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Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 
(OMD v SR) má pre svojich členov celý rok pestrý 
program. Na leto pre nich pripravila 5 rozličných 
letných táborových pobytov. 

„Popri zamestnancoch centrály, ktorí sa podieľajú na 
tvorbe programu, sa tieto pobyty konajú aj zásluhou entu-
ziazmu dobrovoľníkov, ktorí vymýšľajú a pomáhajú zreali-
zovať atraktívny program pre ich účastníkov“, uviedla pred-
sedníčka OMD v SR, Andrea Madunová. 

Na prelome júna a júla sa uskutočnil ozdravný pobyt 
členov OMD v SR v krásnom prostredí Belianskych Tatier, 
v Sanatóriu v Tatranskej kotline. 

Na festivale Pohoda aj tohto roku rozložili svoj stan aj 
členovia OMD v SR. Tak, ako aj v predchádzajúcich 4 rokoch, 
návštevníkom tohto festivalu ponúkli svoje osvetové aktivity.

Svojím spôsobom unikátny bol aj ich tvorivý tábor na 
Duchonke v Penzióne Slniečko, do ktorého muskulárni dys-
trofici zavítali 26. júla. Jeho program smeroval aj do ume-
leckej tvorby s rôznymi 
výtvarnými technika-
mi, aj na šachové ak-
tivity, súčasťou ktorých 
bol 11. ročník Memo-
riálu Jožka Kráľa v ša-
chu. Tento rok bola sú-
časťou tohto tábora i spolupráca jeho účastníkov na tvor-
be dokumentárneho filmu o práci osobných asistentov a 
význame osobnej asistencie. Na tábor sa rok čo rok teší aj 
50 ľudí. V Čičmanoch, v penzióne sv. Bystríka sa 2. augus-
ta začína i tradičné sústredenie prívržencov paralympijské-
ho športu boccia, ktoré sa koná už 4. raz. Účastníkov čaka-
jú trojfázové tréningy pod taktovkou trénera, Mgr. Ondre-
ja Baštáka Ďurána, regeneračné masáže a veľa spoločen-
ských aktivít. Sústredenie organizačne zabezpečuje žilinský 
Klub OMD v SR, Farfalletta. Zúčastňuje sa na ňom 16 boc-
cistov z klubov OMD v SR. 

(mš) foto: OMD v SR

Leto muskulárnych  
dystrofikov

Každý človek, ktorý má na chrbte viac či menej „krížikov“, 
zväčša vie, že život nebýva taký, v aký dúfal, ale žiť sa musí aj 
tak. Myslieť na to, že sme v živote mohli dosiahnuť to a ono, 
je zbytočné. Vhodnejšie je obdivovať napríklad, krásy prírody 
a v čase voľna byť viac so svojimi blízkymi. Nič netreba odkla-
dať na vhodnejšiu príležitosť ani najlepšie šaty ani najkrajšiu 
šálku. Netreba ani šetriť voňavkou, ktorú sme dostali na Via-
noce, lebo či sa používa či nie, časom vyprchá tak či tak. A ak 
je niečo, čo stojí za to vidieť a počuť hneď teraz, netreba zavá-
hať a treba to uvidieť. Dobré príležitosti, ktoré raz „prepasie-
me“ sa už nemusia nikdy viac opakovať. Čo treba teraz pozrieť, 
to si pozrime, čo si treba teraz vypočuť, to si vypočujme, čo  
chceme zažiť, to nevynechajme! Lebo život nie je samo- 
zrejmosť. 

Nikto z nás nevie, ktorý deň bude jeho posledným. To 
keby sme vedeli, často by sme sa poďakovali tým ľuďom, čo 
nám pomohli a častejšie by sme sa ospravedlňovali za to, čo 
zlé sme kedy vykonali a častejšie by sme urobili „hrubé čiary“ 
za minulosťou, na ktorú nie sme hrdí. 

Je lepšie opakovať často svojim blízkym a milovaným ľu-
ďom, že ich máme radi a ako ich máme radi, než zlostiť sa 
kvôli maličkostiam či hlúpostiam, ktoré vykonali. Každé ráno, 
každá minúta, každý nádych je skutočným darom pre člove-
ka. Niekedy by sme radi aj preto splnili iným i nesplniteľné. Žiaľ, 
zázraky sa nedejú a na počkanie už vôbec nie. Ale život svojím 
spôsobom zázrakom je, a to aj keď je človek, napríklad: cho-
rý, postihnutý, chudobný či osamelý. Vážiť svoj život, aj živo-
ty iných, by malo byť pre každého prioritou. Žiaľ, často nie je. 
Snažiť sa o túto prioritu stojí zato, aby bolo na svete menej ne-
šťastia a tragédií.

Aj keď sa zázraky nedejú,  
žiť sa musí

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

 Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS) vznikla pred štvrť-
storočím ako občianske združenie, 
ktorého základným poslaním bolo 
a  je dosiahnuť plnohodnotný, dôs-
tojný a integrovaný život ľudí so zra-
kovým postihnutím. Ustanovujú-
ci zjazd ÚNSS sa konal 7.  apríla 1990  
v Bratislave. 

Dnes má ÚNSS vyše 4 000 členov (ne-
vidiacich a slabozrakých, ich priaznivcov, 
priateľov a rodičov nevidiacich a slabozra-
kých detí) združených v 65 základných or-
ganizáciách na celom Slovensku. Ich čin-

nosť koordinuje osem krajských rád a celú 
organizáciu riadi Ústredná rada. Osem od-
borných krajských stredísk ÚNSS poskytu-
je bezplatne vybrané sociálne služby, soci-
álne poradenstvo a rehabilitáciu všetkým 
zrakovo postihnutým občanom, ktorí o ne 
prejavia záujem. Každoročne v septembri 
organizuje ÚNSS i celoslovenskú verejnú 
zbierku „Biela pastelka“ na podporu aktivít 
nevidiacich a slabozrakých.

 Hlavným podujatím, ktoré pripravi-
la ÚNSS v súvislosti s týmto výročím, bol 
Deň otvorených dverí spojený aj s tlačo-
vou konferenciou v sídle ÚNSS 21. mája. 

