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DARCOVSKÁ SMS
Od 1. apríla 2011 do 31. augusta 2011 môžete
prispie zaslaním DMS správy organizácii Slovenské
hemofilické združenie. Sta í odosla SMS správu
s textom DMS HEMO na íslo 877

Cie om projektu je získa finan né prostriedky na organizovanie
rehabilita ných pobytov pre detských hemofilikov spojených so
vzdelávaním detí a ich rodi ov. Organizovaním rehabilita ných pobytov sa
snažíme zlepši celkový zdravotný stav, hlavne zlepši hybnos
pohybového aparátu a zvýši fyzickú kondíciu, o je hlavným
predpokladom k zníženiu po tu krvácavých príhod a tým k zabráneniu
invalidite a imobilite takejto osoby. Získané finan né prostriedky umožnia

alším hemofilikom sa zú astni rehabilita ného tábora, ktorý im ukáže
cestu ako ži život bez bolesti a utrpenia. Cena DMS je 1 Euro.
o je to DMS?

DMS darcovská SMS správa je jednoduchý spôsob ako môže každý držite
mobilného telefónu podpori menšou finan nou iastkou
verejnoprospešnú aktivitu pod a vlastného výberu.
Ako posla DMS?
Odošlite SMS správu v tvare: DMS HEMO na íslo 877 (platí u všetkých
zapojených mobilných operátorov). Na základe odoslanej SMS správy
obdržíte potvrdenie o poskytnutí daru vo výške 1 Euro.
Ko ko DMS správ môžem posla ?
Ako sa dozviem, ko ko finan ných prostriedkov získala organizácia SHZ ?
Informácie o množstve zaslaných DMS na tento projekt budú priebežne
aktualizované na web stránke www.darcovskasms.sk .
Ako si overím, že zaslaná SMS správa prišla vybranému projektu?
Po zaslaní SMS správy Vám obratom príde spätná správa vo forme:

akujeme! Vaša DMS správa v prospech Slovenského hemofilického
združenia bola prijatá. Informácie o využití finan ných prostriedkov
nájdete na www.darcovskasms.sk
Je mechanizmus DMS jediný spôsob, ako môžem prispieva SHZ na dobrú
vec? Nie, nie je. Mechanizmus DMS je však najjednoduchší spôsob na
zasielanie menších iastok; je dostupný pre všetkých darcov, ktorí majú
mobilní telefón a zárove preh adný. Prispie môžete aj priamo na íslo
ú tu: 179 499 4151 / 0200 pokra ovanie strana 18



POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE SHZ

Republikový výbor Slovenského hemofilického združenia Vás pozýva na
Valné zhromaždenie SHZ, ktoré sa bude kona na záver XX. Letného
detského rehabilita ného tábora a rehabilita ného pobytu pre dospelých.
Miesto konania: Tur ianske Teplice, Hotel Lesník
Dátum konania: sobota, 30.07.2011
Predbežný program:
Zhodnotenie innosti SHZ od posledného Valného zhromaždenia SHZ,
Správa Revíznej komisie SHZ o hospodárení za rok 2010,
Rehabilita né centrum SHZ,
Rôzne diskusia.

JEDNOU Z POVINNOSTÍ LENA SHZ JE ZÚ AST OVA SA NA
ZHROMAŽDENIACH SHZ. VZH ADOM NA PREROKOVÁVANIE DÔLEŽITÝCH

ROZHODNUTÍ JE Ú AS KAŽDÉHO LENA NUTNÁ!

Definitívnu pozvánku s programom dostane každý len SHZ minimálne dva
týždne pred dátumom konania Valného zhromaždenia SHZ. Na Vašu ú as
sa tešia lenovia republikového výboru SHZ.
Prosíme, rezervujte si vo vašom kalendári na sobotu 30.07.2011 as, aby

ste sa mohli zú astni valného zhromaždenia SHZ, alebo poverte
zastupovaním inú osobu.

Upozornenie:
Cestovné bude uhrádzané na základe §10 „Smernice SHZ pre úhradu
cestovných náhrad“ po predložení všetkých riadne vyplnených tla ív a
cestovných dokladov, tak ako to vyplýva z vyššie uvedenej smernice SHZ
schválenej Rozšíreným výborom SHZ zo d a 21.10.2000.

lenom SHZ bude umožnený prístup na pozemok a do stavby nášho
rehabilita ného centra Podrobnejšie info nájdete v pozvánke na Valné
zhromaždenie .
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ÚVODNÍK

Sme radi, vážení priatelia, že ste opä siahli po spravodajcovi SHZ .1
pre rok 2011.

Mali by ste vedie , že maximálnu zásluhu na jeho editácii a celkovej
realizácii a detto i manažmentu oh adne redak nej innosti si odniesli
plecia šéfa redak nej rady Pe a Mon eka. Trocha sa nám po minulej jeseni
upravila zostava v redak nej rade, je to iba na nás dvoch, reálne toto
vydanie ahá Pe o, lebo ja ako je zvykom opä som nasadol do roja
viacerých stoli iek a kývam sa sem i tam, neviem, o skôr, i teší ma, že
som na roztrhanie aj v iných odvetviach mojej záujmovej innosti, lenže je
to ve ký stres a chápadlá asového rozpätia nútiace splni s úbené do
zdareného konca a v stanovenom termíne sú skoro vždy neúprosné.
Nechcem Vám približova moje, možno aj pre vä šinu z Vás zrejmé, reálne
životné peripetie, len vždy ke sa nie o super podarí, i úspešne dotiahne
pod hlavi kou SHZ, málokto vie, že je to skôr majoritná práca jednotlivcov
v kolektíve, ktorí ahajú až do konca. Je ve mi pozitívne, že sa tu pomaly
zdarne ukazuje zopár tesne dospelých, nadšencov, ktorí za ínajú ma
priebežne záujem o ur itú špecifickú prácu na alšom rozvoji SHZ, nielen
po stránke odbornej, ale aj pri organizácii jednotlivých tradi ných podujatí
ur ených pre prospech udí s vrodeným krvácavým ochorením. Myslím si,
že je na dobro nás všetkých pomaly dop a do rôznych výborov pre ur itú
cielenú prácu, i organizovanie zbierok mladých lenov SHZ, ktorí pochopili
asom, i svojou zdravotnou vitálnos ou, akú vážnos a pomoc pre nás toto

združenie predstavuje. Akýko vek obetavý aktivista nedosiahne v behu na
dlhú tra pravidelne vždy trvalé úspechy, preto je žiadané, aby sa do
rôznych projektov, s hoc aj malou, no pravidelnou pomocou angažovalo
viacero udí, lebo riziko kolapsu, ak je všetko na pleciach jedného
šikovného je dos ve ké.

Ak si so záujmom pre ítate spravodajcu SHZ dozviete sa podrobne o už
zrealizovaných podujatiach SHZ od januára, sú tu aj podrobné informácie
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o pripravovaných atraktívnych akciách, ako aj prezen ná
listina rozšíreného výboru SHZ, na ktorom sa ako len mám právo i ja
zú ast ova , okrem formálnych bodov sved iacich o innosti združenia, o
je pozitívne, mám niekedy pocit, že sa jednotliví poprední predstavitelia
SHZ stavajú k jednotlivým rozhodnutiam dos alibisticky, alebo, ako je na
Slovensku astým zvykom pokia sa niektoré veci bytostne nedotýkajú nás
osobne, sme asto nepou ite ný predošlým vývojom jednotlivých
udalostí. Nechcem tým vyvola nejakú negatívnu vlnu, len trocha prilia do
ur itých rozhodnutí sebareflexie a patri nej vážnosti pri riadení alšej
práce s predbežným odhadom v ur itých o akávaniach.

