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Najmä my, príslušníci nejakej "menšiny", sa èasto 
spravodlivo rozhorèujeme ak sa niekto iný správa tak, 
že z neho cítime predsudky - voèi tomu, že sedíme na 
vozíku, �ažšie chodíme alebo nieèo robíme ináè ako 
ostatní... Viete, aký je to nepríjemný pocit, keï musíte 
dokazova�, že to, že sedíte na vozíku alebo "inak" 
chodíte neovplyvòuje vaše ostatné možnosti. Èasto 
hovorievame: Oni si myslia, že keï sedíme na vozíku, 
sme aj "na hlavu". 
Stalo sa mi, že aj ja som bola ve¾mi rýchlo 
"spacifikovaná" a odvtedy si dávam pozor, aby som 
každého brala rovnako a názor si urobila až po dlhšom 
èase, nie na prvý raz (okrem toho, vôbec nemám ten 
známy "šiesty" zmysel a ani naò ve¾mi neverím). 
Sídlo našej organizácie na Banšelovej ulici je v 
susedstve s chráneným pracoviskom pre mentálne 
postihnutých. Pracuje tam zopár mladých ¾udí, sú 
ve¾mi šikovní, šijú, tkajú krásne výrobky. Pri stretnutí 
sa pozdravíme, zopár ráz sme ich boli pozrie�, 
samozrejme, že sme si aj ve¾a ráz kúpili ich výrobky. 
Spojivom medzi nami a nimi, je hlavne Ma�o, mladý 
muž, ktorý tam pracuje. Je ve¾mi komunikatívny a 
preto ako prvý si so všetkými tyká, zdraví už na dia¾ku. 
Ma�o je ešte aj náš "nákupca", spojka medzi nami a 
obchodom. Ma�o zaklope na okno, ja pokývam hlavou, 
ako že: áno, potrebujeme nieèo z obchodu. Ma�o 
príde, napíšeme mu lístoèek, dáme peniažky... Tento 
systém funguje už nieko¾ko rokov. 
Raz sa stalo, že som dávala Ma�ovi peniaze na nákup, 
bola som zamyslená, rozhodovala som sa medzi  
bankovkami. Keï sa vrátil z obchodu, pripomenula 
som mu, že mi nevydal drobné. On mi tvrdil, že mi 
nemal vyda� èo, pretože som mu dala 20,- Sk a tie aj 
minul. Ja som trvala na tom, že som mu dala 50,- Sk a 
má mi vyda�. Potom som sa pozrela do peòaženky a zistila som, že pä�desiatkorunáèka je tam a 
Ma�o má pravdu. Tak som sa mu aj ospravedlnila. A on mi povedal krásnu vetu: "Vidíš, ja mám 
"papiere na hlavu" a pritom Ty nevieš poèíta�". 
Túto vetu si budem pamäta� do konca života, keï si na òu spomeniem, hneï mám lepšiu náladu a 
keï sa pristihnem pri tom, že si zaènem myslie�, že som "múdrejšia" ako niekto iný, staèí mi táto 
veta a som z toho vylieèená. 
Milí priatelia, možno sa èudujete, že som úvodník nevenovala skutoènosti, že ma èlenovia 
výkonného výboru zvolili za predsedníèku. Ïakujem za dôveru im, ale aj vám všetkým, ktorí ste sa 
zúèastnili volieb a som rada, že v takom hojnom poète. 
Nikto to takto neplánoval, ale keï som sa ocitla v tejto situácii, budem robi� všetko preto, aby 
OMD bola naïalej tou aktívnou organizáciou a aby ste sa mohli kedyko¾vek obráti� na nás s 
problémami. A nielen s nimi. Chceme vedie� aj o vašich radostiach, tie nám totiž dávajú silu ís� 
ïalej a presviedèajú nás o tom, že to, èo robíme je dôležité pre nás všetkých. 
Majte sa pekne, veï už koneène prišla jar! 

Andrea Madunová 
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Dvojité výroèie

V tomto roku si v našej organizácii myopatov pripomíname dve oficiálne výroèia, a to 
tridsa�pä� rokov od legalizácie Kolektívu muskulárnych dystrofikov Zväzom èeskoslo-
venských invalidov v roku 1968 a osamostatnenie sa odlúèením od Slovenského zväzu 
telesne postihnutých v roku 1993. Obe výroèia skrývajú v sebe chu� zakázaného ovocia, 
pretože v prvom prípade vzatie do spoloènosti podobne postihnutých v roku 1968 
chcelo nielen odvahu, ale aj zdravú "drzos�". Zväz èeskoslovenských invalidov nás totiž 
spoèiatku nechcel akceptova� ako organizovanú skupinu. V druhom prípade bolo 
potrebné nabra� odvahu vzia� osud do vlastných rúk. Pri každom rozhodovaní som bol 
"podielnikom" iných, no vždy myopatov. Spomienky na tieto udalosti, zachytené akoby 
skicami, skúsim vydolova� z môjho archívu a pamäti.
Koncom roka 1966 sa náhodou stretlo pár správnych ¾udí na správnom mieste. 
Miestom boli kúpele Janské Láznì a k správnym ¾uïom patril aj Karol Trník z 
Trenèianskych Teplíc. Pri jednom spoloèenskom stretnutí 
niekto navrhol, aby sme si vo vtedajšom Èeskoslovensku 
založili vlastný spolok myopatov. Realizáciou možno tak 
trocha aj z recesie bol hneï na mieste poverený Kiki (to 
bolo kúpe¾ne meno nášho Karola). Keï sa Karol vrátil 
domov a pookrial po vyèerpávajúcich procedúrach, 
oprášil svoj adresár známych myopatov, s ktorými sa ako 
pravidelný hos� Janských Lázní stretával, a napísal im 
listy, že sa ide zaklada� klub myopatov, èi by mu pritom 
nepomohli. Jeden takýto list smeroval i do Prievidze. 
Spolupráce s Karolom som sa nena¾akal; len tak na okraj, 
naše spoloèné funkcionárèenie trvalo až do Karolovho 
neèakaného odchodu do neba v roku 1990.
Skrátka, Karol našiel pár odvážlivcov ako Lydka Lazoríková, Jirka Trojek, Janko 
Lešták, Jirka Kuthejl, Jirka Ulman, moja malièkos� atï., ktorí sa podobrali pomáha� 
mu v poèiatoènom budovaní vlastnej organizácie. Vtedy sme všetci boli mladí, plní 
elánu, mali sme vzory v myopatoch zo Západných krajín, ba až z ïalekej Ameriky, kde 
podobné organizácie založili dávnejšie...  V jednoliatom Východnom bloku, okrem 
Juhoslávie, podobné organizácie dovtedy nejestvovali. My sme si predstavovali, že 
založenie klubu nebude �ažké. Ani nebolo, ešte v roku 1967 sa nás nazbieralo viac ako 
pä�desiat. Horšie to už bolo s naším oficiálnym uznaním, ktoré sa nám podarilo až na 
druhýkrát. Prvý pokus nevyšiel, pretože èinovníci Sekcie telesne postihnutých Zväzu 
èeskoslovenských invalidov nemali pre naše spoloèenské zámery pochopenie.
Až koncom apríla 1968 bola rozšíreným plénom Ústredného výboru Zväzu èeskoslo-
venských invalidov organizácia myopatov oficiálne schválená. Po prekonzultovaní s 
nami ÚV Sekcie telesne postihnutých vydal smernice pre našu èinnos�. Mohli sme 
kona�... Zaèali sme Akèným programom Kolektívu muskulárnych dystrofikov, ktorý bol 
i na dnešné pomery ve¾mi optimistický. Chceli sme napr. vyhradené kúpele iba pre 
myopatov, kvalitné elektrické vozíky, hydraulické zdviháky, odborné poradne v 
krajských mestách, právo na nediskriminujúce sociálne zabezpeèenie, podporu a 

Karol Trník
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rozvoj lekárskeho výskumu MD a jej lieèenie, styk so zahraniènými zväzmi. Kolektív 
MD mal by� nátlakovou, vysoko aktívnou organizáciou. Problematiku MD sme chceli 
rieši� pomocou odborníkov - právnikov, ekonómov, sociológov, psychológov a najmä 
lekárov.
Pravdaže, v panujúcej spoloèenskej klíme jednotného Národného frontu na èele s 
Neomylnou (KSÈ) nás najmä po roku 1970 zaradili do jedného šíku, v ktorom sme 
držali krok a... Hoci sa nám z Akèného programu nepodarilo toho ve¾a presadi�, predsa 
len sme si mohli vydáva� vlastný bulletin pod názvom My MD. Vychádzal štvr�roène a 
od zaèiatku do konca ho na kolene skladal náš doživotný predseda Karol, ktorý bol 
naším �ahúòom. Myèko, ako sme bulletin familiárne volali, nebolo pre jeho zanedba-
te¾ný náklad ani ve¾mi cenzurované, možno aj preto, že bolo zamerané na veci spolo-
èenské a odborné. V tom èase samozrejme fungovala i tzv. autocenzúra. Ani my sme sa 
jej nevyhli. My MD v plnom rozsahu financoval ÚV ZÈSI a neskôr FV ZÈSI. Náš 
celoštátny èasopis vychádzal dvadsa�dva rokov.
V roku 1976 sa Zväz ès. invalidov sfederalizoval. Následne vznikli v rámci Èeskoslo-
venska dve samostatné organizácie invalidov, jedna v Èechách, druhá na Slovensku. 
Obe boli zastrešené Federálnym výborom ZÈSI, ktorý jediný bol oprávnený udržiava� 
zahranièné styky. Aj naše organizácie MD sa rozdelili na èeskú a slovenskú s tým, že pri 
FV ZÈSI sa utvorila komisia, v ktorej boli zastúpení myopati z oboch organizácií MD. 
Predsedom tejto koordinaènej komisie od jej vzniku po jej koniec v roku 1990 bol Karol 
Trník. Od zaèiatku OMD sme boli dostatoène informovaní (viacej neoficiálne ako 
oficiálne) o Európskej asociácii organizácií MD, dokonca ešte v odídenom režime sme 
sa snažili sta� sa jej riadnym èlenom. Naša žiados� nebola vybavená kladne. Napriek 
tomu sa Karol dvakrát mohol zúèastni� na jej výroènej konferencii a prinies� èerstvé 
informácie a poznatky o živote myopatov v kapitalistickom svete i informova� o živote 
myopatov v socialistickom Èeskoslovensku.
Politické zmeny zaèiatkom 90-tych rokov prerástli aj do spoloèenských a my sme sa 
zaèali uèi� nielen cudzie reèi, ale aj oprášený staronový spoloèenský poriadok. 
Zaèiatkom roka 1990 sme rozprúdili internú diskusiu o tom èi sa osamostatni� alebo 
zosta� pod krídlami osamostatneného, právnickou osobou sa stanuvšieho Slovenského 
zväzu telesne postihnutých. Rozhodovanie nebolo jednoduché, vôbec už nie jednomy-
se¾né, hoci nový zákon o politických stranách a obèianskych združeniach, ktorý prijal 
demokratizujúci sa parlament, nás k tomuto samostatnému kroku priam nabádal. Keï 
nás neèakane opustil Karol, museli sme sa najskôr postara� o to, aby sme našu 
organizáciu udržali pri živote. Viac ako rok sme si h¾adali nového predsedu... Našli sme 
ho v Ing. Vladimírovi Hronovi.
Neprešiel ani rok a Vladko Hron funkciu predsedu pre pracovné zaneprázdnenie zložil. 
Na schôdzi výboru SZTP-OMD 13. júna 1992 sa predsedom ešte nesamostatnej OMD 
predsa len stala moja malièkos� so s¾ubom doèasne. V tom istom roku èlenovia 
zahlasovali za osamostatnenie sa od Slovenského zväzu telesne postihnutých. Za 
osamostatnenie bolo 163 èlenov, za zotrvanie v SZTP 13 èlenov. Mandát sme využili až 
v roku 1993. Pod žiados�ou o zaregistrovanie obèianskeho združenia Organizácie 
muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike boli podpísaní traja myopati: 
¼udmila Lendvayová (neskôr Grièová), Tibor Köböl a Jozef Krá¾. Naše stanovy 
Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo 22. novembra 1993. Už predtým 18. septembra 
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nás na zasadnutí Valného zhromaždenia Európskej asociácie organizácií muskulár-
nych dystrofikov v Dánskej federácii spolu s organizáciami z Èiech, Chorvátska a 
Ruska prijali za riadneho èlena EAMDA. Naším "tútorom" sa stala nemecká OMD. Na 
zasadnutí nás zastupovali dlhoroèná èlenka výboru OMD PhDr. Silvia Èervenèíková a 
náš èestný predseda MUDr. ¼ubomír Lisý, DrSc. Takto sme rokom 1993 zaèali písa� 
novodobú históriu OMD na Slovensku.
Zaèiatkom roka 1994 do prvého Výkonného výboru OMD boli na trojroèné obdobie 
zvolení PhDr. Silvia Èervenèíková, Jaroslav Griè, Tibor Köböl, Jozef Krá¾, Emília 
Kutschyová, ¼udmila Lendvayová a MUDr. Ernest Zachar. Do revíznej komisie OMD 
si èlenovia vybrali Ing. Vladimíra Hrona, Ing. Zsolta Kuna a Ing. Annu Špuntovú. 
Predsedom sa stal Jozef Krá¾, tajomníèkou ¼udmila Lendvayová. Kontakty so zahra-
niènými organizáciami MD a s EAMDA mala na starosti Dr. Èervenèíková, kompen-
zaèné pomôcky Tibor Köböl a hospodárenie Emília Kutschyová. Odteraz sme nad 
sebou nemali žiadneho tútora, mohli sme sa spolieha� iba na vlastný rozum a vlastné 
sily. Myslím, že so Slovenským zväzom telesne postihnutých sme sa rozišli korektne bez 
nároku na èas� majetku, ktorý nám zrejme právom patril. Vo zvidite¾òovaní OMD ako 
svojprávneho obèianskeho združenia sme pokraèovali prihlásením sa za riadneho 
èlena Slovenskej humanitnej rady. Do SHR nás prijali 17. októbra 1994. OMD bola 
krátko i èlenom Asociácie organizácií zdravotne postihnutých obèanov.
Èeskí priatelia si ešte v minulom režime zaèali vydáva� vlastného Spravodajcu, strata 
Myèka sa ich až tak nedotkla. My sme však nejakým spôsobom museli obnovi� pravidel-
nú komunikáciu s èlenmi. Naša organizácia je totiž ve¾mi špecifická. Mnohí èlenovia sú 
�ažko telesne postihnutí a odkázaní na pomoc zdravých osôb. Naša doprava je ve¾mi 
obmedzená. Nie každý má k dispozícii osobné auto a preprava verejnými dopravnými 
prostriedkami je väèšinou nemožná. Zúèastni� sa na stretnutí alebo schôdzi èlenov, kde 
by sa volili funkcionári OMD, je i pre ïalších èlenov ve¾kým prepychom. Jediným 
prostriedkom na obojsmerné dorozumievanie preto zostáva èasopis. Naším èasopisom 
je Ozvena. Jej nulté èíslo vyšlo pred Vianocami roku 1991 v Prievidzi, ešte pod názvom 
Spravodajca OMD. Odvtedy, obèas s problémami, vychádza pravidelne štvr�roène, od 
roku 1999 v Bratislave a od roku 2003 zaèína svoju pú� v Luèenci.
Možno smelo poveda�, že bez Ozveny by nebolo ani nášho obèianskeho združenia, preto 
môžeme by� vïaèní jej zostavovate¾om. Ešte vždy sa našiel dobrovo¾ník z našich radov 
(profesionála by sme nedokázali uživi�), ktorý po mne prevzal štafetu zostavovate¾a, 
najskôr to boli manželia Grièovci a teraz manželia Köbölovci. Zaželajme im ve¾a 
úspechov pri zostavovaní jednotlivých èísel, mnoho dobrovo¾ných spolupracovníkov, 
aby Ozvena bola pestrejšia ako doteraz, aby sme ju vždy netrpezlivo oèakávali. Ešte za 
èias Karola bolo dobrým zvykom monitorova� zahraniènú tlaè organizácií myopatov a 
vybera� z nej najmä odborné èlánky èi informácie o rôznych kompenzaèných pomôc-
kach. Veï èo môže by� pre nás zaujímavejšie ako dozvedie� sa o najnovších vedeckých 
poznatkoch, ktorých aplikácie sú schopné predåži� nám život a o pomôckach, ktoré nám 
ho urobia ¾ahším.
Pri hodnotení našej desa�roènej èinnosti by sme nemali zabúda� na aktivity smerom do 
zahranièia. Poïakovanie urèite patrí nemeckej OMD, ktorá za nás nieko¾ko rokov 
platila èlenské príspevky do EAMDA. Spoèiatku sa stykom so zahraniènými organizá-
ciami a EAMDA aktívne venovala Dr. Èervenèíková, ktorá OMD zastupovala aj na 
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Výroènom valnom zhromaždení EAMDA v septembri 1994 v škótskom Glasgowe. 
Neskôr sa tejto funkcie ujal Pe�o Svièek. Prvýkrát v histórii OMD sa napr. zúèastnil na 
stretnutí mladých v slovinskom Kramniku. Kvôli štúdiu na vysokej škole sa aj on tejto 
funkcie vzdal a odvtedy je spolupráca so zahranièím skôr sporadická. Žia¾, je potrebné 
poveda�, že táto spolupráca je ve¾mi nároèná na finanèné prostriedky, preto sa nám v 
nej ve¾mi nedarí. S �ažkos�ami zoženieme èiastku, potrebnú na zaplatenie èlenského 
príspevku do EAMDA.
Sedemroèné obdobie od roku 1995 do roku 2002 možno prirovna� k biblickým siedmim 
úrodným rokom. Sídlo OMD sa pres�ahovalo do Bratislavy, novou predsedníèkou sa 
stala pani Grièová a èinnos� v tomto období bola v plnej réžii manželov Grièovcov. 
(Mne zostalo iba vydávanie Ozveny, ktoré som zo zdravotných dôvodov ukonèil 
roèníkom 1998.) Po necelých dvoch rokoch sa Grièovcom podaril majstrovský kúsok: 
pre OMD prenajali bývalú materskú škôlku na Banšelovej ulici, takže sme prvýkrát v 
histórii mali vlastné kancelárie. Tu sa v rámci OMD zaèala èinnos� prvého Centra 
samostatného života v Slovenskej republike. V náplni malo poskytovanie poradenskej 
èinnosti v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávania, zamestnania a trávenia vo¾ného 
èasu. Ïalej sme usporadúvali sociálno-rehabilitaèné èi rekondièno-rehabilitaèné 
pobyty pre deti s rodièmi i dospelých èlenov. V roku 1997 dostala OMD novú krv v 
podobe sestier Adamovièových, z ktorých mladšia Andrea sa pustila do tej menej 
vidite¾nej mravèej práce aj v Centre samostatného života.
Za zmienku stojí realizácia prepravnej služby pre ¾udí s rozsiahlym postihnutím. Jej 
pilotný projekt sa mohol uskutoèni� vïaka spolupráci s A. Ratzkom zo švédskeho 
Inštitútu nezávislého života prostredníctvom projektu PHARE, ktorý trval štyri roky. 
Bol to zatia¾ najdlhší projekt realizovaný Centrom samostatného života OMD v SR. 
Potešujúce je, že štyri taxíky naïalej poskytujú svoje služby, bohužia¾, väèšinou iba na 
území Bratislavy. Pri hodnotení èinnosti nesmieme zabudnú� na akciu Deò ¾udí so 
svalovou dystrofiou, ktorý sa už 
druhý rok konal 14. júna. V tento 
deò naša organizácia upozoròu-
je širokú verejnos� na problémy 
myopatov. V októbri 2001 bola 
záslužnou akciou Konferencia o 
svalovej dystrofii, jej zdravot-
ných a sociálnych dôsledkoch. 
Podobne pomoc pri kúpe 
nového EMG prístroja pre 
Centrum nervovosvalových 
ochorení ružinovskej nemocnice 
v Bratislave, z verejnej zbierky 
kúpený prístroj kryostat pre 
p a t o l o g i c k o - a n a t o m i c k é  
oddelenie tej istej nemocnice, 
sociálne a právne poraden-
stvo... Vo výpoète väèších èi 
menších akcií by som mohol 

OSLAVUJEMEOzvena 1/2003

5



ïalej pokraèova�.
Èinnos� Organizácie muskulárnych dystrofikov od jej prvopoèiatkov vždy závisela od 
aktivity nieko¾kých zanietencov, no vždy ju viedol myopat - osobnos�. Myopatka Milka 
Grièová s manželom Jaroslavom sa neèakane rozhodli koncom roka 2002 skonèi� svoju 
èinnos� v OMD. Pre mnohých z nás ich rozhodnutie bolo ve¾kým prekvapením. Pod¾a 
seba viem, že takéto rozhodnutie vyžaduje ve¾a vnútorných síl, nerodí sa ¾ahko a dokáže 
ho urobi� iba výnimoèný èlovek. Za odvedenú prácu v prospech myopatov na Slovensku 
si obaja zasluhujú naše úprimné poïakovanie s prejavom hlbokej úcty. Viem, že sa v 
živote nestratia, preto im zaželajme ve¾a úspechov na novom pôsobisku. Pravdaže, 
život OMD sa nekonèí. Keï píšem tieto riadky, práve sa konajú písomné vo¾by do 
nového výkonného výboru, a tak pekne od srdca zaželajme novým nieko¾kým zanieten-
com aspoò to¾ko úspešných rokov, ko¾ko ich v OMD a s OMD prežila Milka Grièová.