Účastníci v ten deň mohli uvidieť ukážky 
súčasných odborných i voľnočasových 
aktivít ÚNSS. Verejnosť si mohla vyskúšať 
chôdzu s bielou palicou, praktickú čin-
nosť v domácnosti bez zrakovej kontroly, 
kompenzačné pomôcky a vidieť i ukážky 
práce s vodiacim psom. Na výstave foto-
grafickej súťaže „Cesta svetla sa návštev-
níci mohli presvedčiť, že aj ľudia so zrako-
vým postihnutím dokážu objektívom fo-
toaparátu zachytiť zaujímavé momenty. 
Deti i dospelí mali opäť príležitosť absol-
vovať bezplatné preventívne vyšetrenie 
zraku.
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Na obrázku vľavo je Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising ÚNSS, vedľa nej je Stanislav Sokol, manžér pre styk 
s verejnosťou a médiami ÚNSS, pri ňom je Tatiana Winterová, riadteľka ÚNSS a vpravo je Branislav Mamojka, predseda 
ÚNSS, ktorý stál aj pri jej zrode už pred 25 rokmi. 

Najväčšia organizácia nevidiacich  
a slabozrakých Slovenska oslávila 25. narodeniny
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Liga za duševné zdravie (LDZ) už 
15 rokov šíri osvetu rovnocennos-
ti a spojitosti telesného a duševné-
ho zdravia, aj o prevencii duševných 
porúch, aj o ich liečbe. K jej mno-
hostranným aktivitám patria aj sláv-
nostné výročné koncerty v Zrkadlo-
vej sieni Primaciálneho paláca v Bra-

tislave, počas ktorých odovzdáva raz 
v roku ocenenia občianskym združe-
niam a jednotlivcom, ktorí sa zaslúži-
li o kvalitnú sociálnu prácu s ľuďmi s 
duševnými poruchami, aj tým médi-
ám, ktorí o problematike duševných 
porúch korektne informujú, aj dob-
rovoľníkom pomáhajúcim Lige za 

duševné zdravie pri vykonaní jej ve-
rejnej zbierky, ktorá sa koná každo-
ročne pri príležitosti Svetového dňa 
duševného zdravia. 

Tohtoročné koncertné podujatie LDZ 
a oceňovanie za prínos v oblasti dušev-
ného zdravia v roku 2014 sa konalo v spo-
lupráci s Kanceláriou Svetovej zdravot-
níckej organizácie na Slovensku (WHO) 
10. marca, pod záštitou primátora Hlav-
ného mesta Bratislavy, Iva Nesrovnala.  
Podujatie moderoval Dado Nagy a Kan-
celáriu WHO už tradične zastupovala jej 
riaditeľka, Darina Sedláková. Na koncer-
te zahrala na gitare a zaspievala speváčka 
a hudobná skladateľka Soňa Horňáková 
úžasné skladby. Medzi hosťami koncer-
tu, ktorí sa tiež podieľali na odovzdávaní 
ocenení, bola spisovateľka Oľga Feldeko-
vá a básnik Erik Ondrejička. Okrem nich sa 
prítomným prihovoril pôsobivými slova-
mi aj psychiater, Pavel Černák, riaditeľ Psy-
chiatrickej nemocnice v Pezinku.

 Ocenenie Ligy za duševné zdravie 
tohto roku získalo napríklad, aj Občian-
ske združenie Prvosienka, ktoré organi-
zuje vzdelávacie aktivity a poskytuje po-
moc ľuďom, ktorí majú predsudky pred 
sa návštevou psychiatra či psychológa. 
„Organizujeme aj stretnutia s odbornými le-
kármi - psychiatrami, psychológmi i sociál-
nymi pracovníkmi. Členom združenia po-
núkame možnosť využiť voľný čas tvorivou 
prácou, relaxačnou činnosťou, športový-
mi hrami každý deň od 12. do 16. hodiny v 
budove bývalej Základnej školy na Námes-
tí SNP v Partizánskom“, povedal Milan Re-
meň z OZ Prvosienka. 

Správna rada LDZ udelila cenu aj časo-

 „Naši členovia majú možnosť zamyslieť 
sa v priebehu leta nad otázkou: Čím je pre 
mňa Únia, čo pre mňa znamená? So svo-
jím názorom sa môžu podeliť s ostatnými 
prostredníctvom krátkej úvahy, ktorú nám 
zašlú“, povedal predseda ÚNSS, Branislav 
Mamojka, ktorý stál už pri zrode ÚNSS 
v roku 1990. Tieto príspevky budú zverej-
nené a stanú sa inšpiráciou pri tvorbe vý-
ročnej správy ÚNSS za rok 2015. Súčasťou 
série podujatí k tomuto výročiu sú i kraj-
ské kolá Súťaže v čítaní a písaní v Braillo-
vom písme a jej jesenné celoslovenské  
finále.

   Stanislav Sokol
    ÚNSS
    snímky: (mš)

Z koncertu za duševné zdravie
Slávnostná torta k 25. narodeninám, ktoré ÚNSS oslávila v máji tohto roku. 

Milan Remeň pri prevzatí ocenenia Ligy za duševné zdravie pre Občianske zdru-
ženie Prvosienka v Partizánskom, ktoré odovzdala spisovateľka Oľga Feldeková.
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pisu Nota bene za šírenie korektných infor-
mácií, týkajúcich sa prevencie duševných 
porúch, s ktorými sa neraz stretávame aj u 
ľudí bez domova, o ktorých sa v tomto ča-
sopise píše s dôrazom na ľudskosť. 

 S prípravou a uskutočnením vlaňaj-
šieho, už 11. ročníka zbierky „Dni Nezá-
budiek“ by to bola mala Liga za duševné 
zdravie zložitejšie, nebyť dobrovoľníkov, 
ktorí sa na tejto zbierke podieľali. V Brati-
slave už šiesty rok zbierali peniaze počas 
Dní nezábudiek aj žiaci Prvého Súkromné-
ho 8-ročného gymnázia na Bajkalskej uli-
ci v Bratislave. Dobrovoľníctvo má v tom-
to gymnáziu na starosti učiteľka matema-
tiky, biológie a etickej výchovy, Ľubica Još-
tová, ktorú tohto roku aj so žiakmi – dob-
rovoľníkmi pozvala Liga za duševní zdra-
vie i do Primaciálneho paláca. Pri tejto prí-
ležitosti nám Ľ. Joštová povedala: „Máme 
veľmi dobrú spoluprácu s Ligou za duševné 
zdravie. Sľúbili sme jej zástupcom pomôcť aj 
pri ďalšej zbierke Dní nezábudiek“. V tomto 
roku si gymnazisti z Bajkalskej , aj ďalších 
škôl prevzali od Ligy za duševné zdravie 
plne zaslúžený diplom. 

