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Leto s návratom
do praveku

Kde je vôľa, tam je cesta
Každý štát, ktorého cieľom je
úprimná snaha chrániť svojich občanov, má právo regulovať podnikanie v oblasti hazardných hier a
uzákoniť podmienky, za ktorých sa
na hraní takýchto hier môžu zúčastniť jednotlivci. Rastie je aj požiadavka na zavedenie nových pravidiel
ochrany hráčov hazardných hier tak,
aby sa obmedzili negatívne, najmä
finančné a sociálne dôsledky hrania
Margita Škrabálková
týchto hier na ich životy a na ich rodiny. Preto 29. júna toho roku odovzdali zástupcovia občianskej Iniciatívy Zastavme hazard, Aliancie za rodinu, Federácie
skautov Európy, združenia Úsmev ako dar, Spoločenstva pri
Dóme sv. Martina, 45. skautského zboru spolu s bratislavskými starostami mestských častí na magistráte Hlavného mesta
Slovenska vyše 136 139 podpisov proti hazardu. Išlo o doteraz najväčšiu a najúspešnejšiu petíciu proti hazardu na Slovensku. 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 nechcú 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 zmysluplných 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 peniazom a vymania sa aj z bludného kruhu závislosti od patologického 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, napríklad, 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 Sociálnej 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 konečne, kde je vôľa, tam býva aj cesta.

Detské centrum Slovensko, najstaršia mimovládna, nezisková dobrovoľnícka organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou pre pomoc a podporu deťom žijúcim v detských domovoch a v rodinných formáciách náhradnej starostlivosti, 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 príprave 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 obdobia 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 Detského 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 turistickej 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 vnímanie samých seba, ako základ do života v dospelosti. Do
projektu sa zapojilo vyše 60 dospelých: vychovávateľov a
odborníkov v oblasti náhradnej starostlivosti. Projekt zastrešuje talianska organizácia UISP Cirie Settimo Chivasso a
okrem Slovenska sa uskutočňuje aj v Portugalsku, Grécku,
Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Spolufinancuje ho Európska únia v rámci programu Základné práva a Občianstvo.
(mš)
foto: Detské centrum Sovensko

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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Pietna spomienka
Asi každý už počul slovo holokaust, no nie všetci vedia, že   ide o
spálené obete.  A málokto tiež vie, že
v Európe mnoho zločinov spáchaných na Rómoch počas 2. svetovej
vojny dodnes nie je objasnených. V
Dubnici nad Váhom ich v zaisťovacom tábore zavraždili 26, a to kvôli
tomu, že ochoreli na škvrnitý týfus
pred odchodom do koncentračného
tábora.
Prvého augusta toho roku na ich smrť
spomínali pri dubnickom pamätníku občania, aj zástupcovia Občianskeho  združenia In Minorita, ktoré pietne podujatie
pripravilo. Toto združenie  bolo súčasťou  
projektu a pietneho podujatia aj 2. augusta v Banskej Bystrici, kde občania spomínali pri ďalšom pamätníku pripomínajúcom rómsky holokaust v Múzeu SNP.
Pietny akt sa začal 1. augusta  rómskou hymnou Gelem Gelem v podaní
huslistky Barbory Botošovej. Na pietnej
spomienke boli prítomní predstavitelia
štátnej správy, samospráv, Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, rómske ženy s deťmi, aj zástupca amerického
veľvyslanectva  na Slovensku.
 Ako povedala manažérka združenia
In Minorita, Zuzana Kumanová:
„Treba si pripomínať konkrétnych
ľudí, ktorí boli zavraždení, ktorí trpeli. Je
dôležité hovoriť o tom, že počas druhej
svetovej vojny došlo k veľkým perzekúciám, ktoré boli postavené nielen na etnickom základe. Aj vo vzťahu k Židom, aj vo
vzťahu k Rómom, aj vo vzťahu k iným
skupinám“.
Richard Fitzmaurice z veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku pri tejto príležitosti zdôraznil: „Pre