Jozef Krá¾

Autor èlánku pri svojej skromnosti, samozrejme,  neuviedol, že poèas existencie OMD, 
a to od jej samého zaèiatku, nebol len obyèajným asistentom. Jeho zásluhou prekonala 
naša organizácia nieko¾ko krízových období. Nesmieme tiež zabudnú�, že keï sa 
rozhodol presta� aktívnejšie sa podie¾a� na dianí v OMD, tak to urobil až potom, èo sa 
postaral o pokraèovate¾ov. I napriek tomu, že o òom nie je poèu�, je naïalej aktívny -
vypomáha pri evidencii èlenov, píše do Ozveny a v súkromnom živote sa, okrem iného,  
venuje korešpondenènému šachu (pozn. T. Köböl). 

OSLAVUJEME - ZDRAVIE Ozvena 1/2003

Selénom proti civilizaèným chorobám

V súèasnosti sa venuje zvýšená pozornos� vplyvu výživy na zdravie, v 
súvislosti s príjmom antioxidantov zabraòujúcich tvorbe škodlivých 
oxidaèných produktov v organizme, ako sú vitamíny a esenciálne 

stopové prvky zinok - Zn, meï - Cu, selén - Se, ktoré sú súèas�ou antioxi-
daèných enzýmov. Jedným z k¾úèových nutrièných antioxidantov je stopový 

prvok Se, esencialita ktorého bola potvrdená napr. tým, že nutrièný deficit 
Se u ¾udí spolupôsobí pri rozšírení srdcového svalu, degeneratívnom 
postihnutí kostí a kåbov a poruchách funkcií štítnej ž¾azy. Epidemiologické 

š t ú d i e  potvrdzujú nepriamy vz�ah medzi príjmom Se a výskytom onkologických a 
kardiov askulárnych ochorení. Selén je nevyhnutmý pre ¾udský imunitný obranný 
systém. 
Funkènou formou Se sú biologicky aktívne selenoproteíny: enzýmy - glutationperoxi-
dáza , jódotyronín-5-deiodináza a ïalšie, ktoré obsahujú jedineènú amínokyselinu - 
selenocysteín. Uvedené enzýmy chránia bunky pred oxidatívnym poškodením, resp. 
menia hormón štítnej ž¾azy tyroxín na biologicky aktívny trijódtyronín, èím zasahujú do 
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metabolizmu a vývoja organizmu. 
Mnohé ochorenia ako sú stavy pred a po infarkte myokardu, rôzne druhy karcinómov, 
chronické zlyhanie oblièiek, cirhóza peèene, svalová dystrofia, oèný zákal, Downov 
syndróm, zápal slinivky brušnej a ïalšie ochorenia sú spojené so zníženou koncentrá-
ciou selénu v ¾udskej plazme. Zvýšená tvorba škodlivých hydroperoxidov spojená s 
relatívne nízkymi hladinami selénu urých¾uje procesy starnutia. Najznámejšou 
chorobou z nedostatku selénu je tzv. choroba Keshan v oblastiach Èíny s extrémne 
nízkou koncentráciou selénu v pôde. Skoro 20% populácie regiónu trpelo endemickou 
kardiomyopatiou s akútnym alebo chronickým zlyhávaním srdca. Pokles výskytu tohto 
ochorenia v spomínanej oblasti nastal po preventívnom podávaní selénu. V súvislosti s 
nutrièným deficitom selénu sa uvádza i ochorenie pohybového ústrojenstva s výskytom 
v severnej Èíne, severnej Kórei a východnej Sibíri. Výsledky z Fínska ukázali, že riziko 
úmrtia na srdcovocievne ochorenia v sledovanom regióne s extrémne nízkou hladinou 
selénu je až sedem násobne vyššie. V epidemiologickej štúdii v Holandsku na ve¾kom 
súbore ¾udí poukázali, že v skupine s najnižšou hladinou Se v krvi bolo riziko výskytu 
nádorových ochorení trojnásobné. 
Množstvo Se v organizme (status) u ¾udí je dané prioritne jeho príjmom z potravín a 
sekundárne fyziologickým stavom organizmu. Za optimálnu koncentráciu selénu v 
plazme sa považuje hodnota okolo 100 Þg Se/L. Priemery koncentrácií Se v plazme u 
1056 vyšetrených osôb vo veku 19 - 82 rokov v rôznych oblastiach Slovenska sa 
pohybovali v rozsahu 46 - 77 Þg/L, èím sa radíme ku krajinám s nízkym statusom selénu. 
Vo vybranej skupine vegetariánov, sledovanej u nás v roku 1993, sa zistil znížený status 
selénu v porovnaní s nevegetariánmi. Suboptimálny status Se u vegetariánov je 
odrazom jeho nízkeho príjmu z potravín rastlinného pôvodu, nako¾ko naše obilniny 
majú nízky obsah selénu a ovocie a zelenina obsahujú málo Se. Nízky status Se v 
organizme ¾udí je úmerný riziku kardiovaskulárnych, onkologických a ïalších 
degeneratívnych chorôb. Z 
h¾adiska doplòovania (suple-
mentácie) organizmu selénom 
je potrebné venova� pozornos� 
najmä tej èasti populácie, u 
ktorej sa môže vyskytova� jeho 
deficit vo väèšej miere a to u 
¾udí v staršom veku, tehotných 
žien, vegetariánov a u ¾udí s 
nesprávnymi  výž ivovými  
návykmi. 
Ve¾ké rozdiely v hladinách Se v 
potravinách vyplývajú z  
rôzneho obsahu Se v pôde, ktorý 
determinuje množstvo Se v 
celom potravinovom re�azci. 
Príjem Se sa vo väèšine 
európskych krajín pohybuje v 
rozmedzí 25 - 150 Þg/deò. 

ZDRAVIEOzvena 1/2003
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Dostatoèné zásobovanie organizmu selénom z h¾adiska fyziologických potrieb je 
závislé hlavne od konzumácie potravín živoèíšneho pôvodu. 

V niektorých oblastiach strednej a severnej Európy je príjem selénu potravou nízky, èo 
súvisí s jeho ve¾mi nízkymi koncentráciami v pôdach. Už v dobe ¾adovej došlo k 
výraznému poklesu obsahu tohto prvku v pôde a neskôr sa na znižovaní množstva 
prirodzene sa vyskytujúceho selénu podie¾ajú umelé hnojivá, kyslé dažde a priemysel-
ná výroba potravín. V týchto krajinách sa preto systematicky zvyšujú jeho hladiny v 
potravinovom re�azci. V sedemdesiatych rokoch sa v krajinách ako Fínsko, Švédsko, 
Nórsko a Dánsko priemerný obsah selénu v obilninách pohyboval v rozsahu 7 - 18 
Þg/kg, èo radikálne riešili vo Fínsku selenizovaním pôdy. V sedemdesiatych rokoch 
obsahovali obilniny vo Fínsku do 10 Þg/kg selénu a hladiny selénu v plazme sa 
pohybovali v rozsahu 49 - 60 Þg/L. Od roku 1984 sa vo Fínsku do hnojív pridával selén 
vo forme selenanu sodného, v množstve 16 mg/kg hnojiva pre obilniny a 6 mg/kg 
hnojiva na pasienky, èo ovplyvnilo množstvo selénu v celom potravinovom re�azci.    V 
roku 1986 sa obsah selénu v pšenici zvýšil na 320 Þg/kg, u ¾udí sa koncentrácia v 
plazme zvýšila na 105 Þg/L. Selenizovanie pôdy jednoznaène prispelo k zvýšeniu 
príjmu selénu u fínskej populácie. 
Fungujúci imunitný systém vyžaduje adekvátne hladiny selénu, pretože selén výrazným 
spôsobom ovplyvòuje aktivitu imunitného systému. Dlhodobé podávanie selénom 
obohatených kvasníc skupine ¾udí nad 65 rokov v dávke 100 Þg/deò po dobu 6-tich 
mesiacov, obnovilo resp. podporilo niektoré funkcie imunitného systému. U ¾udí, 
ktorých suplementovali dávkou 200 Þg selénu denne, pšenicou a kvasnicami obohate-
nými selénom sa zvýšila hladina selénu v plazme ¾udí zo 70 na 160 Þg/L. Aktivita 
enzýmu glutationperoxidázy v krvných doštièkách sa za štyri týždne zdvojnásobila. 
Selénom obohatené kvasnice obsahujú selén v organickej i anorganickej forme, èo je 
dôležité z h¾adiska jeho biologickej dostupnosti. 
Suboptimálne hladiny selénu u populácie Slovenska sú spôsobené jeho nízkym 
obsahom v pôde a tým aj v rastlinách, obilí (viï. mapka) a tým i v potravinách, vyprodu-
kovaných z našich po¾nohospodárskych produktov. Priemerná koncentrácia selénu v 
obilninách na Slovensku je 24 Þg/kg. V dvoch lokalitách (okolie Modry, Senca, Galanty 
a Michaloviec, Trebišova, Vranova), je koncentrácia selénu v obilí 3- 4 krát väèšia ako 
priemer na Slovensku. Obsah selénu v 320 vzorkách potravín vyrobených a konzumo-
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vaných na Slovensku sme použili na výpoèet denného príjmu selénu, ktorý je pod¾a 
štatistických údajov vychádzajúcich z konzumácie potravín na obyvate¾a 38 Þg/deò. 
Svetová zdravotnícka organizácia doporuèila denný príjem selénu v množstve 50-200 
Þg .Napr. Dánsky úrad pre kontrolu potravín doporuèuje 125 Þg Se/deò. Za optimálny 
sa považuje príjem 1 Þg/deò na kg hmotnosti. Z našich výsledkov je zrejmé, že túto 
hodnotu u nás nedosahujeme. Na základe výsledkov našich analýz, uvádzame podiel 
jednotlivých potravín na celodennom príjme selénu. Z h¾adiska percentuálneho 
zastúpenia rôznych druhov potravín sú jeho najväèšími prispievate¾mi v dennom 
príjme vajíèka a bravèové mäso. Na Slovensku sa nieko¾ko rokov využíva pridávanie 
selénových solí do kàmnych zmesí pre hydinu, nosnice, ošípané a ovce. Uvedený zásah 
do potravinového re�azca spôsobil zvýšenie statusu selénu u ¾udí, avšak z h¾adiska 
skladby konzumovaných potravín je nevýhodný (bravèové mäso, vajíèka). Na zvýšenie 
statusu selénu u populácie je nevyhnutné zvýši� jeho denný príjem. Z h¾adiska príjmu 
selénu pre ¾udský organizmus sa v zásade využívajú tri spôsoby suplementácie selénu: 
1. Zakomponovanie selénu do hnojivových prípravkov. Tento spôsob obohatenia 
potravinového re�azca selénom využili napr. vo Fínsku (prechádza do celého potravi-
nového re�azca). 
2. Pridávanie selénových solí do kàmnych zmesí pre chov hydiny, nosníc, ošípaných, 
oviec a pod. sa u nás využíva iba v poslednom období (predstavuje zásah do urèitej èasti 
potravinového re�azca). 
3. Dovoz potravín z oblastí s vysokým obsahom selénu. Napríklad kanadské obilie, 
strukoviny (šošovica) obsahujú 10-20-krát viac selénu ako dopestované u nás. 
Prostredníctvom takto vyrobených potravín je však zvýšenie príjmu selénu náhodné a 
nesystematické. 
Výskum potvrdil, že biologická dostupnos� selénu pre organizmus závisí od jeho 
chemickej formy. Biologicky dostupnejší je selén viazaný v organickej forme. Ïalší 
možný spôsob systematickej suplementácie selénu v ¾udskom organizme je využitie 
metabolizmu mikroorganizmov mlieèneho kysnutia na zabudovanie selénu do bielkovín 
baktérií laktobacilov v prírodnej forme. Dokázalo sa, že baktérie Laktobacillus 
bulgaricus inkorporovali selén vo forme selenocysteínu do bielkovín baktérií. 
Suplementácia ¾udí selénom, ktorý je zabudovaný do bielkovín laktobacilov vo forme 
selenocysteínu môže by� výhodnejšia najmä pre organizmus detí. 
Je zrejmé, že na optimalizáciu statusu selénu u ¾udí bude výhodné využi� konzumáciu 
kyslomlieènych produktov so zvýšeným obsahom prírodného selénu, nako¾ko selénové 
soli pri fermentovaní mlieka baktériami mlieèneho kysnutia sú biologicky zabudované 
v biomase bielkovín kyslomlieènych produktov v organickej forme. Tieto výrobky sú 
chránené osvedèením o zápise úžitkového vzoru Úradmi priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky a Èeskej republiky. Výrobou a konzumáciou potravinárskych 
kyslomlieènych produktov so zvýšeným obsahom prírodne zabudovaného selénu (100 
Þg/kg kyslomlieèneho produktu), použitím baktérií mlieèneho kysnutia a na základe 

ZDRAVIEOzvena 1/2003

Myš s ¾udským mozgom
Vedci voperovali do hlavy myši zárodoèné bunky ¾udského mozgu - a tie sa na mozgu 
myši vyvíjali v ¾udský mozog. Vedci tvrdia, že nechcú vypestova� ¾udský mozog v 
myšiach, iba skúmajú, ako lieèi� choroby mozgu.
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M A G N E T O T E R A P I A

Mnohí z nás už èo-to poèuli o úèinkoch magnetoterapie, mnohí z nás si už kúpili rôzne 
vankúše a vankúšiky s údajne zaruèeným magnetickým úèinkom, ktoré nám majú 
pomôc� pri našich zdravotných �ažkostiach. Je však pravda, že zatia¾ v oblasti použitia 
pulzného magnetického po¾a vládne chaos a malá informovanos� nielen laickej, ale aj 
odbornej verejnosti o vynikajúcich úèinkoch magnetoterapie.

Aké sú úèinky magnetoterapie?
Špecifické úèinky pulzného magnetického po¾a (PMP) zasahujú priamo fyziologické 
procesy až na úrovni molekulárnej a atómovej. Zmeny v biotropných parametroch 
magnetických polí naznaèujú vysokú špecifickos� v  biologickej odpovedi na meniace 
sa magnetické pole práve tak, ako meniaca sa štruktúra molekuly bude ma� za následok 

ZDRAVIE Ozvena 1/2003

Vedci z Èíny ohlásili vypestovanie psieho žlèníka na chrbte myši. Toto je samo- 
zrejme èas� snaženia vedcov o získavanie náhradných orgánov pre chorých ¾udí.

dobrej dostupnosti selénu z týchto produktov mlieènej fermantácie sa umožní nielen 
primerané zvýšenie statusu selénu u ¾udí, ale aj jeho systematický prívod do organizmu 
a tým nárast aktivity glutationperoxidázy a ïalších biologicky funkèných foriem 
selénu. Tým sa spolu s priaznivým ochranným pôsobením kyslomlieènych prvkov, 
biologicky aktívnych látok, vápnika a ïalších prírodných látok skvalitní nutrièná 
hodnota kyslomlieènych produktov, pretože selén spolu s vitamínmi a so zinkom ako 
zložkami antioxidaèného komplexu pôsobia ako celok vo vzájomnej rovnováhe. 
Takouto lacnou intervenciou zvýšeného množstva selénu v prírodnej forme je možné 
systémovo zlepši� nielen nepriaznivý selénový status našej populácie, ale zároveò 
využi� kladné vlastnosti kyslomlieènych výrobkov ako napr. u¾ahèené vstrebávanie a 
tvorbu vitamínov B-komplexu, vstrebávanie esenciálnych makro-prvkov hlavne 
vápnika, fosforu a mikro-prvkov železa, zinku a medi, z ktorých posledné dva sú dôležité 
pre správne fungovanie imunitného systému. Ve¾mi dôležitá je schopnos� kyslomlieè-
nych produktov znižova� zvýšené hladiny cholesterolu a triacylglycerolov v krvi a tým 
prispie� v synergii s pôsobením selénu k zníženiu rizika srdcovo_cievnych ochorení. 
K plneniu cie¾ov správnej výživy môže prispie� pod¾a generálneho riadite¾a mliekáren-
ského podniku Laktis, a.s., Žilina, Ing. L. Roèiaka taktiež uvedenie nových výrobkov ako 
sú ovocný jogurt a š¾ahaná pena so zvýšeným obsahom prírodného selénu do spotrebi-
te¾skej siete. Tieto výrobky sú chránené osvedèením o zápise úžitkového vzoru Úradom 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Èeskej republiky. 
Ing. Alexander Maïariè, CSc., 
RNDr. Jana Kadrabová, CSc., 
Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
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úplne odlišný farmakologický úèinok. Pri používaní PMP na živé tkanivo sa uplatòujú 
javy popísané Maxwellovými rovnicami, ktoré spôsobujú prenikavé javy na 
exponovaných tkanivách, v medzibunkovom priestore aj na bunkových membránach.
PMP vedie v každej èasti tkaniva, od bunky poènúc, ku vzniku indukovaného 
elektrického striedavého pola, ktoré zodpovedá charakteru pola budeného 
generátorom. Elektromagnetické vlnenie je šírenie premenlivého elektromagnetického 
pola priestorom a prenáša energiu. V ožarovanom tkanive dochádza k  celej rade 
fyzikálnych pochodov, ako je polarizácia, iontoforéza a elektromagnetická indukcia.
Pod¾a výskumov ADEY (1990) patria medzi najdôležitejšie tiež medzibunkové 
priestory, kde dochádza k šíreniu solitonových vån, tieto dráždia receptory na povrchu 
bunkových membrán, tieto impulzy sú v membráne zosilnené a prenášané do vnútra 
bunky, kde ovplyvòujú metabolické procesy. Týmto  mechanizmom dochádza k iniciácii 
transportných iontových mechanizmov cez bunkovú membránu. Uvo¾òovaním 
histaminu podobných látok z tkaniva pod vplyvom PMP vzniká vasodilatácia a neskôr 
neovaskularizácia, èoho výsledkom je zlepšenie tkanivového dýchania, èím sa 
prejavuje nevyhnutná energia pre bunku.

Kde sa uplatòuje magnetoterapia?
Magnetoterapia sa uplatòuje predovšetkým v oblasti analgetickej (k¾udné bolestivé 
stavy), protizápalovej a hyperemizujúcej (tzn. rozširuje krvné cievy). Pod vplyvom PMP 
sa mení prekrvenie tkaniva, mení sa rýchlos� vedenia nervových vzruchov, èo vedie k 
signifikantným zmenám svalového tonusu - pri hypertónii sa zmenšuje tonus (napätie) a 
pri hypotonii zväèšuje, èím sa navodzuje normotómia.
Tiež v krvnom obraze sú patrné zmeny v zmysle stimulácie erytropoezy, mení sa pH 
tkaniva s následným ovplyvnením precipitácie kalcia, èo sa využíva nielen v osteológii, 
ale tiež aj pri svalovej a nervovej odpovedi na podráždenie. Pretože pri miestnom 
podaní PMP je zjavná tiež reakcia ostatných systémov organizmu, je predpoklad, že na 
tejto odozve sa zúèastòuje tiež systém hormonálny a nervový. Aj ostatné systémy sa 
podie¾ajú na tejto reakcii a preto ich môžeme zoradi� do tohto poradia: 1) nervový, 2) 
hormonálny, 3) srdcový, 4) cievny, 5) zažívací, 6) svalový, 7) imunologický, 8) kostný.

Hlavné indikaèné oblasti magnetoterapie:
Degeneratívne ochorenia kåbové (artrózy), periatritis humeroscapularis, CC a CB 
syndróm, myopatia, poúrazové bolesti svalové a kåbové, stavy po športových úrazoch, 
LS a LIS syndróm, stavy po detskej mozgovej obrne a poliomyelitíde, parézy 
perifernych nervov, algodystrofický syndróm, protrahované hojenie zlomenín, 
osteomylitída, osteoporóza, osteochondróza, hypo- a  hypertonické stavy svalové, 
stredne �ažká spinálna amyotrofia (u detí do 2-3 rokov), všetky stavy, kde je vyžadované 
zvýšené prekrvenie tkaniva (dekubity, ulcus crusis a pod.), svrbivé dermatózy, psoriasis 
vulgaris... Ïalšími kladnými úèinkami magnetoterapie je: ovplyvnenie vedenia 
nervových vzruchov, vplyv na svalovú kontraktilitu, zmeny v krvnom obraze, mení sa 
pH tkanív, zvyšuje sa imunita organizmu, protizápalový úèinok u sterilných a 
infikovaných zápalov, priaznivé ovplyvnenie astmatických stavov a spastických 
bronchitíd, celková regenerácia organizmu u celotelovej aplikácii, navodzuje sa 
celková "dobrá pohoda" organizmu atï. 

ZDRAVIEOzvena 1/2003
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ZDRAVIE - ZO ZAHRANIÈIA Ozvena 1/2003

Keï som vyrastal asi 60 km od Màtveho som s touto lieèbou osobný zážitok ako 
mora, kde žili vtedy moji rodièia, netušil školák. Opakovane som mal zápal oèí 
som, že raz budem povolaním rehabilitaè- (pravdepodobne urèitý druh konjunktivití-
ný lekár a že sa budem zaobera� aj dy). Poradili mi,aby som sa pri najbližšej 
problematikou hydroterapie a balneotera- návšteve Màtveho mora umyl oèi v jeho 
pie. O tom, že voda v Màtvom mori má vode. Bezprostredný pocit bol dramatický, 
pozitívne úèinky, sa v našej krajine keïže prostredie silne slanej vody 
všeobecne vedelo, avšak efekty sa skôr vyprovokovalo pomerne dlhotrvajúce 
oznaèovali za zázraèné a nevidel sa za štípanie, avšak efekt bol stopercentný. 
nimi hlavne lieèebný efekt spolupôsobenia Dovtedy opakované zápaly od tohto 
prostredia a jednotlivých zložiek, ktoré sa momentu až dodnes prestali. Aj to bol 
vo vode Màtveho mora nachádzajú. Mal jeden z dôvodov, preèo som sa zaèal 

Balneoterapia a màtve more

Kontraindikácie:
Magnetorerapia nesmie by� požívaná v tehotenstve, pri akútnych horúèkovitých 
stavoch, pri celkovej slabosti organizmu, aktívnej TBC, pri všetkých krvácajúcich 
stavoch a  chorobách krvi, plesòových ochoreniach, u pacientov s kardiostimulátorom, 
pri epilepsii,  po operácii nádorov, ožarovaní, extrémne nízkom tlaku krvi, pri 
bolestiach neznámeho pôvodu v oblasti brucha.