Text a snímky: Margita Škrabálková

Združenie na pomoc ľuďom 
s  mentálnym postihnutím (ZPMP) 
v  SR sa rozhodlo pokračovať vo svo-
jom projekte „Dôstojný život - právo, 
nie privilégium“ a vlani opäť zorgani-
zovalo aj kampaň „Nechcem, ale mu-
sím!“. Usporiadalo tiež štyri okrúhle 
stoly, štyri regionálne semináre a 35 
tréningov na tému: zodpovednosť za 
vlastné konanie.

Ako uviedli predstavitelia ZPMP v SR 
na tlačovej besede, aj napriek existencii 
a ratifikácii Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím, ktorý dekla-
ruje a garantuje rovnaké práva pre ľudí so 
zdravotným postihnutím ako pre majo-
ritnú spoločnosť, je situácia na Slovensku 
taká, že väčšina ľudí s mentálnym postih-
nutím stále nedosiahla rovnosť pred zá-
konom a nemá možnosť získať potrebnú 
podporu a vzdelanie v oblasti uplatňova-
nia ľudských práv. I tieto skutočnosti viedli 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR k vypracovaniu projektu 
„Dôstojný život - právo, nie privilégium“, 
ktorý realizuje od septembra 2013.

Právna expertka združenia, Zuza-

na Stavrovská informovala, že prvé dva 
okrúhle stoly boli zamerané na proble-
matiku prístupu k spravodlivosti ľudí so 
zdravotným postihnutím, druhé dva vla-
ni na jeseň sa venovali téme opatrovníc-
tva a praktickým problémom pri výko-
ne opatrovníctva pre osoby, ktoré sú po-
zbavené alebo majú obmedzenú spô-
sobilosť na právne úkony. Výstupom z 
okrúhlych stolov sú odporúčania Minis-
terstvu spravodlivosti SR. Ide napríklad, o 
návrhy zmien niektorých paragrafov an-
tidiskriminačného zákona, občianskeho 
súdneho poriadku a iné.

Združenie organizuje semináre a 
školenia pre opatrovníkov, či už ide o 
súkromné osoby - rodičov a iných blíz-
kych príbuzných ľudí s mentálnym po-
stihnutím, alebo o verejných opatrova-
teľov zo sociálnych zariadení. Pripravu-
je takisto veľa prednášok, vydáva brožú-
ry, týkajúce sa postavenia a úloh opat-
rovníkov, ale informácií stále nie je dosť. 
Stavrovská poukázala i na to, že SR je 
jedným z posledných štátov, kde ešte 
existuje pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony, kým v mnohých európ-

skych krajinách sa uplatňuje len obme-
dzenie spôsobilosti na právne úkony. 
V novom Občianskom zákonníku Slo-
venskej republiky sa však už nebude na-
chádzať pojem „pozbavenie spôsobi-
losti na právne úkony“. Marián Horanič 
informoval, že združenie pripravilo sériu 
seminárov pre ľudí s mentálnym postih-
nutím, na ktorých sa hovorilo o ich zod-
povednosti za vlastné správanie. „Vytvo-
rili sme sedem skupín ľudí s mentálnym 
postihnutím v rôznych regiónoch Sloven-
ska, sú to prevažne mladí ľudia. Hovorí-
me s nimi aj o otázke zbavenia spôsobilos-
ti na právne úkony, aj o iných aktuálnych 
témach“, povedal Horanič. Projekt „Dôs-
tojný život – právo, nie privilégium“ zís-
kal podporu 104 976 eur z Fondu pre 
mimovládne organizácie, ktorý je finan-
covaný z Finančného mechanizmu EHP 
2009-2014. Správcom fondu je Nadácia 
otvorenej spoločnosti. Cieľom je zvýšiť 
zapojenie sa mimovládnych organizácií 
do tvorby politík a rozhodovacích pro-
cesov na miestnej, regionálnej a národ-
nej úrovni. 

(mš)

Mentálne postihnutí a rovnosť pred zákonom

Na výročnom koncerte sa prítomným 
prihovoril dojímavými slovami aj psy-
chiater Doc. MUDr. Pavel Černák, riadi-
teľ Psychiatrickej nemocnice v Pezinku. 

O krásny výročný koncert LDZ sa za-
lúžila najmä speváčka a hudobná 
skladateľka, Soňa Horňáková.

Všimli sme si:

Na fotografii č. 1 na titulke sú spolu ocenení stredoškoláci dvoch slovenských 
škôl, dobrovoľníci, ktorí vlani pomáhali vykonať najväčšiu dobrovoľnú finačnú 
zbierku počas Dní nezábudiek, ktorá sa konala pri príležitoti Svetového dňa du-
ševného zdravia.
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Hudba nás ladí, lieči, ale aj spája

Rastislav Ollé, sociálny terapeut, 
ktorý sa venuje terapii ľudí so zdravot-
ným postihnutím, odbor sociálna prá-
ca vyštudoval na vysokej škole a spo-
čiatku sa venoval klientom s ľahkým a 
stredne ťažkým zdravotným postih-
nutím. V snahe zlepšiť celkový zdra-
votný aj psychický stav klientov, sa 
pred troma rokmi začal venovať muzi-
koterapií, ktorá sa stala jeho špeciali-
záciou. Bolo to v čase, keď prišiel pra-
covať do DSS Sibírka. Najprv absolvo-
val muzikoterapeutický výcvik, garan-
tovaný českou Asociáciou muzikote-
rapie. Výcvik sa konal počas 10 víken-
dových stretnutí v Bratislave, na kto-
rých sa zúčastňovali viacerí odborníci 

z oblasti muzikoterapie zo Slovenska 
i z Česka.