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
práva a rovnaké zaobchádzanie so všetkými ľuďmi bez ohľadu na národnosť a
menšinu“.
Perzekúcie, ktorým boli Rómovia
počas druhej svetovej vojny vystavení, sa
po oslobodení bagatelizovali. Mnohé zločiny neboli vyšetrené a vinníci zostali nepotrestaní. Aj v samotnej rómskej populácii prevládal názor, že na utrpenie počas
2. svetovej vojny treba rýchlo zabudnúť.
Rasistické teórie v prvej polovici minulého storočia pokladali Rómov (podobne
ako mnoho iných skupín) za menejcenných, parazitujúcich na ostatnom obyvateľstve. Táto filozofia vytvorila predpoklady na uplatňovanie tvrdých postupov
spojených s ponižovaním, upieraním
práv, s útokmi a fyzickou likvidáciou. Norimberské rasové zákony o ríšskom občianstve a ochrane nemeckej krvi a cti
vydané v roku 1935 v Nemecku a na ne
nadväzujúca vyhláška o klasifikácii „Cigánov“ deklarovala aj prístup vtedajšieho
Slovenského štátu k Rómom, ktorým boli
vtedy nielen odopreté občianske práva,
ale boli aj pozbavení ríšskeho občianstva.
Platil pre nich  zakáz uzatvárať sobáše a
mať pohlavný styk s   „Árijcami“. V roku
1940 ríšsky vodca SS, Heinrich Himmler
nariadil prvé transporty Rómov do koncentračných táborov, kde ich využívali v
prospech nemeckého zbrojného priemyslu a násilne sterilizovali. Od roku 1942
sa aj deportácie Rómov zintenzívnili, a to
najmä do špeciálneho „cigánskeho“ koncentračného tábora v Osvienčime Auschwitz II. - Birkenau. Všetci väzni tam
boli označení  na odevoch, kam im našili
čierne trojuholníky a na predlaktie im vytetovali číslo i písmeno „Z“, čo  v nemčine
znamenalo Zigeuner. Do uvedeného  
koncentračného   tábora bolo odvlečených vyše 22 000 európskych Rómov a
vyše 19 000 z nich tam aj zomrelo.
V novembri 1944 na mieste pracovného útvaru v Dubnici nad Váhom vznikol  
zaisťovací tábor. Boli v ňom umiestnené
odvlečené rómske rodiny z územia vtedajšej slovenskej republiky. Podmienky, v
akých živorili boli  ťažké, zaisteným neumožnili takmer žiadnu hygienu, trpeli pre
nedostupnosť liekov a veľkú podvýživu.  
Rýchlo zomierali najmä deti a starí ľudia.
Vo februári 1945 vypukla v tábore epidémia škvrnitého týfusu. Nemci, ktorí v tom
čase prevzali kontrolu nad  táborom, riešili situáciu radikálne. Dňa 23. februára
1945, pod zámienkou ich dopravy do nemocnice, naložili chorých Rómov na     

nákladné auto a odviezli ich do areálu
miestnej zbrojovky, kde ich brutálne zavraždili. V masovom hrobe bolo pochovaných 19 mužov, jeden pätnásťročný chlapec a 6 žien, z ktorých jedna bola v siedmom mesiaci tehotenstva. Tábor bol
pred blížiacim sa frontom napokon rozpustený.
Po potlačení Slovenského národného
povstania sa represálie voči domácemu
obyvateľstvu, vrátane Rómov, zintenzívnili. Od septembra 1944 až do skončenia
vojny na jar v roku 1945 bolo odvleče-

ných, uväznených, umučených, ako aj
zavraždených niekoľko sto Rómov.
Okrem Hlinkovej gardy sa na týchto represáliách podieľali aj špeciálne oddiely
nemeckej brannej a represívnej moci. Dôvodom tejto agresie bolo pôsobenie
Rómov medzi partizánmi, pričom stačilo
často len podozrenie spolupráce Rómov
s partizánmi. Odhaduje sa však, že počas
druhej svetovej vojny celkove zahynulo
vyše 300 tisíc európskych Rómov.  
			
(mš)
foto: TASR

Na obrázku je pamätná tabuľa pripomínajúca rómsky holokaust v Múzeu SNP
v Banskej Bystrici, kde sa uskutočnila pietna spomienka 2. augusta tohto roku.

Obyvatelia Banskej Bystrice počas pietnej spomienky na tragédiu Rómov
počas vojny.
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Kvalita dobrovoľníckej práce sa mení
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO)  už 5 rokov
vytvára na Slovensku lepšie podmienky pre dobrovoľníctvo. Pomáha
mimovládnym neziskovým organizáciám kvalitne pracovať s dobrovoľníkmi, verejnosti prináša informácie
o dobrovoľníckych príležitostiach v
regiónoch, usiluje sa o zapojenie ľudí
so znevýhodnením do dobrovoľníckej činnosti.  Slovensku tak tvorí doposiaľ nevyčísliteľnú hodnotu dobrovoľníctva na Slovensku.
Od svojho vzniku v auguste 2011
uskutočňuje PDCO viacero opatrení na
zvyšovanie kvality  a rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku. Predovšetkým organizácia aktívne pracovala na vzniku Zákona
o dobrovoľníctve. Vypracovala systém
Štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov, v rámci ktorého organizácie

môžu získať značku kvality práce s dobrovoľníkmi. Zároveň vytvorila online nástroj D-zručnosti pre zamestnanie,
vďaka ktorému dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomenujú, zaznamenajú a preukážu svoje kompetencie, ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli. S cieľom zvyšovať kvalitu dobrovoľníckej práce organizuje PDCO niekoľkokrát ročne akreditované kurzy Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, na ktorých mimovládne a verejné
organizácie učí, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, motivovať a hodnotiť. „Za
uplynulých päť rokov sme vyškolili viac,
než 170 koordinátorov dobrovoľníkov“,
informovala Alžbeta Frimmerová, prezidentka PDCO.
Vďaka intenzívnej práci presadil tím
PDCO pracovnú pozíciu Koordinátor
dobrovoľníkov do Národnej sústavy po-

