-
tičky boli milé, museli sme mnohé nau-
čiť správnemu postupu aplikácie inzulí-
nu, vysvetľovať nutnosť merania glyké-
mie, a to nehovoríme o znalosti sachari-
dových jednotiek. Až polovica z nich ne-
ovládala a, vlastne ani nevedela, aké ich 
majú. Ale na to je tento tábor. Deťom sme 
vážili stravu a niekoľkokrát denne sme si 
opakovali sacharidové jednotky. Staršie 
deti pod dohľadom MUDr. Janky Ja-
ničkovej z NEDU Ľubochňa kontrolova-
li správnu aplikáciu inzulínu mladším de-
ťom. Toto prepojenie sa ukázalo ako veľ-
mi vhodné, pretože deti lepšie a rýchlej-
šie akceptujú svojich kamarátov či roves-
níkov. Naučili sme ich veľa a teraz je už len 
na rodičoch, aby zúročili našu snahu a na 
našich základoch ďalej rozvíjali vedomos-
ti svojich detí.

Čo by to bol za detský tábor, keby sa 
deti nemohli zabávať a radovať. Pripravi-

li sme pre nich pobyt v AquaParku Tat-
ralandia v Liptovskom Mikuláši a aj v ter-
málnom kúpalisku Bešeňová. Nakoľko 
nám počasie prialo, každý si užíval šan-
tenie na tobogánoch, v bazénoch a ne-
zabudnuteľným zážitkom bol futbal na 
vode. V týchto sťažených podmienkach 
by lepšie nehral ani Lionel Messi z FC Bar-
celona. Samotná Tatralandia pripravila 
pre deti odmeny vo forme upomienko-
vých darčekov. Nezabudnuteľným zážit-
kom sa stala návšteva Habakuky na Do-
novaloch. Deti v tejto rozprávkovej de-
dine boli vtiahnutí do deja Dobšinského 
rozprávok. Mnohí sa ukázali ako adepti na 
výslní hereckých celebrít. Netradičný su-
venír si deti odniesli domov v podobe ori-
ginálnej rozprávkovej meny – mince HA-
BAKUKY (HBK). Do tábora nás prišli nav-
štíviť aj hasiči, ktorí pre nás pripravili súťa-
že, prednášku o prevencii, ako aj zásah pri 
požiari. Viaceré deti si vyskúšali prácu ha-
siča a tak sme skončili mokrí všetci. 

Keďže na dobré zvládanie cukrovky 
treba skĺbiť liečbu, stravu a fyzickú námahu, 
zorganizovali sme aj „Beh proti cukrov-
ke“. Bežalo sa v troch kategóriách. Mlad-
šia kategória t. j. deti do 10 rokov bežali na 
200 metrov a beh vyhral Samko Makoó. 
Beh dievčat a žien na 1 500 metrov vyhra-
la Lívia Kleinová a beh chlapcov a mužov 
tiež na 1 500 metrov vyhral Jerguš Vilhan. 
V ejto tradícii chceme pokračovať a pomoc 
nám prisľúbil aj primátor Liptovského Miku-
láša, MUDr. Alexander Slavkovský. 

Počas pobytu bol s nami aj kameraman 
z Televízie Zemplín a o pobyte natočil film. 
Niektoré časti budú využité aj pri prezentá-
cii nášho zväzu a Slovenskej diabetologickej 
spoločnosti na kongrese IDF v austrálskom 
Melbourne. Nechýbala diskotéka, karaoke, 
až prišiel posledný deň a lúčili sme sa s ná-
dejou opätovného stretnutia o rok.

Ing. Jozef Borovka
prezident Zväzu diabetikov Slovenska 

Snímka: autor
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Zo športových hier detí z detských domovov 

SPDDD Úsmev ako dar, Únia pra-
covníkov detských domovov a Fórum 
riaditeľov detských domovov aj ten-
to rok zorganizovali slovenské špor-
tové majstrovstvá pre deti z detských 
domovov pod názvom Športové maj-
strovstvá s Nestlé, ktoré vyvrcholili v 
piatok 21. júna tohto roku v Bratisla-
ve, v športovom areáli Fakulty teles-
nej výchovy a športu Lafranconi.

