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Kde je vôľa, tam je cesta Leto s návratom 
do praveku 

Každý štát, ktorého cieľom je 
úprimná snaha chrániť svojich ob-
čanov, má právo regulovať podni-
kanie v oblasti hazardných hier a 
uzákoniť podmienky, za ktorých sa 
na hraní takýchto hier môžu zúčast-
niť jednotlivci. Rastie je aj požiadav-
ka na zavedenie nových pravidiel 
ochrany hráčov hazardných hier tak, 
aby sa obmedzili negatívne, najmä 
finančné a sociálne dôsledky hrania 
týchto hier na ich životy a na ich ro-

diny. Preto 29. júna toho roku odovzdali zástupcovia  občian-
skej Iniciatívy Zastavme hazard, Aliancie za rodinu, Federácie 
skautov Európy, združenia Úsmev ako dar, Spoločenstva pri 
Dóme sv. Martina, 45. skautského zboru spolu s bratislavský-
mi starostami mestských častí na magistráte Hlavného mesta 
Slovenska vyše 136 139 podpisov proti hazardu. Išlo o dote-
raz najväčšiu a najúspešnejšiu petíciu proti hazardu na Slo-
vensku. V ten júnový deň všetci mestskí poslanci hlasovali za 
vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bude 
znamenať obmedzenie hazardu v hlavnom meste Slovenska. 
Konali tak preto, že Bratislavčania  prehovorili jasne, že ne-
chcú hazard, ktorý rozbíja rodiny.  Proti rozpínaniu sa herní 
svedčí aj skutočnosť, že ľudia na Slovensku vložili vlani do 
hazardu tri miliardy eur. Ak svoje výplaty prestanú vkladať do 
hazardu, budú mať možnosť vložiť ich do iných zmyslupl-
ných aktivít, ktoré by, napríklad, mohli pomôcť pri vzniku viac 
nových pracovných miest, než teraz na Slovensku ponúka 
odvetvie hazardných hier. Potom možno očakávať, že závislí 
hráči prestanú trpieť stresom, depresiami kvôli prehratým pe-
niazom a vymania sa aj z  bludného kruhu závislosti od pato-
logického hrania, ktorého výsledkom sú často dlžoby hráčov 
a situácie, z ktorých niet pre nich východiska.

 Pripomeňme, že 20. mája tohto roku v Národnej rade SR 
bol predložený aj návrh novely zákona o hazardných hrách s 
požiadavkou, aby dĺžnici na sociálnom poistení, zdravotnom 
poistení a na daniach, ako aj poberatelia dávok v hmotnej 
núdzi nemali prístup do zariadení s hracími automatmi. Tieto 
opatrenia sú podľa nich štandardom v krajinách ako je, naprí-
klad, Rakúsko.

 Prevádzkovatelia herní na Slovensku v súčasnosti síce už 
musia identifikovať hráča, či je plnoletý a teda, či má viac ako 
18 rokov, ale zväčša ani to nerobia. Je otázne, či  naozaj budú 
skúmať aké majú gembleri dlhy voči zdravotnej alebo Sociál-
nej poisťovni. Preverovanie hráčov, či sú dlžníci, možné nie je, 
tvrdí Asociácia zábavy a hier. Ale nezlomná nádej občanov na 
stop hazardu, ktorý ohlásil aj primátor Bratislavy a starostovia 
mestských častí, tu je. Aj keď záhadne zmizlo 3 039 hárkov z 
petície za zákaz hazardu. A nádej zomiera posledná. A koneč-
ne, kde je vôľa, tam býva aj cesta.

 Detské centrum Slovensko, najstaršia mimovládna, ne-
zisková dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pô-
sobnosťou pre pomoc a podporu deťom žijúcim v det-
ských domovoch a v rodinných formáciách náhradnej sta-
rostlivosti, tohto leta pripravila pre svojich zverencov už 34. 
letný tábor. Začal sa 1. júla a roboty na jeho príprave bolo 
veľa. „náčelník“ táborových stretnutí, PaedDr. Viktor Blaho i 
preto vítal každú pomocnú ruku. Zvolal členov, priateľov i 
mužských zástupcov náhradných rodín Detského centra 
Slovensko s prosbou o pomoc pri výstavbe tábora, ktorý 
mal tentoraz deťom pripomínať návrat do praveku. Pri prí-
prave tábora pomáhali aj žiaci Základnej umeleckej školy v 
Ružomberku, ktorí mali na starosti farebné dekorácie tábora. 
Po výstavbe stanovej základne, kuchyne, spoločenských 
stanov tee-pee, WC a sprchy,  umyvárne a ohniska pri 
Chate Alpine - Vavrišovo,  prišiel rad i na dekorácie z obdo-
bia praveku: skaly jaskyne, praveké »zvieratá«, vstupnú 
bránu, strážnu vežu, aj lavičku nad brehom rieky Belá. A 
nechýbala ani prednáška pre táborových pracovníkov na 
tému »Dieťa v náhradnej starostlivosti«.

 Nemožno nedodať, že jedným z hlavných cieľov Det-
ského Centra Slovensko je ochrana práv detí žijúcich v 
ústavnej starostlivosti, a preto je partnerom  projektu IRISES 
už od začiatku roka 2015. V rámci tohto projektu sa vyše 
200 detí z 18 detských domovov zúčastnilo na športových 
podujatiach (šachový turnaj, plavecké preteky, preteky turis-
tickej zdatnosti, futbalové majstrovstvá), aj na workshopoch 
na tému práv dieťaťa a tolerancie k inakosti. Cieľom bolo 
poskytnúť všetkým deťom bez rozdielu možnosť uspieť a 
posilniť ich vôľové vlastnosti, pestovať v nich pozitívne vní-
manie samých seba, ako základ  do života v dospelosti. Do 
projektu sa  zapojilo vyše 60 dospelých: vychovávateľov a 
odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti. Projekt zastre-
šuje talianska organizácia UISP Cirie Settimo Chivasso a 
okrem Slovenska sa uskutočňuje aj v Portugalsku, Grécku, 
Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Spolufinancuje ho Eu-
rópska únia v rámci programu Základné práva a Občian-
stvo. 