volaní. Zároveň podporil vznik a fungovanie dobrovoľníckych centier v ôsmich najväčších mestách na Slovensku.
 „Vidíme niekoľko medzier, ktoré by
sme chceli naplniť v spolupráci so štátom. Už niekoľko rokov komunikujeme o
nutnosti zavedenia výchovy k dobrovoľníctvu na všetkých stupňoch škôl. Napriek existujúcej medzinárodnej metodike
merania
dobrovoľníctva,
Slovensku
chýba pravidelný štatistický výpočet dobrovoľníkov a ekonomickej hodnoty ich
práce, ktorá v mnohých krajinách tvorí až
8 percent HDP“, dodala A. Frimmerová.  
PDCO plánuje v nasledujúcom období
otvoriť diskusiu aj o novelizácii Zákona o
dobrovoľníctve, ktorý sa, podľa skúseností mimovládnych organizácií, vo svojej
súčasnej podobe často zneužíva.
(mš)

* 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

Na obranu najzraniteľnejších
Dňa 25. mája tohto roku predstavila
v Slovenskej národnej rade svoju súčasnú činnosť Slovenská sieť proti
chudobe (SAPN) na tzv. Verejnom vypočutí o chudobe.   Táto sieť združuje
154 sociálne orientovaných mimovládnych organizácií spolu s vyše 250 000
členmi a členkami. Všetky tieto organizácie spája úsilie na ochranu ľudskej
dôstojnosti v každej oblasti života,
snaha čeliť vzájomnému odcudzeniu
sa spoločenských vrstiev, boj proti občianskej ľahostajnosti, spoločenskej
polarizácii a proti narušeniu spoločenskej súdržnosti.
PhDr. Anna Galovičová, nová predsedníča Slovenskej siete proti chudobe a
exekutívna koordinátorka pre Európsku sieť
proti chudobe, ktorá je zároveň predsedníčkou a zakladateľkou Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva a veľvyslankyňou Fóra náboženstiev sveta na Slovensku, privítala všetkých prítomných vrátane
poslancov NR SR, ako aj splnomocnenca

pre najchudbnejšie regióny, poslanca NR
SR Antona Marcinčina (KDH),   zástupcov
jednotlivých mimovládnych organizácii, ako
aj Barbaru Tiefenbacher, zástupkyňu
sponzora tohto podujatia, ktorým bola už
po tretí raz Nadácia  Friedricha Eberta (FES
- Friedrich Ebert Stiftung).
Už 13 rokov sa SAPN snaží pomáhať
ľuďom v núdzi  začať žiť dôstojne, postupne ich zbavovať zdanlivo neriešiteľného
stavu bezmocnosti, usiluje sa v ich prospech znovu získať odvahu a optimizmus
popasovať sa so zlou životnou situáciou a
pomáha začleniť sa do spoločnosti osamelým matkám s deťmi,  ľuďom, ktorí sú chudobní, aj napriek tomu, že pracujú, opatrovateľom postihnutých členov rodiny, mladým nezamestnaným, zdravotne postihnutým osobám, obyvateľom marginalizovaných vidieckych sídel či nezamestnaným
ľuďom z regiónov s nedostatkom pracovných príležitostí a tiež seniorom s problematickým prístupom k službám. Verejné
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vypočutie sa dotklo všetkých spomínaných
skupín. V kinosále Národnej rady SR
odzneli pohnuté príbehy i prejavy o bohatých skúsenostiach z jednotlivých regiónov
a oblastí Slovenska. Prednášajúci reagovali na všetky otázky diskutujúcich z publika.
Slávka Mareková, členka pracovnej čaty
Európskej siete proti chudobe, predniesla
svoje postrehy a návrhy na eliminovanie
chudoby na Slovensku. Mária Tomanová
pripomenula, okrem iného, nevyhnutnosť
úpravy Zákonníka práce tak, aby na zamestnancov nebol vyvíjaný tlak pracovať
nevýhodne, len na Dohodu a podobne.
Zdôraznila aj potrebu zaviesť spravodlivý
odvodový systém, aby aj zamestnávatelia
boli motivovaní vytvárať dôstojné pracovné
prostredie. Zareagovala aj na projekt, ktorý
prezentoval poslanec Gabriel Csicsai z
Mostu-Híd o tom, ako pomôcť zamestnať
sa zraniteľnej skupine osôb v poľnohospodárstve.
Dušan Plaček, člen výboru SAPN,   
objasnil, že napriek tomu, že väčšina         