Úspešní športovci 23. ročníka maj-
strovstiev sa zišli z celého Slovenska, aby 
si v Bratislave zmerali sily v atletike (beh 
na 100 m, 800 m a 1500 m, skoku do diaľ-
ky, skoku do výšky, vrhu guľou a štafeto-
vom behu, futbale a volejbale. Súťažilo 
157 chlapcov a dievčat do 17 rokov z 22 
detských domovov. Celoslovenské špor-
tové zápolenie v Bratislave nadviazalo na 
predchádzajúce regionálne kolá, ktoré sa 
konali v troch slovenských regiónoch: vý-
chodoslovenskom (v Detskom domove v 
Spišských Vlachoch), stredoslovenskom 
(v Detskom domove v Hriňovej) a zápa-
doslovenskom (v Detskom domove v Štú-
rove). Regionálnych kôl sa zúčastnilo viac 
ako 400 detí. 

,,Deti berú tieto súťaže veľmi vážne 
a spolu s vychovávateľmi sa na ne zod-
povedne pripravovali, aby podali čo naj-

lepší výkon. Najväčšou motiváciou je pre 
nich možnosť postúpiť z regiónu do ce-
loslovenského kola a odtiaľ na medziná-
rodné stretnutie“, hovorí PhDr. Mária 
Soboličová zo spoločnosti Úsmev ako 
dar. Súťažili, bojovali, zápasili a po vyna-
loženej námahe sa aj oceňovalo. Najlep-
ší atléti a kapitáni tímov vystupovali na 
stupne víťazov, aby si prevzali zaslúže-
né diplomy a medaily. Hlavnou trofejou 
majstrovstiev bol putovný pohár minis-
tra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
ktorý tento rok, na základe umiestnení 
športovcov, ale aj na základe najvyššie-
ho počtu súťažiacich, opätovne získal 
detský domov Liptovský Hrádok. Pohár 
odovzdal predseda spoločnosti Úsmev 
ako dar Jozef Mikloško do rúk riaditeľa 
víťazného detského domova Zdena Mi-
chalidesa. Organizačný výbor športo-
vých hier odmenil aj najlepších jednot-
livcov. Z dievčat to bola Lucia Wolfová z 
detského domova Kolárovo, ktorá získala 
2 medaily a ktorá dlhodobo reprezentu-
je „svoj“ detský domov nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí, kde sa umiestňuje 
na prvých priečkach. Z chlapcov bol za 
najúspešnejšieho športovca vyhlásený 
František Buda zo Štúrova, ktorý mal na 
konte 3 medaily a na športových hrách 

sa presadil sa ako nováčik. Okrem putov-
ného pohára deti dostali športové potre-
by a každé bolo odmenené aj sladkos-
ťami, ktoré im poslal minister práce Ján 
Richter. Generálnym sponzorom podu-
jatia bola spoločnosť Nestlé Slovensko, 
s.r.o., ktorá finančne zastrešila podujatie 
vo všetkých kolách. 

Až 35 talentovaných športovcov, 
ktorí uspeli na celoslovenských špor-
tových hrách, potom 28. – 30. júna re-
prezentovalo Slovensko na Medziná-
rodných športových hrách detí z det-
ských domovov, ktoré sa uskutočnili tiež 
v Bratislave, v areáli Fakulty telesnej vý-
chovy a športu, Lafranconi a zúčastni-
li sa na nich deti z Českej republiky, Ma-
ďarska, Rumunska a Slovenskej republiky. 
Majstrovstvá detí z detských domovov 
nie sú však len o športových výkonoch. 
Prostredníctvom športu v deťoch rozví-
jajú cieľavedomosť a vôľu, ktorú môžu 
neskôr využiť pri dosahovaní svojich am-
bícií a snov. Medzinárodné súťaže sa za-
čali stolnotenisovým turnajom v kry-
tej hale na Černockého ulici v Bratislave. 
V sobotu, 29. júna sa konali atletické dis-
ciplíny a loptové hry v športovom areá-
li Lafranconi. Slovensko reprezentovali 
športovci z 12 detských domovov. Spo-
lu na medzinárodných majstrovstvách 
predviedlo svoj športový potenciál 90 
chlapcov a dievčat do 17 rokov. Súťažilo 
sa v atletike (behu na 100 m, 800 m, 1500 
m, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu 
guľou a štafete 4 x 100 m), stolnom teni-
se, futbale a volejbale. Slováci si z maj-
strovstiev odniesli nielen príjemné zá-
žitky, ale i hlavnú trofej súťaže – víťazný 
pohár. V hodnotení troch zúčastnených 
krajín s vysokým náskokom bodov pora-
zili svojich zahraničných kolegov.

Odborná porota zhodnotila všetky 
disciplíny samostatne a zároveň udelila 
cenu najúspešnejším športovcom z kaž-
dej krajiny. Za Slovensko ju získala Ve-
ronika Pinterová z detského domova 
v Michalovciach, ktorá obsadila 1. miesto 
v behu na 100 metrov, 1. miesto v štafeto-
vom behu a 2. miesto v skoku do diaľky.