Teplé júnové dni oproti minulému daždivému roku momentálne
dominujú. Pomaly sa za ína as dovoleniek, relaxu a preto by som rád
v mene redak nej rady Vám zaželal bohaté, ojedinelé zážitky po as
dovoleniek, bez zdravotných ažkostí a pre tých, ktorí sa, i už tradi ne,
alebo po prvý krát zú astnia na rekondi ných táboroch s cie om upevnenia
si momentálneho zdravotného stavu, i zlepšenia pohybového rozsahu
k bového aparátu, ako aj na erpania rôznych skúseností od priate ov, o sú
tiež trvale zainteresovaný na živote s dedi ným krvácavým ochorením,
a tým si jednozna ne prispie k skvalitneniu fyzickej a psychickej pohody
prispením blahodarnej termálnej, lie ivej vody s typickým charakterom
kúpe ného mesta Tur ianske Teplice. Marek
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ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SHZ

Dátum a miesto konania: sobota 5. marec 2011, reštaurácia „Kredit“
Banská Bystrica

Prítomní: 17 lenov RV SHZ – Ing. Jaroslav Janovec, Marián
Trebichalský, Peter Bíreš, Zuzana Ottingerová, Martin Bíreš, Marek
Ottinger, Peter Mon ek, Martin Masarik, Anton Tenczer, Milan urek, Ivan
Ková ik, Ján Metelka, ubica Karaková, Martin Sedmina, Ing. Marek Gura,
František Nutár, Ing. Vladimír Min ev
Ospravedlnení: Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., Doc. MUDr. Angelika
Bátorová, PhD., Mgr. Emília Šolcová, Ing. Anna Pisar íková, Terézia
Zimulová, Mgr. Ján Jánošík, Viliam Krška, Ing. Gabriela Petrušková,
Drahomíra Marošíková, Alena Ková ová, Milan Tóth, Elvíra Szalay, Jaroslav
Vetrák
Neospravedlnení: Branislav Koleda, Ing. Michal Maciak
Zastupovanie: Ing. J. Janovec zastupoval T. Zimulovú a D.
Marošíkovú, P. Mon ek zastupoval E. Szalay, V. Kršku

Schválený program zasadnutia:
1. Kontrola úloh z uznesenia
2. Verejná finan ná zbierka k Svetovému d u hemofílie
3. XI. Rehabilita ný tábor pre maloleté deti s rodi om
4. XX. Rehabilita ný tábor SHZ
5. Návrh rozpo tu na rok 2011
6. innos SHZ od posledného Rozšíreného výboru SHZ
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia a záver

Najbližšie zasadá Rozšírený výbor SHZ v novembri 2011

INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ V SLOVENSKOM
HEMOFILICKOM ZDRUŽENÍ

Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z
príjmov fyzických osôb a právnických osôb(pod a § 50 ods. 13 zákona

. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
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Prijímate podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb Slovenské hemofilické združenie, so sídlom: Antolská 11, 851 07

Bratislava, I O: 22665226, zverej uje pod a § 50 ods. 13 zákona .
595/2003 Z. z. o dani z príjmov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu

zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok 2009 ním prijatého v roku 2010

 Ú el použitia
podielu

zaplatenej dane

Výška použitého
podielu zaplatenej dane na

tento ú el
(v euro)

Spôsob použitia
podielu

zaplatenej dane

Iné
údaje

1. Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

7 077,19
úhrada z nákladov
v celkovej výške
13 749 €

Náklady na bežnú
innos organizácie SHZ

2. Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

4 700,00
úhrada z nákladov
v celkovej výške
4 742 €

innos Národného
hemofilického centra

3. Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

5 900,00
úhrada z nákladov
v celkovej výške
5 952 €

Náklady na
Rehabilita né centrum

4. Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

2 000,00
úhrada z nákladov
v celkovej výške
5 939 €

Projekt Ples SHZ

5. Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

6 000,00
úhrada z nákladov
v celkovej výške
19 152 €

Projekt Letný
rehabilita ný tábor detí

6. Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

6 000,00
úhrada nákladov v
celkovej výške
11 654 €

Projekt Letný
rehabilita ný tábor
dospelí

7. Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

6 000,00
úhrada z nákladov
v celkovej výške
9 570 €

Projekt Jesenný
rekondi ný pobyt
dospelí

8. Ochrana a podpora
zdravia a vzdelania

2 500,00
úhrada z nákladov
v celkovej výške
2 629 €

Projekt Tábor maloletí a
rodi ia

 
SPOLU: 40 177,19
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LENSKÝ POPLATOK ZA ROK 2011

Na základe uznesenia Valného zhromaždenia SHZ, najvyššieho orgánu SHZ,
je výška lenského poplatku pre rok 2011 vo výške minimálne 5,00 €
na lena. Na základe uznesenia Rozšíreného výboru SHZ zo d a 7.4.2001
je potrebné ho zaplati najneskôr do 31.5.2011! V rubrike “Správa
pre prijímate a” uve te, za ktorý rok platíte lenský poplatok.
ísla ú tov SHZ:

1/ Slovenská sporite a, . ú tu: 11483626/0900
2/ VÚB, . ú tu: 34134592/0200

LENSKÝ POPLATOK ZA ROK 2011
NEZABUDNITE ZAPLATI DO 31.5.2011
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KOMPENZÁCIE – ODŠKODNENIA ZA INFEKCIU HCV

Ako všetci dobre viete, ani jeden hemofilik alebo osoba s vrodeným
krvácavým ochorením nebol v minulosti nakazený vírusom HIV, t.j. AIDS.
Slovensko patrí k jednej z mála krajín, kde k takémuto nakazeniu nedošlo.
Avšak nedá sa to poveda o nákaze vírusom HCV (hepatitídy C). Zna ná
as staršej populácie osôb s vrodeným krvácavým ochorením bola v

minulosti nakazená vírusom HCV, ke sa o tomto ochorení nevedelo a
pacienti na lie bu dostávali zmrazenú krvnú plazmu, zmrazenú krv a pod.
Mnohí z nich už boli na toto ochorenie prelie ení alebo sú v tomto ase
prelie ovaní. Mnohí z nich boli prelie ení úspešne na prvý krát a niektorí
až na druhý krát. Všetci dobre vieme, že toto ochorenie spôsobuje
poškodenie pe ene, ktoré môže vies až k jej cirhóze.
Dnes sú všetky osoby na Slovensku lie ené vysoko bezpe nými
koncentrovanými prípravkami koagula ných faktorov, ktoré sú vírusovo
inaktivované (ošetrované), ím sa zabezpe uje najvyššia bezpe nos proti
prenosu vírusových ochorení na túto dobu.
Snahou Slovenského hemofilického združenia bolo a je získa odškodnenie
pre osoby pacientov, ktoré boli nakazené vírusom HCV pri lie be
krvácavého ochorenia pred vyše 20 rokmi. Takúto snahu vo svojich
krajinách vyvíjajú aj naše partnerské organizácie, ale aj jednotlivci. Len
niektorým z nich sa podarilo takéto odškodnenie – kompenzáciu
„vybojova “ vo svojej krajine. Spo ítali by sme ich možno na dvoch
rukách. Aj individuálne snahy niektorých jednotlivcov na Slovensku neboli
úspešné. Ke že jednotlivé snahy nevedú k úspechu, rozhodla sa Nemecká
hemofilická spolo nos (DHG) poda žalobu na Európsky súd pre udské
práva. S takouto žalobou je možné obráti sa až v prípade, ke všetky
snahy o nápravu prostredníctvom súdov na národnej úrovni sa vy erpajú a
zlyhajú. Pre širšiu podporu svojej snahy obrátilo sa DHG na všetky lenské
organizácie Európskeho hemofilického konzorcia o informácie, v akom
štádiu sú takéto snahy v jednotlivých krajinách.
Snahu Nemeckej hemofilickej spolo nosti budeme s ve kým záujmom
pozorova a drža im prsty, aby sa im to podarilo, pretože ich úspešný
výsledok bude ve kým predpokladom a medzníkom pri získaní
odškodnenia – kompenzáciu za infekciu HCV nielen na Slovensku ale aj v
iných krajinách.

Predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec
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REHABILITA NÉ CENTRUM SHZ

Tak ako sme Vás už nieko ko krát informovali, Slovenské hemofilické
združenie plánuje vybudova Rehabilita né centrum SHZ s celoro nou
prevádzkou (vi . obrázok).

Toto zariadenie by malo slúži všetkým lenom našej organizácie na
udržanie si zdravia a zlepšenia hybnosti pohybového aparátu a zvýšenia
fyzickej kondície.
Neustále sme intenzívne monitorovali všetky vyhlásené výzvy v rámci
štrukturálnych fondov z EÚ. Až d a 7. januára 2010 bola vyhlásená
riadiacim orgánom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
(MVRR SR) pre Regionálny opera ný program (ROP) výzva na predkladanie
žiadostí o nenávratný finan ný príspevok (NFP) pre opatrenie 2.1
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a kurately –
budovanie nových zariadení sociálnych služieb s kódom ROP 2.1c
2010/02. Touto výzvou sme sa uchádzali o finan né prostriedky na
výstavbu Rehabilita ného centra SHZ. Žia naša snaha a množstvo práce
nemalo úspešný výsledok. Náš projekt sa nedostal medzi úspešne vybrané
projekty, ktoré boli finan né podporené touto výzvou (vyhrali
mnohonásobne vä šie projekty – objekty).
Ale aj napriek tomu sa nevzdávame a h adáme iné možnosti na
dofinancovanie výstavby tohto objektu. Nieko ko alších krokov sme už
podnikli, ale zatia nemáme konkrétne výsledky, ktoré by viedli k dostavbe
objektu.
Pretože táto etapa innosti – získanie finan ných prostriedkov – je dos
náro ná innos , preto by sme radi sa obrátili na Vás všetkých o pomoc a
podporu v tomto našom zámere.
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Boli by sme ve mi radi, keby ste nám bu pomohli zohna finan né
prostriedky (aj ke len as ) na dostavbu objektu, alebo poskytli
informáciu, na koho by sme sa mohli obráti , resp. koho oslovi .
Každý nápad a informácia môže ma ve kú hodnotu pri realizácii a
uskuto není tohto nášho plánu a projektu, ktorý budete môc využíva
ve mi dlhé obdobie – možno aj nieko ko desa ro í.
Pevne verím, že spolo nými silami to dokážeme.

Predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec

IX. VIANO NÁ ZBIERKA V TESCO OBCHODOCH

Verejná finan ná zbierka, ktorú organizovala Slovenská humanitná rada
(SHR) spolu so svojim tradi ným partnerom spolo nos ou Tesco Stores,
a.s. už 9. raz, sa skon ila ve mi úspešne. Po as rozšírených štyroch
adventných víkendov roku 2010 dobrovo níci 29 neziskových organizácií
celkove vyzbierali v 40 obchodoch Tesco 86.306 €.
Vynaložené náklady spojené s uskuto nením tejto zbierky predstavovali
2.638 eura, a teda istý výnos zbierky dosiahol 83.668,25 eura. Táto suma
bola urýchlene rozdelená zú astneným mimovládnym organizáciám.
Prostriedky zo zbierky budú využité na realizáciu schválených regionálnych
projektov zú astnených mimovládnych organizácií.
„Výsledok zbierky hodnotíme ako ve ký úspech. Neziskové organizácie sa
na u ve mi dobre pripravili a ako sa ukazuje, aj napriek asom, ke sa
šetrí každým eurom, udia sa prejavovali š achetne a ochotne prispievali
do urni iek, o si ve mi ceníme a touto cestou by sme sa im chceli
po akova “, povedala pri tejto príležitosti ubica Puchá, manažérka
Neziskového Fondu Tesco.
Najviac – 11.722 € sa podarilo získa Nadácii Krajina harmónie v
hypermarkete Tesco Žilina. Druhú prie ku obsadila Výcviková škola
vodiacich psov v Bratislave pri Únii nevidiacich a slabozrakých, a to
7.254 €. alej 5.794 € poputovalo na ú et Združenia na pomoc u om s
mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede a také isté združenie v
Nových Zámkoch nazbieralo 5.143 €. Vysokú iastku získalo aj Okresné
centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých v Malackách, ktoré
organizovalo zbierku v jednom z najvä ších obchodov TESCO na Slovensku,
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v Bratislave – Lama i. Naproti tomu, nazbieraná suma niektorých
organizácií predstavovala len nieko ko sto euro.
Ako povedala Eva Lysi anová, riadite ka Úradu Slovenskej humanitnej
rady: „Je zaujímavé, ko ko pe azí dokázali niektoré neziskovky získa .
Zvy ajne sú to tie, ktoré mali dobre vyškolených dobrovo níkov, vedeli ako
majú oslovi a prezentova organizáciu a tiež boli úspešní tí, ktorí pripravili
u om v obchodoch aj nejaký benefit navyše – napríklad, malé divadelné
predstavenie alebo ako dobrovo níci, boli netradi ne oble ení a
nama ovaní“.
Dlhodobým cie om spolo nosti Tesco Stores, a.s. je pomáha u om v
núdzi, a preto Neinvesti ný fond Tesco hodlá aj na alej pokra ova v
organizovaní takýchto verejných finan ných zbierok aj po as tohto roka.

Slovenská humanitná rada

Dodatok k lánku:
Uvedenej zbierky sa zú astnilo aj Slovenské hemofilické združenie, ktoré
zorganizovalo zbierku v dvoch obchodoch TESCO v Prešove. Po as zbierky
za štyri adventné víkendy v období 25.11. – 19.12.2010 sa podarilo
vyzbiera ve mi krásne sumy finan ných prostriedkov. Vo
ve kom hypermarkete Prešov sa vyzbieralo 1.819,65 € a v menšom
hypermarkete Prešov – Vukov sa vyzbieralo 1.829,94 €.
Tieto krásne výsledky sa podarilo uskuto ni v aka organizácii a príprave
tejto zbierky v uvedených prevádzkach pod vedením našej lenky Ing.
Jaroslavy Vaškovej z Prešova a jej rodiny a samozrejme v aka aktivite ich
aktivistov.
Všetkým zainteresovaným pri realizácii tejto zbierky patrí srde ná v aka,
aj v aka tomu, že túto zbierku organizujú už nieko ko rokov!

Budeme ve mi radi, ak sa nám prihlásia aj alší lenovia SHZ, ktorý by
chceli takúto zbierku zorganizova v prevádzke spolo nosti Tesco, ktoré sa
nachádza v mieste svojho bydliska alebo v jeho blízkosti, a to v priebehu
adventných víkendov v roku 2011. Záujemcov, prosíme, aby sa prihlásili
predsedovi SHZ do konca augusta 2011, pretože po uvedenom termíne sa
nahlasuje záujem na Slovenskú humanitnú radu.

Slovenská hemofilické združenie
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PLES HEMOFILIKOV 2011

D a 26.02.2011 sme sa už po 11. krát zišli v malebnom kúpe nom
meste ku Tur ianske Teplice v našom dobre známom hoteli Lesník na XI.
ro níku plesu, ktorý organizuje Slovenské hemofilické združenie.
Je nám ve kou c ou a samozrejme zados u inením, že sa tento rok
prihlásilo a zú astnilo tejto akcie tak ve ký po et záujemcov. Potešilo nás,
že nielen zna ná obec udí združených v tejto organizácii, ale i široká
verejnos , ktorá nás pozná tak povediac „z po utia“ radi prišli na toto
podujatie.
Ples hemofilikov má roky dobré meno a pod a vyjadrení „plesajúcich“ mu
ani tento ro ník neostal ni dlžný. Krásne ozdobená sála, dobré jedlo,
bohatý program – vystúpili nám majstri spolo enských a latino tancov vo
svojej kategórii Pega Fun Dance Group, finalista sú aže Talentmánia –
Buggiman M. Pišný a o výbornú zábavu až do rána sa v nemalej miere
pri inila hudobná skupina Hodo a hovoreným slovom moderátor ve er
p. Vandlík. Svojou mierou prispela k úsmevom na tvári aj tombola, ktorá
potešila mnohých výhercov, ktorým aj touto cestou gratulujeme.
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Zárove sa chceme po akova aj všetkým sponzorom a dobrým u om,
ktorí prispeli vecne, finan ne i svojou prácou a pomohli tak zorganizova
XI. ro ník Hemofilického plesu.
Sme radi, že tento rok sa môžeme pochváli i s výnosom z plesu (801,38
EUR), ktorý je ur ený pre alšie podujatia organizované SHZ.
Za organiza ný výbor akujem za všetky slová spokojnosti a chváli.

PaedDr. S. Gurová

Sponzori: Grifols International; Baxter AG; Novo Nordisk Slovakia s.r.o.;
Octapharma AG; Peter VALL (Hrabušice); CUKRÁRE GEREK (Námestovo);
JRD Poprad Ve ká; FISHMAI Mgr. M.Jankov in (Spišská Nová Ves); rod.
Šolcová (Košice); Sklárne Slovglass Poltár; Ján Jánošík st.; Ing. Alena
Janovcová (Vítkovce); Gadesma, s.r.o. (Spišská Nová Ves); Ing. Zuzana
Lednická; rod. Gurová; rod. Stan íková; rod. Kopecká; rod. Janovcová; BBF
elektro, s.r.o. (Spišská Nová Ves); Eva Kvo kuliaková; a iní
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VEREJNÁ FINAN NÁ ZBIERKA K SVETOVÉMU D U
HEMOFÍLIE

Slovenské hemofilické združenie v spolupráci s Nadáciou Tesco a
obchodnou spolo nos ou TESCO STORES SR a.s. Bratislava v d och 7. – 9.
apríla 2011 zorganizovalo už po siedmy krát vo svojej histórii v sieti
obchodných domov a hypermarketov TESCO na Slovensku verejnú
finan nú zbierku k Svetovému d u hemofílie (17. apríl), ktorej vý ažok
poputuje na realizáciu rehabilita ných pobytov hemofilikov.