Prítomných na 3. verejnom vypočutí o chudobe privítala podpredsedníčka
NRSR Lucia Nicholsonová a tiež Anna Galovičová, presedníčka Slovenskej
siete proti chudobe.
neziskových organizácií bola bez finančnej
dotácie, dlhodobo nahrádzala medzery v
sociálnej úlohe štátu. Svojou činnosťou
mnohé neziskovky dokázali, že ich existencia je dôležitá a zaslúži si pozornosť, aj väčšiu finančnú podporu. Sám D. Plaček sa
dlhodobo a zmysluplne venuje Rómskej
komunite.
Eva Schnitzelová z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Košiciach  
zdôraznila, že by sme sa mali zomknúť a
tak včas eliminovať zdroje prodrogového
správania sa. Správnou prevenciou, akou
je aj zlepšenie medziľudských vzťahov,
snažiť sa zastaviť fenomén „stratenej generácie“. Veď mladých bez práce do 29 rokov
je takmer 82 tisíc.
Ľubica Gálisová,   prezidentka Občianskeho zruženia Fórum pre pomoc starším, členskej organizácie SHR, zdôraznila
potrebu úpravy niektorých sociálnych zákonov tak, aby boli funkčné aj v praxi. Upozornila na existenciu bezplatnej Senior linky
číslo 0800 172 500, ktorú  sa  podarilo zaviesť vďaka iniciatíve Fóra pre pomoc starším, korá neretržite slúži seniorom v núdzi a
v krízových situáciách. Ľ. Gálisová hovorila
aj o prieskumoch, ktoré iniciovalo Fórum
pre pomoc starším,  ktoré sa týkajú zneužívania seniorov, ako aj o prvých krokoch
tohto fóra  proti „šmejdom“,  aj o prieskume, ktorý sa týka, napríklad i  týrania seniorov.
Programový riaditeľ Nadácie Milana Ši-

mečku, Ladislav Oravec, vystúpil s fundovanou prezentáciu o chudobe a predstavil aj publikáciu, ktorú táto nadácia vydala
– Almanach o chudobe 2015, v ktorom
sa, napríklad píše: „Chudoba najskôr zasahuje tých najchudobnejších. Potom spoločnosť. Zatvárať oči pred čoraz väčšou chudobou už chudobných ľudí znamená nevidieť, akým smerom sa spoločnosť ako
celok môže vydať“.  Almachach o chudobe
2015 poukazuje aj na možnosti znížiť bre-

meno chudoby, napríklad, finančnými príspevkami rodinám v núdzi prostredníctvom
internetového portálu Ľudiaľudom.sk,
ktorý je prvým otvoreným online systémom
darcostva na Slovensku. Ďalšou možnosťou je venovať trvanlivé produkty Potravinovej banke Slovenska, ktorá má centrum v Košiciach, ale svoje výdajne má vo
viacerých mestách SR. Podnikatelia, ktorí
sa rozhodnú prebytočné alebo už nepredajné potraviny darovať prostredníctvom
Potravinovej banky, už nemusia  z nich odviesť daň. Ako pozitívny príklad Almanach o
chudobe uvádza aj aktivity Občianskeho
združenia Proti prúdu, ktoré účinne pomáha ľuďom bez domova už v 17 mestách
Slovenska. Všetci prítomní sa na verejnom
vypočutí zhodli, že treba urobiť oveľa viac
na to, aby hlad prestal byť najväčším dôvodom úmrtí vo svete. (Veď hladom zomrie
viac ľudí ako na AIDS alebo na maláriu. Až
5,7 percenta populácie sveta úplne živorí a
až 18,4 percenta z nej je úplne odkázaných
na pomoc iných).
Ako v závere toho podujatia  uviedla A.
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. Dozvedeli sme sa, že v parlamente máme veľa
poslancov, o ktorých sa možno oprieť. Cítili sme, že naozaj všetko so všetkým súvisí,
že sme, ako jeden organizmus, že sme sa
ocitli všetci na jednej lodi. A len spojením
síl, zdola, aj zhora, dokážeme urobiť nápravu v našej spoločnosti. Každý na svojom
poste“.
text a foto: (mš)

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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Lekár radí:

Pri hidradenitíde pomáha biologická liečba
Ak vás trápi  nepríjemný a bolestivý
zápal v oblasti pazúch, slabín alebo v
okolí vonkajších pohlavných orgánov či
pod prsiami, môže ísť o chronické autoimunitné (imunitne podmienené) kožné
ochorenie, ktoré je menej známe laickej,
ale   sčasti aj odbornej verejnosti. Jeho
názov je hidradenitída, latinsky (hidradenitis suppurativa). Veľkým problémom v
prípade tohto ochorenia je nízke povedomie, čo potvrdzuje aj štatistika.  Iba u
19 percent pacientov je choroba diagnostikovaná včas a správne. K jej  liečbe
sa pristupuje rôzne. Novú nádej pacientom však prináša nová, biologická liečba, ktorá sa ukázala byť účinná.
Hidradenitída je neinfekčné kožné ochorenie spojené s poruchou autoimunity, ktoré
sa prejavuje v oblastiach, kde sa nachádzajú
pachové potné, tzv. apokrinné žľazy (nachádzajúce sa v oblasti pazúch, zadku, slabín v
okolí vonkajších pohlavných orgánov a u žien
i pod prsiami. Klinickým prejavom ochorenia
je upchanie a prasknutie vlasových folikulov
(vačkov), do ktorých tieto žľazy ústia, čo spôsobuje mimoriadne bolestivý   zápal, ktorý  
podmieňuje tvorbu abscesov, fistúl a jaziev v
koži. Prejavom je nielen bolesť, ale aj nepríjemne zapáchajúci výtok.
V súčasnosti však už existuje niekoľko
spôsobov liečby hidradenitídy. Tá však závisí
od štádia ochorenia, ktoré môže byť ľahké,
stredne závažné alebo závažné. Ľahké štádium ochorenia sa zväčša lieči konzervatívne. Ide o lokálnu medikamentóznu liečbu
masťami alebo antiseptickými roztokmi alebo
celkovú liečbu antibiotikami. Pokročilejšie
formy si vyžadujú už aj chirurgické odstránenie poškodenej kože, ale   to vždy záleží na
individuálnom posúdení stavu každého pacienta. Chirurgický zásah so sebou prináša
na jednej strane nádej na vyliečenie, na
druhej strane riziko pooperačných komplikácií. U časti pacientov môže ochorenie prepuknúť znovu, a to aj po operácii. Novinku v
liečbe predstavuje biologická liečba.
„Jej úspech spočíva najmä v minimalizovaní zápalových prejavov, vďaka čomu sa
zmierni výtok, zníži sa zápalová aktivita ochorenia a jeho bolestivosť. Biologická liečba
môže byť indikovaná aj pred plánovaným chirurgickým zákrokom, čím sa zmierni zápal.
Následne možno pristúpiť k chirurgickému
odstráneniu ložiska a udržiavať zdravotný
stav pod kontrolou pomocou biologickej liečby. V ťažkých štádiách ochorenia je chirurgický zásah často nevyhnutný, preto je dôležité
ochorenie odhaliť čo najskôr, aby sa predišlo
ťažkým formám hidradenitídy, prípadne jej

komplikáciám, ako je rakovina kože“, uviedol
Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., prednosta
dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej
nemocnice v Martine.
Hidradenitída je u pacientov zriedkavo
diagnostikovaná správne. Štatistiky odhadujú, že ochorením trpí približne 1 percento populácie. Reálne je však správne a včas diagnostikovaných iba 19 percent pacientov.
Ochorenie sa začína prejavovať po puberte,
častejšie postihuje ženy  vo fertilnom veku.
Najčastejším faktorom, ktorý znižuje kvalitu života ľudí postihnutých touto chorobou,
je bolestivosť a zápach po prasknutí abscesov. Vzhľadom na bolestivosť ochorenia, prítomnosť, rozsah a lokalizáciu hnisavých rán,
hidradenitída zaťažuje každodenný život pacientov omnoho viac, než psoriáza alebo
atopický ekzém. Toto kožné ochorenie vplýva aj na psychiku človeka. Okrem bolestivých
fyzických prejavov ochorenie zasahuje aj sebavedomie a celkové psychické prežívanie
pacienta. Príznaky v pokročilom štádiu hidradenitídy znižujú schopnosť človeka zaradiť sa
do pracovného procesu, užívať si bežné aktivity ako je kúpanie sa v bazéne či nosenie
ľahkého oblečenia. Ochorenie narúša sexuálny život a spôsobuje pacientom traumy,
ktoré z pocitu hanby a menejcennosti v sebe
potláčajú.
„Každý človek sa snaží starať o svoj zovňajšok a vyzerať čo najlepšie. Ak však človek
trpí niektorou z vážnych kožných chorôb,
stáva sa stredobodom pozornosti okolia.
Kožné ochorenia tak môžu zapríčiniť stavy  
úzkosti alebo depresie“, tvrdí klinická psychologička, PhDr. Linda Katona, PhD.,
ktorá sa venuje psychickým problémom pacientov s kožnými ochoreniami. Podľa jej
slov, sprevádza ich prerušenie sociálnych
vzťahov pacientov, snaha izolovať sa od okolia, aj pocity beznádeje, hnevu a frustrácie,
ale aj zvýšené sebapozorovanie a pocity menejcennosti. Preto je v takýchto prípadch
psychologická liečba  potrebná, pretože pomáha pacientovi prekonať veľký psychický
tlak a nepríjemné pocity, ktoré môže choroba
spôsobiť.
Rovnako ako pri ostatných autoimunitných ochoreniach ani pri hidradenitíde zatiaľ
odborníci nepoznajú presné príčiny jej vzniku.
Podarilo sa im však definovať niekoľko rizikových faktorov, ktoré môžu mať na vznik tohto
ochorenia vplyv. Výskumy ukazujú, že výskyt
hidradenitídy má súvislosť s fajčením, nadváhou až obezitou a súvisí aj s vyšším výskytom
tohto ochorenia v rodine.
Biologická liečba však prináša novú
nádej pacientom v stredne závažnej a závaž8

nej fáze ochorenia na hidradenitídu. Liečba
funguje na princípe potlačenia imunity pacienta, čím sa eliminujú zápalové procesy,
ktoré zapríčiňujú vznik bolestivých rán. Pacientov stav by sa mal po určitom čase liečby
stabilizovať: ustane tvorba a začne sa hojenie
mokvajúcich rán a abscesov (hnisavých vačkov). Pri nasadení biologickej liečby však
musí lekár zvážiť všetky prínosy a riziká pre
pacienta tak, aby mal pacient z tejto liečby
vždy prospech. Biologická liečba hidradenitídy je preto indikovaná len v centrách pre biologickú liečbu kožných ochorení, aby bol pacient náležite diagnostikovaný a liečený.
Text a foto: Margita Škrabálková

Na obrázkuje Prof. Juraj Péč, CSc.