Ako dlho má trva� magnetoterapia u pacienta?
Magnetoterapia má trva� 14 dní až 3 týždne a viac a to denne 30 minút (neskracova� 
dennú aplikáciu). Obtiaže ustupujú pozvo¾ne po skonèení terapie, kedy sú 
"naštartované" hojivé procesy a v tomto období má potom organizmus k¾ud k 
autoregulácii a autoreparácii.

Príklady indikaènej oblasti a poznámky k terapii:
* pri detskej mozgovej obrne doba trvania magnetoterapie by mala by� 1-2- krát denne 
30 minút, nieko¾ko týždòov (až 5) s èasovým odstupom 1-2 mesiace nieko¾kokrát do 
roka,
* pri myopatii  1-2 krát denne 30 minút po dobu nieko¾ko týždòov ( až 5) s èasovým 
odstupom 1 mesiaca nieko¾kokrát do roka,
* pri artrózach všeobecne 14-21 krát , denne 30 minút,
* pri bolestiach svalov, šliach, úponov, kåbových puzdier 10 krát po 30 minútach,
* pri coxartrózach 14-21 expozícií, denne 30 minút,
* pri gonartrózach 14-21 expozícií, denne 30 minút,
* pri reumatoidnej artritíde dlhodobo, opakovaná lieèbe nevyhnutná.
Magnetoterapiu môže indikova� rehabilitaèný lekár, ortopéd èi neurológ. Absolvova� 
ju môžete v rehabilitaèných strediskách, zdravotníckych zariadeniach, v kúpe¾och, 
ktoré vlastnia prístroj pre lieèbu pulzným magnetickým po¾om.

¾g
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neskôr zaujíma� o podstatu týchto membrány, pomáha pri výstavbe pevných 
lieèebných úèinkov. súèastí kostí a zubov, podie¾a sa na 
Màtve more je najnižším bodom na zemi, neuromuskulárnom prevode a je teda 
keïže má hladinu 400 m pod hladinou dôležitý pre èinnos� prieène pruhovaného 
mora. Prúdi do neho voda z biblickej rieky svalstva a aj srdca,
Jordán, ktoré prináša rozpustené rozlièné - draslík - podie¾a sa na regulácii 
minerálie. Voda z Màtveho mora sa môže osmotického tlaku, ovplyvòuje hospodáre-
už len v pomerne horúcom prostredí nie s vodou, ovplyvòuje zásadným 
odpari� (v mesiacoch jún - september je spôsobom vedenie vzruchov nervovými a 
priemerná teplota vyššia ako 30° C). Za svalovými vláknami,
milióny rokov došlo vo vode Màtveho mora - bróm - stimuluje regeneraèný proces 
a v naplaveninách a usadeninách na jeho kože, èím zásadne ovplyvòuje kožné 
dne k mimoriadnemu nahromadeniu poruchy,
minerálnych solí a k vyrážaniu solí na - jód - je nevyhnutný pre produkciu 
povrchu kameòov v okolí hladiny. hormónu štítnej ž¾azy tyroxínu, ktorý 
Aby si èitate¾ urobil predstavu o minerali- následne reguluje metabolizmus organiz-
zácii, uvádzam tabu¾ku, v ktorej sú mu a podie¾a sa priamo aj na bunkovom 
porovnané koncentrácie jednotlivých metabolizme.
iónov z Màtveho mora, Stredozemného So¾ z Màtveho mora sa v súèasnosti 
mora a z oceánu. spracúva v èistej forme, resp. sa pridáva 
Màtve more do rozlièných iných produktov s olejovým, 
Stredozemné more mas�ovým alebo iným základom. Taktiež 
Voda z oceánu sa spracúva bahno z Màtveho mora, 
Cl Mg Na Ca K B prièom sa predpokladá pod¾a vyššie 
(mg/l)(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) uvádzaných efektov jednotlivých iónov aj 

komplexnejší lieèebný efekt, ktorý sa môže 
224,9 44,0 40,10 17,20 7,65 5,30 využíva� preventívne a lieèebne (kåby, 
23,90 1,49 12,70 0,47 0,47 0,07 svaly). Dá sa využi� aj pri rozlièných 
19,90 1,35 10,50 0,40 0,39 0,06 formách zápalových, degeneratívnych a 

iných poruchách kože (alergie, psoriáza, 
Výskumy lieèebných efektov minerálii z ekzémy). Lieèebný efekt bol pozorovaný aj 
Màtveho mora ukázali, že jednotlivé ióny, pri bolestivých stavoch - svaly a chrbtica 
ktoré sa tu nachádzajú, majú výrazný efekt (reumatizmus, artritídy). Taktiež sa 
hlavne na celulárnej úrovni ¾udského produkujú upokojujúce soli využívané pri 
organizmu, a to nasledovne: potrebe relaxácie, pri rozlièných formách 
- chlór - pomáha pri udržiavaní homeostá- depresie, èo všetko predurèuje tieto 
zy v telesných tekutinách a na celulárnej produkty, pokia¾ nemá pacient priamej 
úrovni, aplikácie pri Màtvom mori (hlavne z 
- horèík - aktivuje enzýmy, èím urých¾uje finanèných dôvodov), aby sa využívali 
metabolizmus buniek, lieèebné možnosti týchto prípravkov v 
- sodík - ovplyvòuje homeostázu, má rozlièných formách pod¾a dostupnosti 
zásadný vplyv na èinnos� svalov a chráni hocikde na svete, pod¾a príslušného 
telo pred stratou tekutín, ochorenia.

K. Talostan   - vápnik - ovplyvòuje èinnos� bunkovej 
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Termálne kúpalisko 
História 
V roku 1973 bol navàtaný geotermálny prameò silne mineralizovanej vody v håbke 
1900m. Voda má pri ústí teplotu 80° C a výdatnos� 50 litrov za sekundu. V tom istom 
roku sa zaèalo s výstavbou bazénov, solárií a postupne ïalších zariadení. V súèasnosti 
sa v areáli termálneho kúpaliska nachádzajú dva plavecké bazény, dva ve¾ké bazény, 
jeden detský bazén, oddychový areál, športový areál, perlièkový kúpe¾, masáže, 
soláriá, autokemping a pod. 

Súèasnos� 
Na prvý poh¾ad neuverite¾né, ale je to tak. Slovensko má more. Síce sa nevlní, ale lieèi. 
Jeho voda je totiž unikátom porovnate¾ným s vodou Màtveho mora. Pochádza ešte z 
tre�ohorného žriedla. V jeho spodných 
vrstvách našli zuby rýb, pe¾ové zrnká a 
ïalší vtedajší biologický materiál. 
Podložie vriedla patrí do relatívne 
mladej tektonickej oblasti, aktívnej ešte 
v minulom storoèí. Vïaka nemu sa voda 
ohrieva a s teplotou približne 80°C 
vystupuje na zemský povrch. Termálna 
voda, ktorá je silná, lieèivo pôsobí na 
¾udí, ktorí trpia prieduškovými 
chorobami a chorobami dýchacích 
ciest. Vo vode sa vyskytuje prvok lítium, 
ktorý napomáha lieèbe dny, ïalej sú to 
jodidy, ktoré stimulujú štítnu ž¾azu. Vo 
vode sú zastúpené zlúèeniny vápnika pôsobiace na dolieèenie zlomenín, ïalej sú to 
bromidy zmieròujúce bolestivé stavy. Termálna voda svetového unikátu dobre pôsobí 
na ¾udí trpiacich reumatizmom, cievnymi a kåbovými ochoreniami, pretrvávajúcimi 
boles�ami chrbtice. 

Vyzývame èitate¾ov, ktorí poznajú toto kúpalisko, aby napísali do redakcie Ozveny o 
svojich skúsenostiach (bezbariérovos�, hygienické zariadenia, ubytovanie a pod.). 

Vchod na kúpalisko

Nieko¾ko informácií z pracovných stretnutí:

Európsky deò ¾udí so zdravotným postihnutím - 3. 12. 2002

V tento deò sme dostali pozvánku od organizácie, s ktorou spolupracujeme už dlhší èas, 
Agentúry špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, aby sme 
boli úèastníkmi pracovno-priate¾ského posedenia. 
Zúèastnili sa ho zástupcovia viacerých inštitúcií z mestskej èasti Bratislava - Ružinov, 
kde sídli aj naše obèianske združenie. Cie¾om stretnutia bolo nadviazanie vzájomnej 
spolupráce medzi jednotlivými organizáciami a inštitúciami a vytvorenie tzv. "siete" 
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ako pomocného a záchytného systému pre obèanov s postihnutím, ktorí potrebujú 
poradenstvo a pomoc.
Na stretnutí sa zúèastnila Andrea Madunová, Jozef Blažek (èlen OMD) a pani Mária 
Labašová s osobnou asistentkou.  V priestoroch Agentúry sa prezentoval Jožko Blažek 
kresbièkami známymi aj Vám zo stránok Ozveny. V diskusii vystúpila pani Labašová - 
klientka Agentúry osobnej asistencie - porozprávala o svojich skúsenostiach s takouto 
formou pomoci o tom, ako asistencia zmenila jej život a posunula ju ïalej, že pomocou 
osobnej asistencie mohla zaèa� študova� na Univerzite tretieho veku UK v Bratislave. 
Na zaèiatku sme si pozreli dokumentárny film pod názvom "Blázonko", ktorý si ve¾mi 
pekne uviedol jeho hlavný hrdina, èlovek s duševným postihnutím. Film krásne vyjadril 
myšlienku, že všetci máme právo na plnohodnotný život a to, èo sa nám môže zda� 
divné, môže by� pre iného dôležité a vyvoláva� v òom pocit š�astia a dôležitosti. Film 
natoèilo obèianske združenie MEDIA3.
Poèas stretnutia nás slovom sprevádzala PhDr. Katarína Sabová, pracovníèka 
Agentúry, ktorá predstavila prebiehajúci projekt Komunitná rehabilitácia v Ružinove, 
cie¾om ktorého je práve nadviazanie èo najužšej spolupráce medzi jednotlivými 
organizáciami a inštitúciami s cie¾om priblíženia sa ku klientovi alebo k jeho rodine. 

k k k

Pracovná skupina na MPSVR dòa 16. 1. 2003

OMD dostala pozvánku z MPSVR SR od poradkyne ministra ¼udovíta Kaníka O¾gy 
Reptovej na pracovné stretnutie. 
Program: Reforma sociálneho systému - sociálna pomoc - èas� zdravotne postihnutí 
obèania. 
Po krátkom úvodnom slove pani Reptovej vyzvala úèastníkov, aby sa vyjadrili k 
problémom súèasného sociálneho systému. Takto široko položená otázka vyvolala v 
úèastníkoch stretnutia obavy z nepochopenia témy a cie¾a stretnutia.
Slovo si zobrala Mgr. Lýdia Brichtová, riadite¾ka Odboru integrácie obèanov so 
zdravotným postihnutím, ktorá sa vyjadrila, že nebola informovaná o tom, èo je cie¾om 
tohto stretnutia, aké sú kompetencie tejto pracovnej skupiny. 
Pani Reptová uviedla, že ministerstvo pripravuje tri nové zákony: zákon o sociálnych 
dávkach, zákon o sociálnych službách a zákon o zdravotne postihnutých a chce pozna� 
stanovisko zástupcov obèanov so ZP. O týchto zákonoch nemali informácie ani na 
Odbore integrácie.
Napriek tomu sa však debata rozprúdila hlavne okolo najèerstvejšieho problému a to 
zrušenia sekretariátu Rady vlády zástupcov obèanov so ZP, prepustenia dvoch 
pracovníèok a presunutie Márie Košútovej pod Odbor integrácie. Pani Košútová 
vyjadrila nesúhlasné stanovisko s týmto postupom a uviedla, že sa ve¾mi zhoršila 
situácia Rady vlády a jej postavenie. 

Pokrok v boji proti rakovine
Vedci objavili gén, ktorý riadi angiogenézu - krvné vyživovanie nádorov. Presnejšie, 
gén z nejakého dôvodu prestane produkova� látku tombospondin, ktorá pokia¾ sa 
nedostáva na potrebné miesto, spôsobí rast nádoru.

Z NAŠEJ ÈINNOSTIOzvena 1/2003
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Poslanec Bódy navrhol, že bude iniciova� vytvorenie mimoparlamentného výboru pre 
otázky obèanov so ZP, ktorý by pracoval priamo v Národnej rade a kritizoval 
postavenie Rady vlády. 
Nespokojnos� s postavením Rady vlády vyjadril aj B. Mamojka. K zákonu o sociálnej 
pomoci poznamenal, že sociálna prevencia a sociálne poradenstvo sú naïalej v zákone 
diskriminované a nie sú financované tak, ako by to bolo potrebné.
Za OMD sa vyjadrila A. Madunová, potvrdila, že sociálne poradenstvo a prevencia sú 
napriek ich dôležitosti neustále utláèané do úzadia. Dôsledky poslednej novely zákona 
o sociálnej pomoci sú ve¾mi zlé, zníženie hodinovej sadzby osobnej asistencie, vyòatie 
druhého mechanického a elektrického vozíka, zúženie okruhu osôb pri poskytovaní 
príspevku na motorové vozidlo zhoršilo postavenie obèanov so ZP.
Poslanec Bódy doplnil, že bude iniciova�, aby sa vozíky uhrádzali len zo 
"zdravotníctva" prostredníctvom rozšíreného Lieèebného poriadku.
Helena Woleková uviedla, že cie¾om novely zákona o sociálnej pomoci mala by� väèšia 
adresnos� po ktorej volali všetci, nie plošné znižovania kompenzácií. 
Pani Reptová diskutujúcich neustále vyzývala, aby sa vrátili k pôvodnej téme stretnutia 
a navrhli nejaké riešenia, celkovo však stretnutie vyznelo dos� rozpaèito. Závery 
stretnutia nám s¾úbili posla�, do dnešného dòa sme však niè nedostali. 
Úèastníci: 
O¾ga Reptová - poradkyòa ministra, Lýdia Brichtová, Kvetoslava Repková - Odbor 
integrácie obèanov so ZP, Helena Woleková - konzultantka podpredsedkyne NR SR, 
Branislav Mamojka - Únia nevidiacich a slabozrakých SR, Mária Košútová - Rada 
vlády zástupcov obèanov so ZP, Viera Záhorcová - Agentúra podporovaného 
zamestnávania, Patrícia Jariabková, Andrea Madunová - OMD v SR
Poslanci NR SR: Peter Bódy, Eva Èerná. 

k k k

Vypadne pojem "invalidný" zo zákona o sociálnom poistení?
Zostane obmedzenie súbehu príjmu a invalidného dôchodku naïalej v zákone o 
sociálnom poistení?

Z iniciatívy poslanca Petra Bódyho sa stretli niektorí zástupcovia organizácií 
zastupujúcich obèanov so zdravotným postihnutím (OMD - Madunová, AOZPO - 
MUDr. Orgonášová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Mamojka, CSŽ - ¼. 
Grièová, J. Griè), aby vyjadrili svoje stanovisko k pojmu "invalidita, invalidný obèan", 
ktorý sa používa v zákone o sociálnom poistení. 
Poslanec Bódy navrhol, aby sa namiesto tohto termínu používal iný, ktorý lepšie 
vyjadruje zmysel a nepôsobí dehonestujúco. Na stretnutí sa neprijalo závereèné 
stanovisko, MUDr. Orgonášová uviedla, že by sme mali poèka� na stanovisko 
jazykovedcov, ktorí práve tento problém riešia.
Zástupcovia obèanov so ZP v diskusii vyjadrili stanovisko, že závažnejším problémom 
zákona o sociálnom poistení je obmedzenie súbehu mzdy a invalidného dôchodku. Aj 
keï sa úèinnos� zákona oddialila (od 1. 1. 2004) toto ustanovenie v òom zostalo. 
Poslanec Bódy sa vyjadril, že v terajšej vládnej koalícii je dostatoèná vô¾a na to, aby sa 
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prijala novela zákona, ktorá obmedzenie súbehu odstráni. 

k k k

Konferencia "Rovnos� príležitostí pri zamestnávaní obèanov so ZP”
zo dòa 17. 1. 2003 

Bola venovaná projektu podporenému programom Phare Access, vytvoreniu štyroch 
Agentúr podporovaného zamestnávania (APZ) na Slovensku, v Banskej Bystrici, vo 
Vranove nad Top¾ou a dvoch v Bratislave. 
Na konferencii boli prítomní aj partneri z Rakúska s ktorými APZ poèas projektu 
spolupracovali. Poèas príspevkov hostia z Rakúska ve¾mi pozitívne hodnotili výsledky 
APZ na Slovensku, napriek krátkemu èasu od ich vzniku majú vysoké percento 
úspešnosti zamestnávania klientov. 
Za slovenskú stranu okrem iných vystúpili s príspevkami:
PhDr. Viera Záhorcová, APZ n. o. - Bratislava 
Výsledky èinnosti APZ v roku 2002 - poh¾ad aj do analýzy
Mgr. Elena Kopcová
Význam skupinovej práce s klientmi so ZP pre ich uplatnenie sa na trhu práce
Mgr. Eva Tatarková
¼udia so zrakovým postihnutím v procese prípravy na zamestnanie a umiestnenia na 
trhu práce
Mgr. ¼uboš Sopoliga, APZ n. o. Vranov nad Top¾ou
Regionálne špecifiká v èinnosti APZ 
Štefánia Molitorisová
Prípadové štúdie klientov 
PhDr. Katarína Sabová, Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné 
zdravotné postihnutia 
Výsledky projektu podporované zamestnávanie zdravotne postihnutých osôb
Skúsenosti s podporovaným zamestnávaním klientky so sluchovým postihnutím
Gerard Kubíny, APZ n. o. Banská Bystrica
Agentúra podporovaného zamestnávania
Mgr. Peter Barin
Dôležitos� skorého zaèlenenia obèanov so zdravotným postihnutím do pracovného 
procesu - motivácia k aktivite (kazuistika)

Konferencia ukázala, že v súèasnej dobe, keï je na trhu práce ve¾mi ve¾ká konkurencia 
je ve¾mi dôležité poskytova� "podporu" obèanom s postihnutím formou APZ, aby boli 
schopní umiestni� sa na trhu práce a obstá� v òom. 

k k k

Úprava génov v myši
Vedci v Houston, USA, upravili myš tak, že sa môže prežiera� a prežiera�, ko¾ko sa jej 
páèi a napriek tomu je štíhlejší ako myši prírodné.
Deje sa tak blokáciou enzýmu, ktorý umožòuje ukládanie tuku v tele. Nové myši sú 
zdravé a aktívne. Mnoho laboratórií v USA usilovne h¾adajú “liek” na obezitu.

Z NAŠEJ ÈINNOSTIOzvena 1/2003
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Cesta k nezávislému životu aj pre telesne postihnutých obèanov z Domova 
sociálnych služieb v Prešove

Na pozvanie obèianskeho združenia ZOM Prešov, ktoré realizuje projekt "Osobná 
asistencia - prístup k rovnoprávnemu spoloèenskému zapojeniu telesne postihnutých 
obèanov z DSS v Prešove" som sa dòa 18. 2. 2003 zúèastnila na stretnutí klientov, ktorí 
sú do projektu zapojení. Niektorí z nich sú èlenovia OMD. Príspevok som venovala 
osobnej asistencii a všetkým dôležitým otázkam okolo nej, skúsenostiam, ktoré sme 
poèas realizácie Agentúry osobnej asistencie získali. 
Úèastníci projektu ve¾mi živo diskutovali a zaujímali sa o všetky okruhy a otázky o 
osobnej asistencii, preto dúfam, že sa mi podarilo odovzda� im èo najviac informácií. 
Držím im palce, aby sa im podarilo získa� nezávislos� a samostatnos� a aby osobná 
asistencia bola prostriedkom, ktorý im pomôže zvládnu� problémy "tam, vonku". 

Mgr. Andrea Madunová

Z NAŠEJ ÈINNOSTI - PÍŠETE NÁM Ozvena 1/2003

Uverejnené èlánky prezentujú názor a postoj autorov. 
Redakcia Ozveny ich uverejòuje vychádzajúc

 z princípu názorového pluralizmu. 