(mš)
foto: Detské centrum Sovensko

Margita Škrabálková

text k foto k obr. č.1 na obálke :
Zástupcovia občianskej Iniciatívy Zastavme hazard, 
Aliancie za rodinu, Federácie skautov Európy,  
združenia Úsmev ako dar spolu s bratislavskými  
starostami 29. júna tohto roku odovzdali podpisy  
Bratislavčanov na petícii proti hazardu v podateľni 
magistrátu Hlavného mesta SR.
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Asi každý už počul slovo holo-
kaust, nonie všetci vedia, že  ideo
spálenéobete.Amáloktotiežvie,že
v Európe mnoho zločinov spácha-
ných na Rómoch počas 2. svetovej
vojny dodnes nie je objasnených. V
Dubnici nad Váhom ich v zaisťova-
com tábore zavraždili 26, a to kvôli
tomu, že ochoreli na škvrnitý týfus
pred odchodomdo koncentračného
tábora.

Prvéhoaugustatohorokunaichsmrť
spomínali pri dubnickom pamätníku ob-
čania,ajzástupcoviaObčianskehozdru-
ženiaIn Minorita,ktorépietnepodujatie
pripravilo.Totozdruženiebolosúčasťou
projektuapietnehopodujatiaaj2.augus-
tavBanskejBystrici,kdeobčaniaspomí-
nali pri ďalšom pamätníku pripomínajú-
comrómskyholokaustvMúzeuSNP.

Pietnyaktsazačal1.augustaróm-
skou hymnou Gelem Gelem v podaní
huslistkyBarboryBotošovej.Napietnej
spomienke boli prítomní predstavitelia
štátnej správy, samospráv,Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, róm-
skeženysdeťmi,ajzástupcaamerického
veľvyslanectvanaSlovensku.

 Akopovedalamanažérka združenia
InMinorita,ZuzanaKumanová:

„Treba si pripomínať konkrétnych
ľudí, ktoríboli zavraždení, ktorí trpeli. Je
dôležité hovoriť o tom, že počas druhej
svetovejvojnydošlokveľkýmperzekúci-
ám,ktorébolipostavenénielennaetnic-
komzáklade.AjvovzťahukŽidom,ajvo
vzťahu k Rómom, aj vo vzťahu k iným
skupinám“.

RichardFitzmauricezveľvyslanec-
tvaSpojenýchštátovamerickýchnaSlo-
venskupritejtopríležitostizdôraznil:„Pre

Pietna spomienka

Rómske deti kladú kvety k pamätníku s menami zavraždených Rómov v Dubnici nad 
Váhom pri príležitosti pietnej spomienky na pamätný deň Rómskeho holokaustu.

Huslistka Barbora Botošová (uprostred) na otvorení pietneho podujatia zahrala 
rómsku hymnu Gelem Gelem.
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 nás je to záväzok, aby sme bojovali za
právaarovnakézaobchádzaniesovšet-
kými ľuďmi bez ohľadu na národnosť a
menšinu“.

Perzekúcie, ktorým boli Rómovia
počasdruhejsvetovejvojnyvystavení,sa
pooslobodeníbagatelizovali.Mnohézlo-
činynebolivyšetrenéavinnícizostaline-
potrestaní.Ajvsamotnejrómskejpopulá-
ciiprevládalnázor,ženautrpeniepočas
2.svetovejvojnytrebarýchlozabudnúť.

Rasistickéteórievprvejpoloviciminu-
léhostoročiapokladaliRómov(podobne
akomnoho iných skupín) zamenejcen-
ných,parazitujúcichnaostatnomobyva-
teľstve.Tátofilozofiavytvorilapredpokla-
dy na uplatňovanie tvrdých postupov
spojených s ponižovaním, upieraním
práv,sútokmiafyzickoulikvidáciou.No-
rimberské rasové zákony o ríšskomob-
čianstve a ochrane nemeckej krvi a cti
vydanévroku1935vNemeckuanane
nadväzujúcavyhláškaoklasifikácii„Cigá-
nov“ deklarovala aj prístup vtedajšieho
SlovenskéhoštátukRómom,ktorýmboli
vtedy nielen odopreté občianske práva,
aleboliajpozbaveníríšskehoobčianstva.
Platilprenichzakázuzatváraťsobášea
mať pohlavný styk s  „Árijcami“. V roku
1940ríšskyvodcaSS,HeinrichHimmler
nariadil prvé transporty Rómov do kon-
centračných táborov, kde ich využívali v
prospech nemeckého zbrojného prie-
mysluanásilnesterilizovali.Odroku1942
saajdeportácieRómovzintenzívnili,ato
najmädošpeciálneho„cigánskeho“kon-
centračného tábora v Osvienčime -
AuschwitzII.-Birkenau.Všetciväznitam
bolioznačenínaodevoch,kamimnašili
čiernetrojuholníkyanapredlaktieimvy-
tetovaličísloipísmeno„Z“,čovnemčine
znamenalo Zigeuner. Do uvedeného
koncentračného  tábora bolo odvleče-
nýchvyše22000európskychRómova
vyše19000znichtamajzomrelo.

V novembri 1944 namieste pracov-
néhoútvaruvDubnicinadVáhomvznikol
zaisťovací tábor.Boli vňomumiestnené
odvlečené rómske rodiny z územia vte-
dajšejslovenskejrepubliky.Podmienky,v
akýchživoriliboli  ťažké,zaistenýmneu-
možnili takmeržiadnuhygienu,trpelipre
nedostupnosť liekov a veľkú podvýživu.
Rýchlozomieralinajmädetiastaríľudia.
Vofebruári1945vypuklavtáboreepidé-
miaškvrnitéhotýfusu.Nemci,ktorívtom
časeprevzalikontrolunadtáborom,rie-
šili situáciu radikálne. Dňa 23. februára
1945,podzámienkouichdopravydone-
mocnice, naložili chorých Rómov na

nákladné auto a odviezli ich do areálu
miestnej zbrojovky, kde ichbrutálne za-
vraždili.Vmasovomhrobebolopochova-
ných19mužov,jedenpätnásťročnýchla-
peca6žien,zktorýchjednabolavsied-
mom mesiaci tehotenstva. Tábor bol
pred blížiacim sa frontom napokon roz-
pustený.