Na obrázku je klinická psychologička, PhDr. Linda Katona, PHD.

Pomoc z Konta Bariéry
Už viac ako 25 rokov zlepšuje Občianske združenie DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY (DF SR) život detí na
Slovensku. Od svojho vzniku doteraz mnohými konkrétnymi aktivitami chráni práva
dieťaťa. Už 22 rokov pomáha aj  deťom so
zdravotným postihnutím prispievaním na
kompenzačné pomôcky pomocou Konta  
Bariéry.
Za ten čas DF SR rozdelil spolu 630 000
eur na príspevky na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré pomáhajú uľahčiť život stovkám
rodín po celom Slovensku. Informovala o tom
začiatkom tohto roka   súčasná riaditeľka Detského fondu Slovenskej republiky (DF SR),
Alena Kuišová. Konto Bariéry je projektom DF
SR. V roku 2015 z Konta Bariéry  DFSR pomohol 54 deťom so zdravotným postihnutím a
trom zariadeniam, ktoré sa o takéto deti a mladých ľudí starajú. Na rozličné zdravotné kompenzačné pomôcky prispeli sumou 48 419,75
eur .
Do tohto roka vstúpilo Konto Bariéry s

novou Správnou radou a doteraz prijalo veľa
nových žiadostí o príspevok v roku 2016. Posilou pre správnu radu, ktorá pravidelne posudzuje jednotlivé žiadosti o pomoc a rozhoduje o
príspevkoch,  sa stal aj prednosta Kliniky detskej neurológie DFNsP v Bratislave, Pavol Sýkora. Novou predsedníčkou Správnej rady je
bývalá dlhoročná riaditeľka DF SR, Alena Synková.
Pri Detskom fonde pôsobí v bratislavskej
Vrakuni, pri tzv. „Pentagone“ aj centrum MIXklub a centrum pre rodiny s malými deťmi, aj  
klub MIXáčik. S deťmi a mladými ľuďmi, ktorí
väčšinu svojho voľného času trávili bezcieľne na
ulici, sa tieto kluby DF SR zaoberajú práve v
týchto centrách, sídliacich na zvýšenom prízemí
vrakunského obytného komplexu „Pentagon!.  
Pracovníci DF SR si čoraz viac uvedoujú, že
problémy detí a  práca Detského fondu  sa nekončí za jeho múrmi, ale že práve tam sa začína
a že treba pracovať s celou miestnou komunitou. Nielen s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami, ale aj so susedmi, samosprávou, školami,

Predstavujeme:

ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi
v tejto lokalite. Preto pomáha  aj sociálne ohrozeným skupinám. Organizuje aktivity na pomoc
rodinám s deťmi s poruchami pozornosti, s
hyperaktívnymi deťmi a mladými ľuďmi s poruchami správania sa. Vďaka partnerom sa DF SR  
podarilo zlepšiť život tisíckam detí a ich rodinám
na celom Slovensku.
Pomáhať deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím môže aj verejnosť spolu s
DF SR. Tohto roku môže pomôcť každý
jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na účet verejnej zbierky 4020840312/7500 alebo prostredníctvom
darcovskej SMS správy, ak:   „Na číslo 877
pošlete SMS v tvare DMS BARIERY v cene
dve eurá, na Konto Bariéry poputuje 96 percent
(1,92 eura)“, uviedla riaditeľka DF SR a dodala:
„Prostredníctvom SMS sa dá prispievať aj pravidelne. Na číslo 877 treba poslať správu v tvare
DMS START BARIERY. Tým si aktivujete mesačné automatické posielanie darcovských
SMS“, priblížila A. Kuišová.                       (mš)