Vážení priatelia,
Úvodom môjho listu Vám prajem ve¾a zdravia, š�astia a úspechov vo Vašej práci ako i v 
osobnom živote. Požehnaný nový rok 2003.
Zároveò sa Vám chcem poïakova� za finanènú pomoc v sociálnej núdzi. Kým som 
všetko vybavila, zastihla ma choroba, ktorá ma pripútala na lôžko, preto sa ozývam 
oneskorene. 
Som sklamaná z nového zákona, ktorý znižuje kompenzácie napriek Vašej snahe. A tiež 
ma mrzí, že pani Grièová odstupuje z funkcie.  Prajem jej ve¾a zdravia, lásky a spokoj-
nosti. 
Zostávam zo srdeèným pozdravom, Vaša èlenka

Kosibová Anna

Otvorený list poslancom a ministrovi MPSVR:
Môj manžel a ja sme èlenmi Organizácie muskulárnych dystrofikov a pravidelne 
dostávame èasopis Ozvena, ktorý vydáva. Informuje nás, dá sa poveda� o všetkom, 
hlavne o svete vozièkárov. Ja a môj manžel zastupujeme našich dvoch synov-myopatov. 
Sú vozièkári a preto nemôžem sedie� so založenými rukami a ticho sa pozera� ako sa im 
a aj nám, rodièom, rúca svet pod nohami. Verte mi, že dlho nám aj našim synom trvalo, 
kým sme prišli na to, ako ži� s touto zákernou chorobou. Pomohla nám hlavne OMD, za 
èo im zo srdca ïakujem.
Keï som si preèítala o poslednej novele zákona o sociálnej pomoci, povedala som si, 
teraz je rad na mne, aby som sa postavila, nie iba za moje deti, ale za celú OMD. 
Nesúhlasím s novelou zákona. Moji synovia potrebujú nevyhnutne k životu aj mecha-
nický aj elektrický vozík. Mechanické im slúžia na presuny po dome a v škole, elektric-
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kými vozíkmi sa pohybujú všade tam, kde je to možné, hlavne vonku, pomáhajú im 
osamostatni� sa. Potrebujú ich tak, ako Vy, Vaše nohy!  Že nemajú nárok na druhý 
mechanický a elektrický vozík? Uvedomujete si, ko¾ko stojí takáto pomôcka? Od 30 
tisíc korún vyššie. Kde mám vzia� potrebné financie, èo mám poveda� de�om? 
Chcela by som chodi� do práce a zarába� potrebné financie. Nie je to možné, opatrujem 
svojich dvoch synov. Zníženie príspevku za opatrovanie je drastický zásah, po všetkých 
zníženiach kompenzácií prídeme o vyše 3 tisíc korún mesaène, nehovorím o zvyšovaní 
cien energií. Ako ïalej ži�? Vysvetlí to niekto mojim dvom de�om?
Ja som bola zástankyòou vstupu do EÚ, uvedomujem si, že bez ekonomických reforiem 
sa nikam nepohneme, ale prekáža mi, že ste nás a ¾udí s postihnutím zahnali do kúta. 
Neviete si predstavi�, èo musím každý deò absolvova�. Ja mám 55 kg, môj starší syn má 
62 kg, mladší 48 kg. Denno-denne ich dvíham nieko¾kokrát, každý deò nieko¾koráz 
obliekanie, vyzliekanie, presuny na WC... Budeme to robi�, pokia¾ budem vláda� a s 
láskou, ale zaráža ma ako málo si ceníte ¾udí, ktorí bez reptania a statoène nesú svoj 
údel, starajú sa o svoje deti, neodložia ich do nijakej štátnej inštitúcie a nespoliehajú sa 
na to, že sa im niekto o ne postará!
Rozhodli ste sa zmeni� aj peòažný príspevok na kúpu motorového vozidla, pod¾a toho 
auto nebude môc� by� poskytnuté tým, ktorí nepracujú, neštudujú, nenavštevujú 
zariadenie. A kde sú tí ostatní, ktorým zdravotný stav takéto denno-denné aktivity 
nedovo¾uje robi�? Veï to sa týka opä� tých naj�ažšie postihnutých imobilných ¾udí. Tí 
už nemajú právo na niè? 
Moji synovia napriek �ažkým dôsledkom myopatie majú svoje zá¾uby, len èo sa oteplí, 
nesedávame doma. Chodíme celá rodina k vode na ryby, na výlety, na rôzne výstavy a 
ve¾trhy. Moji synovia sú vïaka tomu, že s nimi chodíme autom rozh¾adenejší, o všetko 
sa zaujímajú, kde sa nachádzame, aké sú tam hory, príroda, nestratili by sa ani v 
zahranièí. Snažíme sa ži� normálne. Ale to asi vozièkári nesmú. To znamená, že ak nám 
terajšie auto, ktoré už má osem rokov doslúži, nebudeme ma� nárok na nový príspevok, 
lebo moje deti do školy ïalej zo zdravotných dôvodov nepôjdu.
Znížil sa príspevok na auto na 180 tisíc korún. Máte preh¾ad o cenách áut? Ak áno, 
zistíte, že aj za starý, 
ojazdený Forman alebo 
Favorit pýtajú minimál-
ne 100 tisíc korún. Oplatí 
sa kúpi� si staré auto? 
Veï osoba s postihnutím, 
ktorá dostane príspevok 
h o  m u s í  v y u ž í v a �  
minimálne sedem rokov. 
Za 180 tisíc korún si 
nikto spo¾ahlivé auto 
nekúpi. Auto je pre život 
è l o v e k a  n a  v o z í k u  
nevyhnutnos�ou. Bez 
neho sa nikam nepohne, 
zbližuje ho s okolím, 
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umožní mu ís� všade, pretože autobusy a vlaky sú pre ¾udí na vozíkoch nedostupné. 
Skúste nad tou vašou novelou trochu porozmýš¾a� a nie bezhlavo dvíha� ruky za každú 
reštrikciu. Pripadá mi to celé ako návrat spä�, do minulosti, keï boli ¾udia s postihnu-
tím na okraji spoloènosti. 
Uvedomte si, že aj na vozíku vyrastajú géniovia. Verte, že keï sa na Slovensku zmenil 
režim, tak som sa tešila, lebo som si myslela, že sa koneène otvárajú dvere nádeje aj pre 
¾udí s postihnutím. Nezatvárate ich znovu pred nimi? Ak to urobíte, zlomíte ve¾a nádejí 
a sàdc týchto ¾udí. Nemôžete ich predsa iba tak, bez vysvetlenia oddeli� od spoloènosti. 
Sú na  vozíkoch ale rozmýš¾ajú rovnako ako zdraví ¾udia. Iba osud sa s nimi kruto 
zahral ale oni dokážu by� silní a nedajú sa zlomi�. Dajte im priestor a šance na sebarea-
lizovanie a nedávajte im najavo váš ¾ahostajný postoj. 
Ja som  matka dvoch �ažko telesne postihnutých chlapcov, viem, ko¾ko je v nich sily a 
lásky. Dnes je svet plný zlých ¾udí ale v nich nikdy nebolo zlo. Rozsievajú okolo seba iba 
lásku. Ja to cítim každý deò. Ak budete chcie�, dajú z nej aj vám. 
S pozdravom, rodièia dvoch chlapcov s muskulárnou dystrofiou 

Renáta a Stanislav Fanèovièovci 

Vážení èlenovia OMD,
patrím medzi tzv. pasívnych èlenov našej organizácie. Po �ažkostiach, ktoré som 
prekonal mi nedá a musím sa podeli� so svojim skúsenos�ami aj s Vami.
Takmer 2 roky som èakal na kompletné posúdenie z odboru sociálnych vecí. Moje 
osobné návštevy, èi telefonáty na Okresný úrad boli odbité s odpoveïou: "Musíme 
dodrža� poradie! Musíte vydrža�!" Nechcem rozobera� všetky �ažkosti a nepríjemnosti, 
ktoré som musel podstúpi�, veï mnohí z Vás ich prekonali tiež. Mal som dojem, že 
preš¾apujem na mieste.
Po písomnom i telefonickom dohovore s pani Grièovou som navštívil našu poradòu 
OMD na Banšelovej ulici v Bratislave. Pani Grièová spolu s pani Madunovou ma 
povzbudili, poradili mi, usmernili ma ako mám ïalej postupova�. Posudkový tím ma 
èoskoro navštívil. Dali mi na vedomie, že všetky moje požiadavky nemôžu by� splnené v 
plnej miere. Ale s koneèným rozhodnutím som bol spokojný. Bez pomoci pani Grièovej 
a Madunovej by som takýto posudok nedosiahol. Preto sa im chcem poïakova� za 
pomoc, ktorú mi preukázali.
Zároveò by som Vás, ktorí potrebujete pomoc chcel vyzva�, aby ste zobrali pero, papier, 
zdvihli telefón, napísali, èi zavolali, prípadne osobne navštívili poradenskú službu 
OMD na Banšelovej. Z vlastnej skúsenosti viem, že nám vždy pomôžu a poradia. 
Ešte raz, ïakujem!

Imro Horváth

Ahoj Ozvena!
Na zaèiatku listu všetkých Vás srdeène pozdravujem a prajem ve¾a zdravia a lásky a 
pracovných síl pri tvorení èasopisu a pomáhaní ¾uïom, ktorí sa na Vás obracajú o 
radu. Ïakujem aj za trièko a mikulášsku èižmièku, ktorú ste mi poslali za výhru za 
krížovku. Chcem Vám napísa� opä� nieèo o sebe. Odvtedy, èo som sa vydala uplynulo 
vyše roka. Stále som pracovala ako krajèírka. Pomaly sme si s manželom zaèali 
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prerába� domèek. Nemal kúpe¾òu a tak sa manžel pustil aj do nej a keïže je ve¾mi 
šikovný, zvládol to sám. Medzitým prišiel o prácu, lebo v jeho pôvodnom zamestnaní sa 
prepúš�alo. Šanca zamestna� sa je malá, ale niè sa nedá robi�, musí skúša� ïalej, taká je 
doba.
Ja som v januári otehotnela, ve¾mi som sa o to malé stvorenie bála, len aby bolo zdravé, 
vždy som sa modlila. Lebo už som bola raz tehotná, ale v druhom mesiaci som potratila. 
Ve¾mi nám to bolo ¾úto, lebo sme si priali ma� deti. O štyri mesiace sa mi podarilo znovu 
otehotnie�, èo aj pani doktorka gynekologièka považovala za zázrak. Boli sme takí 
š�astní, každý deò sme prežívali ve¾kú rados�. Keï som bola v šiestom mesiaci, 
neš�astne som spadla a zlomila som si ruku, lebo som si chránila bruško pred pádom. 
Naš�astie sa bábätku niè nestalo ale moja zlomenina bola ve¾mi komplikovaná a èakala 
ma operácia. Mala som strašné bolesti, nemohla som užíva� nijaké lieky. Tak ¾ahko na 
tie dni nezabudnem, v noci som kvôli bolestiam nemohla spáva�, len som chodila z izby 
do izby, manžel mi bol stále nablízku a povzbudzoval ma. Ale hlavne naše die�atko mi 
dávalo silu, aby som vydržala. A 7. októbra 2002 sa nám narodil chlapèek, krásny, 
zdravý Adrianko, vážil 3,40 kg a meral 51 cm. Takí sme obaja ve¾mi š�astní, naša láska 
rastie a kvitne a my si rozumieme. Malý Adrianko bude ma� štyri mesiace, krásne sa 
usmieva, zaèína dvíha� hlavièku keï ho dáme na bruško. Je dobrý, v noci spinká a som 
š�astná, že ho môžem koji�. Už má 7 kg. 
Takže, toto je teraz môj život a som ve¾mi š�astná, že naše manželstvo je práve takéto. 
Toto je zmysel života pre ktorý sa oplatí ži�. 
Všetkých Vás pozdravuje Vaša èlenka 

Katka Za�ková 
Poznámka redakcie: Milá Katka, ani nevieš, ako ve¾mi nás potešil list od Teba a 
správa, že si š�astná mamièka. Želáme aj naïalej celej Tvojej rodine pevné zdravie a 
ve¾a lásky. Budeme radi, ak nám a aj ostatným èlenom OMD opä� niekedy napíšeš ako 
sa máte. Všetci Ti držíme palce! 

Milá OMD!
Už mnohokrát som sa s Vami delila so svojimi skúsenos�ami a prosila Vás o radu a 
pomoc telefonicky, tentokrát som sa rozhodla pozdravi� Vás listom. Ve¾mi pekne Vám 
ïakujem za všetky informácie, rady a pomoc. Bez nich by som sa ïaleko nedostala a 
neviem, èi by som pri vybavovaní nieèo dosiahla. Ïakujem aj za môjho brata, ktorý bol 
èlenom OMD len krátko, ale aj vïaka Vám mal život na chví¾u ¾ahší.
Práve s mojim bratom sa spája moja najnovšia skúsenos� s ktorou sa chcem s Vami 
podeli�. Môj brat nás ve¾mi náhle opustil a nezostal nám po òom iba smútok a boles� v 
srdci ale aj záväzok, dorieši� záležitosti na odbore sociálnych vecí. Nedoriešenými 
záležitos�ami boli: nevyplatená osobná asistencia a vrátenie pomernej èiastky 
peòažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla. Po h¾adaní rôznych 
riešení a zháòaní informácií sa tieto záležitosti stali predmetom dedièského konania. 
Keïže auto sme kúpili s nebohým bratom spoloène, mala som záujem sta� sa vlastníkom 
auta ja. Naši rodièia sa vzdali práva dedi� v prospech mòa a tak som sa stala dedièkou 
aktív aj pasív, èo v koneènom dôsledku znamená:
1) osobná asistencia bude vyplatená prostredníctvom mòa, z èoho pre mòa vyplýva 
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povinnos� poplatok notárovi (2%) a daò z dedièstva. Toto riešenie vôbec nie je 
vhodné a som presvedèená, že vyplatenie èiastky za odpracovanú osobnú asistenciu 
by malo by� riešené úplne inak.

2) vrátenie pomernej èiastky peòažného príspevku na kúpu auta pripadlo samozrejme 
mne, ale aj z tejto èiastky som musela zaplati� poplatok notárovi (2%). Jediné, èo ma 
potešilo bolo, že som sa s odborom sociálnych vecí mohla dohodnú� na splátkovom 
kalendári. 

Toto je len minimum skúseností, s ktorými som sa ja, èlovek s postihnutím za posledných 
30 rokov stretla. Myslím, že každý z Vás má bohatú zbierku zážitkov a skúseností, ktoré 
prežije iba "vïaka" svojmu postihnutiu.
Ešte by som rada napísala pár pripomienok k úprave novely zákona o sociálnej pomoci. 
Bola som ve¾mi prekvapená, že sa tieto zmeny udiali práve v èase, keï sa snažíme 
priblíži� k životnej úrovni západnej Európy. 
Najviac ma prekvapili zmeny týkajúce sa poskytnutia PP na kúpu auta. Som Bohu 
vïaèná, že po rokoch èakania a napriek mnohým �ažkostiam pri vybavovaní sme si 
stihli auto kúpi� ešte vlani (keïže nepracujem, teraz by to už nebolo možné). Páni 
poslanci si nevedie predstavi�, èo je to by� celý život v jednej dedine a dosta� sa niekde 
iba vtedy, ak sa niekto z¾utuje a má èas a chu� ís� niekam s postihnutým èlovekom. 
Vïaka osobnej asistencii a svojmu autu mám možnos� dosta� sa kamko¾vek a ži� 
plnohodnotný život. Keï sa môj zdravotný stav zhoršil a zostala som odkázaná na 
individuálnu dopravu, prežila som �ažké obdobie a hoci som vïaka ochote rodiny a 
známych mala obèas možnos� dosta� sa mimo bydliska, moja izolovanos� sa odrazila 
na mojom zdravotnom stave. Aj keï èlovek nepracuje (napriek mojej snahe pracova� sa 
mi v našom regióne nepodarilo prácu nájs�) môže slúži� ¾uïom aj svojou prítomnos�ou 
medzi nimi.
Zlúèenie PP na hygienu a opotrebovanie šatstva sa mi zdá ve¾mi radikálne. Na 
kompenzáciu všetkých potrieb, ktoré zahàòali tieto peòažné príspevky to nepostaèuje. 
Zarážajúce je aj zníženie hodinovej sadzby pri výkone osobnej asistencie, nako¾ko 
hodnota ¾udskej práce rastie, je nepochopite¾né, že pri tak nároènej práci nebola 
ponechaná aspoò pôvodná hodinová sadzba.
S takýmito úpravami zákona o sociálnej pomoci zostanú postihnutí zase izolovaní (ako 
v èase socializmu) a naša spoloènos� aj zabudne, že existujú postihnutí ¾udia, ktorí by 
radi žili plnohodnotným životom.
Tentoraz nie je môj list ve¾mi optimistický, pretože som sa chcela s Vami podeli� o svoju 
osobnú skúsenos� a reagova� na zmeny zákona, ale sú v živote aj pekné chvíle i keï je 
ich menej a o tie sa s Vami podelím možno nabudúce.
Želám Vám ve¾a zdravia, trpezlivosti a na každom kroku Božiu pomoc. 

Blažena Mladá, 
Vieska nad Žitavou 

Vážená OMD,
rada by som reagovala na Vašu výzvu prispie� svojim názorom do diskusie o novele 
zákona o sociálnej pomoci ktorá platí od 1. 1. 2003. Táto novela sa týka aj mòa, pretože 
som obèianka s �ažkým zdravotným postihnutím, invalidná dôchodkyòa. Mnohí s týmto 

PÍŠETE NÁM Ozvena 1/2003

22



postihnutím majú ve¾ké �ažkosti vôbec sa hýba� a ako-tak preži� každý deò. K takým 
¾uïom patrím aj ja. Preto je jasné, že si sami nemôžeme finanène pomôc� prácou a sme 
odkázaní na sociálnu pomoc od štátu. A keïže máme naozaj aj rôzne zvýšené výdavky, 
túto pomoc skutoène potrebujeme. V tomto prípade to nie je žiadna fráza. 
Vieme, že táto sociálna pomoc ide z daní všetkých obèanov tohto štátu. Je to tak 
zabezpeèené zaiste preto, lebo každý z týchto obèanov sa môže dosta� do situácie, že 
bude potrebova� takúto pomoc. Ak by niekto chcel tento systém zneužíva�, môže sa mu 
to môže podari�, ale urèite by nemali by� všetci zdravotne postihnutí tzv. hádzaní do 
jedného vreca. V tejto novele naozaj adresnos� ustúpila reštrikciám. Urèite aj preto, 
lebo to prvé si vyžaduje viac námahy a skutoèný záujem a ¾udský prístup.
V neposlednom rade vláda navonok proklamuje snahu vstúpi� do Európskej únie, ale 
zrejme pri tom zabúda, že sa to vz�ahuje aj na jej schopnos� postara� sa o to, aby 
zdravotne postihnutí mohli ži� dôstojným životom.
Úsporné opatrenia sú potrebné, ale spori� spôsobom, že sa bude znižova� životná 
úroveò odkázaných ¾udí je nespravodlivé. Konkrétne by som chcela spomenú� to, že 
vláda znížila výšku odmeny za jednu hodinu osobnej asistencie a to, že sumu, ktorá bola 
závislá od výšky životného minima zmenila na fixnú èiastku. To spôsobí, že mnohí budú 
ma� problém nájs� si osobného asistenta, pretože ¾udia nebudú ochotní robi� túto 
nároènú prácu za  takú nízku odmenu. Ïalej by som spomenula to, že bol znížený aj 
peòažný príspevok za opatrovanie. V obidvoch prípadoch sa môže sta�, že mnohí 
zdravotne postihnutí budú nútení uvažova� o ústavnej starostlivosti. 
Keï sa to tak vezme, tak ak sú si všetci obèania tohto štátu rovní, tak by vládni politici 
mali rovnako zníži� svoje platy, ktoré sú tiež z daní daòových poplatníkov, ale k tomu, 
ako vieme, nedošlo. Z toho plynie pouèenie, že vládni a ostatní politici sa považujú za 
vyšších a nadradených nad ostatných obèanov.
Táto novela ukázala, že nikto z kompetentných nemal to¾ko ¾udskej cti a slušnosti, aby si 
sadol a porozmýš¾al, aké dôsledky to bude ma� na tých, o ktorých životoch rozhoduje. 
Napriek tomu, že svoj názor posielam dos� neskoro po Vašej výzve, verím, že som aspoò 
trochu pomohla v tejto veci. Vopred Vám ve¾mi pekne ïakujem, že aj v mojom mene 
budete predklada� pripomienky vláde a poslancom. 

Vaša èlenka   z Prešova

Milá OMD!
Chcela by som aj ja reagova� na novelu zákona o sociálnej pomoci. Som matka 
zdravotne aj mentálne postihnutého syna o ktorého sa celodenne starám. Zmeny v 
zákone, týkajúce sa peòažných príspevkov na kompenzáciu nám urèite život nevylepšili. 
Mòa ale najviac pobúrila zmena v podmienkach nároku na peòažný príspevok na kúpu 
osobného motorového vozidla.
Dos�, èo už v minulosti bol zmenený zákon, že staré ojazdené auto nám musí vydrža� nie 
5 ale 7 rokov, tak teraz už nemáme nárok na žiadne. Môj syn síce nenavštevuje školu ani 
zamestnanie, ale ve¾mi rád chodí na spoloèenské podujatia, má rád ¾udí, kolektív detí, 
musí absolvova� rehabilitáciu na udržanie jeho zdravotného stavu a v neposlednom 
rade musíme chodi� aj po lekároch, ako každý èlovek. 
Neviem, ako to pôjde ïalej bez auta, asi si bude musie� zvyknú� sedie� doma a celá 
rodina s ním (lebo bez neho nikam nechodíme). Z našich platov sa na auto našetri� 
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nedá, ale to zrejme pánov poslancov netrápi. Hlavne, že doteraz rozdávali autá 
každému, kto mal aspoò palicu, alebo rodinám s chodiacimi de�mi, rodièom, ktoré to 
svoje die�a do auta ani neposadili, bolo zavreté doma a teraz na to musí doplati� èlovek 
imobilný, ležiaci, �ažký, ktorý je bez auta stratený. 
Je nám z toho všetkého "naniè", ale aspoò vidíme, ako dokážu ¾udia s vysokými platmi 
rozhodova� o nás ostatných, ktorí sme sa nie vlastnou vinou dostali do takejto situácie. 
Na záver chcem, milá OMD, zažela� všetkým èlenom pevné zdravie, ve¾a lásky a 
pochopenia a lepší život. 