Záštitu nad akciou prebral reprezentant SR,
hokejista tímu NHL Los Angeles Kings a náš estný
len Michal HANDZUŠ, ktorý sa rozhodol da svoje

meno na podporu a úspešnos zbierky.
Okrem zbierky v prevádzkach spolo nosti TESCO
prebehla d a 8 apríla 2011 verejná finan ná
zbierka aj v niektorých mestách na Slovensku.
Prebehla tam, kde sa nám aktívni lenovia SHZ
sami prihlásili a zrealizovali ju. Pevne veríme, že na
budúci rok (v roku 2012) sa pripoja aj alší
lenovia SHZ a zrealizujú takúto zbierku vo svojich

rodiskách!!!
V 23 prevádzkach spolo nosti TESCO sa nám podarilo vyzbiera , aj ke
nižšiu sumu ako minulého roku, ve mi krásnu sumu 6.403,69 € a v mestách
870,52 €. Takže spolu sme vyzbierali 7.274,21 €.

 
Symbol verejných zbierok  

Slovenského hemofilického združenia  
"Podporte deti krá ovnej Viktórie" 

 
Skupinky 2 3 aktivistov chodili s prenosnou urnou a rozdávali propaga né
letá iky o tom, o je hemofília. Letá iky vysvet ovali, že ide o vrodenú
krvácavú chorobu, ktorá spôsobuje nedostato nú tvorbu bielkoviny krvnej
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plazmy, a tým aj nedostato nú zrážanlivos krvi. Okrem toho aktivisti
rozdávali poh adnice, ktoré mohli darcovia následne aj použi a po prvý
krát aj nový symbol verejných zbierok SHZ – krá ovskú korunku vo forme
odznaku. Na záver musím ešte raz pripomenú , že išlo už o siedmu verejnú
zbierku Slovenského hemofilického združenia na Slovensku.
Zbierka prebieha na alej s možnos ou prispenia priamo na ú et zbierky:

179 499 4151 / 0200  

Od 1. apríla do 31. augusta 2011 je možné prispie aj prostredníctvom
zaslania SMS s textom:

DMS HEMO
na íslo 877.

Cena Darcovskej SMS správy je 1 EUR. Viac informácií na
www.darcovskasms.sk.

Za uvedený výsledok patrí ve ká v aka hlavne aktivistom zbierky a
lenom Slovenského hemofilického združenia, ktorí sa aktívne zapojili do

príprav a realizácie tohto projektu.
akujem za spoluprácu.

Predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec

pokra ovanie zo strany 2.

Cena DMS správy: Ko ko zaplatí darca?
Mechanizmus DMS bol navrhnutý tak, aby všetci darcovia zaplatili rovnakú
iastku. DMS správa je spoplatnená sumou 1 Euro.

SMS správa, ktorú zákazník posiela v tvare DMS(medzera)HESLO na
skrátené prístupové íslo 877 u všetkých zapojených operátorov, je
spoplatnená pod a platného cenníka služieb mobilného operátora.
Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s
upozornením, že zadal nesprávny text a DMS správa (1 Euro) mu
ú tovaná nebude.
Hodnota DMS správy: Ko ko dostane obdarované Slovenské hemofilické
združenie?
Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej DMS správy. Obdarovaný
dostane 96% hodnoty z každej DMS správy:
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VÝSLEDKY VEREJNEJ FINAN NEJ ZBIERKY

Prevádzka
OD Nitra 60,47 €
OD Žilina 107,50 €
OD Prešov 145,05 €
OD Košice 407,64 €
HM Bratislava Petržalka 256,36 €
HM Bratislava Lama 339,72 €
HM Nitra 340,50 €
HM Tren ín 221,67 €
HM Ša a 290,84 €
HM Lu enec 474,39 €
HM Kolárovo 255,05 €
HM Žilina 151,50 €
HM Martin 375,00 €
HM Prievidza 182,87 €
HM Banská Bystrica 445,14 €
HM Dolný Kubín 316,89 €
HM Ružomberok 118,72 €
MHM Žiar nad Hronom 148,33 €
HM Poprad 167,53 €
HM Prešov 460,81 €
HM Prešov VUKOV 507,20 €
HM Košice 411,18 €
MHM Kežmarok 219,33 €

Spolu: 6 403,69 €
Mestá a obce

Spišská Nová Ves 103,84 €
Námestovo 150,00 €
Bardejov 373,68 €
Tren ín 140,00 €
Nové Zámky 103,00 €

Spolu: 870,52 €

Celkovo spolu: 7 274,21 €
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PO AKOVANIE

Slovenské hemofilické združenie z celého srdca akuje všetkým
aktivistom za spoluprácu a pomoc pri realizácií verejnej finan nej zbierky

k Svetovému d u hemofílie.

akujeme lenom Slovenského hemofilického združenia, ktorí sa aktívne
zapojili do príprav a realizácie uvedeného projektu a tým prispeli za

pokojný a hlavne zdarný priebeh našej akcie, i už v prevádzkach
spolo nosti TESCO alebo v mestách a obciach na Slovensku.

alej ve mi pekne akujeme Michalovi HANDZUŠOVI, estnému lenovi
SHZ, za záštitu nad touto akciou.

Za spoluprácu ve ká v aka patrí Nadácii Tesco a obchodnej spolo nosti
TESCO STORES SR a.s. Bratislava.

EŠTE RAZ VŠETKÝM V AKA!
Slovenské hemofilické združenie

Generálni partneri: Mediálni partneri:
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III. HEMOFILICKÉ DNI

III. Hemofilické dni s medzinárodnou ú as ou sa uskuto nili v d och 14.
15. apríla 2011 v Bratislave, Sheraton Hotel Bratislava. Zú astnilo sa ho
ve ké množstvo lekárov hematológov zo Slovenska, ale prišli aj lekári z
eskej republiky, Rakúska, Nemecka a Talianska.

Konferencia sa za ala d a 14. apríla 2011 v doobed ajších hodinách
tla ovou konferenciou za ú asti pozvaných médií, Doc. MUDr. A.
Bátorovej, PhD., Ing. J. Janovca a moderátorky konferencie Aleny
Heribanovej. Záujem médií o ochorenie hemofília, jej lie be v minulosti a
sú asnosti a živote hemofilikov v minulosti a sú asnosti bol obrovský.

Predpoludním oficiálne bola zahájená konferencia satelitným sympóziom
spolo nosti Baxter na tému „Pokroky v lie be hemofílie“, kde odzneli
prednášky o profylaxii prípravkom Feiba u pacientov s inhibítorom,
o rizikách inhibítorov a profylaxii na Slovensku pacientov s inhibítorom.

Po obed ajšej prestávke pokra ovala konferencia dvoma blokmi
prednášok. V prvom bloku boli prednášky zamerané na tému „Špecifiká
hemofilickej starostlivosti v detskom veku“, v ktorom odzneli prednášky
Doc. MUDr. A. Bátorovej, PhD. z Národného hemofilického centra (NHC)
v Bratislave a Doc. MUDr. E. Bubánskej, PhD. z Kliniky pediatrickej
onkológie a hematológie v Banskej Bystrici zamerané na špecifické
problémy hemofílie detského veku a náro nosti imunotolera nej lie by
u detí. Druhý poobed ajší blok prednášok sa niesol v prezentácii prípadov
z praxe z rôznych regiónov Slovenska pod názvom „Diagnostika a lie ba
hemofílie a vrodených koagulopatií – prezentácia prípadov“. Zaujímavými
prípadmi z lie by vrodených krvácavých chorôb nás oboznámili MUDr. J.
Lazúr z Fakultnej nemocnice v Košiciach, MUDr. T. Prigancová z NHC
Bratislava, MUDr. E. ellárová z Regionálneho centra hemostázy
a trombózy v Banskej Bystrici, MUDr. B. Fran eková z Nemocnice v
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Poprade, MUDr. A. Morongová a MUDr. D. Jankovi ová – obe z NHC
Bratislava.

Náro ný prvý de konferencie bol ve er ukon ený slávnostnou vernisážou
obrazu „Krá ovský rod“ vo foyer novej budovy Slovenského národného
divadla. Všetci ú astníci vernisáže boli pri vchode obdarovaní odznakom –
krá ovskou korunkou, ktorá sa stala symbolom verejných zbierok
Slovenského hemofilického združenia. Moderovaním tejto slávnostnej
udalosti sa vo „ve kom štýle“ a bravúrne zhostila moderátorka Adela
Banášová, ktorá v príjemnej a priate skej atmosfére vyspovedala postupne
Doc. MUDr. A. Bátorovú, PhD., vedúcu Národného hemofilického centra,
Ing. Jaroslava Janovca, predsedu Slovenského hemofilického združenia,
Miroslava Jambora, jedného z tvorcov tohto výnimo ného obrazu –
gobelínu a generálneho riadite a Bayer Slovensko Dr. Haralda Nussera,
MBA, spolo nosti, ktorej zamestnanky a Lele Zemanová prišla s nápadom
zhotovenia nádherného gobelínu krá ovského rodu krá ovnej Viktórie. Na
realizácii sa podie ali deti z detského tábora SHZ spolu s výtvarní kou
Darinou Berkovou. Po krátkom kultúrnom programe a za znenia „fanfár“
bol slávnostne odhalený gobelín „Krá ovský rod“, ktorý bol celý mesiac
vystavený vo foyer Slovenského národného divadla.