PopotlačeníSlovenskéhonárodného
povstania sa represálie voči domácemu
obyvateľstvu,vrátaneRómov,zintenzívni-
li.Odseptembra1944aždoskončenia
vojny na jar v roku 1945 bolo odvleče-

ných, uväznených, umučených, ako aj
zavraždených niekoľko sto Rómov.
OkremHlinkovej gardy sa na týchto re-
presáliách podieľali aj špeciálne oddiely
nemeckejbrannejarepresívnejmoci.Dô-
vodom tejto agresie bolo pôsobenie
Rómovmedzipartizánmi,pričomstačilo
častolenpodozreniespolupráceRómov
spartizánmi.Odhadujesavšak,žepočas
druhej svetovej vojny celkove zahynulo
vyše300tisíceurópskychRómov.

                  (mš)
foto:TASR

Obyvatelia Banskej Bystrice počas pietnej spomienky na tragédiu Rómov 
počas vojny.

Na obrázku je pamätná tabuľa  pripomínajúca rómsky holokaust v Múzeu SNP 
v Banskej Bystrici, kde sa uskutočnila pietna spomienka 2. augusta tohto roku.
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Platforma dobrovoľníckych cen-
tieraorganizácií(PDCO)už5rokov
vytvára na Slovensku lepšie pod-
mienkypredobrovoľníctvo.Pomáha
mimovládnymneziskovýmorganizá-
ciám kvalitne pracovať s dobrovoľ-
níkmi, verejnosti prináša informácie
o dobrovoľníckych príležitostiach v
regiónoch,usilujesaozapojenieľudí
so znevýhodnením do dobrovoľníc-
kejčinnosti.Slovenskutaktvorído-
posiaľnevyčísliteľnúhodnotudobro-
voľníctvanaSlovensku. 

Od svojho vzniku v auguste 2011
uskutočňuje PDCO viacero opatrení na
zvyšovaniekvalityarozvojadobrovoľníc-
tvanaSlovensku.Predovšetkýmorgani-
záciaaktívnepracovalanavznikuZákona
o dobrovoľníctve. Vypracovala systém
Štandardovkvalitymanažmentudob-
rovoľníkov,vrámciktoréhoorganizácie

môžuzískaťznačkukvalityprácesdob-
rovoľníkmi. Zároveň vytvorila online ná-
stroj D-zručnosti pre zamestnanie,
vďakaktorémudobrovoľníciadobrovoľ-
níčkypomenujú,zaznamenajúapreuká-
žusvojekompetencie,ktorépočasdob-
rovoľníckejčinnostizískalialebosi rozvi-
nuli.Scieľomzvyšovaťkvalitudobrovoľ-
níckejpráceorganizujePDCOniekoľko-
krát ročne akreditované kurzy Ma-
nažmentudobrovoľníkovadobrovoľ-
níčok,naktorýchmimovládneaverejné
organizácie učí, ako dobrovoľníkov hľa-
dať, vyberať, motivovať a hodnotiť. „Za
uplynulých päť rokov sme vyškolili viac,
než 170 koordinátorov dobrovoľníkov“,
informovalaAlžbetaFrimmerová,prezi-
dentkaPDCO.

Vďaka intenzívnej práci presadil tím
PDCO pracovnú pozíciu Koordinátor
dobrovoľníkov doNárodnej sústavy po-

volaní.Zároveňpodporilvznikafungova-
niedobrovoľníckychcentiervôsmichnaj-
väčšíchmestáchnaSlovensku.

 „Vidíme niekoľko medzier, ktoré by
sme chceli naplniť v spolupráci so štá-
tom.Užniekoľkorokovkomunikujemeo
nutnosti zavedenia výchovy k dobrovoľ-
níctvu na všetkých stupňoch škôl. Na-
priekexistujúcejmedzinárodnejmetodike
merania dobrovoľníctva, Slovensku
chýbapravidelnýštatistickývýpočetdob-
rovoľníkov a ekonomickej hodnoty ich
práce,ktorávmnohýchkrajináchtvoríaž
8percentHDP“,dodalaA.Frimmerová.
PDCO plánuje v nasledujúcom období
otvoriťdiskusiuajonovelizáciiZákonao
dobrovoľníctve, ktorý sa, podľa skúse-
nostímimovládnychorganizácií,vosvojej
súčasnejpodobečastozneužíva.

 (mš)

Dňa25.májatohtorokupredstavila
v Slovenskej národnej rade svoju sú-
časnú činnosť Slovenská sieť proti
chudobe (SAPN)na tzv.Verejnomvy-
počutíochudobe. Tátosieťzdružuje
154sociálneorientovanýchmimovlád-
nychorganizáciíspolusvyše250000
členmiačlenkami.Všetkytietoorgani-
zácie spája úsilie na ochranu ľudskej
dôstojnosti v každej oblasti života,
snaha čeliť vzájomnému odcudzeniu
saspoločenskýchvrstiev,bojprotiob-
čianskej ľahostajnosti, spoločenskej
polarizáciiaprotinarušeniuspoločen-
skejsúdržnosti.

PhDr.AnnaGalovičová, nová pred-
sedníča Slovenskej siete proti chudobe a
exekutívnakoordinátorkapreEurópskusieť
proti chudobe, ktorá je zároveň predsed-
níčkou a zakladateľkou Spoločnosti Slo-
vensko-indického priateľstva a veľvyslan-
kyňouFóranáboženstievsvetanaSloven-
sku,privítalavšetkýchprítomnýchvrátane
poslancovNRSR,akoajsplnomocnenca

pre najchudbnejšie regióny, poslanca NR
SRAntonaMarcinčina (KDH),  zástupcov
jednotlivýchmimovládnychorganizácii,ako
aj Barbaru Tiefenbacher, zástupkyňu
sponzora tohto podujatia, ktorýmbola už
potretírazNadáciaFriedrichaEberta(FES
-FriedrichEbertStiftung).