Slávka Liptáková
Zdroj: SPDDD Úsmev ako dar

Pohľad na otvorenie Medzinárodných športových hier detí 28. júna v Bratislave.



11

Deň nádeje v ružových papučiach
Krok so sklerózou multiplex správnym smerom

Združenie pacientov s ochorením 
sclerosis multiplex Nádej pripravilo aj 
tohto roku pri príležitosti Svetového 
dňa sklerózy multiplex, ktorý si svet 
pripomenul 25. mája, spoločensko-kul-
túrne podujatie Deň Nádeje. V sobotu, 
18. mája 2013 sa popoludní obyvatelia 
a návštevníci Bratislavy na Hviezdosla-
vovom námestí, pred historickou bu-
dovou Slovenského národného diva-
dla, mohli bližšie oboznámiť aj s nevy-
liečiteľným ochorením sclerosis multi-
plex a s problémami, ktoré prináša. 

Symbolom Dňa nádeje boli nie náho-
dou ružové papuče. Ružová farba papúč, 
ale aj tričiek organizátorov, prítomných čle-
nov Občianskeho združenia Nádej, ako 
aj viacerých účinkujúcich na pódiu, vniesla 
do podujatia príjemnú armosféru. K dispo-
zícii boli ružové papuče pre všetkých pa-
cientov so sklerózou multiplex (SM), ktorí 
sa na podujatí zúčastnili a ktorí si hovoria 
tiež aj nevyliečiteľní optimisti.

Keďže vývoj nových liekov stále na-
preduje a do lekární prichádzajú viaceré 
účinnejšie nové lieky slúžiace na liečbu 
sclerosis multiplex aj v pokročilých štádi-
ách, ich ružové papuče symbolizovali novú 
nádej pre pacientov, možnoť ako lepšie vy-
kročiť  do budúcnosti. Aj ostatní prítomní si 
mohli v provizórnych stánkoch ružové pa-
puče so šibalskými „očkami“ kúpiť, podob-
ne ako i malých, pôvabných, ručne vyrobe-
ných anjelikov ako symboly nádeje. 

Počas podujatia si návštevníci mali 
príležitosť vyskúšať aj jedinečný oblek, po-
dobný obleku kozmonautov, ktorý slúži na 
imitáciu pohybových problémov ľudí po-
stihnutých sclerózou multiplex. Tento ob-
lek si vyskúšal aj Milan Ftáčnik, primá-
tor hl. Mesta Bratislavy, ktorý sa prihovo-
ril obecentvu na Dni nádeje medzi prvými 
a ktorý prevzal nad podujatím záštitu spo-

lu so starostkou mestskej časti bratislavské-
ho Starého Mesta, Tatianou Rosovou. Pri-
znal, že sa v tom robustnom obleku naozaj 
len veľmi obťažne pohybuje.

Podporiť podujatie SM-károv, pres-
nejšie, všetkých pacientov so sclerosis 
multiplex, prišli aj zástupcovia ďalších ob-
čianskych združení, ako aj odborníci, na-
príklad, MUDr. MUDr. Ľubica Procház-
ková, PhD., ktorá sa už dlhé roky venu-
je liečbe pacientov s ochorením sklerosis 
multiplex, ako aj MUDr. Adam Hochel, 
ktorý rozprával najmä o nových liekoch 
proti skleróze multiplex.

Po oficiálnom programe sa náv-
števníci potešili aj z vystúpení viacerých 
umeleckých skupín ako napríklad: Gip-
sy Cave, z vystúpenia Katky Ščevlíkovej 
s doprovodom, aj tanečnej skupiny Baila-
dora, ale najmä kapely Kochanski, ktorú 
viedol Marek, syn populárneho muzikan-
ta a zakladateľa skupiny Lojzo, Mariana Ko-
chanského. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Text ku snímkam: 3. obrázok na 
obálke pripomína veselé momenty 12. 
ročníka Dňa nádeje s hudbou, aj tan-
com. Na obrázku v popredí predsedníč-
ka Občianskeho združenia Nádej, Jaro-
slava Valčeková a moderátorka poduja-
tia, Patrícia Garajová.