Vaša èlenka Zita Graèková
 so synom Pa¾kom 

PÍŠETE NÁM - Z VAŠEJ TVORBY Ozvena 1/2003

A život ide ïalej ...

Peter a Mária boli mladí ¾udia ako stovky iných. Ona štíhla, vysoká, postavu jej 
závidela nejedna z rovesníèok. Èiernooká blondínka - táto kombinácia táto kombinácia 
jej dodávala zvláštne èaro. V práci zodpovedná, pacienti si ju nevedeli vynachváli�, 
vždy sa tešili, keï mala nastúpi� do služby ona. No ona bola plachá, nijako nechcela 
vynika�, skôr naopak. Peter bol jedináèik, žili s matkou-vdovou sami vo ve¾kom 
rodinnom dome. Od malièka mal všetko, po èom zatúžil. Hoci ho matka nerozmaznáva-
la, bol dos� sebavedomý, suverén. Dievèatá ho obletovali a on toto aj patriène využíval, 
podchví¾ou ho bolo vidie� s inou.
Po operácii slepého èreva sa na Máriu doslova prilepil. A už sa jej nepustil, až kým 
neprivolila k sobášu. Po roku im pribudol do rodiny malý uzlíèek, rozkošná bábika 
Zuzanka. Každý, kto ju uvidel, tvrdil, že z nej raz vyrastie krásavica. Ich manželstvo sa 
zdalo normálne, spokojné. Matka, s ktorou žili pod jednou strechou im pomáhala ako 
vedela. Bolo teda len samozrejmé, že Mária po roku nastúpila opä� do práce.
�ažko poveda�, kedy sa u Petra objavil návyk na alkohol. Zo zaèiatku teda rozhodne 
nepil, no potom to prišlo nenápadne, postupne, tu pohárik, tam dva, sem-tam prišiel v 
dobrej nálade. Zo zaèiatku to Mária tolerovala, i keï sa jej to nepáèilo. Až keï v dome 
záhadne mizol alkohol a on bol voèi nej obèas agresívny, dôrazne ho napomenula. No a 
potom ho párkrát kamaráti doslova doniesli domov na mol opitého. To už Mária vedela, 
že je zle. Najhoršie to bolo po smrti matky, boli dni, keï bol opitý tri-štyri dni v kuse. 
Zamestnávate¾ ho prestal trpie�, dostal výpoveï. Kým doteraz popíjal po veèeroch, 
odteraz sedel v krème až do rána.
To malé Zuzanka bola už prváèka. Snaživá, pedant po mame. Raz prišla zo školy, dom 
zamknutý, ona k¾úèe ráno zabudla doma. Matka mala poobednú, otec kde inde ako v 
krème. Vonku lialo ako z krhly, bol november a nepríjemne sychravo. Kým Zuzanka 
zašla po k¾úèe do krèmy na druhý koniec dediny, premokla do nitky. Veèer mala teplotu, 
ráno už bolo oèividne zle. Blúznila, �ažko dýchala a mama usúdila, že je to prípad na 
hospitalizáciu, asi to bude zápal p¾úc. Chcela vola� sanitku, ale otec sa ponúkol, že ich 
zavezie autom.
Keï sa potom Mária v myšlienkach vracala k tomuto smutnému dòu, stále si vyèítala, 
preèo mužovi nevenovala v to ráno viac pozornosti. Ako to, že si nevšimla, že si už stihol 
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uhnú�. Zuzankin zdravotný stav ju však nato¾ko zamestnal ...
Sadli do auta. Dcéra ležala vzadu poprikrývaná dekami. Všetko sa udialo tak rýchlo. 
Staèila jedna zákruta a kotrmelcom nebolo konca-kraja. Zuzanka ležala desa� metrov 
od rodièov, vyletela predným sklom a na mieste bola màtva. Zlomenina spodiny 
lebeènej. Rodièia ležali dlhé týždne v bezvedomí na ARE. Peter ani nevedel, že si 
odkrútil delírium a Mária, keï sa po dvoch mesiacoch prebrala, prvé, èo ju zaujímalo, 
èo Zuzanka. A hoci jej krutú pravdu dávkovali postupne, bolo zrejmé, že stratila chu� 
ži�. Odmietala stravu, ignorovala lieèbu, bola apatická. Peter sa zotavoval rýchlejšie, 
napokon nemal to¾ko a tak �ažké zlomeniny ako Mária. Aj skôr nemocnicu opustil. No 
do Kováèovej na lieèenie išli spolu. Ona na vozíèku, on len s barlou, skôr ako jej 
pomocník a asistent, aby nebola úplne sama. Lenže ve¾a pozornosti si od neho neužila. 
Skôr ho zaujímali iné ženy. Cítil sa frajerom, nepil, tak si veril ako predtým.
Po rôznych doplòujúcich vyšetreniach sa Mária dozvedela hroznú pravdu: už nikdy 
nebude chodi�. Po návrate z lieèenia ju Peter bez výèitiek svedomia postavil pred taký 
fakt: chce sa s òou rozvies�. Veï èo s mrzáèkou, on je ešte žiadaný a ona pre neho nemá 
už žiadnu cenu. Tieto surové slová jej bez mihnutia oka povedal na rovinu. 
Márii sa zrútil svet. Zuzanka, vozíèek, rozvod, èi už toho nebolo dos�? Pane Bože, 
pomôž mi, ja už nevládzem. Preèo som radšej nezomrela? Hneï na druhý deò sa Peter 
zbalil a uvideli sa už len na rozvodovom konaní. Rozviedli ich na prvýkrát. On totiž už 
èakal die�a s novou partnerkou.
Èas plynul a ten je najmilosrdnejším lekárom. I keï jazvy ostali, rany sa zahojili a 
Mária dostala chu� do života. Dom i so všetkým zariadením ju bývalý manžel ve¾koduš-
ne nechal a ona si to prispôsobila tak, že aj s vozíèkom je v òom úplne samostatná. 
Vïaka schodolezu obýva dokonca aj horné podlažie. Dva razy v týždni jej príde 
poriadi� byt asistentka. Ona sa venuje svojej detskej zá¾ube: ma¾ovaniu. A hoci nikdy 
umenie neštudovala, jej ma¾by sú prekrásne a odborníci vravia, že sú na pozoruhodnej 
umeleckej úrovni. Je opä� vyrovnaná a pokojná a teraz už smelšie h¾adí do budúcnosti.

Emília Molèániová

VÝSTAVA
, 

V Nitre sa bude kona� 5. kontraktaèno-predajná výstava kompenzaèných a rehabilitaè-
ných pomôcok  HUMANOTECH  2003 v dòoch 10.-13.4.2003 vo výstavných  priesto-
roch Agrokomplexu. V sprievodnom programame sú 4 odborné semináre na nasledujú-
ce témy: 
10.4.2003 Nitra seminár: Partnerstvo proti zbytoènej smrti
11.4.2003 Nitra seminár: Nová "Medzinárodná klasifikácia funkènosti (ICF) 
dokument WHO
12.4.2003 Nitra seminár: Nové trendy vo vývoji kompenzaèných pomôcok, 
Informaèný systém pre ¾udí so zdravotným postihnutím (REHIS)
13.4.2003 Nitra seminár: Národný program podpory práv pacientov.  
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D e t s k ý  k ú t i k

Ahoj kamaráti,
polrok máte za sebou. Aby ste sa zabavili a precvièili si svoje vedomosti, do 
tohto èísla som pre Vás pripravila:

OSEMSMEROVKA

M V O M S K H

P I S A W X A

T E L A V I V

I D O Á O P A

P E K I N G N

N Ò B E R O A

UKRYTÉ ZVIERATÁ

Do nasledovných viet som ukryla mená troch zvieratiek. Nájdete ich?
1. Nepojedz všetok ten med, veï �a bude bolie� bruško.
2. Vo svojej záhradke som dopestoval ve¾mi peknú mrkvu.
3. Petrova myšlienka usporiada� výlet do hôr sa mi ve¾mi zapáèila.

 

DOPLÒOVAÈKA

V doplòovaèke je: 1. meno maèky, 2. dievèenské meno, 3. zvieratko, 4. voòavé 
korenie, 5. kožušinová èiapka, 6. dievèa, ktoré sa rado pekne oblieka a krášli.

I  C  A
I  C  A
I  C  A
I  C  A
I  C  A
I  C  A

DETSKÝ KÚTIK Ozvena 1/2003
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Správne odpovede posielajte do troch týždòov od doruèenia Ozveny na adresu:
Dana Drobcová
Pekárska 8
972 51 Handlová.

Správne odpovede z Ozveny 4/2002 sú:

ZISTI: Vianoèné
DOPLÒ:  Školský rok

PÍSMENKOVÝ HLAVOLAM  má dve riešenia:
A = 2 B = 3 C = 4 D = 1
A = 3 B = 2 C = 1 D = 4

Odmenu za správne odpovede posielame Ivanovi Brádòanskému z Popradu. 

Pripravila: Dana Drobcová

Viete, že
 všetky peniaze, zasielané odborom sociálnych vecí, vyplácané na základe 

zákona o sociálnej pomoci, môžu by� poukázané bezhotovostnou formou? K tomu, aby 
ste nemuseli èaka� na poštárku a peniažky boli poukazované do banky, staèí zasla� 
žiados� na “Váš” odbor sociálnych vecí. Možno ste sa už informovali o takejto 
možnosti poukazovania dávok a boli ste odmietnutí. Neváhajte a zašlite písomnú 
žiados� pod¾a nižšie uvedeného vzoru. V žiadnom prípade  neakceptujte prípadné ústne 
odmietnutie, ale trvajte na písomnej odpovedi, ktorá je vždy dôkazom...

Vzor:

Vec: Žiados� o vyplácanie dávok sociálnej pomoci bezhotovostnou formou
Podpísaný .................., narod. .............., r.è. ..............., pod¾a § 99 ods. 4 zákona NR SR 
è. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov žiadam o vyplácanie 
všetkých schválených dávok sociálnej pomoci prevodom na môj úèet èíslo ..................., 
vedený v peòažnom ústave ......................
P.S.: V prípade odmietnutia mojej žiadosti písomnú odpoveï s odôvodnením prosím 
zasla� na vyššie uvedenú adresu. 
Nezabudnite uvies� Vašu adresu, dátum a podpis. Ak máte zle skúsenosti s prácou 
“Vášho” odboru, tak sa na poštovnom oplatí nešetri� a zašlite žiados� doporuèene.

Dorastanie buniek v mozgu
Ukazuje sa, že zárodoèné bunky z kostnej drene po transplantácií putujú telom do mozgu 
príjemcu, a dorastú v bunku mozgovú. Je to prís¾ub pre lieèenie chorôb mozgu ako 
Parkinsonova èi Alzheimerova nemoc.
Vedci transplantovali zárodoèné bunky muža do ženy, vïaka rozdielu tak mali istotu a 
preh¾ad, kde bunky v tele príjemcu sú - tie vytvorili chumáèiky nových mozgových buniek.

DETSKÝ KÚTIK - INFORMUJEMEOzvena 1/2003
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Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
na základe rozhodnutia výkonného výboru rozdelila finanèné 

prostriedky získané
z kampane 1% takto:

- pani Skácelová (Bratislava) ......................................................34 821,- Sk
Túto sumu použila na doplnenie liekov na záchranu života, ktoré zdravotná 

pois�ovòa odmietla uhradi�.
- pani Drobcová (Handlová) ..........................................................  6 273,- Sk
Suma bola použitá na úhradu nákladov za prenájom dýchacieho prístroja, na ktorý je 
odkázaný syn Pa¾ko, postihnutý muskulárnou dystrofiou.
- pani Slováková (Kremnica) .......................................................  5 935,- Sk
Suma pomohla pri doplatení chýbajúcej èiastky za úpravu - debarierizáciu bytu - pre 
imobilného syna Milanka.
- pani Urbaníková (Bánovce nad Bebravou) ................................ 10 000,- Sk
Èiastka sa použila na doplatenie chýbajúcej èasti úhrady za elektrický vozík pre 
imobilného syna Janka.
- pán Rohá¾ (Humenné) .............................................................. 69 582,- Sk
Peniaze boli použité na kúpu elektronickej polohovacej postele a jej dovoz pre 
imobilného pána Rohá¾a, postihnutého muskulárnou dystrofiou.
- pani Kosibová (Nové Zámky) ................................................... 20 000,- Sk
Èiastka bola použitá na doplatenie chýbajúcej èasti ceny za kúpu osobného 
motorového vozidla pre �ažko chodiacu a sociálne odkázanú pani Kosibovú.
- pani Dohnálová ........................................................................ 20 000,- Sk 
Suma pomohla prekona� krízovú situáciu v rodine imobilnej pani, ktorá sa ocitla 
nieko¾ko mesiacov bez potrebnej starostlivosti.

ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME

V mene všetkých našich èlenov
úprimne ïakujem všetkým, ktorí využili svoje právo

a rozhodli sa pomôc�

ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME

Výkonný výbor OMD v SR touto cestou 
ïakuje

všetkým, ktorí svojou ochotou
a pomocou pri získavaní darcov

pomohli poda� pomocnú ruku tým,
ktorí to tak potrebovali!

ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME    ÏAKUJEME

INFORMUJEME Ozvena 1/2003
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PREPRAVNÁ SLUŽBA

Preprava telesne postihnutých imobilných obèanov a dôchodcov do kúpe¾ných a 
lieèebných domov, zdravotníckych zariadení a rekreaèných stredísk.
Doprava ku príbuzným, návšteva úradov verejnej správy, doprava na vlakovú, 
autobusovú stanicu alebo letisko. Návštevy kultúrnych alebo športových podujatí.
Sadzobník prepravy:
V cene za kilometer je zapoèítaná aj cesta vozidla spä� na stanovište.
Mestská preprava - pristavenie vozidla: 30,- Sk / 13,20 Sk/km

  èakanie: 2,- Sk/min.
Medzimestská preprava - pristavenie vozidla: 20,- Sk /18,70 Sk/km

  èakanie: 2,- Sk/min.
Zmluvne dohodnutá a pravidelná preprava Z ¼ A V A   20%

TÚTO SLUŽBU PREPLÁCA OKRESNÝ ÚRAD

CHCETE DOVOLENKOVA� V GRÉCKU?

Cestovná kancelária MIMA organizuje 12 až 15 dòové pobyty aj pre ¾udí s �ažkým 
telesným postihnutím, tak pre deti ako i pre dospelých, v prímorskom letovisku 
PARALIA. Izby v ubytovacom zariadení RENA sú 2-3-4 lôžkové štúdiá s kuchyòou, 
vybavené chladnièkou, varièom a základným riadom, vlastnou kúpe¾òou s WC a 
sprchovacím kútom.
Z¾avy majú ¾udia s �ZP, dôchodcovia nad 60 rokov, deti do 12 rokov.
Bližšie informácie získate na adrese:
Mária Kleinová
CK MIMA, s.r.o., ul. Matice slovenskej 8, 971 01 Prievidza, tel.: 046/5423581

BEZBARIÉROVÉ ZARIADENIA NA SLOVENSKU

Kúpe¾no-lieèebný dom ZSNP v Sklených Tepliciach 
je po rekonštrukcii bezbariérový a prístupný aj pre 
¾udí na vozíku. Do jedálne sa dá dosta� schodisko-
vou plošinou a sprístupnená je aj èas� zariadenia 
kde sa poskytujú procedúry. Zariadenie má bezba-
riérovú izbu a do vý�ahu sa dá dosta� aj na elektric-
kom vozíku. Parkovanie áut je umožnené priamo 
pred zariadením.
Kúpe¾no-lieèebný dom ZSNP
966 03 Sklené Teplice, www.zsnpkld.sk
Tel.: 045/6771051 

INFORMUJEMEOzvena 1/2003
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ZLATÉ MORAVCE A BARIÉRY

Dostali sme od našej èlenky, Boženy Mladej, rozsiahly preh¾ad prístupnosti  budov v 
Zlatých Moravciach, za ktorý ïakujeme. V Ozvene uvádzame len tie objekty, ktoré sú 
bezbariérové, alebo maximálne majú jeden schod:
Ulica, èíslo: Názov budovy: Poèet schodov:
SNP 1. Kostol sv. Michala 1
Sládkovièova 1. Okresný úrad 0
Nám. A. Hlinku 1. Mestské kultúrne stredisko, knižnica a múzeum 1
Nám. A. Hlinku 2. Potraviny 0
Nám. A. Hlinku 3. REBLEX 0
Nám. A. Hlinku 4. Kníhkupectvo 1
Nám. A. Hlinku 8. SNACK BAR 0
Nám. A. Hlinku 9. Bižutéria, U mnícha, trafika, notár 1
Nám. A. Hlinku 9. Malý princ, stávková kancelária 0
Nám. A. Hlinku 14. Základná umelecká škola 0
Nám. A. Hlinku 28. Lekáreò IRIS 1
Nám. A. Hlinku 28. Neštátne medicínske centrum 0
Nám. A. Hlinku 30. Video-požièovòa, Eurotel 0
Župná 5. Elektrospotrebièe U Valenta 1
Župná 6. BOBA MÓDA 1
Župná 7. OBUV 1
Župná 8. MODEX 1
Župná 9. Oprava obuvi, záhradne potreby 1
Župná 10. ODEVY TEXTIL, Pizzeria Bar 1
Župná 11. Novinový stánok 0
Župná 12. Bankomat 1
Župná 19. Kino Tekov 1
Župná 21. Ovocie-zelenina 1
Župná 24. Zlato, striebro, Orange, papiern. M-EFEKT,

zlatníctvo BAJAN - GOLD 1
Župná 36. Ovocie-zelenina, Zlato a oprava hodín,

Svadobný salón, potraviny IMA,Bar Admiral 1
Župná 46. Stávková kancelária DOXX 1
Župná Obrazy a sviece, keramické obklady a dlažba 1
Robotnícka Farby-laky, textil, galantéria, železiarstvo 1
Bernoláková 1. Mäso 1
Bernoláková 3. Hotel Eminent 0
Bernoláková 4. Odevy Grácia 1
Bernoláková 5. Orient obchod 0
Bernoláková 7. SECOND HAND 0
Hviezdoslavova 41. Na prízemí: Striebro Tekov, 101 drogérie

IMA - potraviny, 
Makyta, kvety 0

INFORMUJEME Ozvena 1/2003
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VYDÁVAME OZNAÈENIE NA 
MOTOROVÉ VOZIDLÁ O2 PRE 
POHYBOVO POSTIHNUTÉ OSOBY

Èlenovia s �ažkým telesným postihnutím, 
držitelia preukazu �ZP alebo Z�P/S, môžu 

OMD požiada� o zaslanie 
evidenèného listu a poštovej 
poukážky.  Na základe 
v y p l n e n i a  ú d a j o v  v  
evidenènom liste, dodania 
kópie preukazu �ZP alebo 

�ZP/S a uhradení poplatku 
za oznaèenie a poštovné, pošleme Vám 
poštou dva kusy znaèiek O2 spolu s 
preukazom.
Èlenom z Bratislavy a z blízkeho okolia 
vydávame oznaèenia v hlavnom sídle OMD.

Vítame nových èlenov

Edita Hudáková - Hlinné, Róbert 
Koneèný  -  Bra t i s lava ,  Soòa  
Krutáková - Bratislava, Peter Piroška 
-  Kalná n. /Hronom, ¼udmila 
Štujberová - Ve¾ké Ú¾any, Josef Zifèák 
v zastúpení otca Josefa Zifèáka - 
Kátov.

Správne znenie krížovky
z Ozveny 4/2002:

Ak dbáme o š�astie iných, 
nachádzame svoje vlastné.

Výhercovi Milanovi Brádòanskému z 
Popradu zase prialo š�ast ie .  
Blahoželáme a posielame odmenu.

Rozlúèili sme sa

S láskou spomínajme na tých, èo nás 
navždy opustili: 
Ján Tkáè - Hanušovce nad Top¾ou
Juraj Prítu¾a - Prešov
Janko Urbaník - Bánovce nad 
Bebravou

Redakcia sa ospravedlòuje za 
chybnú formuláciu v Ozvene 
4/2002,  na s t rane 25,  že 
“maximálna výška PP na kúpu 
OMV sa znižuje z pôvodných 200 
tisíc na 180 tisíc korún” - výška 
príspevku nebola upravená - 
naïalej je 200 000,- Sk.

Ïakujeme.

INFORMUJEMEOzvena 1/2003

NOVÝCH ÈLENOV
prijímame na 

adrese:
OMD v SR
Pekárska 8

972 51 Handlová

Výsledky hlasovania èlenov OMD v SR 
o rozpoète na rok 2003 a plán èinnosti 
na rok 2003 boli nasledovné: 
Hlasovalo 130 èlenov OMD v SR.

Rozpoèet Plán èinnosti
Za: 127 128
Zdržal sa:    2     1
Proti:    1     1

Rozpoèet a plán èinnosti boli 
schválené.

Za úèas� na hlasovaní ïakujeme.