 
Už 13 rokov saSAPNsnaží pomáhať

ľuďomvnúdzizačaťžiťdôstojne,postup-
ne ich zbavovať zdanlivo neriešiteľného
stavu bezmocnosti, usiluje sa v ich pro-
spech znovu získať odvahu a optimizmus
popasovaťsasozlouživotnousituácioua
pomáhazačleniťsadospoločnostiosame-
lýmmatkámsdeťmi,ľuďom,ktorísúchu-
dobní,ajnapriektomu,žepracujú,opatro-
vateľom postihnutých členov rodiny,mla-
dýmnezamestnaným,zdravotnepostihnu-
tým osobám, obyvateľom marginalizova-
ných vidieckych sídel či nezamestnaným
ľuďomz regiónovsnedostatkompracov-
nýchpríležitostí a tiež seniorom s proble-
matickým prístupom k službám. Verejné

vypočutiesadotklovšetkýchspomínaných
skupín. V kinosále Národnej rady SR
odznelipohnutépríbehy iprejavyoboha-
týchskúsenostiachzjednotlivýchregiónov
aoblastíSlovenska.Prednášajúcireagova-
linavšetkyotázkydiskutujúcichzpublika.
SlávkaMareková,členkapracovnejčaty
Európskej siete proti chudobe, predniesla
svoje postrehy a návrhy na eliminovanie
chudobynaSlovensku.MáriaTomanová 
pripomenula, okrem iného, nevyhnutnosť
úpravy Zákonníka práce tak, aby na za-
mestnancov nebol vyvíjaný tlak pracovať
nevýhodne, len na Dohodu a podobne.
Zdôraznila aj potrebu zaviesť spravodlivý
odvodový systém, aby aj zamestnávatelia
bolimotivovanívytváraťdôstojnépracovné
prostredie.Zareagovalaajnaprojekt,ktorý
prezentoval poslanec Gabriel Csicsai z
Mostu-Hído tom,akopomôcťzamestnať
sazraniteľnejskupineosôbvpoľnohospo-
dárstve.

Dušan Plaček, člen výboru SAPN,
objasnil, že napriek tomu, že väčšina

Kvalita dobrovoľníckej práce sa mení

Na obranu najzraniteľnejších

* Poslaním Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva. 
Presadzuje vznik dobrovoľníckych centier a finančnú podporu dobrovoľníctva, ovplyvňuje legislatívu dobrovoľníctva, podporuje vznik 
a rozvoj pracovnej pozície koordinátorov dobrovoľníkov a presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj vzdelávania, profesionálneho rastu a 
prípravy pre pracovný trh.                                                                                        Viac informácií na www.dobrovolnickecentra.sk
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neziskovýchorganizáciíbolabezfinančnej
dotácie, dlhodobo nahrádzala medzery v
sociálnej úlohe štátu. Svojou činnosťou
mnohéneziskovkydokázali,žeichexisten-
ciajedôležitáazaslúžisipozornosť,ajväč-
šiu finančnú podporu. Sám D. Plaček sa
dlhodobo a zmysluplne venuje Rómskej
komunite.

Eva Schnitzelová z Regionálneho
úraduverejnéhozdravotníctvavKošiciach
zdôraznila, že by sme samali zomknúť a
tak včas eliminovať zdroje prodrogového
správania sa. Správnou prevenciou, akou
je aj zlepšenie medziľudských vzťahov,
snažiťsazastaviťfenomén„stratenejgene-
rácie“.Veďmladýchbezprácedo29rokov
jetakmer82tisíc.

Ľubica Gálisová,  prezidentka Ob-
čianskehozruženiaFórumprepomocstar-
ším, členskej organizácieSHR, zdôraznila
potrebu úpravy niektorých sociálnych zá-
konovtak,abybolifunkčnéajvpraxi.Upo-
zornilanaexistenciubezplatnejSeniorlinky
číslo0800172500,ktorúsapodariloza-
viesťvďakainiciatíveFóraprepomocstar-
ším,koráneretržiteslúžisenioromvnúdzia
vkrízovýchsituáciách.Ľ.Gálisováhovorila
aj o prieskumoch, ktoré iniciovalo Fórum
prepomocstarším,ktorésatýkajúzneuží-
vania seniorov, ako aj o prvých krokoch
tohtofóraproti„šmejdom“,ajopriesku-
me,ktorýsatýka,napríkladitýraniasenio-
rov.

ProgramovýriaditeľNadácieMilanaŠi-

mečku,LadislavOravec, vystúpil s fun-
dovanouprezentáciuochudobeapredsta-
vilajpublikáciu,ktorú tátonadáciavydala
– Almanachochudobe2015,vktorom
sa,napríkladpíše:„Chudobanajskôrzasa-
hujetýchnajchudobnejších.Potomspoloč-
nosť.Zatváraťočipredčorazväčšouchu-
dobouužchudobnýchľudíznamenánevi-
dieť, akým smerom sa spoločnosť ako
celokmôževydať“.Almachachochudobe
2015poukazujeajnamožnostiznížiťbre-

meno chudoby, napríklad, finančnými prí-
spevkamirodinámvnúdziprostredníctvom
internetového portálu Ľudiaľudom.sk,
ktorýjeprvýmotvorenýmonlinesystémom
darcostvanaSlovensku.Ďalšoumožnos-
ťou jevenovaťtrvanlivéproduktyPotravi-
novej banke Slovenska, ktorámá cen-
trumvKošiciach,alesvojevýdajnemávo
viacerýchmestáchSR. Podnikatelia, ktorí
sa rozhodnú prebytočné alebo už nepre-
dajné potraviny darovať prostredníctvom
Potravinovejbanky,užnemusiaznichod-
viesťdaň.AkopozitívnypríkladAlmanacho
chudobe uvádza aj aktivity Občianskeho
združeniaProtiprúdu,ktoréúčinnepomá-
ha ľuďom bez domova už v 17mestách
Slovenska.Všetciprítomnísanaverejnom
vypočutízhodli,že trebaurobiťoveľaviac
nato,abyhladprestalbyťnajväčšímdôvo-
dom úmrtí vo svete. (Veď hladom zomrie
viacľudíakonaAIDSalebonamaláriu.Až
5,7percentapopuláciesvetaúplneživoría
až18,4percentaznejjeúplneodkázaných
napomociných).

AkovzáveretohopodujatiauviedlaA.
Galovičová:  „Verejné vypočutie sa nieslo
vo veľmi konštruktívnom, priateľskom
ovzduší. Bariéry a nedôvera prítomných
postupne opadali, každý s úctou počúval
skúsenosti a postrehy toho druhého.Do-
zvedelismesa,ževparlamentemámeveľa
poslancov,oktorýchsamožnooprieť.Cíti-
lisme,ženaozajvšetkosovšetkýmsúvisí,
žesme,akojedenorganizmus,žesmesa
ocitli všetci na jednej lodi.A len spojením
síl,zdola,ajzhora,dokážemeurobiťnápra-
vu v našej spoločnosti. Každý na svojom
poste“.

 text a foto: (mš)

Prítomných na 3. verejnom vypočutí o chudobe privítala podpredsedníčka 
NRSR Lucia Nicholsonová a tiež Anna Galovičová, presedníčka Slovenskej 
siete proti chudobe.