„To, čo som sa naučil, som preniesol 
do DSS pre deti a dospelých v Sibírke“, po-
vedal na vysvetlenie a dodal: „Toto zaria-
denie, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja, sídli na Sibírskej 69 v 
Bratislave. Klienti Sibírky však majú kombi-
nované, mentálne, aj ťažké fyzické postih-
nutie. Je to náročné preto, že nie vždy je zre-
teľne vidieť výsledok našej práce s klientmi. 
Klienti s viacnásobným ťažkým postihnutím 
nie vždy dokážu vyjadriť, či je pre nich na-
príklad aj muzikoterapia „fajn“. Dá sa po-
vedať, že u nich je to o pocitoch, emóciách. 
Niekedy klient dáva najavo svoje pocity iba 
očným kontaktom alebo minimálnymi po-

hybmi. Niekedy má takmer celý deň „zopä-
té“ ruky a keď ich „rozopne“, dáva tak naja-
vo, že to, čo počul, zažil, bolo pre neho prí-
jemné alebo sa mu to páčilo. Dobré pocity a 
potešenie niekedy klienti dávajú najavo len 
zvukmi, podobnými detskému džavotaniu“, 
priblížil R. Ollé. Muzikoterapia je len jed-
na z viacerých špecializácií pre odborní-
kov na sociálnu terapiu. Býva to často ca-
nisterapia či arteterapia. „Tej špecializácie 
však treba ešte viac, pretože práca s klientmi 
s viacnásobným postihnutím je naozaj špe-
cifická“. V Sibírke pracujú s klientmi aj vý-
borné arteterapeutičky, ktoré s nimi pra-
cujú, napríklad aj tak, že ich učia spraco-
vať hlinu do určitého tvaru, či trhať hlinu 
na potrebnú veľkosť, ale aj vytvárať ob-
rázky maľované štetcami. „Niekedy je pre 
klienta náročné držať v ruke štetec, či vaľ-
kať hlinu. A už len pobyt v miestnosti spo-
lu s inými ľuďmi a klientmi, ktorí niečo tvo-
ria a cítiť tvorivú atmosféru môže byť veľmi 
príjemný. Na klientovi vtedy badať, že mu je 
dobre a že je spokojný“, podotkol R. Ollé a 
dodal: Je „Či je to canisterapia či arteterapia 
alebo muzikoerapia, pre klienta je to dobré 
vtedy, ak cíti, že jeho terapeut robí pre neho 
všetko srdcom, s láskou. To klient cíti a vtedy 
mu takáto terapia naozaj pomáha“. Ak to 
tak nie je, klient vycíti nezáujem o neho a 
potom nemusí chcieť spolupracovať vô-
bec, pretože vníma, že jeho terapeut sa 
pri terapii nemá dobre. Snažíme sa aj ro-
dičom našich klientov predstaviť metódy, 
techniky a nástroje, akými s klientmi pra-
cujeme. „Rodičia chcú niekedy od nás nie-
čo iné, ale vysvetľujeme im a oboznamuje-
me ich s aktivitami, ktoré robíme a ktoré sú 
pre ich deti - našich klientov vhodné a na 
ktoré dobre reagujú . Niekedy je vhodné byť 
ku klientom asertívny, sprísniť hlas, aby sme 
u nich dosiahli pozitívne výsledky“, zdôraz-
nil R. Ollé. Sám má najradšej bubnovačku 
na afrických bubnoch djembe a zvonče-
ky „Koshi“, ktoré vydávajú jemné harmo-
nické tóny. 

Klienti majú radi aj zvláštny hudob-
ný nástroj, ktorý sa skladá z 9 malých ko-
vových trubiek. Ak nimi trochu zatočíte, 
krásne zaznejú. Aj rodičov upozorňuje-
me, ako na nástroj „Koshi“ ich syn či dcé-
ra, reaguje priaznivo. Trvá však aj niekoľko 
mesiacov, kým sa u klienta dostaví určitý 
pokrok. Ak klient nereaguje na jeden ná-
stroj, konzultujeme navzájom ako ďalej s 
ním v terapii pokračovať a podľa toho mu 
zmeníme a prispôsobíme terapiu. 

Workshop o muzikoterpaii v Sibírke sa uskutočnil pod vedením Jiřího Kanto-
ra (na obrázku), vysokoškolského učiteľa špeciálnej pedagogiky na univerzite 
v Olomouci, ktorý je jedným z najlepších odborníkov na danú oblasť v muziko- 
terapii v Česku, ale aj inde v Európe.
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Na workshop muzikoterapie prišlo 
29. mája do Sibírky 16 účastníkov z rôz-
nych zariadení z celého Slovenska, niek-
torí do Bratislavy cestovali aj zo stovky ki-
lometrov vzdialených domovov sociál-
nych služieb. Čakala ich nielen odborná 
prednáška, ale najmä praktický nácvik 
práce s tým-ktorým hudobným nástro-
jom. Sami na sebe si vyskúšali, ktoré ná-
stroje budú vedieť a môcť využiť pri te-
rapii klientov, ktorých majú na starosti. 
Kým sa všetci zhromaždili vo veľkej, ale 
útulnej spoločenskej miestnosti, prišiel z 
Českej republiky na workshop do Sibír-
ky aj Jiří Kantor, ktorý workshopy vedie. 
J. Kantor je vysokoškolský učiteľ špeciál-
nej pedagogiky na univerzite v Olomo-
uci. Je jedným z najlepších odborníkov 
na danú oblasť v muzikoterapii nielen 
v Česku, ale aj inde v Európe. Chodí na 
rozličné vzdelávacie podujatia, podob-
né tomuto workshopu, publikuje odbor-
né články, prezentuje na rôznych konfe-
renciách.

Oslovili sme aj Máriu Luknišovú, pra-
covníčku Domova sociálnych služieb 
„Svetlo“ v Olichove pri Zlatých Morav-
ciach. Prišla do Sibírky na workshop ako 
jedna zo 17 odborníkov, ktorí boli pri-
zvaní do projektu, aby zvýšili svoje pro-
fesijné zručnosti. Pôvodne pracovala ako 