Občianske združenie

Únia pre zdravšie srdce
Únia pre zdravšie srdce začala svoje
pôsobenie na Slovensku 16. decembra
2013 s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia sŕdc našich občanov. Na hlavné aktivity, poslanie, ciele i ambície združenia
sme sa spýtali jedného z jej zakladateľov, prezidenta združenia, Ing. Petra
Kollárika, ktorý sa tiež lieči na srdcovocievne ochorenie. Má však presnú predstavu o zlepšovaní verejnej komunikácie o kardiovaskulárnych ochoreniach a
schopnosti byť hlasom všetkých pacientov na Slovensku trpiacich srdcovocievnymi ochoreniami.
* Čo bolo   podnetom pre vznik OZ
Únia pre zdravšie srdce?
- Vznik Občianskeho združenia Únia pre
zdravšie srdce ovplyvnili pretrvávajúce nelichotivé štatistiky v oblasti kardiovaskulárnych ochorení u nás. Na Slovensku asi niet  
rodiny, v ktorej by sa niekto neliečil na ochorenie srdca či ciev a kde by kardiovaskulárnemu ochoreniu niekto nepodľahol. V našej
krajine je očakávaná doba prežitia pri narodení v porovnaní s vyspelejšími krajinami zá-

padnej Európy,  takmer o 10 rokov kratšia,
často kvôli kardiovaskulárnym ochoreniam.
* Aké sú ciele Vášho združenia?
- Prostredníctvom Únie pre zdravšie
srdce chceme realizovať spoločné aktivity
zamerané na zlepšenie života pacientov s
kardiovaskulárnymi ochoreniami a zároveň
robiť všetky aktivity s cieľom, čo najviac znížiť
výskyt chorôb srdca a ciev v nižšom veku.
Občianske združenie má ambíciu byť prostredníkom medzi lekármi, pacientmi a všetkými autoritami, ktoré môžu pomôcť pri napĺňaní cieľov združenia. Chceme sa aktívne
podieľať na tvorbe novej legislatívy a zmien,
ktoré súčasným, ale aj budúcim pacientom
prinesú lepšiu a kvalitnejšiu liečbu, zdravotnú starostlivosť so zámerom uľahčenia života s ochorením. Združenie bude realizovať
celoslovenské aktivity zamerané nielen na
podporu prevencie, ale predovšetkým na
zlepšenie prognózy a kvality života pacientov, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami. Občianske združenie Únia pre
zdravšie srdce má ambíciu byť aj prostredníkom medzi lekármi, pacientmi a všetkými
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autoritami, ktoré môžu pomôcť pri napĺňaní
cieľov združenia.  Chce byť hlasom všetkých
pacientov na Slovensku, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami a denne bojujú s
množstvom problémov - počnúc zdravotnými, sociálnymi, až po finančné. Práve preto
je dôležité, aby sa aj samotní pacienti, ktorí
najlepšie vedia aké je to žiť so srdcovocievnym ochorením, podieľali na tvorbe novej
legislatívy či zmenách, ktoré súčasným, ale
aj budúcim pacientom prinesú kvalitnejšiu
liečbu a zdravotnú starostlivosť, so zámerom
uľahčenia života s ochorením. Na Slovensku
treba, aby hlas pacientov bolo „dostatočne
počuť“, tak, ako je to štandardom v ostatných vyspelých krajinách Európy.
* Kto všetko môže byť členom vášho
združenia?
- Členmi OZ Únia pre zdravšie srdce sa
môžu stať pacienti s kardiovaskulárnymi
ochoreniami, ich príbuzní a blízki,  aj lekári a
všetci, ktorým táto téma nie je ľahostajná a
ktorí sa chcú podieľať na napĺňaní cieľov
nášho združenia. Úniu pre zdravšie srdce  
môže osloviť každý, kto potrebuje pomoc,

podporu, chce sa dozvedieť najnovšie informácie o ochoreniach srdca a ciev, ich liečbe
či prevencii. Rovnako každý, kto má problém s dostupnosťou liekov či zdravotnej starostlivosti alebo sa chce podeliť o svoje starosti s inými pacientmi s kardiovaskulárnymi
ochoreniami.
* Ktorí odborníci stáli pri zrode OZ
Únia pre zdravšie srdce?
- Zakladajúcich členov OZ Únia pre
zdravšie srdce, ktorí dodnes v združení pôsobia, je viac. Patrí k nim Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., ktorý pôsobí na II. Internej klinike LF UK a UNB, Bratislava. Je celosvetovo uznávaný odborník na vnútorné
lekárstvo, kardiológiu, posudkové a revízne
lekárstvo. Vydal takmer 800 publikácií a pravidelne je pozývaný na významné slovenské.  
aj svetové podujatia.V minulosti bol prezidentom Slovenskej internistickej spoločnosti a prezidentom Ligy proti hypertenzii. Pri
zrode nášho pacientského združenia stál aj
Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. Je jedným z celosvetovo uznávaných odborníkov
v oblasti interného lekárstva, kardiológie,
gerontológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Je aj priekopníkom záťažovej elektrokardiografie a kardiovaskulárnej
rehabilitácie na Slovensku. V súčasnosti zastáva pozíciu Prezidenta Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti. Zakladajúcou členkou nášho združenia bola a
doteraz v ňom aktívne pôosbí aj PhDr.
Pavla Nôtová, PhD., ktorá pôsobí ako Klinický psychológ, je odborníčkou na psychologickú pomoc v krízových a záťažových situáciách. Lieči psychosomatické ochorenia
súvisiace so stresom (úzkostné, depresívne