Na obrázku je programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku,  Ladislav Oravec, 
ktorý na verejnom vypočutí o chudobe predniesol mimoriadne zujímavý, 
fundovaný príspevok.
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Akvástrápi nepríjemnýabolestivý
zápal v oblasti pazúch, slabín alebo v
okolívonkajšíchpohlavnýchorgánovči
podprsiami,môžeísťochronickéautoi-
munitné (imunitne podmienené) kožné
ochorenie,ktoréjemenejznámelaickej,
ale  sčasti ajodbornej verejnosti. Jeho
názovjehidradenitída,latinsky(hidrade-
nitissuppurativa).Veľkýmproblémomv
prípade tohtoochorenia je nízkepove-
domie,čopotvrdzujeajštatistika.Ibau
19 percent pacientov je choroba diag-
nostikovanávčasasprávne.Kjejliečbe
sapristupujerôzne.Novúnádejpacien-
tomvšakprinášanová,biologická lieč-
ba,ktorásaukázalabyťúčinná.

Hidradenitídajeneinfekčnékožnéocho-
reniespojenésporuchouautoimunity,ktoré
saprejavujevoblastiach,kdesanachádzajú
pachovépotné,tzv.apokrinnéžľazy(nachá-
dzajúcesavoblastipazúch,zadku,slabínv
okolívonkajšíchpohlavnýchorgánovaužien
ipodprsiami.Klinickýmprejavomochorenia
jeupchanieaprasknutievlasových folikulov
(vačkov),doktorýchtietožľazyústia,čospô-
sobuje mimoriadne bolestivý  zápal, ktorý
podmieňujetvorbuabscesov,fistúlajazievv
koži.Prejavom jenielenbolesť,aleajneprí-
jemnezapáchajúcivýtok.

V súčasnosti však už existuje niekoľko
spôsobovliečbyhidradenitídy.Távšakzávisí
odštádiaochorenia, ktorémôžebyť ľahké,
stredne závažnéalebo závažné.Ľahkéštá-
diumochorenia sa zväčša lieči konzervatív-
ne. Ide o lokálnu medikamentóznu liečbu
masťamialeboantiseptickýmiroztokmialebo
celkovú liečbu antibiotikami. Pokročilejšie
formysivyžadujúužajchirurgickéodstráne-
niepoškodenejkože,ale  tovždyzáležína
individuálnom posúdení stavu každého pa-
cienta.Chirurgický zásah so sebou prináša
na jednej strane nádej na vyliečenie, na
druhejstranerizikopooperačnýchkompliká-
cií. U časti pacientovmôže ochorenie pre-
puknúťznovu,atoajpooperácii.Novinkuv
liečbepredstavujebiologickáliečba.

„Jejúspechspočívanajmävminimalizo-
vaní zápalových prejavov, vďaka čomu sa
zmiernivýtok,znížisazápalováaktivitaocho-
renia a jeho bolestivosť. Biologická liečba
môžebyťindikovanáajpredplánovanýmchi-
rurgickým zákrokom, čím sa zmierni zápal.
Následne možno pristúpiť k chirurgickému
odstráneniu ložiska a udržiavať zdravotný
stavpodkontroloupomocoubiologickejlieč-
by.Vťažkýchštádiáchochoreniajechirurgic-
kýzásahčastonevyhnutný,pretojedôležité
ochorenieodhaliťčonajskôr,abysapredišlo
ťažkým formám hidradenitídy, prípadne jej

komplikáciám,akojerakovinakože“,uviedol
Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., prednosta
dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej
nemocnicevMartine.

Hidradenitída je u pacientov zriedkavo
diagnostikovanásprávne.Štatistikyodhadu-
jú,žeochorenímtrpípribližne1percentopo-
pulácie.Reálnejevšaksprávneavčasdiag-
nostikovaných iba 19 percent pacientov.
Ochoreniesazačínaprejavovaťpopuberte,
častejšiepostihuježenyvofertilnomveku.

Najčastejšímfaktorom,ktorýznižujekva-
lituživotaľudípostihnutýchtoutochorobou,
jebolestivosťazápachpoprasknutíabsce-
sov.Vzhľadomnabolestivosťochorenia,prí-
tomnosť,rozsahalokalizáciuhnisavýchrán,
hidradenitídazaťažujekaždodennýživotpa-
cientov omnoho viac, než psoriáza alebo
atopickýekzém.Totokožnéochorenievplý-
vaajnapsychikučloveka.Okrembolestivých
fyzickýchprejavovochoreniezasahujeajse-
bavedomie a celkové psychické prežívanie
pacienta.Príznakyvpokročilomštádiuhidra-
denitídyznižujúschopnosťčlovekazaradiťsa
dopracovnéhoprocesu,užívaťsibežnéakti-
vity ako je kúpanie sa v bazéne či nosenie
ľahkéhooblečenia.Ochorenienarúšasexuál-
ny život a spôsobuje pacientom traumy,
ktorézpocituhanbyamenejcennostivsebe
potláčajú.

„Každýčloveksasnažístaraťosvojzov-
ňajšokavyzeraťčonajlepšie.Akvšakčlovek
trpí niektorou z vážnych kožných chorôb,
stáva sa stredobodom pozornosti okolia.
Kožné ochorenia tak môžu zapríčiniť stavy
úzkosti alebo depresie“, tvrdí klinická psy-
chologička, PhDr. Linda Katona, PhD.,
ktorásavenujepsychickýmproblémompa-
cientov s kožnými ochoreniami. Podľa jej
slov, sprevádza ich prerušenie sociálnych
vzťahovpacientov,snahaizolovaťsaodoko-
lia, aj pocity beznádeje, hnevu a frustrácie,
aleajzvýšenésebapozorovanieapocityme-
nejcennosti. Preto je v takýchto prípadch
psychologickáliečbapotrebná,pretožepo-
máha pacientovi prekonať veľký psychický
tlakanepríjemnépocity,ktorémôžechoroba
spôsobiť.

Rovnako ako pri ostatných autoimunit-
nýchochoreniachaniprihidradenitídezatiaľ
odbornícinepoznajúpresnépríčinyjejvzniku.
Podarilosaimvšakdefinovaťniekoľkoriziko-
výchfaktorov,ktorémôžumaťnavzniktohto
ochoreniavplyv.Výskumyukazujú,ževýskyt
hidradenitídymásúvislosťsfajčením,nadvá-
houažobezitouasúvisíajsvyššímvýskytom
tohtoochoreniavrodine.