zdravotná sestra, získala však ďalšiu kva-
lifikáciu v odbore sociálna práca a teraz 
je vychovávateľkou a terapeutkou. „Mu-
zikoterapia ma veľmi očarila. S hudbou sa 
mi otvorili dvere do iného sveta“, prezradila 
M. Luknišová a pokračovala: „V Olichove, 
kde pracujem, žije 177 klientov s mentálnym 
postihnutím, ale aj duševnými poruchami. 
Máme však aj 30 nepočujúcich klientov a z 
nich dvaja majú okrem sluchového, aj zra-
kové postihnutie. Je zložité spojiť ich doko-
py, ale dá sa to. Máme aj veľkú záhradu, kde 
naši klienti radi pomáhajú. Najradšej majú 
muzikoterapiu. Radi si spievajú. Chodievajú 
aj do kaplnky, počúvajú tam gitarové sklad-
by a hodiny strávené pri speve a hudbe 
vždy prilákajú aj opatrovateľky a všetci po-
tom spievajú spolu. Keď naši klienti počúva-
jú hudbu, sú spokojní a pridávajú sa k nim 
aj ostatní, aj naši pracovníci. Chcela by som, 
aby sme si raz založili spevokol a potom by 
sme mohli chodiť vystupovať na podujatia 
do okolitých obcí. Najmä starší klienti si pri 
hre na gitare spomínajú na ľudové piesne, 
ktoré si spievali v mladosti a od nich sa tie-
to piesne učia aj mladší klienti. Napríklad, 
máme mladú Rómku, ktorá je ťažko postih-
nutá, ale dokáže pekne spievať i tancovať“. 
Hudba našich ľudí lieči, ale ich aj spája s 
ostatnými, aj s tými čo majú viac šťastia a 
žijú v zdraví. 

Všetky hudobné nástroje, kto-
ré kúpili na muzikoterapiu do Sibírky, sú 
z prostriedkov grantu. Bubny a zvonče-
ky Koshi sú africké. Medzi nimi je aj ná-
stroj, ktorý sa volá „rotujúce zvukové vlny“, 
ktorý je zo zahraničia a na Slovensku je 
málo známy. Pre klientov Sibírky tento ná-
stroj odporučil práve špeciálny pedagóg 
J. Kantor, ktorý má s týmto nástrojom pri 
muzikoterapii tiež veľmi dobré skúsenosti. 
Zvonček Koshi, africký bubon, aj rotujúce 
zvukové vlny do DSS Sibírka kúpili za pe-
niaze cez projekt, ktorý podporila Nadá-
cia pre deti Slovenska v grantovej výzve 
Hodina deťom. Zaujímavý bol napríklad, 
aj „slnečný bubon“, na ktorý dobre reagu-
jú aj ľudia postihnutí autizmom, podobne 
ako bubon – oceán (ocean drum), vnút-
ri ktorého sú drobné guľôčky. Pri manipu-
lácii s týmto bubnom sa guľôčky dajú do 
pohybu a spolu vytvoria šum, ktorý sa po-
dobá šumeniu mora. Všetky tieto nástroje 
klienti Sibírky používajú veľmi radi. 

Text a snímky: Margita Škrabálková

Na obrázku č. 2 na titulnej strane sú 
účastníci celoslovenského workshopu 
o muzikoterapii v Domove sociálnych 
služieb pre deti a dospelých s  kom-
binovaným postihnutím v Sibírke,  
v Bratislave.

Na obrázku sú účastníci worshopu v DSS Sibírka o muzikoterapii, ktorí prišli z rôznych kútov celého Slovenska.
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Spojili sa pre pomoc opusteným deťom

Aj pár drobných môže zachrániť  
život dieťaťa

Podpora ohrozených rodín, detí 
či mladých dospelých, ktorí opúšťajú 
detské domovy bez rodinného a čas-
to aj sociálneho zázemia, patrí me-
dzi priority Spoločnosti priateľov detí 
z detských domovov - Úsmev ako dar 
a rovnako Nadácie Táta a máma v Čes-
kej republike. Napĺňať ich je možné aj 
vďaka silným komerčným partnerom. 
Spolupráca rozdielnych spoločností 
má iba jeden cieľ – pomôcť deťom vy-
rastať v prostredí, ktoré im umožňuje 
šťastné a spokojné detstvo.

Od júna minulého roka ste mohli na 
pultoch obchodov nájsť limitovanú edí-
ciu ovocných a zeleninových štiav ktoré, 
okrem zdravia, priniesli aj pomoc. Z kaž-
dého zakúpeného balenia týchto štiav 
putovalo 5 % zisku na projekty na po-
moc opusteným a ohrozeným deťom. 
Konečná vyzbieraná suma dosiahla výšku  
10 000 eur. 

„Len v uplynulom roku poskytli naši 
sociálni pracovníci sprevádzanie a pora-
denstvo 345 ohrozeným rodinám, 116 ná-
hradným rodinám a 185 mladým dospe-

lým. V Centrách pre obnovu rodiny našlo 
útočisko, dočasné prístrešie, aj sociálnu 
asistenciu 40 ohrozených rodín. To všet-
ko sa dalo uskutočniť vďaka partnerom, 
ktorí majú chuť a vôľu spojiť sa pre dob-
rú vec. A my sme za akúkoľvek pomoc ne-
smierne vďační,“ priblížil Jozef Mikloško 
z Úsmevu ako dar. 

„Usilujeme sa o to, aby každé dieťa vy-
rastalo v rodinnom prostredí, ktoré je najlep-
šie pre jeho zdravý vývin. Vždy kladieme dô-
raz na bezpečnosť dieťaťa a ochranu jeho 
práv. Preto darované finančné prostriedky 

Každý deň sa niekto teší na svia-
tok, výročie či oslavu, na cvíle, keď ľu-
dia nešetria ani na dobrotách a ani 
drobnými, napríklad, na sprepitnom 
v reštauráciách či na darčekoch. Stá-
va sa, že po oslavách výročí sa tiež ne-
málo zvyškov dobrôt i vyhodí. Niekde 
vo svete sa však deti a ich rodičia tešia 
najviac vtedy, ak sa niekomu poda-
rí zachrániť ich pred smrťou. Vo sve-
te totiž každú hodinu zomrie asi 300 
detí na podvýživu len preto, že nema-
jú prístup k základným nutričným po-
travinám. 