Redakcia Ozveny vyzýva 
èitate¾ov na zaslanie príbehov a 

fotografií, o ktoré sa chcete 
podeli� s nami. Ak k materiálom 

priložíte svoj súhlas, po 
štvr�roènom žrebovaní Vás 

navštívime.
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Kontakty na èlenov výkonného výboru a revíznej komisie:

Jozef Blažek - jozino@centrum.sk, tel.: 0903 268 688
Dana Drobcová - drobci@stonline.sk, tel.: 046/5475882

Simona Ïuriaèová - ssiimmkkaa@orangemail.sk
Ing. Zuzana Farbová - t.è.: 02/45985607
Margita Granecová - tel.: 02/65956194
Ivana Juríková - 14979@centrum.sk, Štefánikova 65, 941 01 Bánov
Tibor Köböl - tibik@stonline.sk,tel.:  0905 929 387 
Mgr. Andrea Madunová - omd.computel.sk, 02/43411686

Ïalšie dôležité adresy:

Ambulancia pre deti s NSO Ministerstvo zdravotníctva SR
MUDr. Roman Mego Limbová 2
Neurologické odd., DFNsP 833 41 Bratislava 3
Limbová 1
833 40 Bratislava 3 Národná rada SR

Mudroòova 1
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia 812 80 Bratislava 1
Doc. MUDr. Peter Špalek
FN Ružinov Všeobecná zdravotná pois�ovòa
Ružinovská 6 Riadite¾stvo
826 06 Bratislava Mamateyova 17
   850 05 Bratislava 5
Kancelária verejného ochrancu práv
Doc. JUDr. Pavel Kandráè, CSc. ÚRAD VLÁDY SR
P. O. Box 1 Nám. Slobody 1
820 04 Bratislava 24 813 70 Bratislava 1

MPSVR SR Kancelária prezidenta SR
Špitálska 4 Hodžovo nám. 1
816 43 Bratislava 1 P. O. Box 128

810 00 Bratislava 1

Mária Duraèinská - duracinska@nextra.sk, tel.: 02/45945030 

Vážení èlenovia OMD v SR, 
    blíži sa deò, kedy už tradiène organizujeme celosloven-

skú zbierku z príležitosti Dòa ¾udí so svalovou dystrofiou. Rozhodnutím výkonného 
výboru týmto dòom je v tomto roku 13. jún. 
Touto cestou vyzývame Vás všetkých, aby ste sa pripojili k tejto aktivite a pomohli získa� 
finanèné prostriedky na pomoc tým, ktorí to tak potrebujú. Koordinaèným centrom 
podujatia je hlavné sídlo OMD v SR v Bratislave na Banšelovej ulici. Kontakt je 
uvedený na druhej strane Ozveny.

Tešíme sa na Váš záujem
èlenovia VV OMD v SR  
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ŠTATÚT POMOCI ÈLENOM 
ORGANIZÁCIE MUSKULÁRNYCH DYSTROFIKOV V SR

zo zbierok "Deò ¾udí so svalovou dystrofiou" a "1%" z príjmov FO.

a) úhrada kompenzaènej pomôcky alebo jej doplatku
- najmä kompenzaèné pomôcky pre imobilných èlenov OMD, ktorí sú 
odkázaní na polohovacie postele, dýchacie prístroje, odsávaèky hlienu, 
ambuvaky, zdravotnícky materiál, potrebný pri používaní týchto pomôcok, 
alebo materiál, ktorý potrebujú tracheotomizovaní pacienti a iné pomôcky 
nehradené v plnej výške pois�ovòou
- v prípade, že pomôcku treba dopravi�, náklady na dopravu znáša èlen OMD 
sám
- pomôcky urèené na rehabilitáciu sa zo zbierok neuhrádzajú

b) lieky, ktoré nehradí zdravotná pois�ovòa, ale sú predpísané odborným lekárom a 
ich užívanie vedie k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu
- za lieky sa nepovažujú vitamíny

c) finanèný príspevok pri úprave bytu - ak èlen OMD nemá dostatok finanèných 
prostriedkov, potrebných na doplatenie úhrady
- maximálne do výšky 7.000 Sk 

Sociálnu odkázanos� na peòažný pomoc bude žiadate¾ dokladova� príjmom. Ak je 
poberate¾om peòažného príspevku na zvýšené výdavky, pod¾a rozhodnutia odboru 
sociálnych vecí, staèí kópia rozhodnutia.
O žiadostiach bude rozhodova� Výkonný výbor štyrikrát roène, buï na zasadnutí 
alebo hlasovaním per rollam.

VV OMD v SR 

Vážení èlenovia, èitatelia Ozveny!
Zaiste Vás prekvapila správa, ako i nás, že manželia ¼udmila a Jaroslav 
Grièovci prestanú aktívne sa podie¾a� na dianí v OMD. Naša bývalá predsed-
níèka nám oznámila, že od 1.1.2003 sa vzdáva svojej funkcie zo zdravotných 
dôvodov. Takýto dôvod sme pochopite¾ne prijali, prièom sme si boli istí, pozna-
júc zanietenos� Milky Grièovej a manžela, že spolupráca s nimi aj naïalej bude 
existova�. O to viac sme boli prekvapení, keï nám dodatoène oznámili, že si 
založili neziskovú organizáciu a vydali sa vlastnou cestou.
Píšeme tieto riadky z dvoch dôvodov:
Želáme manželom Grièovcom ve¾a úspechov v ïalšej práci a zároveò im 
ïakujeme za tú, ktorú odviedli ako èlenovia VV OMD v SR. Tým ïalším dôvo-
dom je jedna nièím nepodložená fáma o tom, že svoje miesta vo výkonnom 
výbore museli opusti�. Nie je to tak! Rozhodnutie odís� a ako sme sa naskôr 
dozvedeli, pracova� v prospech ZPO inde ako v OMD bolo nezávislé od nás. 

       VV OMD v SR
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Motýlik - symbol OMD v SR - jemný, krehký, ale ve¾mi zranite¾ný. Toto presne vystihuje 
¾udí postihnutých svalovou dystrofiou.
14. júna 2002, ako jeden z mála detí, náš èlen Janko Urbaník s 
bratom Tomáškom a ich mamou sa s rados�ou a nádejou pomôc� 
postihnutým, vybrali do Bánoveckých ulíc ponúka� motýlikov. S 
láskou vysvet¾oval zdravým na èo potrebujeme finanèné 
prostriedky. Tešil sa z každej korunky ktorá pomôže niekomu z 
nás. Vlastnoruène si vyrábali motýliky, aby mohli prispie� èo 
najviac.
V lete bol Janko na detskom RRP na Štrbskom plese v hoteli 
Baník. Bezstarostne si užíval prázdniny. Našiel si nových 
kamarátov a tešil sa, že o rok sa znova stretnú. Šantiaci a usmievavý chlapec -  pretekár 
na elektrièáku, ako rád o sebe hovoril, ešte netušil ako sa s ním svalová dystrofia kruto 
zahrá. 16.01.2003 sa navždy zatvorili rozjasnené oèi, navždy sa zatvorili rozosmiate 
ústa. Už nikomu niè nepovie, nevysvetlí, nikoho nepoteší. Už nepôjde do školy, neporoz-
práva sa so spolužiakmi. Jeho lavica ostala prázdna.
Zrazu vidím pred sebou bezvládne telo Janka Urbaníka v bielej truhle.
Èo sa vlastne stalo? Od decembra Janko pokašlával, �ažšie sa mu dýchalo, mama bola 
s ním  u lekára, nasadili mu lieky a povedali: niè vážne - nachladnutie. Teploty ktoré 
mal pomaly oslabovali organizmus. Keï mama videla, že sa zdravotný stav nezlepšuje 
znova zašla s Jankom k lekárovi, ale to už nevládal dobre dýcha�. Krèný lekár doporuèil 
hospitalizáciu, ale skôr ako sa Janko dostal do nemocnice upadol do bezvedomia. 
Záchranka ho odviezla na ARO, rozpráva utrápená mama.
Tam si s ním nevedeli poradi�, tak lekár z ARA telefonicky vybavoval prevoz do 
Bratislavy. Keï sa v Bratislave dozvedeli že sa jedná o pacienta s muskulárnou 
dystrofiou odmietli ho prija� s odôvodnením, že už sa mu neoplatí predlžova� život.  Je 
to strašné, lekár ktorý skladal prísahu odmietol poskytnú� prvú pomoc chlapcovi, ktorý 
bol v ohrození života. Zúfalá matka mi zatelefonovala, èo sa deje a pýtala si telefónne 
èíslo do nemocnice v Banskej Bystrici na detskú JIS. Primár MUDr. Laho CSc. poslal 
vrtu¾ník a Janka okamžite previezli na detskú JIS v Banskej Bystrici. Lenže , všetko sa 
zbehlo tak rýchlo. V Bánovciach nevedeli èo majú s Jankom robi�. V Bratislave ho 
odmietli prija� a kým sa dostal do Banskej Bystrice - bolo už neskoro. 
Matka stratila syna , urèite sa ešte nespamätala a nestihla si ani uvedomi� èo sa vlastne 
stalo. Je hrozné, keï matke zomiera die�a pred oèami a lekári sa jej pýtajú èo majú 
robi�. Matka musela rozmýš¾a�, kde zatelefonova�, koho poprosi�, musela rozmýš¾a� 
kto pomôže jej synovi.
Dòa 21.01.2003 sme sa s Jankom Urbaníkom navždy rozlúèili.

"Nezomrel." 
Spí, má len sen, je krásny, sníva sa mu o tých, ktorých miloval a ktorí milovali jeho.

Nebolo mi dopriate s Vami ïalej ži�. Neplaète a nechajte ma k¾udne spa�, aj bez såz dá 
sa spomína�. Janko navždy ostaneš v našich spomienkach

       Dana Drobcová

Janko Urbaník
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KALEIDOSKOPOzvena 1/2003

Milé deti, volám sa Eva a od tohto èísla Ozveny sa budem s Vami pravidelne stretáva�. 
Podobám sa na Vaše maminky - len detí mám viac, pretože som uèite¾ka. Svoju rubriku 
som nazvala KALIEDOSKOP. Viete èo to vlastne je? Je to hraèka v podobe valca, v 
ktorom sú malé zrkadlá a rôznofarebné sklenené èriepky. Pri otáèaní valca v ruke sa 
èriepky odrážajú v zrkadlách a opticky vytvárajú rôzne meniace sa hviezdicové 
obrazce. Na stránkach KALEIDOSKOPU sa budete dozveda� rôzne zaujímavosti zo 
sveta prírody, aby ste si mohli svoje nové poznatky sklada� ako tie farebné èriepky do 
krásneho obrazca vedomostí. Okrem toho si tu vždy nájdete návod na prípravu 
nejakého prekvapenia. Ve¾mi ma poteší ak mi napíšete otázky, na ktoré by ste chceli 
vedie� odpoveï. Alebo môžete napísa� svoju adresu, ak si chcete dopisova� s nejakým 
kamarátom, ktorý tiež dostáva tento èasopis. A úplne najviac sa teším na osobné 
stretnutie s niektorým z Vás. Navštívi� prídem cez letné prázdniny niekoho z tých, ktorí 
mi napíšu.

Blíži sa Ve¾ká noc. Pod¾a obrázka si z výkresu vystrihnite vtáèika, èiarkované èasti tiež 
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vystrihnite. Ihlou prevleète cez vyznaèené miesto na chvostiku nitku a vtáèika zaveste 
na rozkvitnutý konárik vo váze. Táto ve¾konoèná ozdoba je jednoduchá, ale ve¾mi 
vkusná. Urèite tým urobíte rados� celej rodine. 

Ak Vám mamièka dovolí, môžete prichysta� jednoduchý dezert, ktorý pripravil Gyro 
Vynálezca od káèera Donalda. Jeho príprava trvá desa� minú�.
1. Kokosky (alebo iné keksy) rozde¾ do mištièiek zhruba po šes� kúskov.
2. Pokvapkaj ich pomaranèovou š�avou alebo š�avou z kompóta - nie moc!
3. Na pokvapkané keksy poukladaj pokrájané ovocie (rôzne druhy èerstvého ovocia 
alebo kompótu - jahody, maliny, banány, kivi, mandarinky ...)
4. Napokon pridaj vyš¾ahanú š¾ahaèku alebo zmrzlinu.
Pamätaj, že v kuchyni môžeš robi� len s povolením Tvojej mamièky!

S príchodom jari, keï je von trošku teplejšie, môžeš spolu s ostatnými èlenmi rodiny 
pozorova� jasnú noènú oblohu. Ale pozor! Pohyb Zeme okolo Slnka zapríèiòuje, že 
hviezdy nenájdeš v každom roènom období na tom istom mieste. Na obrázku máš 
nakreslené súhvezdia na jarnej oblohe veèer. 

1. Malý voz 2. Ve¾ký voz 3. Kasiopeja 4. Drak 5. Lýra 6. Povozník

Vieš, preèo sa hovorí, že kakao objavili opice?

Èokoláda je z kakaovej hmoty a tá hmota sa robí z rozomletých kakaových bôbov. Rastú 
na strome, ktorý sa volá kakaovník. Rastie v tropických krajinách. Indiáni rýchlo prišli 
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na to, aká dobrota dozrieva na kakaovníkoch. Nepoužívali však semená, ale iba dužinu 
(ako napríklad my teraz jeme z marhule len dužinu, nie semeno ukryté v kôstke). Z 
dužiny lisovali š�avu a z nej pripravovali nápoj, ktorý volali cecero. Semená 
odhadzovali. No, opice, veverièky a papagáje ich zbierali a s chu�ou konzumovali. 
“Keï to chutí zvieratám, bude to asi dobré” - povedali si Indiáni. Kakaové bôby zaèali 
by� tak drahé, že za sto bôbov bolo možné získa� otroka. Aztécki kuchári pripravovali 
nápoj a posúchy - chocolatl. Bôby sušili na slnku, potom pražili v hlinených nádobách, 
napokon ich drvili a zjemòovali medzi dvoma kameòmi. Túto hmotu miesili s vanilkou a 
sladili medom. Roku 1828 patentovali Holanïania výrobu kakaového prášku z 
kakových bôbov, z ktorých ale museli odstráni� približne dve tretiny tuku. S takýmto 
výrobkom sa stretávame dodnes - kakao v prášku. K tuku, odlisovaného z bôbov, 
pridávali pomletý cukor a tak vznikol základ èokolády. Možno sa Ti zdá, že výroba 
èokolády je ve¾mi jednoduchá. Kým však dostaneš na jazýèek jemnuèkú èokoládu, musí 
prejs� zložitým výrobným procesom.

Ak by si mal chu� zhotovi� si masku opice, alebo iného 
zvieratka dám Ti jednoduchý návod: Potrebuješ 
papierové vrecko (nie igelitové!!!), lepidlo, zvyšky 
rôzneho materiálu, nožnice. Na papierové vrecko si 
daj niekomu dospelému urobi� otvory na oèi a potom 
už môžeš sám masku dotvára� pod¾a vlastnej fantázie 
naliepaním farebného papiera,vlny, špagátu, vaty, 
gombíkov... Ak nezoženieš ve¾ké vrecko, môžeš použi� 
papierové desiatové vrecúška, ale v tomto prípade si 
vyhotovíš papierové bábky na ruku. 

Vieš èo znamená 
veta: DVA RAZY 
MERAJ A RAZ 
REŽ

Obrázok si môžeš vyfarbi� a mne môžeš napísa� 
význam tejto vety. Mená tých, ktorí správne 
odpovedia, budú uverejnené v nasledujúcom èísle a 
ak pripíšu nejakú zaujímavú otázku budú aj 
odmenení. Vaše listy èakám najneskôr do konca 
mája a nezabudnite napísa� Vašu adresu.

Mgr. Eva Köbölová
Oslobodite¾ov 11
984 01 Luèenec
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Asociácia organizácií zdravotne 
postihnutých obèanov

Ako sme pracovali, pracujeme a naša perspektíva
Uplynulý rok bol rokom dobrovo¾níctva, rok 2003 je 
Európskym rokom ¾udí so zdravotným postihnutím. Stále je 
to o potrebe citlivo vníma� osudy ¾udí žijúcich s nami, alebo 

okolo nás a klás� si otázku èo môžem urobi� ja, ako ja môžem prispie� k pozitívnemu 
obrazu spoloènosti, v ktorej žijem. 
Dobrovo¾nícka, aj charitatívna práca sa dá robi� v každom prostredí - v rodine, na 
pracovisku, pri podnikaní, v politike a samozrejme tiež v spoloèenskej organizácii. 
Každý dospelý èlovek v prvom rade preberá urèitú èas� zodpovednosti za seba a svoju 
rodinu, za svoju prácu, za funkciu, ktorú v spoloènosti zastáva a na ktorú dostal 
mandát. Svojim ¾udským prístupom, ktorý by sa nemal odvíja� iba od výšky odmeny za 
vykonanú prácu, ale aj od pozorného vnímania problémov okolo seba,  už koná aj 
prácu charitatívnu. Dobrovo¾níctvo, práca v prospech iných, sa môže prejavi� aj 
formou finanènej podpory, v zmysle filozofie "ak máš viac ako potrebuješ,  pode¾ sa s 
inými".
Odhaduje sa, že asi 12-15% celkovej populácie Európy má problémy, ktoré súvisia  s 
dôsledkami zdravotného postihnutia, má problémy s obmedzeniami v pohyblivosti, v 
orientácii, v komunikácii, èi v sebaobsluhe. Ide èasto o vrodené vývojové poruchy, o 
následky úrazov, alebo rôznych chronických ochorení. Vïaka pokrokom v medicíne, 
vïaka ¾udskému umu a technickému rozvoju sú život zachraòujúce postupy ve¾akrát 
úspešné i keï za cenu straty, alebo pretrvania zhoršenej funkcie niektorého orgánu 
alebo systému. Aj keï život týchto ¾udí je potom v urèitých oblastiach odlišný, vôbec 
nemusí by� tragický. Spoloènos� tretieho tisícroèia má už k dispozícii nástroje, ktorými 
dokáže upravi� životné prostredie tak, aby nepredstavovalo neprekonate¾né bariéry v 
pohybe, aby zvukové, èi svetelné signály pomáhali pri orientácii v priestore, aby 
informácie v dostupnej forme sa dostali ku všetkým, èo znamená aj k ¾uïom s porucha-
mi zraku alebo sluchu, aby vzdelanie a tvorivá èinnos� neboli  výsadou len pre zdravých 
¾udí. Že to nie je jednoduché, ale že sa to dá, poznávame aj zo skúseností vyspelých 
krajín. 
V roku 1994 sa z iniciatívy nieko¾kých špecifických organizácií zdravotne postihnutých 
obèanov vytvorila celoslovenská organizácia, Asociácia organizácií zdravotne 
postihnutých obèanov na Slovensku (AOZPO SR) s ambíciou slúži� nielen tým ¾udom, 
ktorí už našli cestu do niektorej organizácie, ale všetkým ¾udom, ktorí majú akéko¾vek 
zdravotné znevýhodnenie v záujme zlepšenia kvality ich života. Èlenstvo v organizácii 
je dobrovo¾né rovnocenné a bezplatné, právna subjektivita každej jednej organizácie je 
plne zachovaná. Asociácia predovšetkým vytvára priestor pre vzájomnú informovanos� 
a pre tvorbu spoloèných postupov v záujme zlepšovania kvality života pre všetkých. V 
súèasnosti združuje 36 celoslovenských špecifických organizácií a spolupracuje s 
ïalšími.  Práca tejto organizácie je predovšetkým koncepèná, celospoloèenská, s 
dôrazom na zvyšovanie informovanosti verejnosti o medzinárodných dokumentoch, o 
domácej legislatíve, ako aj na zvyšovanie uvedomenia samotných osôb so zdravotným 
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postihnutím pri zaèleòovaní sa do všetkých oblastí života. Opakovane pripravuje 
odborné sprievodné konferencie a semináre v rámci výstav HUMANOTECH. Pomáha 
aj finanène, vïaka sponzorským darom od oslovených organizácií, obèanom s �ažkým 
zdravotným postihnutím pri odstraòovaní a prekonávaní bariér v ich spoloèenskom, 
vzdelávacom a pracovnom prostredí. Orientuje sa samozrejme aj na pripomienkovanie 
pripravovaných právnych noriem a poskytuje individuálne poradenstvo aj jednotlivco-
m.
Je už dostatoène známe, že bariéry v životnom prostredí a v medzi¾udských postojoch sú 
väèšou prekážkou  pre aktívnu úèas� v spoloènosti a pre plnohodnotný život ako 
zdravotné, funkèné obmedzenia. Odstránenie bariér prostredníctvom legislatívy, 
univerzálne projektovanie, zabezpeèenie ubytovania, príjmu informácií, možností 
komunikácie a iných prostriedkov, sú oznaèované ako  k¾úè na vyrovnanie príležitostí 
pre ¾udí so zdravotným postihnutím. Legislatíva má v tom síce svoje nezastupite¾né 
postavenie, ale samotná to nevyrieši ak ¾udia budú ¾ahostajne chodi� okolo problémov. 
Ako už bolo spomenuté, v r. 1999 sa na Slovensku, z iniciatívy AOZPO SR,  zaèala ve¾ká 
kampaò "Slovensko bez bariér". Realizovala sa v úzkej spolupráci so zdravými, 
mladými ¾uïmi. Bola to mimoriadna skúsenos� pre všetkých zúèastnených, ale aj pre 
širokú verejnos� a veríme, že v mnohých oblastiach sa zaznamenalo odbúravanie 
bariér aspoò v medzi¾udských vz�ahoch, ktoré nevyžaduje finanènú intervenciu. 
Kampaò stále pokraèuje formou ïalšej etapy sú�aže "Samospráva a Slovensko bez 
bariér". V máji  r. 2000 Európska komisia prijala komuniké "V ústrety bezbariérovej 
Európe pre osoby so zdravotným postihnutím", v ktorom sa zaväzuje rozvíja� a 
podporova� súhrnnú a integrovanú stratégiu na riešenie sociálnych, architektonických 
a dizajnových prekážok, ktoré zbytoène obmedzujú ¾uïom prístup k sociálnym a 
ekonomickým príležitostiam. To znamená, že politika Európskej únie a jednotlivých 
èlenských štátov, týkajúca sa aj osôb so zdravotným postihnutím, musí by� vyjadrovaná 
v termínoch ¾udské práva a nediskriminácia. Je preto ve¾mi dôležité ma� na pamäti aj 
ich potreby, keï sa pripravujú všeobecné opatrenia a keï sa zákonom stanovujú 
špeciálne opatrenia na zabezpeèenie rovnakých príležitostí pre všetkých. 
V r. 2003-2004 pripravujeme aktivity v rámci Európskeho roka ¾udí so zdravotným 
postihnutím a na podnet Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), ktorého sme 
t.è. asociovaným èlenom, tiež realizáciu projektu: "Rozvoj kapacity organizácií 
zdravotne postihnutých ¾udí v desiatich kandidátskych krajinách východnej Európy", 
ktorý by mal vyústi� do vytvorenia silnej, nezávislej celoslovenskej organizácie, ktorá 
ako Národná rada osôb so zdravotným postihnutím sa stane riadnym èlenom EDF 
spolu so vstupom Slovenska do EU.