Biologická liečba však prináša novú
nádejpacientomvstrednezávažnejazávaž-

nej fáze ochorenia na hidradenitídu. Liečba
funguje na princípe potlačenia imunity pa-
cienta, čím sa eliminujú zápalové procesy,
ktoré zapríčiňujú vznik bolestivých rán. Pa-
cientovstavbysamalpourčitomčaseliečby
stabilizovať:ustanetvorbaazačnesahojenie
mokvajúcichránaabscesov(hnisavýchvač-
kov). Pri nasadení biologickej liečby však
musí lekárzvážiť všetkyprínosya rizikápre
pacienta tak, abymal pacient z tejto liečby
vždyprospech.Biologickáliečbahidradenití-
dyjepretoindikovanálenvcentráchprebio-
logickúliečbukožnýchochorení,abybolpa-
cientnáležitediagnostikovanýaliečený.

Textafoto:MargitaŠkrabálková

Pri hidradenitíde pomáha biologická liečba

Na obrázkuje Prof. Juraj Péč, CSc.

Na obrázku je klinická psychologič-
ka, PhDr. Linda Katona, PHD. 

Lekárradí:
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Užviacako25rokovzlepšujeObčian-
ske združenie DETSKÝ FOND SLOVEN-
SKEJ REPUBLIKY (DF SR) život detí na
Slovensku.Odsvojhovznikudoterazmno-
hými konkrétnymi aktivitami chráni práva
dieťaťa.Už22rokovpomáhaajdeťomso
zdravotným postihnutím prispievaním na
kompenzačné pomôcky pomocou Konta
Bariéry.

Za ten časDFSR rozdelil spolu630000
eurnapríspevkynanákupkompenzačnýchpo-
môcok, ktorépomáhajúuľahčiť život stovkám
rodínpocelomSlovensku. Informovalao tom
začiatkomtohto roka súčasná riaditeľkaDet-
ského fondu Slovenskej republiky (DF SR),
AlenaKuišová.KontoBariéryjeprojektomDF
SR.Vroku2015zKontaBariéryDFSRpomo-
hol 54 deťom so zdravotným postihnutím a
tromzariadeniam,ktorésaotakétodetiamla-
dých ľudí starajú.Na rozličné zdravotnékom-
penzačnépomôckyprispelisumou48419,75
eur.

Do tohto roka vstúpilo Konto Bariéry s

novou Správnou radou a doteraz prijalo veľa
novýchžiadostíopríspevokvroku2016.Posi-
lou pre správnu radu, ktorá pravidelne posu-
dzujejednotlivéžiadostiopomocarozhodujeo
príspevkoch, sastalajprednostaKlinikydet-
skejneurológieDFNsPvBratislave,PavolSý-
kora. Novou predsedníčkou Správnej rady je
bývaládlhoročnáriaditeľkaDFSR,AlenaSyn-
ková.

Pri Detskom fonde pôsobí v bratislavskej
Vrakuni, pri tzv. „Pentagone“ aj centrumMIX-
klub a centrumpre rodiny smalými deťmi, aj
klubMIXáčik. S deťmi amladými ľuďmi, ktorí
väčšinusvojhovoľnéhočasutrávilibezcieľnena
ulici, sa tieto kluby DF SR zaoberajú práve v
týchtocentrách,sídliacichnazvýšenomprízemí
vrakunského obytného komplexu „Pentagon!.
Pracovníci DF SR si čoraz viac uvedoujú, že
problémydetíaprácaDetskéhofondusane-
končízajehomúrmi,aležeprávetamsazačína
ažetrebapracovaťsceloumiestnoukomuni-
tou.Nielensdeťmi,mladýmiľuďmiaichrodina-
mi,aleaj sosusedmi, samosprávou, školami,

ďalšímiorganizáciamiainštitúciamipôsobiacimi
vtejtolokalite.Pretopomáhaajsociálneohro-
zenýmskupinám.Organizujeaktivitynapomoc
rodinám s deťmi s poruchami pozornosti, s
hyperaktívnymideťmiamladýmiľuďmisporu-
chamisprávaniasa.VďakapartneromsaDFSR
podarilozlepšiťživottisíckamdetíaichrodinám
nacelomSlovensku.

Pomáhaťdeťomamladýmľuďomsozdra-
votnýmpostihnutímmôžeajverejnosťspolus
DF SR. Tohto roku môže pomôcť každý
jednorazovýmalebopravidelnýmpríspev-
kom na účet verejnej zbierky -
4020840312/7500 alebo prostredníctvom
darcovskejSMSsprávy,ak:  „Načíslo877 
pošlete SMS v tvareDMSBARIERY v cene
dveeurá,naKontoBariérypoputuje96percent
(1,92eura)“,uviedlariaditeľkaDFSRadodala:
„ProstredníctvomSMSsadáprispievaťajpravi-
delne.Načíslo877trebaposlaťsprávuvtvare
DMSSTARTBARIERY.Týmsiaktivujeteme-
sačné automatické posielanie darcovských
SMS“,priblížilaA.Kuišová.  (mš)

Úniaprezdravšiesrdcezačalasvoje
pôsobenienaSlovensku16.decembra
2013scieľomprispieťkzlepšeniuzdra-
viasŕdcnašichobčanov.Nahlavnéak-
tivity,poslanie,cieleiambíciezdruženia
smesaspýtalijednéhozjejzakladate-
ľov, prezidenta združenia, Ing. Petra
Kollárika,ktorýsatiežliečinasrdcovo-
cievneochorenie.Mávšakpresnúpred-
stavu o zlepšovaní verejnej komuniká-
cieokardiovaskulárnychochoreniacha
schopnosti byť hlasom všetkých pa-
cientov na Slovensku trpiacich srdco-
vocievnymiochoreniami.

*Čobolo  podnetompre vznikOZ
Úniaprezdravšiesrdce?

-VznikObčianskehozdruženiaÚniapre
zdravšie srdceovplyvnili pretrvávajúceneli-
chotivé štatistiky v oblasti kardiovaskulár-
nychochoreníunás.NaSlovenskuasiniet
rodiny,vktorejbysaniektoneliečilnaocho-
reniesrdcačicievakdebykardiovaskulár-
nemuochoreniuniektonepodľahol.Vnašej
krajinejeočakávanádobaprežitiaprinaro-
denívporovnanísvyspelejšímikrajinamizá-

padnejEurópy,takmero10rokovkratšia,
častokvôlikardiovaskulárnymochoreniam.