Druhý de konferencie pozostával z dvoch blokov prednášok. Prvý blok bol
zameraný na tému „Špecifiká starostlivosti o hemofíliu a iné koagulopatie
v dospelom veku“, kde odzneli prednášky na závažné a špecifické
problémy, ktoré postihujú hlavne dospelú populáciu osôb s vrodeným
krvácavým ochorením. Prednášky boli zamerané na kardiovaskulárne
ochorenia, krvácania do centrálneho nervového systému, „nejasných“
krvácaniach z tráviaceho traktu u pacienta s von Willebrandovou chorobou
a získanej hemofílie ako závažného hematologického syndrómu staršieho
dospelého veku. Prednášajúcimi boli Dr. A. Coppola z Neapola v Taliansku,
Doc. MUDr. A. Bátorová, PhD. z NHC Bratislava, MUDr. A. Varga z Fakultnej
nemocnice v Nových Zámkoch, MUDr. A. Wild z Regionálneho centra
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hemostázy a trombózy v Banskej Bystrici a MUDr. D. Jankovi ová z NHC
Bratislava.

Druhý blok sa niesol na tému „Princípy komplexnej starostlivosti v praxi“,
kde odzneli prednášky o systematickom sledovaní pacientov s hemofíliou,
Národnom hemofilickom centre ako Centre komplexnej hemofilickej
starostlivosti, odporú aniach pre hepatologickú starostlivos o pacientov
s hemofíliou a vrodenými koagulopatiami prezentovanú pracovní kami
Národného hemofilického centra v Bratislave – Doc. MUDr. A. Bátorovou,
PhD., MUDr. D. Jankovi ovou a MUDr. T. Prigancovou. Na záver tejto témy
bol pripravený blok pod názvom „ o o akáva pacient s vrodeným
krvácavým ochorením od Centra komplexnej starostlivosti?“, kde vznikla
vzájomná diskusia medzi prítomnými pacientmi a lenmi Slovenského
hemofilického združenia a lekármi z celého Slovenska. Myslím si, že vznikol
ve mi zaujímavý dialóg, kde si povedali svoje predstavy o lie be
a zdravotnej starostlivosti nielen lekári, ale aj pacienti s vrodeným
krvácavým ochorením.

Tejto konferencie sa zú astnilo aj nieko ko pacientov s vrodeným
krvácavým ochorením a lenov SHZ. Bolo ich o nie o viac ako minulého
roku. Zvláš sa treba po akova za aktívnu ú as po as konferencie
Martinovi Sedminovi, Tomášovi Šimurdovi, Petrovi Mon ekovi a Ivanovi
Ková ikovi. Po as prestávok niektorí z nich nadviazali kontakty s lekármi
a firmami dovážajúcimi koncentráty koagula ných faktorov a rokovali
o spolupráci pri našich pripravovaných akciách.

Celkovo môžeme hodnoti , že III. Hemofilické dni mali vysokú úrove a
splnili svoj význam. Pevne veríme, že takúto konferenciu sa podarí
zorganizova aj v budúcom roku a naša organizácia bude jej
spoluorganizátorom.

Predseda SHZ Ing. Jaroslav Janovec
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SVETOVÝ DE HEMOFÍLIE

Od roku 1989 patrí 17. apríl hemofilikom – rozhodla o tom Svetová
hemofilická federácia (WHF). Tento de bol zvolený na po es zakladate a
WHF, Franka Schnabela, ktorý sa narodil v ten istý de . 17. apríl patrí
nielen ucteniu si pamiatky Schnabela, ale hlavne má pripomína a
rozširova jeho osobnú misiu s cie om zlepši globálnu starostlivos o udí s
hemofíliou.
Táto myšlienka sa ve mi rýchlo rozšírila a dnes si už Svetový de hemofílie
každoro ne pripomína 113 krajín od Španielska až po Sudán, ínu, eskú
republiku, USA, Uzbekistan, Kanadu, Kamerun.
Slovensko nie je výnimkou a to predovšetkým ve mi aktívnemu prístupu
Národného hemofilického centra a jej prezidentky doc. Angeliky
Bártorovej a Slovenského hemofilického združenia (SHZ) na ele s
prezidentom Ing. Jaroslavom Janovcom .

UNIKÁTNY NADROZMERNÝ OBRAZ KRÁ OVSKÝ
ROD VYSTAVUJÚ V SLOVENSKOM NÁRODNOM

DIVADLE

O projekte Krá ovský rod, ktorý vznikal ešte minulý rod sme vás už viackrát
informovali. Akiste preto viete, že ide o unikátny nadrozmerný obraz,
ktorý vytvorili deti s vrodenou krvácavou chorobou hemofíliou pod
vedením výtvarní ky Dariny Berkovej. Obraz putoval postupne po ôsmych
slovenských mestách až dorazil do Bratislavy, kde bol slávnostne odhalený
na vernisáži 14. apríla vo foyer novej budovy Slovenského národného
divadla pri príležitosti Svetového d a hemofílie a medzinárodného
kongresu hemofilické dni. Otvorenie výstavy moderovala bez nároku na
honorár ako podporu Slovenskému hemofilickému združeniu Adela
Banášová, ktorá celej akcii dodala ešte vä ší rozmer. Vyspovedala piatich
hostí. Ako prvá pozdravila po etné publikum doc. MUDr. Angelika
Bátorová, prezidentka Národného hemofilického centra, bez ktorej
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podpory by projekt nebol uzrel svetlo sveta. Nemalú zásluhu má na tom
práve samotné Slovenské hemofilické zduženie, ktoré reprezentoval jeho
predseda Ing. Jaroslav Janovec a vyzdvihol ú as detí na tomto projekte
a ich zanietenos .. Kvôli obrazu pricestoval na krátko do Bratislavy aj jeden
so spoluautorov Miroslav Jambor, inak náš paraolympijský ví az v stolnom
tenise z Pekingu, ktorý tiež prispel do rodostromu krá ovej Viktórie svojim
lístkom znázor ujúcim práce jeho zaslúžené ví azstvá. Prítomných hostí
taktiež pozdravila autorka obrazu Darina Berková, ktorá po prvý raz mala
možnos pracova na takomto obrovskom plátne a na záver po akoval
a ocenil všetkých zú astnených generálny riadite Bayer dr. Harald Nusser.
Vernisáž spríjemnilo na záver vystúpenie violon elového dua zo ZUŠ J.
Kresánka z Karlovej Vsi. Obraz uvideli hostia až na úplný záver, kedy bol
pompézne odhalený spoza dobového závesu. V SND bol obraz inštalovaný
do 6. mája. 

Doc. MUDr. Agelika Bátorová, PhD a výtvarní ka Darina Berková
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BAYER A HEMOFILICI
Za posledné tri desa ro ia spolo nos Bayer investovala stovky miliónov
dolárov do výskumu a vývoja rekombinantného faktora VIII na zlepšeniu
diagnostiky a terapie hemofílie typu A.
Bayer dlhodobo obhajuje a podporuje globálnu hemofilickú komunitu.
Po as posledných rokov Bayer daroval nieko ko miliónov balení lieku
krajinám s obmedzeným prístupom k lie be hemofílie, pri om nedávno
poskytol rozhodujúcu podporu na rozvoj centier na lie bu hemofílie v
íne, kde žije približne jedna štvrtina svetovej populácie hemofilikov

(70.000 až 100.000 udí).
„ Sme hrdí, že môžeme by sú as ou spolo enstva hemofilikov a pomáha
zlepšova život u om s týmto závažným ochorením. Tešíme sa, že práve
náš slovenský projekt Krá ovský rod získal aj medzinárodné uznanie a zvýšil
tak záujem o problematiku hemofílie“ uviedol generálny riadite Bayer
Slovensko dr. Harald Nusser, MBA.