Už desať centov im však môže zabez-
pečiť 2 výživné jedlá a 35 centov na deň 
umožní, aby sa mohlo napiť čistej vody 
až 50 detí. Len 60 centov môže zname-
nať, že pre ne budú peniaze na 3 vakcí-
ny proti smrteľným ochoreniam akými sú 
v utečeneckých táboroch aj osýpky. Na 
Slovensku im teraz môže pomôcť kaž-
dý, kto sa v sieti lekárni Dr. Max pri plate-
ní za svoje lieky či výživové doplnky roz-
hodne zaokrúhliť svoju platbu o niekoľko 
centov nahor. Aj 50 centov navyše môže 
zachrániť život zbedačeného dieťaťa. „Cie-
ľom projektu Magna Drobné je zabezpečiť 
základnú zdravotnícku pomoc, lieky, výživu 
a zdravotnícky materiál pre deti v núdzi. Po-
môžu nám zaobstarať jedlo pre podvyžive-
né deti, liečbu infekčných chorôb, zdravotnú 
starostlivosť pre deti v utečeneckých tábo-
roch, starostlivosť o siroty, humanitárnu po-
moc, bezpečné pôrody a starostlivosť o no-
vorodencov“, povedal novinárom 30. mar-
ca tohto roku Martin Bandžák priamo z 

Kamabodže počas telemostu účastníkom 
tlačovej konferencie v Bratislave. Už roky 
totiž pôsobí ako výkonný riaditeľ humani-
tárnej organizácie Magna Deti v núdzi. 

„Našou ambíciou je spojením s Magnou 
zachraňovať detské životy. Sme hrdí, že naši 
zamestnanci veria projektu Magna Drobné, 
ktorý dáva tak ich každodennej pomoci ďal-
ší rozmer“, povedal Tomáš Slechan, výkon-
ný riaditeľ spoločnosti Dr.MaxSK.

Vznik organizácie Magna Deti v 
núdzi v roku 2001 inicioval M. Bandžák 
spolu s Denisou Augustínovou. Táto 
slovenská humanitárna organizácia už 
vyše 14 rokov pomáha ľuďom v rozlič-
ných krízových oblastiach sveta. Ne-

možno neuviesť, že bola medzi prvými, 
kto pomáhal i tohto roku aj obetiam ze-
metrasenia v Nepále. Doteraz má pra-
covníkov na troch kontinentoch, na kto-
rých boli prítomní počas najväčších hu-
manitárnych katastrof ako bolo naprí-
klad, zemetrasenie na Haiti, cunami v ju-
hovýchodnej Ázii a ďalšie. Vyše 400 hu-
manitárnych pracovníkov Magna Deti v 
núdzi v teréne denne pomáha zachra-
ňovať aj detské obete sexuálneho nási-
lia, infekčných chorôb a ťažkej podvýži-
vy, pričom spolupracuje aj s miestnymi 
zdravotníkmi a aj organizáciami ako je, 
napríklad i UNICEF. 

Text a foto: Margita Škrabálková

Martin Bandžák, riaditeľ mimovládnej 
organizácie Magna Deti v núdzi, kto-
rá pomáha deťom v ohrození života na 
troch kontinetoch.

Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ sie-
te lekární, ktorá pomáha organizácii 
Magna deti v núdzi, aby mohla ohroze-
ným deťom pomáhať lepšie a viac. 

Aktuálne: 
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využijeme v súlade s myšlienkou kampane 
– Dieťa patrí do rodiny, a to v rámci progra-
mu „Kompenzace“. Konkrétne, na podpo-
ru preventívnych a terapeutických progra-
mov detí v ranom veku (0-7 rokov), umiest-
nených v kojeneckých ústavoch a detských 
centrách. Tieto programy pomáhajú elimi-
novať psychickú depriváciu detí a zvyšujú 
kvalitu ich života,“ hovorí Kateřina Francír-
ková z Nadácie Táta a máma.

Vďaka Úsmevu ako dar sa napríklad 
Monika, odchovankyňa detského domo-
va, neocitla vo „veľkom svete“ úplne sama. 
„Moja spolupráca s Úsmevom ako dar zača-
la zhruba pred šiestimi rokmi, keď som ote-
hotnela. Odvtedy mi pomáhajú. Mám tam 
blízku osobu, ktorá je pre mňa ako moja 
staršia sestra, bez nej by som bola stratená. 
Vždy je nablízku, keď sa potrebujem poradiť, 
je mojou psychickou oporou, s mojimi deť-
mi ju berieme ako súčasť rodiny. Myslí na 
nás, keď Úsmev ako dar organizuje poduja-
tia pre deti, vďaka nej majú moje dve dcérky 
veľa skvelých zážitkov. Úsmev ako dar mi po-
máha riešiť bežné životné situácie, ako je vý-
chova detí, hľadanie práce, finančná a ma-
teriálna pomoc, jednoducho mi nahrádzajú 
rodičov,“ vysvetlila svoju situáciu Monika.

„Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že re-
nomovaný slovenský výrobca uvedených ovoc-
ných a zeleninových štiav a najväčšia nezisková 

spoločnosť pôsobiaca v oblasti náhradnej sta-
rostlivosti toho nemajú veľa spoločného. Opak 
je však pravdou. S odstupom času radi kon-
štatujeme úspešné naplnenie nášho snaženia 
a 5 % výnosu z predaja našich ovocných štiav 
putuje občianskemu združeniu Úsmev ako dar 

na Slovensku a tiež Nadacii Táta a máma v Čes-
kej republike na pomoc projektom zameraným 
ďalšiemu ušľachtilému cieľu - pomáhať deťom 
vyrastať v rodine,“ uzatvára Veronika Šebeňo-
vá zo sponzorskej spoločnosti.

text a snímka: (mš)

Na obrázku sú hlavní predstavitelia Spoločnosti Úsmev ako dar, Nadace táta 
a máma a sponzorskej spoločnosti McCarter a.s.

Bezplatné služby osobám ohrozeným 
domácim násilím

Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK) zriadi v budove, ktorá je vo vlast-
níctve BSK, už druhý Bezpečný ženský 
dom. Poskytovať komplexné služby 
by toto zariadenie malo ženám ohro-
zeným domácim násilím.  