*AkésúcieleVášhozdruženia?
- Prostredníctvom Únie pre zdravšie

srdce chceme realizovať spoločné aktivity
zamerané na zlepšenie života pacientov s
kardiovaskulárnymi ochoreniami a zároveň
robiťvšetkyaktivityscieľom,čonajviacznížiť
výskytchorôbsrdcaacievvnižšomveku.
Občianskezdruženiemáambíciubyťpros-
tredníkommedzi lekármi,pacientmiavšet-
kýmiautoritami,ktorémôžupomôcťprina-
pĺňanícieľovzdruženia.Chcemesaaktívne
podieľaťnatvorbenovejlegislatívyazmien,
ktorésúčasným,aleajbudúcimpacientom
prinesúlepšiuakvalitnejšiuliečbu,zdravot-
nústarostlivosťsozámeromuľahčeniaživo-
ta s ochorením. Združenie bude realizovať
celoslovenské aktivity zamerané nielen na
podporu prevencie, ale predovšetkým na
zlepšenieprognózyakvality životapacien-
tov, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochore-
niami. Občianske združenie Únia pre
zdravšiesrdcemáambíciubyťajprostrední-
kom medzi lekármi, pacientmi a všetkými

autoritami,ktorémôžupomôcťprinapĺňaní
cieľovzdruženia.Chcebyťhlasomvšetkých
pacientov na Slovensku, ktorí trpia kardio-
vaskulárnymiochoreniamiadennebojujús
množstvomproblémov-počnúczdravotný-
mi,sociálnymi,ažpofinančné.Právepreto
jedôležité,abysaajsamotnípacienti,ktorí
najlepšievediaakéjetožiťsosrdcovociev-
nym ochorením, podieľali na tvorbe novej
legislatívyčizmenách,ktorésúčasným,ale
aj budúcim pacientom prinesú kvalitnejšiu
liečbuazdravotnústarostlivosť,sozámerom
uľahčeniaživotasochorením.NaSlovensku
treba,abyhlaspacientovbolo„dostatočne
počuť“, tak,ako je toštandardomvostat-
nýchvyspelýchkrajináchEurópy.

*Ktovšetkomôžebyťčlenomvášho
združenia?

-ČlenmiOZÚniaprezdravšiesrdcesa
môžu stať pacienti s kardiovaskulárnymi
ochoreniami,ichpríbuzníablízki,ajlekária
všetci,ktorýmtátotémaniejeľahostajnáa
ktorí sa chcú podieľať na napĺňaní cieľov
nášho združenia. Úniu pre zdravšie srdce
môže osloviť každý, kto potrebuje pomoc,

Pomoc  z Konta Bariéry

Občianske združenie 
Únia pre zdravšie srdce

Predstavujeme:
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podporu,chcesadozvedieťnajnovšieinfor-
mácieoochoreniachsrdcaaciev,ichliečbe
čiprevencii.Rovnakokaždý,ktomáprob-
lémsdostupnosťouliekovčizdravotnejsta-
rostlivostialebosachcepodeliťosvojesta-
rostisinýmipacientmiskardiovaskulárnymi
ochoreniami.

 * Ktorí odborníci stáli pri zrodeOZ
Úniaprezdravšiesrdce?

- Zakladajúcich členov OZ Únia pre
zdravšiesrdce,ktorídodnesvzdruženípô-
sobia,jeviac.PatríknimProf.MUDr.An-
drejDukát,CSc.,ktorýpôsobínaII.Inter-
nejklinikeLFUKaUNB,Bratislava.Jece-
losvetovo uznávaný odborník na vnútorné
lekárstvo,kardiológiu,posudkovéarevízne
lekárstvo.Vydaltakmer800publikáciíapra-
videlnejepozývanýnavýznamnéslovenské.
aj svetové podujatia.V minulosti bol prezi-
dentomSlovenskejinternistickejspoločnos-
ti a prezidentom Ligy proti hypertenzii. Pri
zrodenášhopacientskéhozdruženiastálaj
Prof.MUDr.ZoltánMikeš,DrSc.Jejed-
nýmzcelosvetovouznávanýchodborníkov
v oblasti interného lekárstva, kardiológie,
gerontológie,fyziatrie,balneológiealiečeb-
nejrehabilitácie.Jeajpriekopníkomzáťažo-
vej elektrokardiografie a kardiovaskulárnej
rehabilitácienaSlovensku.Vsúčasnostiza-
stávapozíciuPrezidentaSlovenskejgeron-
tologickej a geriatrickej spoločnosti. Zakla-
dajúcou členkou nášho združenia bola a
doteraz v ňom aktívne pôosbí aj PhDr.
PavlaNôtová,PhD.,ktorápôsobíakoKli-
nickýpsychológ,jeodborníčkounapsycho-
logickúpomocvkrízovýchazáťažovýchsi-
tuáciách.Liečipsychosomatickéochorenia
súvisiacesostresom(úzkostné,depresívne

stavy, poruchy adaptácie, postresové
stavy). Roky spolupracovala s Národným
ústavomsrdcovýchacievnychchorôb,kde
sastaralaopacientovsosrdcovocievnymi
ochoreniami. Dnes aktívne spolupracuje s
mnohýmipacientskymizdruženiami.

 * OZÚniaprezdravšiesrdcemáaj
svojOdbornývýbor.Ktohoprezentuje?

-Odbornývýbortvoriavýznamnéosob-
nostimedicínskeho života, najmä v oblasti
kardiovaskulárnychochorenínaSlovensku.
Jehočlenmisú:Prof.MUDr.RobertHa-
tala,PhD.,prednostaKardiologickejkliniky
NÚSCH, a.s. a primárOddelenia arytmií a
kardiostimulácie NÚSCH, a.s., ďalej Doc.
MUDr.EvaGonçalvesová,CSc.,primár-
ka Oddelenia zlyhávania a transplantácie

srdca NÚSCH, a.s., ako aj Doc. MUDr.
Slavomíra Filipová, CSc., prezidentka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.
Členkou odborného výboru nášho združe-
nia je aj Prof. MUDr. Ivica Lazúrová,
CSc., prezidentka Slovenskej internistickej
spoločnosti.