NOVÝ SYMBOL SLOVENSKÝCH HEMOFILIKOV

Myšlienka a projekt unikátneho obrazu, ktorý spojil všetkých slovenských
hemofilikov do Krá ovského rodu sa stala podnetom aj na vytvorenie
nového symbolu pre Slovenské hemofilické združenie. Je ním odznak
zlatej krá ovskej koruny, ktorý bude slúži na rôzne charitatívne projekty,
ako aj finan né zbierky. Tento elegantný symbol tak dáva pacientom nádej
a silu prekonáva ich úskalia spojené so vzácnymi vrodenými krvácavými
ochoreniami. „ Ve mi sa tešíme z nášho nového symbolu. Odznaky sme už
použili pri tohoro nej finan nej zbierke po slovenských mestách a udia,
ktorí nám prispeli boli ve mi milo prekvapení a odzna ik za ali hne nosi
na svojom oble ení. Veríme, že to len podporí naše úsilie zvidite ni život
hemofilikov na Slovensku“, povedal prezident SHZ Ing. Jaroslav Janovec.
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POZVÁNKA NA 20. LETNÝ REHABILITA NÝ POBYT
PRE DOSPELÝCH

Vážený ú astník pobytu !

V d och 17.7. – 30.7.2011 sa v Tur ianskych Tepliciach, uskuto ní 20.
rehabilita no rekondi ný pobyt dospelých hemofilikov a ich rodinných
príslušníkov, na ktorý Vás srde ne pozývam.

Nástup: 17.7.2011 (nede a) 15:00 – 17:00h
Odchod: 30.7.2011 (sobota), po Valnom zhromaždení SHZ
Náklady na dopravu si hradí ú astník sám. Ubytovanie a strava sú
zabezpe ené v Hotely Lesník v Tur ianskych Tepliciach. Komplexná
zdravotnícka a rehabilita ná starostlivos sú zabezpe ené.

Poplatok pre každého dospelého ú astníka – lena SHZ s vrodeným
krvácavým ochorením je v hodnote 90 €.
Poplatok pre každého dospelého rodinného príslušníka je 330 €.
Uvedený poplatok Vás žiadame zasla na ú et SHZ poštovou poukážkou
typu U, alebo bankovým prevodom najneskôr do 11.7.2011 (pod a
uvedenia spôsobu platby v prihláške) s uvedením nasledovných údajov:

Pe . ústav: VÚB íslo ú tu: 34134592 / 0200
V rubrike „Správa pre prijímate a“ uve te ú el platby „Dospelí 2011“
a svoje meno a priezvisko.
O zaplatení poplatku sa preukážte ústrižkom alebo potvrdením o
bankovom prevode pri nástupe na pobyt. Taktiež je možné poplatok za
pobyt zaplati pri nástupe na pobyt (v ojedinelých prípadoch).

V minulosti vznikali nejasnosti oh adom výšky stravného pre rodinných
príslušníkov jednotlivo za ra ajky, obed a ve eru.
Preto Vám chcem oznámi cenu za stravu po jednotlivých položkách:

Strava pre dospelých: Strava pre detí:
2,99 EUR – Ra ajky 2,16 EUR Ra ajky
4,32 EUR – Obed 2,99 EUR Obed
3,65 EUR – Ve era 2,49 EUR Ve era
10,95 EUR spolu za de 7,64 EUR spolu za de

27



Bližšie informácie získate u vedúceho rehabilita ného pobytu pre
dospelých:
Martin Bíreš, mobil: 0915 884 885, e mail: martin.bires@orangemail.sk

Pri nástupe na pobyt si prosím so sebou prineste:
4000 I.U. Vami užívaného koncentrátu, v prípade, že bývate nastavený
na profylaxiu, musíte si zabezpe i koncentráty na profylaxiu u svojho
hematológa !!!
Ob iansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZP alebo ZP/S (ak ste
jeho držite om), lieky ktoré pravidelne užívate .

Na pobyt sa prosím hláste nasledovnými spôsobmi:
zaslaním prihlášky poštou, ktorú nájdete v spravodajcovi i SHZ na adresu:
Martin Bíreš, Dedinská 11, 97411 Banská Bystrica
vyplnením prihlášky na internetovej stránke www.shz.sk
telefonicky na ísle 0915 884885
e mailom: martin.bires@orangemail.sk
Na stretnutie s Vami sa teší

Martin Bíreš, vedúci Letného rehabilita ného tábora dospelých .

Upozornenie pre ú astníkov táborov lenov SHZ

Na pobyt môže nastúpi len ten len SHZ ktorý nemá vo i združeniu, ku
d u nástupu na pobyt žiadne nevyrovnané záväzky, uhradené lenské
poplatky a uhradený poplatok za pobyt.
Pri nástupe na pobyt sa každý Hemofilik alebo von Willebrand /ka
preukáže doporu eným množstvom koagula ných faktorov. Ak ste na
preventívnej lie be potrebné množstvo Vám vydá Váš hematológ.
Ak poberáte preventívnu lie bu len po as tábora prinesiete si doporu ené
množstvo koagula ných faktorov, ktoré budete ma uvedené v pozvánke
na tábor. V prípade nedodržania pokynov sa nemôžete zú astni pobytu.
Ak má Váš hematológ problém s koagula nými faktormi, prosím obrá te sa
na vedúcich jednotlivých pobytov.
V prípade, že len SHZ požaduje zmiernenie poplatku, žiados treba posla
na adresu predsedu SHZ pred nástupom na pobyt.
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XI. REHABILITA NÝ POBYT PRE MALOLETÝCH
HEMOFILIKOV S RODI OM

Milí rodi ia,

Chcel by som Vás o najsrde nejšie pozva na tohtoro ný, už 11.
Rehabilita ný pobyt pre maloletých hemofilikov s rodi om v Tur ianskych
Tepliciach. Opä sa stretneme v našom starom dobrom internáte
v Tur ianskych Tepliciach od soboty 23.7. do soboty 30.7.2011 aby sme tu
spolu s vami a s vašimi de mi strávili jeden výborný týžde plný zábavy
a nových zážitkov. Budeme sa Vám zo všetkých síl snaži zodpoveda
akéko vek vaše otázky oh adom hemofílie, jej lie by, a taktiež poradi vo
všetkom o budete potrebova . Pre vaše malé ratolesti a taktiež aj pre vás
pripravíme bohatý program samozrejme aj s nejakým tým výletom. Pre vás
bude pripravený priestor dozvedie sa nie o nové, zdie a svoje skúsenosti
s inými rodi mi ale aj s odborným personálom nášho tábora. Je našim
prvoradým cie om aby ste z tábora odchádzali oddýchnutí a spokojnejší o
sa týka vašich vedomostí o ochorení vášho die atka. Na perfektne strávený
týžde v nenútenej kamarátskej atmosfére, ktorý bude osožný nie len pre
vás ako rodi ov ale aj pre nás, a samozrejme pre vaše malé deti sa ako
vedúci tohtoro ného tábora pre maloleté deti s rodi mi úprimne teším.
Samozrejme môžete ako každý rok plne ráta so zdravotným personálom,
kúpe nou lie bou a príjemnou atmosférou. Prí te sa teda ku nám
dozvedie nie o nové o hemofílii a necha svoje deti hra sa naplno a nájs
si nových kamarátov, resp. utvrdi tie staré kamarátstva. Ešte raz Vás teda
srde ne pozývam. Prí te a neo utujete!
Podmienky pre nástup do tábora
Die a a rodi je len SHZ. Poplatok za die a s krvácavým ochorením
a jedného rodi a je 75 € za týždenný pobyt (die a 25 €, rodi 50€). Nástup
do tábora sobota 23.7.2001, ukon enie sobota 30.7.2011 po Valnom
zhromaždení SHZ . Ak by sa Vám zdal týžde ve a môžeme sa dohodnú aj
na kratšom pobyte prosím kontaktujte vedúceho tábora. Ak viete
o lekárovi ktorý by mal záujem sa pozrie ako tábor prebieha budem
potešený. Na Vaše otázky ochotne zodpovie:
Martin Sedmina telefón: 0907615270
e mail: martin.sedmina@yahoo.com ICQ: 277407246
alebo
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Peter Mon ek Telefón: domov: 032/ 743 3210, 0908 535 970
e mail: petermoncek@gmail.com, ICQ: 298 990 567, Skype: peter.narocny
Prihláste na www.shz.sk
Prihlášky v prílohe HS posielajte na adresu :