Náklady na zriadenie a rekonštrukciu 
domu odhadujú na 230-tisíc eur. Kraj zís-
kal na tento projekt prostriedky z Nórske-
ho finančného mechanizmu na roky 2009-
2014, z programu SK 09. Cieľom projektu je 
znížiť výskyt rodovo podmieneného nási-
lia a znížiť výskyt domáceho násilia. Z Nór-
skeho finančného mechanizmu a štátne-
ho rozpočtu SR bude hradených približ-
ne 88%, nákladov a zvyšok bude zo spo-
lufinancovania z rozpočtu BSK. Na najbliž-
šie 2 roky je už vypracovaný akčný plán v 
rámci Bratislavského regiónu, ktorého cie-
ľom je znížiť počet prípadov domáceho ná-
silia. V rámci tohto plánu Občianske zdru-
ženie Pomoc ohrozeným deťom, ktoré 
prevádzkuje Centrum Nádej, predstavilo 

16. júna v Bratislave - Ružinove, v sídle bra-
tislavskej župy projekt zvyšovania povedo-
mia a vyhľadávania obetí domáceho nási-
lia u špecifických cieľových skupín. „V mi-
nulom roku navštívilo naše centrum 215 ľudí 
ohrozených násilím, väčšinou žien s deťmi. Ve-
novali sme sa 48 deťom, ktoré využívali služby 
individuánej psychologickej pomoci, skupino-
vej psychologickej a inej terapie. Naše klient-
ky a klienti nás navštívii 1 111 ráz a zakaždým 
sme im poskytli niektorú z našich služieb, aj 
potrebné konzultácie. Niektoré klientky nás 
navštevovali opakovane, aj 5-krát. Iné využijú 
iba jednorazovú konzultáciu. Ďalšie využívajú 
naše služby dlhodobo, pravidelne, aj kvôli psy-
chologickej konzultácii a aj vtedy, keď sú v roz-
vodom konaní. Pri súdnych sporoch ich spre-
vádzajú naše sociálne pracovníčky, aj práv-
nička“, uviedla Mgr. Adriana Havašová, šta-
tutárna zástupkyňa menovaného združe-
nia a riaditeľka Centra Nádej, ktoré spolu-
pracuje aj s advokátsku kanceláriou, aj via-
cerými občianskymi združeniami pomáha-

júcimi týraným a zneužívaným deťom.
Existuje však aj sieť krízových stredísk. 

Do krízového zariadenia možno prijať matku 
s dieťaťom, ale tu ide o krízovú situáciu ženy, 
či má alebo nemá dieťa, vysvetlila Dagmar 
Povodová z OZ Domov – Dúha. Bezpečný 
ženský dom však prináša do systému po-
moci obetiam domáceho násilia novin-
ku – bezplatné služby. Čiže, žena, ktorá za-
žíva domáce násilie a chce svoju situáciu rie-
šiť, dostane bezplatnú komplexnú starost-
livosť, sociálnoprávne poradenstvo, aj psy-
chologickú pomoc. A. Havašová zdôraznila, 
že aj seniori ohrození násilím, sa môžu kon-
taktovať a zveriť so svojím utrpením i tele-
fonicky prostredníctvm senior linky na čísle:  
0800 172 500 alebo na číslo: 0905 463 425 
a požiadať o pomoc. Suma na grant progra-
mu „Počúvame volanie o pomoc“ pred-
stavuje 39 525 eur. Ľuďom ohrozeným do-
mácim násilím je k dispozícii aj bezplatná 
non-stop telefónna linka číslo: 0800 212 212.

(mš)
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Aby i deti z detských domovov  
a náhradných rodín mohli študovať

Mimovládna organizácia Spoloč-
nosti priateľov detí z detských domo-
vov, Úsmev ako dar, sa dlhodobo venuje 
podpore detí z detských domovov a ná-
hradných rodín. Tak ako vlani, aj tohto 
roku v marci pozvala do Centrály Slo-
venskej sporiteľne na Tomášikovej uli-
ci v Bratislave vyše päťdesiat týchto detí 
a mladistvých, aby im udelila štipendiá 
na štúdium v školskom roku 2014/2015.

Vďaka tejto pomoci môžu ďalej študo-
vať a tak si vytvoriť reálne lepšie vyhliad-
ky na lepšiu budúcnosť. „Preto ich chceme, 
spolu s naším partnerom, Nadáciou Sloven-
skej sporiteľne aspoň takto podporiť“, uviedla 
Mária Soboličová z Úsmevu ako dar. Darí sa 
to vďaka realizácii programu „Vzdelávaním 
k úspechu“, ktorý umožnil uvedenej nadá-
cii venovať 15 000 eur na tento účel. „Som 
presvedčený, že tieto peniaze sú použité tým 
najsprávnejším spôsobom a získajú ich tí, ktorí 
majú skutočný záujem o vzdelanie“, povedal 
Štefan Frimmer, riaditeľ Odboru komuniká-
cie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Príbeh každého z pozvaných mladých 
ľudí je zaujímavý, dojímavý a osobitý. Na-
príklad, jednou z podporených študen-
tiek sa stala aj Ildikó Szajková, ktorá o sebe 
povedala: „Po odchode z detského domova 
som zistila, že moje vzdelanie nestačí, a pre-
to som začala študovať okrem hry na klavír, 
aj tanec“. Nevzdala sa ani keď sa jej zhoršil 
zdravotný stav a ani keď jej diagnostikova-
li Crohnovu chorobu. Napriek zdravotným 
problémom a prísnej diéte, študuje ďalej. 
Čoskoro skončí školu a chystá sa učiť v Zá-
kladnej umeleckej škole menších žiakov. 
Peniaze zo štipendia jej pomôžu uhradiť 
náklady za cestovné a diétnu stravu. Oslo-
vili sme aj novú štipendistku, Luciu Martin-
kovú, ktorá po opustení detského domo-
va a úspešných prijímacích skúškach na 
Univerzite Komenského v Bratislave, štu-
duje v 1. ročníku odbor liečebná pedago-
gika. Štúdium ju veľmi zaujalo a teší sa, že 
raz bude môcť pomáhať deťom ako bola 
ona, aby sa aj oni mohli úspešne vzdelávať. 
Prezradila, že v Bratislave býva v interná-
te a má tam dobré priateľky aj medzi spo-

lužiačkami. Štipendijnú listinu získala tak, 
ako aj jej kolegyňa, Adriana Zubajová, kto-
rá tiež študuje na Univerzite Komenského, 
ale pedagogiku a biológiu. V detskom do-
move vyrastala od narodenia. V štúdiu je 
cieľavedomá, študuje usilovne a v najťaž-
ších chvíľach jej pomohli úsmevácki pria-
telia. Je členkou projektu „Domováci do-
movákom“. Okrem štúdia reprezentuje i 
Úsmev ako dar na rozličných podujatiach. 

Aj jej cieľom je pomáhať mladým začleniť 
sa úspešne do života dospelých.