Èasto si kladiem otázku, ako je možné, že èlovek sa zdravým zrakom "nevidí", že èlovek 
so zdravým sluchom "nepoèuje", že èlovek s pevným krokom sa iba "bezcie¾ne presúva z 
miesta na miesto". Zrejme preto, lebo odraz svetla a vytvorenie obrazu na sietnici ešte 
neznamená vnímanie obrazu, chýba jeho centrálne, rozumové spracovanie s oh¾adom 
na všetky súvislosti. Podobne rozkmitanie membrány v Cortiho orgáne vnútorného 
ucha vplyvom zvuku nestaèí na pochopenie poèutej informácie. A èo už poveda� o tom, 
kam smerujú naše kroky? Od útleho detstva sa rodièia, uèitelia a neskôr rôzne osobnos-
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ti kultúrneho, vedeckého i politického života snažia vnáša� do nášho  snaženia 
zmysluplný obsah a predsa znova a znova miesto projektovania a tvorby "spoloènosti 
pre všetkých", sa môžeme èasto stretnú� len s úzkymi, egoistickými snahami o osobné 
dobro, bez oh¾adu na to, èi tým neobmedzíme dobro tých druhých. Riešenia sú, ako ich 
mnohí aj poznajú, v každom jednom z nás. 
Obstojí azda námietka, že toto všetko je nám už známe a považujeme to za správne, ale 
èo zmôže jedna osoba?  Jednotlivci sa strácajú ako zrnká v piesku, ako kvapka v mori. 
Tak teda èo v tom môžem urobi� ja sám? Na tieto otázky možno odpoveda� úryvkom z  
knihy: Michael Quoist "Hovor mi o láske":

Ako symfónia potrebuje každú notu,
ako kniha potrebuje každé slovo,
ako dom potrebuje každý kameò, 
ako oceán potrebuje každú kvapku vody,
ako žatva potrebuje každé obilné zrno,
potrebuje celé ¾udstvo Teba, tam kde si, 
si jedineèný a teda nenahradite¾ný.

MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
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Správa zo 
zasadnutia Výkonného výboru a Revíznej komisie

OMD v SR dòa 4. 3. 2003 na Športovej ulici è. 5, Bratislava

Na zaèiatku zasadnutia novozvoleného výkonného výboru a revíznej komisie Andrea 
Madunová privítala všetkých prítomných. Na úvod zasadnutia boli pozvaní aj bývalá 
predsedníèka OMD pani ¼udmila Grièová a bývalý èlen  VV Jaroslav Griè, ktorí sa ku 
dòu 31. 12. 2002 vzdali funkcií. V mene novozvoleného VV im Andrea Madunová 
poïakovala za prácu, ktorú poèas nieko¾kých rokov odviedli pre OMD a pre èlenov. 
OMD bola jednou z najaktívnejších organizácií a vyjadrila presvedèenie, že nový VV 
dokáže pokraèova� v naèatom tempe ïalej. 
Pani Grièová novým èlenom VV zablahoželala k zvoleniu. 
Po takomto zaèiatku zasadnutie pokraèovalo oboznámením èlenov VV a RK s výsledka-
mi volieb. Potom sa pristúpilo k preèítaniu notárskej zápisnice a oboznámeniu 
výsledkov predèasných volieb. Volieb sa zúèastnilo 258 èlenov z celkového poètu 464. 
Kandidáti na post èlena VV získali nasledovné poèty hlasov: Jozef Blažek - 256, Dana 
Drobcová - 253, Mária Duraèinská - 256, Simona Ïuriaèová - 256, Ivana Juríková - 
256, Tibor Köböl - 256, Mgr. Andrea Madunová - 257.
Zvolení èlenovia VV po každých vo¾bách musia pristúpi� k vo¾be predsedu, podpredse-
du a tajomníka Na funkciu predsedu OMD bola navrhnutá A. Madunová, ktorá s 
poètom šiestich hlasov aj bola zvolená - ona sa hlasovania zdržala. Od 4.3.2003 je 
predsedníèkou OMD v SR Mgr. Andrea Madunová. 
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Na návrh A. Madunovej, aby na funkciu podpredsedníèky kandidovala Mária 
Duraèinská vyjadrili èlenovia VV podporné stanovisko. Mária Duraèinská konèí 
štúdium na Právnickej fakulte a zaujíma s o medicínske právo. Pre OMD by mohla by� 
prínosom v tejto oblasti, ktorá je v súèasnej dobe pre dystrofikov nevyhovujúca. Mária 
Duraèinská poïakovala za prejavenú dôveru, uviedla, že po vyriešení zdravotných 
problémov, ktoré by nemali trva� viac ako nieko¾ko týždòov je pripravená viackrát 
týždenne prís� na Banšelovú do sídla OMD. Po hlasovaní (ZA: 6, ZDRŽAL SA: 1) za 
podpredsedníèku OMD v SR bola zvolená Mária Duraèinská. Na návrh A. 
Madunovej, aby na funkciu tajomníèky OMD kandidovala Dana Drobcová a pokraèo-
vala vo vykonávaní funkcie pani Drobcová súhlasila. Uviedla, že pokia¾ je zdravotný 
stav bude dovo¾ova�, má záujem pôsobi� v tejto funkcii. Po hlasovaní (ZA: 6, ZDRŽAL 
SA: 1) za tajomníèku OMD v SR bola zvolená Dana Drobcová. Na funkciu hospodára 
z èlenov výkonného výboru nikto nebol zvolený. Po odstúpení Kataríny Takácsovej z VV, 
ktorá túto funkciu vykonávala do 31.12.2003 vedením hospodárskej agendy bola 
poverená Simona Ïuriaèová, toto poverenie bolo predåžené na dobu, kým nezískame 
novú hospodárku. Pani Ïuriaèová povedala, že je ochotná v práci hospodárky 
pokraèova� kým sa nenájde niekto natrvalo. Poverenie vypracuje A. Madunová.
Hlavné zameranie èinnosti èlenov VV, vychádzajúc z ich doterajších aktivít, sú 
nasledovné:   
Jozef Blažek - aktívne sa podie¾al na obidvoch "Dòoch ¾udí so svalovou dystrofiou", 
kreslí obrázky do Ozveny a svoju èinnos� vidí v získavaní sponzorov. 
Mária Duraèinská - konèí štúdium, preto sa bude môc� aktívnejšie venova� práci pre 
OMD, svoju parketu vidí v zdravotníckej oblasti. 
Ivana Juríková - zúèastnila sa protestnej akcie v parlamente proti novele zákona o 
sociálnej pomoci, je študentkou Ekonomickej univerzity, môže pomôc� pri vypracovaní 
grantov. 
Tibor Köböl - bude spracováva� Ozvenu, chcel by pracova� aj v komisii v rámci 
projektu "Rozvoj kapacity organizácií ZP ¾udí v desiatich asociovaných (kandidát-
skych) krajinách".
Dana Drobcová - evidencia èlenov, spolupráca na projekte pre Duchennikov.
Simona Ïuriaèová - hospodárenie, databáza pre odoberate¾ov Ozveny.
Mgr. Andrea Madunová - poradenstvo, Agentúra OSA, pripomienkovanie zákonov. 
V ïalšom bode zasadnutia boli prekontrolované uznesenia - boli splnené.
Správu o hospodárení za rok 2002, vypracovanú K. Takácsovou a správu o èinnosti 
OMD a CSŽ za rok 2002, vypracovanú Mgr. A. Madunovou, ktoré boli prezentované na 
zasadnutí, uverejòujeme (v zostruènenej podobe) na ïalších stránkach Ozveny. Ich 
úplné znenie je k nahliadnutiu v sídle OMD v SR.
Na zasadnutí sme ešte rokovali o realizácií a organizácií akcie “1% dane z príjmov 
FO” a “Deò ¾udí so svalovou dystrofiou 2003”. 
Z diskusie oh¾adne poskytovania pomoci èlenom vyplynula potreba vypracova� Štatút 
pomoci èlenom OMD, ktorý schváli VV (odvtedy bol schválený a je uverejnený v 
Ozvene na strane èíslo 33. Doterajšie Kritériá na poskytovanie sociálnej pomoci vo 
forme finanèného príspevku sa rušia.  
Ïalším bodom programu bola správa o predaji vozidla Volkswagen Caravelle. 
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Motorové vozidlo bolo odpredané Košickej organizácii vozièkárov - Nezávislý život, 
ktorej predsedom je Anton Benèa. Auto bude využívané na prepravu vozièkárov v rámci 
prepravnej služby, ktorú táto organizácia vykonáva. Vozidlo bolo odpredané za 600 
000,- Sk. Financie budú uložené na termínovanom úète a výnosy z nich sa použijú na 
prevádzku organizácie. Èlenka RK Z. Farbová zistí najvýhodnejšie možnosti zhodnote-
nia príjmu za odpredaj MV. Samotný príjem bude použitý na pripravovaný projekt pre 
podporu rodièov a detí s Duchennovou dystrofiou a lepšiu spoluprácu s lekármi. 
Projekt sa zaèína pripravova� a uskutoèni� by sa mal v roku 2004. 
Dostali sme pozvánku na èlenstvo vo Výbore pri NR SR od predsedu výboru pre 
sociálne veci a bývanie Vojtecha Tkáèa, ktorý sa bude zaobera� pripravovanou novelou 
zákona o sociálnej pomoci a bude zapracúva� pripomienky zástupcov obèanov so ZP. 
Èlenovia VV nominovali do tohto výboru A. Madunovú. Na zasadnutí ešte odznelo, že 
potrebujeme vypracova� projekt na SHR na dofinancovanie stretnutia èlenov OMD, èo 
budú ma� na starosti Ïuriaèová a Madunová.
Z iniciatívy G. Svièekovej a Madunovej bude zrejme opä� pracova� v Bratislave 
svojpomocná skupina pre mládež s postihnutím
Preh¾ad prijatých uznesení: 
1/2003 Z dôvodu volieb je potrebné ohlási� zmenu štatutárnych zástupcov na MV a 
upravi� podpisové vzory v bankách. Príkaz na úhradu musí obsahova� dva podpisy. 
Oprávnenie podpisova� príkazy budú ma� tri osoby: predseda, podpredseda, hospodár. 
2/2003 Ruší sa èas� uznesenia è. 19/2002 o prevode peòazí novej neziskovej organizácii 
CSŽ n.o. po dohode s touto organizáciou.
3/2003 Výdavky èlenom VV na poštovné, telefón a cestovné sa budú uhrádza� po 
predložení dokladov, minimálne 1x štvr�roène. Výdavky na telefón sa preplatia po 
preukázaní výpisu hovorov. 
4/2003 Dorieši� darovaciu zmluvu o inventárnom majetku CSŽ n. o. a požiada� o zmenu 
telefónnych liniek v OMD.
5/2003 Odsúhlasený Štatút pomoci èlenom OMD zo zbierok "My, ¾udia so svalovou 
dystrofiou" a "1% z dane" uverejni� v Ozvene a da� k dispozícii èlenom VV a RK. 
6/2003 Správy o hospodárení budú vypracované za každý štvr�rok, budú rozposlané 
èlenom VV a RK na vedomie. 
7/2003 Finanèné prostriedky za predaj motorového vozidla sa vložia na termínovaný 
úèet s najvýhodnejšou možnos�ou úroèenia . 
8/2003 Po predložení dokladov sa èlenke OMD M. Smolkovej preplatí doplatok za 
antidekubitnú podložku. 
9/2003 OMD v SR v Mimoparlamentnom výbore pri Výbore pre sociálne veci a bývanie 
NR SR bude zastupova� A. Madunová. 
10/2003 Kroniku bude vies� èlen VV Tibor Köböl. 
11/2003 Projekt na dofinancovanie stretnutia èlenov OMD v roku 2003 vypracuje a 
predloží na SHR Madunová a Ïuriaèová. 
12/2003 Ïalšie zasadnutie VV a RK bude pod¾a potreby, najneskôr v októbri 2003. 

Správu zo zasadnutia VV a RK OMD v SR spracovala: A. Madunová
Overila: S. Ïuriaèová 
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Výroèná správa o èinnosti
Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR

a Centra samostatného života
za rok 2002

(v skrátenej podobe - úplné znenie je k nahlidnutiu v sídle OMD)

V roku 2002 pracoval Výkonný výbor OMD v tomto zložení: 
Èestná predsedníèka: Anna Šišková 
Predsedníèka: ¼udmila Grièová 
Podpredsedníèka: Mgr. Andrea Madunová 
Hospodárka: Simona Ïuriaèová do 30.4.2002

                       Katarína Takácsová od 1.5.2002 do 31.12.2002
Tajomníèka: Dana Drobcová 
Èlenovia: Jaroslav Griè, Tibor Köböl 

Revízna komisia:
Predsedníèka: Margita Granecová 
Èlenovia: Zuzana Farbová, Ing. Vladimír Hron 

Rok 2002 bol posledným rokom spoloèného fungovania OMD a CSŽ, ktoré bolo od r. 
1996 súèas�ou OMD. Dòom 1.1.2003 sa Centrum samostatného života osamostatnilo, 
nadobudlo právnu subjektivitu a funguje formou neziskovej organizácie. Do Centra 
samostatného života n. o. odišli: dovtedajšia predsedníèka OMD ¼udmila Grièová a 
èlen VV Jaroslav Griè. 

HLAVNÉ ÈINNOSTI OMD V ROKU 2002 

1. Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo 
Poradenská èinnos� pre èlenov OMD a v CSŽ aj pre ostatných ¾udí so ZP bola jednou z 
hlavných èinností našej práce. Sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo sme 
vykonávali tak, ako po uplynulé roky, formou osobného kontaktu s klientmi v 
bezbariérových priestoroch sídla OMD(ak obèan s postihnutím  nemôže prís� osobne, 
poskytujeme poradenstvo aj v byte obèana), telefonicky, písomne. V prevažnej miere sa 
poradenstvo týkalo otázok súvisiacich so zákonom o sociálnej pomoci. Súèas�ou 
poradenstva sú aj informácie o možnostiach prepravy, zamestnania, športového vyžitia 
pre ¾udí s postihnutím, možnosti spoloèenského života. Sociálna prevencia a 
poradenstvo sa vykonávalo denne, poèas celého roka. 
V OMD vykonávala poradenstvo ¼udmila Grièová v Centre samostatného života 
Andrea Madunová vykonávala poradenstvo aj so zameraním na osobnú asistenciu v 
Agentúre osobnej asistencie. 
2. Vydávanie èasopisu OZVENA
Ozvena vyšla štyri razy v roku, spracovávala sa v sídle OMD na Banšelovej ulici. 
Ozvenu pripravovali a zostavovali: ¼udmila Grièová, Andrea Madunová, Jaroslav 
Griè, Dana Drobcová,  Simona Ïuriaèová a ve¾a prispievate¾ov a priaznivcov 
spomedzi èlenov OMD. Ozvena sa posiela nielen èlenom ale aj neurológom, Okresným 
úradom - odborom sociálnych vecí, Krajským úradom a niektorým priaznivcom. 
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Ozvena vychádzala za pomoci grantu MPSVR a sponzorských príspevkov, všetkým 
odberate¾om sa posielala zadarmo. 
3. Uskutoènenie "Dòa ¾udí so svalovou dystrofiou"
Po druhý raz OMD organizovala Deò ¾udí so svalovou dystrofiou. Minulý rok sme mali 
premiéru, ktorá dopadla nad naše oèakávania. Keïže sme sa stretli s pozitívnym 
ohlasom aj u samotných èlenov OMD, rozhodli sme sa aj v roku 2002 usporiada� 
verejnú zbierku na pomoc ¾uïom so svalovou dystrofiou. Jej cie¾om bolo získa� 
finanèné prostriedky na: dýchacie prístroje, oxygenátory, ambuvaky, odsávaèky 
hlienov, polohovacie postele, zdviháky, elektrické vozíky a iné zložité kompenzaèné 
pomôcky pre èlenov OMD.
Do akcie sa zapojili èlenovia OMD aj mimo Bratislavy, ktorí vo svojich bydliskách 
organizovali Deò ¾udí so svalovou dystrofiou, spolu so svojimi rodinami, priate¾mi a 
dobrovo¾níkmi. Poèas zbierky sa nám podarilo vyzbiera� 128.693, 50 Sk! 
4. Organizovanie akcie "1%" - po prvý raz
Novelou zákona o daniach z príjmov bolo umožnené v roku 2002 obèianskym 
združeniam po prvý raz uchádza� sa o poskytnutie 1% z príjmov fyzických osôb. Túto 
možnos� využila aj OMD. 
Usilovali sme sa oslovi� èo najväèší poèet daòovníkov, aby 1% zo svojej dane poslali na 
náš úèet. Všetkým èlenom OMD sme rozposlali informaèné materiály a tlaèivá 
potrebné k poskytnutiu 1% z dane s prosbou, aby aj oni oslovovali vo svojom okolí 
rodinu, priate¾ov a známych s cie¾om poskytnú� 1% OMD. Napriek tomu, že poskytnú� 
1% z dane bolo možné prvý raz, boli sme ve¾mi spokojní s vyzbieranou finanènou 
sumou - 183 589,- Sk.. Použili sme ju na konkrétnu pomoc èlenom OMD. (Ako bolo a je 
s finanènými prostriedkami zo zbierok nakladané, je pravidelne uverejnené v Ozvene, 
pozn. TK.)
5. Centrum samostatného života
Okrem sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie sme pripomienkovali 
pripravované novely zákonov, najmä zákon o sociálnej pomoci a zákon o sociálnom 
poistení. V CSŽ sa vykonávalo sociálne poradenstvo a sociálna prevencia pre obèanov 
s postihnutím, pokraèoval aj projekt:
AGENTÚRA OSOBNEJ ASISTENCIE 
Agentúra osobnej asistencie sa formou vytvorenia databázy osobných asistentov a 
užívate¾ov osobnej asistencie stala podpornou inštitúciou pre našich klientov. 
Agentúra pôsobila ako PORADENSKÁ INŠTITÚCIA pre prevažne tieto otázky:formy 
h¾adania asistentov,  komunikácia s asistentom, zodpovednos� užívate¾a za výber 
osobných asistentov, administratívne úkony spojené s OsA (vyplòovanie výkazov, 
vyplácanie odmien), poradenstvo pre užívate¾ov OsA a ich rodinných 
príslušníkov,poradenstvo pre záujemcov o OsA.
Našim cie¾om bolo vyvola� AKTIVITU obèanov s postihnutím a záujem rieši� si svoju 
ne¾ahkú situáciu spôsobenú existenciou postihnutia vlastným prièinením,  pomocou 
všetkých dostupných prostriedkov, ktoré im ponúka štát alebo neštátne organizácie. 
Našu èinnos� chápeme ako "pomocnú ruku", ktorá poradí ako prekona� problém ale 
hlavný dôraz kladieme na záujem samotného obèana.
SUMÁR: Poèas roka 2002 bolo do databázy zaevidovaných 68 osobných asistentov, 
naše služby využívalo poèas roka 45 stálych užívate¾ov osobnej asistencie. V agentúre 
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prebehlo 327 kontaktov súvisiacich s osobnou asistenciou buï poradenstvo alebo 
sprostredkovanie osobnej asistencie. 

ŠTATISTIKA PORADENSKEJ ÈINNOSTI 
ZA ROK 2002 

V CENTRE SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

Poèet kontaktov poradenskej a sprostredkovate¾skej èinnosti:
telefonicky písomne osobne agentúra OsA
411 121 43 327 

SPOLU: 902 kontaktov poradenskej èinnosti za rok.

6. Zahranièné aktivity
Za pomoci dotácie z MPSVR sme uhradili èlenský príspevok do EAMDA. Komunikova� 
pravidelne so zahranièím sa nám zatia¾ nepodarilo, nemáme stáleho èlena, ktorý by sa 
venoval tejto èinnosti. Zo zahranièných partnerských organizácií muskulárnych 
dystrofikov dostávame èasopisy z ktorých by sa dalo použi� ve¾a zaujímavých 
materiálov. Zlepši� kontakt so zahranièím je jedna z vecí, ktorú chceme splni� v roku 
2003. 
7. Telocvièòa OMD pre ZPO
Do bezbariérovej telocviène na Športovej ulici è. 5 naïalej chodili ¾udia s postihnutím 
za úèelom cvièenia. Za pomoci finanèného príspevku od Medzinárodného klubu žien 
OMD zakúpila magnetoterapeutický prístroj, ktorý bude k dispozícii pre záujemcov v 
telocvièni. Chod telocviène zabezpeèoval Jaroslav Griè. 
8. Spolupráca s inými organizáciami 
Poèas roka 2002 pokraèovala spolupráca s niektorými obèianskymi združeniami a 
neziskovými organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou ¾udí s postihnutím, hlavne 
pri konzultáciách a výmenách názorov na zákony, pri presadzovaní pripomienok. 
Našimi najèastejšími spolupracovníkmi boli: Košická organizácia vozièkárov - 
Nezávislý život, Organizácia �TP a vozièkárov v Nitre, ZOM - Prešov a iné. Projekt 
Rekondièno-rehabilitaèný pobyt detí podporili nadácie: OSF - Open Society Fond, 
Hodina de�om a MPSVR SR. 
9.  Evidencia èlenov OMD 
K 31. 12. 2002 sme evidovali 464 èlenov. 