Peter Mon ek, Niva 23, 91101 Tren ín

XX. REHABILITA NÝ TÁBOR DETI

XX. Rehabilita ný hemofilický tábor deti stretne sa v Tur ianskych
Tepliciach na známom mieste a v známom internáte.
Nástup je v nede u 17.7.2011 a aj ke nám bude dobre rozlú i sa musíme
v sobotu 30.7.2011 po valnom zhromaždení lenov SHZ . Ú as lenov SHZ
je na Valnom zhromaždení nutná.
Poplatok za pobyt je pre lena SHZ hemofilika alebo von Willebranda / ky
je na celý pobyt 50 €.
Ceny pre ne lenov SHZ na požiadanie telefonicky alebo e mailom.
Okrem cvi enia a vzdelávania si nájdeme aj as na zábavu. Tento rok pre
nás firma BAYER a naša známa teta Lela Zemanová prichystala zaujímavú
zábavu. Krá ovský rod v divadelnom šate
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Záujemcovia o pobyt v tábore sa hláste o najskôr, prihlášku nájdete aj na
alebo v prílohe HS . Ak máte otázky na ktoré potrebujete

odpove neváhajte a ozvite sa.
Peter Mon ek e mail: petermoncek@gmail.com ICQ: 298990567
Tel: 0908 53 59 70 032 / 74 332 10 Skype: peter.narocny
Prihlášky v prílohe HS posielajte na adresu:

Peter Mon ek, Niva 23, 91101 Tren ín
Ak mate nápad na zábavu v tábore alebo chcete hra v pripravovanom
divadle, hráte na hudobný nástroj ozvite sa vedúcemu tábora.
Akéko vek zaujímavosti sú vítané.
Na stretnutie s Vami sa teší kolektív tábora a Peter Mon ek

VÝZVA PRE LENOV SHZ
Prosíme Všetkých lenov SHZ ktorý sú na profylaxii a po podaní faktora im
doma zostane nepoužitý zdravotnícky materiál a nevedia ako s nim naloži ,
aby ho priniesli do tábora alebo na Valné zhromaždenie SHZ.
Zárove vyzývame lenov SHZ ktorý používajú faktor Haemate P, aby sa
prihlásili na email – redakcia@shz.sk a dohodnem sa ako sa dostanete
k ihlám (motýlikom). Alebo si ich môžete prevzia po as Valného
zhromaždenia pri prezen nej listine.
Taktiež upozor ujem na nutnos odovzdávania použitého biologicky
zne isteného zdravotníckeho materiálu, ako sú Ihly, strieka ky, použité
tampóny o prišli do styku s krvou do nemocnice na odborné
zneškodnenie.
Na uskladnenie takto zne isteného materiálu poslúži plastová f aša so
širším hrdlom alebo prázdny obal od gélu na pranie.
Naplnenú nádobu s odpadom odovzdajte na príslušnej Hematologickej
ambulancii, kde vám vydávajú lieky
Pozor použitý a biologický zne istený zdravotnícky materiál nepatrí do
komunálneho odpadu !!!
Papierový a plastový obal patrí taktiež do príslušnej nádoby na triedený
odpad !!!

akujeme za našu zelenú budúcnos .

Vaše deti, vnu ky a vnuci
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REPUBLIKOVÝ VÝBOR SLOVENSKÉHO
HEMOFILICKÉHO ZDRUŽENIA

Predseda:
Ing. Jaroslav Janovec; adresa: Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: domov: 053/ 446 5154; práca: 0905 241 353
e mail: shz@shz.sk

Podpredseda:
Marián Trebichalský; adresa: Tokajská 4, Vini ky, 949 11 Nitra
Telefón: domov: 0905 570 955, 0905 241 352; práca: 037/ 2824 213
e mail: marian.trebichalsky@satronet.sk

Tajomník:
Peter Bíreš; adresa: Tatranská 46, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 0905 241 355; práca: 048/ 4161 415
e mail: bires@shz.sk

lenovia:
Zuzana Otngerová; adresa: Ružomberská 16, 821 05 Bratislava
Telefón: domov: 02/ 4342 8553; 0948 528 449
e mail: zuzana.ottingerova@gmail.com

Martin Bíreš; adresa: Dedinská 11, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: práca: 0915 884 885
e mail: martin.bires@orangemail.sk
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ROZŠÍRENÝ VÝBOR SLOVENSKÉHO
HEMOFILICKÉHO ZDRUŽENIA

* Bratislavská regionálna skupina (zahr uje okresy BA, MA, PK, SC)

Predseda Regionálnej skupiny:
Zuzana Otngerová; adresa: Ružomberská 16, 821 05 Bratislava
Telefón: domov: 02/ 4342 8553; 0948 528 449
e mail: zuzana.ottingerova@gmail.com

Drahomíra Marošíková; adresa: Prešovská 51, 821 05 Bratislava
Telefón: domov: 02/ 4446 1811
e mail: drahomira.marosikova@bvsas.sk

Marek Otnger; adresa: Ružomberská 16, 821 05 Bratislava
Telefón: domov: 02/ 4342 8553; práca: 0915 752 203
e mail: ottinger.marek@gmail.com

* Západoslovenská regionálna skupina

Predseda Regionálnej skupiny:
Peter Mon ek; adresa: Niva 23, 911 01 Tren ín
Telefón: domov: 032/ 743 3210, 0908 535 970
e mail: petermoncek@gmail.com
ICQ: 298 990 567 Skype: peter.narocny

I. skupina (zahr uje okresy BN, GA, NR, PE, SA, TO, ZM)
Marián Trebichalský; adresa: Tokajská 4, Vini ky, 949 01 Nitra
Telefón: domov: 0905 570 955 , 0905 241 352; práca: 037/ 2824 213
e mail: marian.trebichalsky@satronet.sk

Branislav Koleda; adresa: Smrekova 2, 949 01 Nitra Dražovce
Telefón: domov: 0907 731 914; práca: 0948 684 539
e mail: vcam@azet.sk koleda@antarnitra.sk
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II. skupina (zahr uje okresy HC, MY, NM, PN, SE, SI, TN, TT)
Martn Masarik; adresa: Inovecká 45, 921 01 Pieš any
e mail: screamynko@azet.sk martin.masarik@azet.sk
ICQ: 354 942 263

Anton Tenczer; adresa: E. F. Scherera 24, 921 01 Pieš any
Telefón: domov: 033/ 772 7292
e mail: anton.tenczer@centrum.sk

III. skupina (zahr uje okresy DS, KN, LV, NZ)
Terézia Zimulová; adresa: 941 42 Ve ké Lovce 197
Telefón: 0907 126 463, 0908 120 073
e mail: zimulatka@zoznam.sk terkaz1@azet.sk

Elvíra Szalayová; adresa: 925 85 Neded 624
Telefón: domov: 0917 046 838
e mail: rozina.beladi@gmail.com

* Stredoslovenská regionálna skupina

Predseda Regionálnej skupiny:
Jaroslav Vetrák; adresa: Rudohorská 28, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: domov: 0907 090 091
e mail: ostrudik@atlas.sk

I. skupina (zahr uje okresy: BY, IL, PB, PU, ZA)
Viliam Krška; adresa: Sad kpt. Nálepku 49/12, 018 51 Nová Dubnica
Telefón: domov: 042/ 442 7548; práca: 0915 222 731;
e mail: vilco@vilco.sk

Milan urek; adresa: Hliny 1958/476, 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 0903 189 624
e mail: milandurek@centrum.sk
ICQ: 401 384 088;
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II. skupina (zahr uje okresy: CA, DK, KM, MT, NO, TR, TS)

Ivan Ková ik; adresa: Alexyho 2/10, 036 01 Martin
Telefón: domov: 043/ 4238 455, 0905 965 617
e mail: hikom@azet.sk

Ján Metelka; adresa: Kollárova 8, 010 01 Žilina
Telefón: domov: 041/7246430, práca: 0903 358 289;
e mail: jan.metelka@azet.sk

III. skupina (zahr uje okresy LM, RK)
Alena Ková ová; adresa: Sady M. R. Štefánika 111/2, 032 42 Liptovský
Hrádok;
Telefón: 0904 383 569
e mail: ala192@centrum.sk

So a Uli ná; adresa: 032 44 Liptovská Kokava 419
Telefón: domov: 044/ 5297 440; práca: 044/ 5520 138

IV. skupina (zahr uje okresy PD)
ubica Karaková; adresa: Palárika 13/1, 971 01 Prievidza

Telefón: domov: 0905 274 221

V. skupina (zahr uje okresy BB, BS, BR, DT, KA, ZV, ZC, ZH)

Martin Sedmina ml.; adresa: Nad Plážou 21, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: domov: 048/ 410 3874
e mail: martin.sedmina@yahoo.com
ICQ: 277407246

Ing. Michal MACIAK; adresa: J. Krá a 6, Zvolen 960 01
Telefón: domov: 045/ 533 1526, 0918 711 811
e mail: maciak.michal@betamont.sk
ICQ: 296428093
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VI. skupina (zahr uje okresy LC, PT, RS, VK)

Mgr. Ján Jánošík; adresa: 985 25 Uhorské 214
Telefón: domov: 047/ 422 3388; práca: 0905 831 699
e mail: janko.j@centrum.sk