stavy, poruchy adaptácie, postresové
stavy). Roky spolupracovala s Národným
ústavom srdcových a cievnych chorôb, kde
sa starala o pacientov so srdcovocievnymi
ochoreniami. Dnes aktívne spolupracuje s
mnohými pacientskymi združeniami.
* OZ Únia pre zdravšie srdce má aj
svoj Odborný výbor. Kto ho prezentuje?
- Odborný výbor tvoria významné osobnosti medicínskeho života, najmä v oblasti
kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku.
Jeho členmi sú: Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., prednosta Kardiologickej kliniky
NÚSCH, a.s. a primár Oddelenia arytmií a
kardiostimulácie NÚSCH, a.s., ďalej Doc.
MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie

srdca NÚSCH, a.s., ako aj Doc. MUDr.
Slavomíra Filipová, CSc., prezidentka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.
Členkou odborného výboru nášho združenia je aj Prof. MUDr. Ivica Lazúrová,
CSc., prezidentka Slovenskej internistickej
spoločnosti.
* Ak niekto potrebuje  viac informácí
o srdcovocievnych ochoreniach, kde
ich môže zísať?
- Ak potrebujete vyjadrenia odborníkov,
významných osobností medicínskeho života
na Slovensku, ktorí svoju profesionálnu kariéru zasvätili diagnostike a liečbe kardiovaskulárnych ochorení, kontaktujte nás e-mailom na e-adrese: info@presrdce.eu.
text a foto: Margita Škrabálková

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

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

Reportáž:

Aj so sklerózou multiplex prekonali veľké výzvy
Členovia Občianskeho združenia
sclerosis multiplex – Nádej aj so svojimi
priaznivcami, pod vedením  predsedníčky tohto združenia, Jaroslavy Valčekovej, tohto roku prekonali na bicykloch
náročnú, vyše 400 kilometrovú cestu
„Od Tatier k Dunaju napriek skleróze
multiplex“. Podujatie sa začalo v nedeľu,
15. mája. Košická úvodná cyklovačka sa
konala pod záštitou primátora mesta
Košice, MUDr. Richarda Rašiho, PhD.,
MPH., ktorý nad celým podujatím prevzal záštitu. Osobnou účasťou sa rozho-

dol podporiť pacientov s touto zákernou
chorobou. Podujatie podporil aj majster
sveta v cestnej cyklistike, Peter Sagan.
Nemožno nespomenúť, že neinformovaní ľudia hovoria, keď sa im podarí na niečo
zabudnúť: „Asi mám sklerózu“. No ochorenie
skleróza multiplex, vôbec nie je o zábudlivosti. Ako na tlačovej konferencii už začiatkom  
marca tohoto roku objasnil Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., neurológ, odborník na
liečbu tohto ochorenia: „Sklerosis multilex je
zápalové degeneratívne ochorenie cenrálnej
nervovej sústavy (CNS), heterogénnej etiopa-

togénzy s prejavmi postihnutia bielej a šedej
hmoty CNS, ložiskového, ako aj difúzneho
charakteru. Spoločným znakom u najčastejšie sa vyskytujúcej formy tohto ochorenia je,
v obraze vyšetrenia MRI, prítomnosť diseminácie patlogických ložísk v čase a priestore a
klinicky atakový priebeh ochorenia“. Napriek
ťažkej diagnóze bol rovnako rád, ako aj  Ivan
Tuli Vojtek, moderátor, cyklista a podporovateľ tohto projektu, že pacienti s týmto
ochorením sa   už 2. raz odhodlali pokračovať, a to v II. ročníku tohto podujatia. Opäť
znela v siedmich mestách Slovenska hymna
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SM-károv: „NÁS NIKTO NEZASTAVÍ“, 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 Tatier 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
zdolali sedem miest za sedem dní a v tomto
roku odbicyklovali počas podujatia Od Tatier
k Dunaju od 15. do 21. mája primerne 50 km
denne. Bolo medzi nimi asi 10 pacientov so
sklerózou multiplex. Až 24-ráz si rozložili a
zložili  stany,  10-ráz nafúkli a sfúkli štartova-

ciu a cieľovú bránu, kým dobicyklovali do
Bratislavy.
Dnes už je známe, že pre SM-károv je
cielený pohyb veľmi potrebný. O tejto skutočnosti sa preto združenie Nádej snaží informovať nielen čo najviac pacientov, ale aj širokú verejnosť, a to najmä kvôli spoločnému
boju proti tomuto ochoreniu. Dodajme ešte,
že už je známy aj dátum III. ročníka cyklotúry
„Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek
skleróze multiplex“, ktorá sa začne  25. mája
2017 so štartom pri Štrbskom plese. Cyklotúra potrvá do   27. mája. V ten deň sa
uskutoční v Bratislave aj Národný deň sklerózy multiplex. Na budúcej cyklotúre od Tatier k
Dunaju sa očakáva aj medzinárodná účasť
mladých pacientov so sklerózou multipelx z
Veľkej Birtánie a z Česka.                      (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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