V piatok 2. augusta 2013, vo večerných hodinách nás po 
ťažkej chorobe opustila dlhoročná redaktorka a moderátorka 
Slovenského rozhlasu, Milena Čeganová vo veku 56 rokov. 
Vyštudovala žurnalistku a od roku 1982 pôsobila v rozhlaso-
vej publicistike (Roľnícka beseda, Kontakty, Dobrý deň z Bra-
tislavy). Venovala sa predovšetkým analytickej a investigatív-
nej žurnalistike, za čo získala viacero odborných ocenení. Bola 
riaditeľkou Centra publicistiky Slovenského rozhlasu, napísala 
však aj scenáre pre Slovenskú televíziu (projekt Família), pred-
nášala na odborných fórach. 

Urobila naozaj veľa dobrého, a to aj pre Slovenskú huma-
nitnú radu, najmä ako dlhoročná moderátorka prestížneho 
spoločenského podujatia Slovenskej humanitnej rady – Cena 
Dar roka, ktoré moderovala vždy bez nároku na honorár. Vo 
voľnom čase sa však najradšej venovala svojej rodine, deťom 
a rada s nimi chodievala do prírody. Napriek ťažkej chorobe, 
sa snažila zostať aktívna. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v roku 
2011 moderovala aj ostatné podujatie Cena Dar roka 2010. 
Neraz si zaspomínala aj na pracovné cesty do krajín býva-

lej Juhoslávie so Slovenskou 
humanitnou radou a na ich 
humanitárne poslanie. Boli 
to spomienky z čias vojny v 
bývalej Juhoslávii, o ktorých 
viackrát rozprávala aj v relá-
ciách Slovenského rozhlasu.V 
rozhlasových reláciách hovo-
rila však aj o iných humanitár-

nych cestách so Slovenskou humanitnou radou, napríklad do 
Rumunska za rumunskými Slovákmi, na ktorých sa tiež zú-
častnila.

Na poslednej ceste sme Milenu Čeganovú odprevadi-
li 8. augusta 2013 v bratislavskom krematóriu.V našich srd-
ciach a spomienkach navždy zostane.

Česť jej pamiatke!

Mgr. Eva Lysičanová   Ing. Ivan Sýkora
riaditeľka Úradu SHR  prezident SHR

Posledná rozlúčka

Prítomným sa aj tohto roku prihovo-
ril Milan Ftáčnik, primátor hl. Mesta 
Bratislavy, tentoraz vo zvláštnom ob-
leku, ktorý umožňuje pochopiť tomu, 
kto sa doň oblečie, ako ťažko sa pa-
cienti so sklerózou multiplex pohybu-
jú. Na obrázku primátor v rozhovore 
s MUDr. Ľubicou Procházkovou, PhD., 
ktorá sa už dlhé roky venuje liečbe 
pacientov s ohorením sklerosis multi-
plex a s moderátorou podujatia.



Pomôžte zrodu MOBILNÉHO 
STACIONÁRA pre pacientov 

so sklerózou multiplex!
Vhodný čas na dobrý skutok je vždy. Ch-

ceme vám ponúknuť dobrý pocit. Ak sa pri-
dáte sa k nám, pomôžte naštartovať skvelý 
projekt mobilného stacionára.

Dostali sme sa do skupiny 10 občian-
skych združeni, ktore boli vybrané do pro-
jektu 10x10 000 Nadáciou VÚB. Ak získame 
do konca októbra 2013 desať tisíc eur, bude 
to znamenať, že Nadácia VÚB presne taky 
istý obnos odovzdá na účet Občianskeho 
združenia slovenských pacientov s diagnó-
zou skleróza multiplex, Nádej. Spolu tak zís-
kame 20 000 eur na sprevádzkovanie mobil-
ného stacionára, ktorý umožní návštevy od-
borníkov u pacientov so sklerózou mutilpex, 
priamo v ich domovoch s cieľom pomáhať 
im zdolávať ťažkosti, ktoré im prináša ocho-
renie. V excelentne krátkom čase sme preto 
dokázali spustiť aj webovú stránku venova-
nú projektu 10x10 000 podporovaného Na-
dáciou VÚB. 

 

Niekoľko darcov nám už na mobilný stacionár prispelo. 

Pomôžete nám pomáhať aj vy?
Združenie sclerosis multiplex Nádej
Občianske združenie slovenských pacientov s diagnózou skleróza multiplex  

www.sclerosis-multiplex.sk

Aj niektoré webové stránky nám pomáhajú pomáhať:
http://www.zamenej.sk/zlava/info/dobrovolna-zbierka-mobilny-stacionar-pre-pacientov-skleroza-multiplex-Zdruzenie- 

sclerosis-multiplex-Nadej

http://www.zdravie.sk/clanok/50471/zdruzenie-sm-nadej-denny-mobilny-stacionar-pre-pacientov-so-sklerozou-multiplex