Margita Škrabálková 
Snímky: autorka

Na obrázku č. 3 na titulke sú traja 
z desiatok šťastlivcov, ktorí získali špi-
pendium v škoskom roku 2014/2015 
vďaka svojej usilovnosti a vytrvalos-
ti a  najmä vďaka podpore sponzora – 
Nadácii Slovenskej sporiteľne.

Mladým štipendistom sa prihovoril aj Štefan Frimmer, riaditeľ Odboru komuniká-
cie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne. Na obrázku uprostred stojí pri predsedovi 
Spoločnosti Úsmev ako dar, Jozefovi Mikloškovi v rozhovore s moderátorkou podu-
jatia, Katarínou Brychtovou.

Všetci držitelia štipendijných listín majú tri spoločné vlastnosti: usilovnosť, vytrva-
losť a cieľavedomosť. Na obrázku vpravo pri študentoch je Štefan Frimmer z  Na-
dácie SLSP) a Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR, ktorý sa tiež prihovoril  
študentom.



11

Z cyklotúry sa „esemkári“ vrátili šťastní
Sklerózou multiplex, autoimu-

nitným ochorením centrálnej nervo-
vej sústavy trpí na Slovensku asi 8 ti-
síc pacientov. Hoci je jedným z preja-
vov tohto ochorenia aj sťažená pohyb-
livosť, niektorí z ich sa rozhodli, že ne-
dovolia, aby im choroba vzala aj chuť 
do života. Preto v máji výnimočným 
spôsobom upozornili na svoju choro-
bu, potrebu jej liečby a najmä na svo-
je odhodlanie: nevzdávať sa. 

Na bicykli prešli za šesť dní sedem slo-
venských miest.Aj takto upozornili, že ľu-
dia, napriek chorobe, majú svoje záľuby, 
chuť a odhodlanie čeliť i veľkým výzvam. 
Bicyklovať sa vyše 300 kilometrov v prípa-
de, keď aj obyčajná chôdza bolí, je naozaj 
veľká výzva, keď ide o pacientov so skleró-
zou multiplex. Občianske združenie Nádej, 
ktoré združuje pacientov so sklerózou mul-
tiplex, preukázalo, že aj s takouto výzvou 
sa esemkári dokážu popasovať. Dokázalo 
sa to na 1. ročníku podujatia „Od Tatier k 
Dunaju“. Bola to náročná cyklistická jazda, 
v rámci ktorej pacienti s roztrúsenou skle-
rózou a ich podporovatelia prešli na bicyk-
loch so zástavkami 7 slovenských miest. 

„Bicyklovanie sme odštartovali 18. mája 
na Štrbskom plese, odkiaľ pelotón poputo-
val do Ružomberka“, popisovala prvú trasu 
Jaroslava Valčeková, predsedníčka zdru-
ženia Nádej a zároveň pacientka, ktorej 
roztrúsenú sklerózu diagnostikovali pred 
deviatimi rokmi. 

Zo severu na západ
Z Ružomberka cyklisti putovali do 

Martina a Žiliny, v nasledujúcich dňoch 
prešli trasy Považská Bystrica – Trenčín – 
Senec – Pezinok – Bratislava. Okrem pa-
cientov so sklerózou multiplex, medzi cyk-
listami boli aj známe osobnosti. Všetky tra-
sy s „esemkármi“ prešiel aj herec, Ivan Tuli 
Vojtek i speváčka Katarína Ščevlíková, kto-
rá pri tejto príležitosti zložila a zaspieva-
la „esemkársku“ pieseň. Na etape z Trna-
vy do Bratislavy sa pridal k peletónu aj zná-
my moderátor, Matej Sajfa Cifra. Podujatie 
podporil aj primátor Trenčína, Richard Ryb-
níček a svojou prítomnosťou i na bicykli aj 
predseda poslaneckého Výboru pre zdra-
votníctvo NR SR, MUDr. Richard Raši, PhD. 
MPH, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. 
„Je mi nesmiernou cťou podporiť podujatie 
Od Tatier k Dunaju, projekt združenia Nádej. 
Všetkým nám pripomína, že zdravie si treba 

vážiť a zároveň je potrebné preň niečo urobiť. 
Veľmi si cením, že ľudia, ktorým bola diagnos-
tikovaná skleróza multiplex, sa nevzdávajú a 
napriek náročnej životnej situácii, sú schopní 
nám všetkým takto vysielať signál, že je veľ-
mi dôležité bojovať, nech život prinesie čokoľ-
vek“, povedal MUDr. R. Raši. 

Konzultácie i kultúra
Počas zastávok cyklistov v jednotli-

vých mestách sprevádzal bohatý program. 
V každom meste boli krátke, kultúrne, aj 
vzdelávacie podujatia, popri ktorých účast-
níci programu konzultovali svoje ťažkosti s 
lekárom – neurológom, aj zdieľali vlastné 
skúsenosti s iným pacientom či vyskúšali si 
aj špeciálny oblek, ktorý simuloval obme-
dzenia a symptómy sklerózy multiplex.

Deň Nádeje
Celý cyklistický projekt vyvrcholil v so-

botu, 23. mája na Hviezdoslavovom námes-
tí v Bratislave, pred Svetovým dňom skle-
rózy multiplex, ktorý pripadá na stredu, 27. 
mája. Pri tejto príležitosti sa na bratislavskom 
Hviezdoslavovom námestí uskutočnil už 
siedmy ročník podujatia Deň Nádeje 2015.

„Podujatím Od Tatier k Dunaju s vyvr-
cholením počas Dňa Nádeje, združenie Ná-
dej zviditeľnilo ľudí boriacich sa so skleró-
zou multiplex, šírilo informácie o možnos-
ti jej liečby a tak prispelo k väčšej tolerancii 
a empatii v spoločnosti voči pacientom po-
stihnutým týmto ochorením. Zároveň tak 
zmobilizovali ďalších pacientov a ukázali 
im, že nie sú so svojimi problémami sami“, 
zdôraznila Jaroslava Valčeková. 

Margita Škrabálková
snímky: autorka a OZ Nádej

Reportáž:

Na čele pelotónu cyklistov bola aj Jaroslava Valčeková, predsedníčka združenia Ná-
dej a zároveň pacientka, ktorej roztrúsenú sklerózu diagnostikovali pred deviatimi 
rokmi. 

Nad cyklistickým podujatím „Od Ta-
tier k Dunaju“ prevzal záštitu MUDr. Ri-
chard Raši (na obrázku).
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