Z toho:
deti do 18 rokov - 102 (ktoré zastupuje 93 rodièov) 

z toho: 
deti s MD - 63
deti inak postihnuté - 39

Dospelí èlenovia: 
od 18 do 30 rokov - 111
od 30 do 50 rokov - 257 
od 50 do 60 rokov - 64
nad 60 rokov - 32
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z toho: 
èlenovia s MD - 186
èlenovia inak postihnutí - 147
priaznivci a odborníci - 38

Z evidencie èlenov bolo vyradených 9 osôb.
Z OMD vystúpilo 6 èlenov.
Zomrelo 10 èlenov. 

V roku 2002 sme prijali 31 nových èlenov. 

Evidenciu vykonávala tajomníèka Dana Drobcová v spolupráci s ¼udmilou Grièovou. 

Preh¾ad najdôležitejších èinností v OMD a CSŽ v roku 2002. 

Okrem už uvedených aktivít sme sa venovali aj ïalším povinnostiam. Popri vydávaní 
Ozveny a poradenskej èinnosti, ktoré aktivity vyžadujú sústavné nasadenie,  to boli:
- vybavovanie dokumentov potrebných na zaregistrovanie OMD medzi subjekty, 

ktorým budú môc� daòovníci poskytnú� 1% z odvedenej dane (potvrdenia zo 
všetkých pois�ovní, nové rozhodnutie o pridelení IÈO, notárska zápisnica...)

- nemocnica Ružinov - zakúpila EMG prístroj z prostriedkov poskytnutých MZ na 
základe žiadosti OMD v SR 

- pracovné stretnutie s MUDr. Petrom Špalekom, PhD. - ïalšia spolupráca s 
Centrom nervovosvalových ochorení v nemocnici Ružinov v Bratislave (Grièová, 
Griè)

- úèas� na školení - Komunitná rehabilitácia (Madunová)
- úèas� na pracovnom stretnutí na MPSVR - zástupcovia OZ a grantová komisia - 

viedol Boris Sopira (Grièová, Griè)
- vypracovanie projektov na dofinancovanie RRP pre deti: Nadácia Hodina de�om a 

OSF
- zmluva s Krajským úradom na vykonávanie sociálnej prevencie a sociálneho 

poradenstva
- príprava na  "Deò ¾udí so svalovou dystrofiou”, organizácia a realizácia v 

Bratislave a v mestách: Bratislava, Handlová, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, 
Považská Bystrica, Rožòava, Trnava, Nové Zámky, Liptovský Mikuláš, Košice, 
Poprad, Pieš�any

- vyúètovanie projektu NPOA "My, ¾udia so svalovou dystrofiou", vypracovanie 
závereènej správy

- príprava materiálov k získaniu poskytovate¾ov 1% - oslovenie všetkých èlenov 
OMD a iných z radov priaznivcov OMD

- zasadnutie Sekcie telesne postihnutých pri RV pre problematiku obèanov so ZP 
(Grièová, Griè)

- úèas� na stretnutí študentov špeciálnej pedagogiky - informácie o problémoch, 
živote ¾udí s postihnutím, práci OMD v SR a CSŽ (Madunová)

- slávnostné ukonèenie projektu "My, ¾udia so svalovou dystrofiou" - odovzdanie 
troch zlatých srdieèok ¾uïom, ktorí najviac prispeli k úspešnosti projektu:    
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MUDr. Peter Špalek, Anna Šišková, Ing. Marta Suchánková
- úèas� v relácii TV MARKÍZA "Teleráno" - téma: ¾udia so MD, ich problémy 

(MUDr. Špalek, A. Šišková, Grièová, Griè, Madunová)
- stretnutie s MUDr. Mucskom z FN oh¾adne zdravotníckej starostlivosti, dýchacích 

prístrojov (Grièová, Griè)
- stretnutie s MUDr. Megom z DFNsP na Kramároch oh¾adne zdravotnej starostli-

vosti o deti s MD, ïalšia možná spolupráca (Grièová, Griè)
- stretnutie s Jurajom Johanidesom - pracovné stretnutie o možnosti natoèenia 

"spotu" o ¾uïoch so SD (Grièová, Griè, Madunová)
- Komunitná rehabilitácia -  seminár (Madunová)
- zasadnutie VV v Handlovej (èlenovia VV)
- odovzdanie pripomienok k Zákonu o sociálnom poistení do Výboru pre sociálne 

veci a bývanie NR SR
- STV - pracovné stretnutie zástupcov OZ s tvorcami relácie Cesty nádeje - OMD 

zastupovala Mária Duraèinská
- Pacientské organizácie - stretnutie  zástupcov OZ s Asociáciou výrobcov a 

distribútorov liekov spojené so školením o právach pacienta, legislatíve, presadzo-
vaní potrieb... (A. Madunová)

- úèas� na seminári Komunitná rehabilitácia (Madunová)
- úèas� v NR SR pri prerokúvaní a hlasovaní o zákone o sociálnom poistení (Grièo-

vá, Griè, Madunová)
- stretnutie s J. Johanidesom (Madunová, Duraèinská)
- seminár Pacientské organizácie - úèas� (Madunová)
- rekondièno_ rehabilitaèný pobyt detí na Štrbskom Plese
- dòa 7.10.  zasadnutie Výkonného výboru OMD v SR (oznámenie ¼. Grièovej, J. 

Grièa a K. Takácsovej o odstúpení z funkcie od 31. 12. 2002)
- prijatie Steva Esteya  z Kanady - lektor projektu Komunitná rehabilitácia (Madu-

nová, Grièová)
- pracovné stretnutie - príprava videofilmu o Komunitnej rehabilitácii s OZ MEDIA 

3 (Hujdiè, Sabová, Madunová)
- Výbor pre sociálne veci a bývanie NR SR - pripomienky k zákonu o sociálnej 

pomoci (Madunová)
- dòa 11. 11. zasadnutie VV v Bratislave na Banšelovej ulici
- dòa 3.12 Deò ¾udí so zdravotným postihnutím - úèas� na pracovnom stretnutí v 

Agentúre špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia 
(Kostlivého 19, Bratislava)

- v rámci Dòa ¾udí so zdravotným postihnutím prezentácia èinnosti OMD v DSS 
Gaudeamus na Mokrohájskej 3 (Grièová, Griè)

- Komunitná rehabilitácia - pracovné stretnutie s lektorkou Djenanou o príprave 
dokumentárneho filmu o KR (Madunová) 

PO REDAKÈNEJ UZÁVIERKEOzvena 1/2003
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V roku 2002 èinnos� OMD a CSŽ podporili:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Krajský úrad Bratislava
Národná únia Slovákov

Vladimír Šalgoviè
COOP Jednota

Nadácia otvorenej Spoloènosti _ OSF
Nadácia pre deti Slovenska

Women Club
Infsys Trenèianska Teplá

Miraco Bratislava 

Ïakujeme èlenom OMD za dobrovo¾né príspevky
ïakujeme tým, ktorí nám poskytli 1% z dane

ïakujeme tým, ktorí nám prispeli na verejnú zbierku
 "My, ¾udia so svalovou dystrofiou"

Ïakujeme všetkým za podporu a pomoc.

PO REDAKÈNEJ UZÁVIERKE Ozvena 1/2003

HLASOVANIE HLASOVANIE HLASOVANIE

V súlade so stanovami OMD správy o èinnosti a správy o hospodárení schva¾uje 
èlenská schôdza. Pretože nie je možné zvoláva� zakaždým èlenskú schôdzu, prosíme 
vás, aby ste hlasovali písomne. Hlasovacie lístky nám pošlite do 30. apríla na 
adresu: OMD, Banšelova 4, 821 04  Bratislava 2. 

Hlasovanie o Správe o èinnosti OMD a CSŽ za rok 2002
 a o Správe o hospodárení OMD za rok 2002. 

Èlen OMD v SR

Meno a priezvisko: ...........................................................................................
Správu o èinnosti OMD a CSŽ za rok 2002  Správu o hospodárení OMD za rok 2002.

a) schva¾ujem a) schva¾ujem
b) neschva¾ujem b) neschva¾ujem
c) zdržiavam sa c) zdržiavam sa 
 

V ..............................................

Dòa: .......................................... Podpis:.............................................. 
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
ORGANIZÁCIE MUSKULÁRNYCH DYSTROFIKOV V SR

OD 01.01.2002 DO 31.12.2002

ÚÈTOVNÁ EVIDENCIA OMD V SR - HLAVNÝ ÚÈET

príjmy Sk výdavky Sk
01. èlenské príspevky 01. poštovné 10 717,50
èlenské príspevky r. 2002 84 911,00 02. telefonické poplatky 21 978,90
èlenské príspevky r. 2003 2 100,00 03. bankové poplatky 4 420,00
prijatí noví èlenovia 7 850,00 04. prevádzková réžia 146 092,60
02. dobrovo¾né príspevky 05. ostatné výdavky
Národná únia Slovákov, na èinnos� OMD 30 000,00 sociálna výpomoc èlenom 166 610,00
príjem finan. príspevkov pre èlenov OMD 27 337,00 náklady na RRP-deti 124 348,00
COOP JEDNOTA, na èinnos� OMD 14 440,00 ú h r a d a  z a  m a g n e t o .  68 970,00
Nadácia otv. spoloènosti, na RRP-deti 65 000,00 prístroj 79 138,30
Nadácia pre deti Slovenska, na RRP-deti 35 224,00 ostatné výdavky 3 839,00
Vomen Club, magnetoterapeutický prístroj 50 000,00 06. platba dane z príjmu 21 196,00
INFSYS, Tren. Teplá, na èinnos� OMD 10 000,00 07. výdavky na telocvièòu 18 557,50
èlenovia a priaznivci OMD v SR 11 300,00 08. cestovné 53 923,00
03. poplatky v telocvièni 10 632,00 09. výdavky na Ozvenu 5 389,10
04. úroky 3 920,09 10. odmeny a odvody 
05. ostatné 76 622,40
06. oznaèenie na automobil O2 2 930,00
07. príjem-daòové úrady 1% 183 589,00
08. reklama v Ozvene 26 000,00
09. úèastn. poplatky RRP-deti 30 000,00
10. príjem na Ozvenu na rok 2003 1 300,00

spolu: 673 155,49 spolu: 725 179,90

ÚÈTOVNÁ EVIDENCIA - MPSVR SR

príjmy Sk výdavky Sk
01. dotácia na poradenskú èinnos� 205 000,00 01.bankové poplatky 823,00
02. dotácia na vydávanie Ozveny 80 000,00 02. nájomné 60 999,90
03. dotácia na èlenské do EAMDA 64 500,00 03. odmeny a odvody 142 560,00
04. úroky 1 840,82 04. platba dane z príjmu 274,00
05. dotácia na RRP-deti 126 000,00 05. vrátenie výnosov 1 338,60

06. èlenské do EAMDA 64 499,81
07. tlaè Ozveny è. 1,2,3,4 80 000,00
08. vrátenie nevyè. èiastky 63 000,00
09. ostatné 1 440,00
10. RRP-deti 63 000,00

spolu: 447 340,82 spolu:    477 935,31

ÚÈTOVNÁ EVIDENCIA - CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

príjmy Sk výdavky Sk
01. úroky 1 111,17 01. poštovné 257,00
02. ostatné príjmy 4 698,00 02. telefón 11 278,40
03. prenájom motorového vozidla 3 000,00 03. odmeny a odvody 10 890,00
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04. sponzorský príspevok 20 000,00 04. bankové poplatky 1 264,00
05. prevádzková réžia 22 461,00
06. cestovné 2 060,20
07. platba dane z príjmu 165,00
08. nájomné 4 698,00
09. magnetoter.. prístroj 18 970,00
10. prevod na CSŽ, n.o. 65 676,00

spolu: 28 809,17 spolu: 137 719,60

ÚÈTOVNÁ EVIDENCIA - NADÁCIA PRE PODPORU OBÈIANSKYCH AKTIVÍT 

príjmy Sk výdavky Sk
01. úroky 277,07 01. bankové poplatky 583,50
02. vrátenie tretej èasti dotácie na náš 02.platba dane z príjmu 39,00
úèet, po preukázaní výdavkov 44 760,00 03. kancelárske potreby 3 607,40

04. poštovné 4 472,00
05. odmeny a odvody 1 380,00
06. cestovné 3 619,00

spolu: 45 037,07 spolu: 13 700,90

príjmy Sk výdavky Sk
01. ostatné príjmy 500,00 01. bankové poplatky 1 421,50
02. úroky 597,24 02. nákup prístroja 17 457,40
03. dobr. príspevky - celoslovenská 03. platba dane z príjmu 85,00
zbierka 128 693,50 04. sociálna pomoc 123 051,00

spolu: 129 790,74 spolu: 142 014,90

príjmy Sk výdavky Sk
01. dotácia z Krajského úradu 134 000,00 01. bankové poplatky 844,50
02. úroky 281,11 02. vyplatenie odmien 89 640,00

03. odvod dane z odmien 11 640,00
04. nájomné 18 792,00
05. ostatné výdavky 2 851,30
06. telefonické poplatky 6 600,00
07. platba dane z príjmu 39,00
08. prevádzková réžia 3 201,20

spolu: 134 281,11 spolu: 133 608,00

ÚÈTOVNÁ EVIDENCIA - ZBIERKA - MY, ¼UDIA S MD

ÚÈTOVNÁ EVIDENCIA - KRAJSKÝ ÚRAD - BRATISLAVSKÝ VÚC

Sk
- úèet - OMD v SR /Tatra banka, a.s. a pokladòa 170 568,12
- úèet - MPSVR SR/¼udová banka, a.s. a pokladòa 2 321,33
- úèet - Centrum samostatného života/ 1 429,38
- úèet - Krajský úrad/ 1 893,05
- úèet - NPOA/ 49859,49
- úèet - zbierka “My ¾udia s MD a pokladòa 6 905,99

celkom: 232 977,36

¼udová banka, a.s. a pokladòa
¼udová banka, a.s. a pokladòa

¼udová banka, a.s. a pokladòa

Stav finanèných prostriedkov jednotlivých úètovných evidencií - do 31.12.2002:
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Výskum po genóme

O dôležitosti sequencie (poradia) takmer už doplneného ¾udského genómu hovoril 
genetik Massimo Gennarelli a naèrtol povzbudivý obraz postupu genómového 
výskumu. Doteraz je charakterizovaných 98 % genómu a najmenej 70% z neho je 
podrobnejšie preštudovaných.
Prvý výsledok týchto štúdií bol poznatok ko¾ko génov a molekúl (poètom i v génových 
variáciách medzi jednotlivými indivíduami) môže pochádza� z informácie, prítomnej v 
každej jednotlivej bunke. Pokia¾ ide o nervovosvalové patológie, jedným z prvých úsilí 
bolo charakterizovanie všetkých génov, ktoré sú vyjadrené v svale. Umožòuje to ve¾mi 
presne vysvetli� èo sa deje v bunke v patologickej situácii alebo pod vplyvom lieku, èi 
iného vonkajšieho èinite¾a (agens). 
Charakterizácia celého genómu je prvý krok k pochopeniu mechanizmov, ktoré sú 
základom fyziológie, patofyziológie a tiež metabolizmu niektorých buniek a tkanív. 
Zameraním sa na tento druh informácie o špecifických tkanivách, ktoré sú nejakým 
spôsobom vtiahnuté do nervovosvalových ochorení, budú sa môc� lepšie urèi� všetky 
miesta, na ktorých treba zasiahnu�. Okrem toho bude možné pochopi� lepšie 
fungovanie vrecovaných buniek, ktoré sú dnes v centre pozornosti pre svoju 
terapeutickú schopnos� prostredníctvom transplantácie.
Ïalšia nepopierate¾ná výhoda postgenómového výskumu sú informácie, ktoré môžu 
by� použité pri klinických trialoch, t.j. skúšaní liekov na jednotlivých formách 
ochorenia, èo v niektorých prípadoch prinieslo už pozitívne výsledky: znalosti genómu 
dovo¾ujú lepšie definova� urèi� procesy, ktoré sú vyvolané liekmi, napr. blokovanie 
progresie nejakého ochorenia.

Fyzioterapia a elektrostimulácia

Gabriele Siciliano referoval o význame a výsledkoch elektrickej funkènej stimulácie v 
svalových ochoreniach. Na zaèiatku hovoril ako sa na molekulárnej úrovni prejavuje 
dystrofický proces v svalovom vlákne.
Keï je nedostatok distrofínu, svalová bunka sa oslabuje úèinkom kontrakèného 
podnetu (táto stimulácia je zakaždým, keï sa urobí pohyb). Oslabeniu èelí 
mechanizmus, uvedený do èinnosti svalovým vláknom, ktorý èiastoène kompenzuje 
poškodenie: niektoré bunky smerujú k hypertrofickým javom, zväèšujú totiž svoj 
priemer a silu. Okrem toho v kostrovom svale existujú krajne škodlivé následky, ako 
zjazvenie, ktoré zapríèiòuje poškodenie v "mikroobehu", t.j. prívode kyslíka do bunky, 
dôležité je teda zhodnotenie, v klinickej a funkènej rovine, opätovných nedostatkov 
(recidívy) tohto molekulárneho poškodenia a v súvislosti s týmto aspektom úlohy 
úžitku, ktorý môže poskytnú� fyzioterapia a techniky elektrickej stimulácie.
Prvým následkom vo funkènej rovine je nedostatok alebo obmedzenie svalovej sily, 
druhým je "svalová námaha", t.j. úbytok pohybov. Stanovenie týchto opätovných 
nedostatkov umožní odhadnú� použite¾nos� urèitých techník pohybovej rehabilitácie. 
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Pri niektorých svalových ochoreniach je známa napríklad kontraindikácia cvièenia, 
ktorého cie¾om by bola výkonnos�, nako¾ko ním sa zvyšuje riziko mechanického 
poškodenia vlákien poèas kontrakcie. Naopak, pozitívne výsledky by mohli prinies� 
"odporové" (rezistenèné) cvièenia, ktoré prispievajú k udržaniu urèitej aktivity svalu 
bez toho, aby sa dosahovala maximálna úroveò fyzického cvièenia. Za týmto úèelom je 
potrebné urèi� kritickú hranicu, prekroèením ktorej cvièenie by mohlo poškodi� 
bunky a naopak, pod ktorú môže by� prínosom pre funkènos� svalu. Treba ma� na mysli, 
že rehabilitaèná pohybová lieèba ovplyvòuje tiež ïalšie funkcie ako je 
kardiovaskulárna a respiraèná. 
Èo sa týka elektrickej stimulácie, ktorá reprodukuje fyziologický stimul (totiž 
nervovosvalový systém funguje na základe princípov elektrického podráždenia), môže 
by� aplikovaná rôznymi spôsobmi. Pod¾a ochorenia: ve¾kú pozornos� treba venova� 
dobe trvania stimulu, jeho intenzite a frekvencii. 
Stimulácia môže by� aplikovaná na nerv, ktorý kontroluje aktivitu svalu alebo priamo 
na kostrový sval, napríklad na quadriceps (v tomto prípade sú tu limity intenzity 
vzh¾adom k znesite¾nému prahu bolesti), taktiež na nekontrakèné štruktúry ako sú 
š¾achy (s reflexným úèinkom na sval) alebo dokonca na podkožné štruktúry a cez ne na 
receptory citlivosti, medzi ktorými sú receptory bolesti: toto je prípad Tnes, t.j. funkèná 
stimulácia zameraná na kontrolu bolesti vyvolanej imobilitou, polohou, retrakciami 
atï. pri nervovosvalových ochoreniach.

Ako povedal Siciliano, k dispozícii je ve¾mi málo prác na túto tému. Millerova skupina 
z Kalifornie sa prikláòa k názoru, aby sa rehabilitaèná lieèba neaplikovala u osôb s 
dystrofiou Duchenne, pretože oni už spontánne aktivujú všetky tie mechanizmy, ktoré 
môžu kompenzova� úbytok sily. Naopak pre ïalšie formy existujú povzbudivé údaje, 
ktoré sa týkajú napríklad odporového tréningu (i keï v tomto prípade bude treba 
zhodnoti� ako èasto predpisova� procedúru rehabilitaènej lieèby, dobu jej trvanie a tiež 
možné úèinky oh¾adom prahu znášanlivosti námahy). 
Pri formách s pomalším priebehom ako Beckerova dystrofia a dystrofia pletencov, toto 
vidie� ako elektrická stimulácia "eccito-motoria", zameraná na stimuláciu 
kostrového svalu, je schopná zlepši� silu, ale nie odolnos� k námahe. Prebiehajú 
ïalšie štúdie na myotonickej dystrofii alebo na FSH dystrofii, formách, kde je situácia 
trocha osobitá, nako¾ko k myopatickému procesu sa môže pridruži� i neuropatický 
proces.

Dnes, keï sa lepšie poznajú molekulárne základy svalového prispôsobenia v 
podmienkach svalového ochorenia, perspektíva spoèíva v dôkladne kontrolovaných 
štúdiách na rozsiahlych kazuistikách, ktoré by pomohli stanovi� jednak úlohy 
elektrickej stimulácie srdcového vlákna, jednak možnosti modulova� ïalšie funkcie: a 
to i vïaka vychytralým technikám ako sú spektroskopická magnetická rezonancia, 
ktorá umožòuje zhodnoti� nako¾ko sa unaví sval.

Preložila: Lýdia Lazoríková 
Odborne prekontroloval: MUDr. Eduard Gavora
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