Východoslovenská regionálna skupina:
Predseda Regionálnej skupiny:
Ing. Anna Pisar íková; adresa: árskeho 18, 040 01 Košice Sever
Telefón: domov: 0905 755 103
e mail: annazke@gmail.com

I. skupina (zahr uje okresy: GL, KK, LE, PP, SN, SL)

Ing. Jaroslav Janovec; adresa: Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: domov: 053/ 446 5154; práca: 0905 241 353
e mail: shz@shz.sk

Ing. Marek Gura; adresa: Duklianska 75, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: domov: 053/ 4414 251; 0903 448 713
e mail: marekgu@aim.com

II. skupina (zahr uje okresy: BJ, PO, SB, S P, SK, VT)

Frantšek Nutár; adresa: 094 35 So 290
Telefón: domov: 057/ 4496 645, 0905 527 245

IV. skupina (zahr uje okresy: KE, KS, RA, RV)

Milan Tóth; adresa: Erve ská 5, 044 14 a a
Telefón: domov: 055/ 6999 736

Mgr. Emília Šolcová; adresa: Pod horou 34, 040 16 Košice
Telefón: domov: 055/625 3139, 0905 834 827
e mail: danolucas@stonline.sk, milkas@srobarka.sk
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PRIHLÁŠKA ZA LENA SLOVENSKÉHO HEMOFILICKÉHO ZDRUŽENIA
Priezvisko, meno, titul:...............................................................................
Adresa bydliska (ulica, PS , mesto): ...........................................................
.................................................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................
Typ hemofílie + stupe : ............................................................................
Krvná skupina:..........................................................................................
íslo telefónu domov (resp. mobil):..........................................................

.................................................................................................................
íslo telefónu do zamestnania: .................................................................

................................................................................................................
E mail:......................................................................................................
................................................................................................................
Skype: ............................................. ICQ: ................................................
Povolanie: ...............................................................................................
Zamestnávate : .......................................................................................
Priezvisko, meno, titul (zákonného zástupcu u detí):
........................................................................................................................
Adresa bydliska (ulica, PS , mesto): .............................................................
................................................................................................................
Možnos prispenia k innosti združenia:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Iné záznamy:

Súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov pre potreby
Slovenského hemofilického združenia.

Osobné údaje chránené v zmysle zákona NR SR . 428/2002 Z.z.

D a: ................................................. Podpis: .................................
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PRIHLÁŠKA
REHABILITA NO – REKONDI NÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

v Tur ianskych Tepliciach od nedele 17.07.2011
ukon ený Valným zhromaždením v sobotu 30.07.2011

Meno a priezvisko ú astníka: .................................................................
Prihlasujem sa na:

REHABILITA NO – REKONDI NÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

Dátum nástupu: ..................................................
Dátum ukon enia pobytu: .................................
Adresa bydliska: ...........................................................................................
.............................................................................................PS : .................
Dátum narodenia: .........................................................................
íslo ob ianskeho preukazu: ...............................

Ochorenie a stupe postihnutia: .......................................................
Používaný koncentrát: .......................................................................
Profylaxiu si podávam :
de : .............................................................................IU :
de : .............................................................................IU :
de : .............................................................................IU :
Iné ochorenie: ..............................................................................................
Iné asto používané lieky: ............................................................................
íslo telefónu domov: ..................................................................................
íslo telefónu (mobil, zamestnanie a pod.):..................................................

.......................................................................................................................
e mail: ...........................................................................................................
ICQ: .......................................... Nick: ......................................
Skype:.................................................................

Poplatok za pobyt na Rehabilita nom tábore je nutné uhradi
na ú et SHZ vo VÚB íslo ú tu: 34134592 / 0200 do 11.7.2011

Do správy pre adresáta uve te : dospeli 2011

Dátum:......................................... Podpis:........................................
Na strane 2 vypl te údaje o prihlásených rodinných príslušníkoch

a poznámku.
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Nástup d a:
Odchod d a:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
íslo ob ianskeho preukazu:

Poznámka:

Nástup d a:
Odchod d a:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
íslo ob ianskeho preukazu:

Poznámka:

Poznámky:

Poplatok za pobyt na Rehabilita nom tábore je nutné uhradi na ú et SHZ
vo VÚB íslo ú tu: 34134592 / 0200 do 11.7.2011

Do správy pre adresáta uve te : dospeli 2011
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Prihláška
XX. LETNÝ REHABILITA NÝ TÁBOR DETÍ

v Tur ianskych Tepliciach od 17.07.2011, ukon ený valným zhromaždením
30.07.2011
Meno a priezvisko ú astníka: ...................................................................
Prihlasujem sa na:
XIX. LETNÝ REHABILITA NÝ TÁBOR DETÍ
Adresa bydliska: .......................................................................................
......................................................... PS : ................................................
Dátum narodenia: ....................................................................................
íslo ob ianskeho preukazu: ....................................................................

Ochorenie a stupe postihnutia: ..............................................................
Používaný koncentrát: ..............................................................................
Profylaxiu si podávam:
de : ................................................. IU: ..................................................
de : ................................................. IU: ..................................................
de : ................................................. IU: ..................................................
Iné ochorenie: ..........................................................................................
Iné asto používané lieky: ........................................................................
Údaje o rodi och
Meno a priezvisko rodi a: ........................................................................
íslo telefónu domov: ..............................................................................
íslo telefónu rodi a (mobil, zamestnanie a pod.): .................................

..................................................................................................................
e mail: ......................................................................................................
ICQ: ................................................. Nick: ...............................................
Skype: ............................................. Nick: ...............................................
Poznámka: ...............................................................................................
.................................................................................................................

Poplatok za pobyt v Rehabilita nom tábore je nutné uhradi na ú et
SHZ vo VÚB íslo 34134592/0200 do 11.7.2011

Do správy pre adresáta uve te: Deti 2011

Dátum: ............................................ Podpis: ...........................................
poznámky na strane 2
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Poznámky:
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Prihláška
XI. REHABILITA NÝ TÁBOR PRE MALOLETÉ DETI

S RODI OM
v Tur ianskych Tepliciach od 23.07.20101 ukon ený valným zhromaždením
30.07.2011
PRIHLÁŠKA
Meno a priezvisko ú astníka: ...................................................................
Meno a priezvisko rodi a: ........................................................................
Prihlasujem sa na:

XI. REHABILITA NÝ TÁBOR PRE MALOLETÉ
DETI S RODI OM

Adresa bydliska: .......................................................................................
......................................................... PS : ................................................
Dátum narodenia die a a: ........................................................................
Dátum narodenia rodi a: .........................................................................
íslo ob ianskeho preukazu: ....................................................................

Ochorenie a stupe postihnutia: ..............................................................
Používaný koncentrát: ..............................................................................
Profylaxiu si podávam:
de : ................................................. IU: ..................................................
de : ................................................. IU: ..................................................
de : ................................................. IU: ..................................................
Iné ochorenie: ..........................................................................................
Iné asto používané lieky: ........................................................................
íslo telefónu domov: ..............................................................................
íslo telefónu (mobil, zamestnanie a pod.): .............................................

e mail: ......................................................................................................
ICQ: ................................................. Nick: ...............................................
Skype: ............................................. Nick: ...............................................

Poplatok za pobyt v Rehabilita nom tábore je nutné uhradi na ú et
SHZ vo VÚB íslo: 34134592/0200 do 11.07.2011.

Do správy pre adresáta uve te: Deti s rodi om 2011

Dátum: ............................................ Podpis: ...........................................

poznámky na strane 2

43



Poznámky:
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PO AKOVANIE

pre Lekáre v OD TESCO Tren ín,
DOM ZDRAVIA SLOVLEK a.s. Belá 6469, Tren ianska Turná

akujem celému kolektívu lekárne pod vedením Dr. Pavelku
za ústretovos a ochotu.

V lekárni sme mali umiestnenú pokladni ku s logom SHZ od ukon enia
verejnej zbierky v OD TESCO v roku 2010 až od 7. apríla 2011.

Po as tejto doby sa pokladni ka naplnila doplna a jej obsah bol 402 €.

Ve ké AKUJEM patrí aj všetkým dobrým u om, ktorý týmto prispeli na
XX. rehabilita ný tábor deti, ktorý sa bude kona
v Tur ianskych Tepliciach od 17. do 30 júla 2011.

Vydalo: Slovenské hemofilické združenie
Dátum vydania: 17.06.2011

http://www.shz.sk • e mail: shz@shz.sk
e mail redakcie Hemofilického spravodajcu: redakcia@shz.sk

Registra né íslo: EV 1066/08, Tematická skupina: B3
Rukopisy neprešli jazykovou úpravou.
Uzávierka alšieho ísla: 30.11.2011

Po pre ítaní chcem by využitý ako druhotná surovina !
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