 * Akniektopotrebujeviacinformácí
o srdcovocievnych ochoreniach, kde
ichmôžezísať?

-Akpotrebujetevyjadreniaodborníkov,
významnýchosobnostímedicínskehoživota
naSlovensku,ktorísvojuprofesionálnuka-
riéruzasvätilidiagnostikealiečbekardiovas-
kulárnychochorení,kontaktujtenáse-mai-
lomnae-adrese:info@presrdce.eu.
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Členovia Občianskeho združenia
sclerosismultiplex–Nádejajsosvojimi
priaznivcami,podvedenímpredsedníč-
ky tohto združenia, Jaroslavy Valčeko-
vej, tohto roku prekonali na bicykloch
náročnú, vyše 400 kilometrovú cestu
„Od Tatier k Dunaju napriek skleróze
multiplex“.Podujatiesazačalovnedeľu,
15.mája.Košickáúvodnácyklovačkasa
konala pod záštitou primátora mesta
Košice, MUDr. Richarda Rašiho, PhD.,
MPH., ktorý nad celým podujatím pre-
vzalzáštitu.Osobnouúčasťousarozho-

dolpodporiťpacientovstoutozákernou
chorobou.Podujatiepodporilajmajster
svetavcestnejcyklistike,PeterSagan.

Nemožnonespomenúť,ženeinformova-
ní ľudiahovoria, keďsa impodarí naniečo
zabudnúť:„Asimámsklerózu“.Noochorenie
sklerózamultiplex,vôbecniejeozábudlivos-
ti.Akona tlačovejkonferenciiužzačiatkom
marcatohotorokuobjasnilProf.MUDr.Ľu-
bomír Lisý, DrSc., neurológ, odborník na
liečbutohtoochorenia:„Sklerosismultilexje
zápalovédegeneratívneochoreniecenrálnej
nervovejsústavy(CNS),heterogénnejetiopa-

togénzysprejavmipostihnutiabielejašedej
hmoty CNS, ložiskového, ako aj difúzneho
charakteru.Spoločnýmznakomunajčastej-
šiesavyskytujúcejformytohtoochoreniaje,
vobrazevyšetreniaMRI,prítomnosťdisemi-
náciepatlogickýchložískvčaseapriestorea
klinickyatakovýpriebehochorenia“.Napriek
ťažkejdiagnózebolrovnakorád,akoajIvan 
TuliVojtek,moderátor,cyklistaapodporo-
vateľ tohto projektu, že pacienti s týmto
ochorenímsa už2. razodhodlalipokračo-
vať, a to v II. ročníku tohtopodujatia.Opäť
znelavsiedmichmestáchSlovenskahymna

Aj so sklerózou multiplex prekonali veľké výzvy

PhDr. Pavla Nôtová, PhD., 
klinická psychologička aktívne 
spolupracujúca s mnohými 
pacientskými združeniami

Ing. Peter Kollárik, prezident 
Občianskeho združenia Únia pre 
zdravšie srdce

Reportáž:
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SM-károv:„NÁSNIKTONEZASTAVÍ“,ktorú
účastníci tejto cyklotúry prvý raz počuli 24.
mája 2015. A stojí zato pripomenúť si jej
obsah: 

Optimisti veční s bicyklom, na tvári vždy s 
úsmevom. S dlhou cestou pred sebou, chvíľu 
kráčaš a chvíľu nie, každý ako vládze. No 
vzdať sa, tak to nie je vôbec náš štýl (nie je 
náš štýl). Naše svaly jasajú, makáme od Ta-
tier k Dunaju (od Tatier k Dunaju)

refrén: 
Či slnko a či dážď nás skúša, skúša
Keď kolesá valia sa a slobodná je tvoja duša
Nás nikto nezastaví, keď s vôľou a túžbou
Zdoláme výzvy kilometrov
 
SM-kári, naše víťazstvo na dosah máme.
Zatni sa, nevzdávaj to, proste zaber a 

šliap!Riadnu guráž, tak to si píš, my ju máme. 
Aj nohy vždy plné síl, ak chceš nie je nič, nič 
čo nespravíš.Doma nás úž čakajú, makáme 
od Tatier k Dunaju (od Tatier k…) 
refrén:....
Či slnko a či dážď nás skúša...
My hrdo bojujeme s hlavou vztýčenou
Nás nikto nezastaví, keď s vôľou a túžbou
Prídeme do cieľa s pocitom víťazným
Nás nikto nezastaví! 
 Táto hymna tentoraz naživo odznela až
9-krát. Spievali ju účastníci cyklotúry, ktorí
zdolalisedemmiestzasedemdníavtomto
rokuodbicyklovalipočaspodujatiaOdTatier
kDunajuod15.do21.májaprimerne50km
denne.Bolomedzinimiasi10pacientovso
sklerózou multiplex. Až 24-ráz si rozložili a
zložilistany,10-ráznafúkliasfúklištartova-

ciu a cieľovú bránu, kým dobicyklovali do
Bratislavy.

Dnes už je známe, že pre SM-károv je
cielený pohyb veľmi potrebný. O tejto sku-
točnostisapretozdruženieNádejsnažíinfor-
movaťnielenčonajviacpacientov,aleajširo-
kú verejnosť, a to najmä kvôli spoločnému
bojuprotitomutoochoreniu.Dodajmeešte,
žeužjeznámyajdátumIII.ročníkacyklotúry
„Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek
sklerózemultiplex“,ktorásazačne25.mája
2017 so štartom pri Štrbskom plese. Cyk-
lotúra potrvá do  27. mája. V ten deň sa
uskutočnívBratislaveajNárodnýdeňskleró-
zymultiplex.NabudúcejcyklotúreodTatierk
Dunaju sa očakáva aj medzinárodná účasť
mladýchpacientovsosklerózoumultipelxz
VeľkejBirtánieazČeska.(mš) 

Príchod účastníkov podujatia Od Tatier k Dunaju napriek skleróze multiplex 21. mája 2016 do Bratislavy na Hviezdoslavovo 
námestie.                                                                                                                                                            (foto: OZ Nádej)

Na obrázku vpravo je Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., neurológ počas zaujímavej prednášky o skleróze multiplex. Pri 
ňom vľavo je Ivan Tuli Vojtek, ktorý bol tiež účastníkom a podorovateľom 2. ročníka cyklotúry Od Tatier k Dunaju napriek 
skleróze multiplex.                                                                                                                                                         (foto: mš)
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