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Slovonaúvod
Slovo na úvod
Milípriatelia,
dostávasaVámdorúkěalšieēísloHemofilickéhospravodajcu,prvéēíslovtomto
roku.
Ajvroku2012chcemenadviazaƛnaēinnosƛzpredchádzajúcichrokovanaěalej
ju rozvíjaƛ a skvalitŸovaƛ. Naěalších stránkach nášho ēasopisu sa dozviete
oaktivitách,ktorésanielenzrealizovali,aleajtých,ktorépripravujú.
Rok 2012 je rokom, v ktorom sa konēí ěalšie štvorroēné funkēné obdobie
funkcionárom a orgánom našej organizácie. Vtýchto dŸoch už prebehli alebo
ešteprebehnúzasadnutiajednotlivýchregionálnychskupín,naktorýchsizvolíte
svojich zástupcov do jednotlivých orgánov na ěalšie obdobie 2012 – 2016.
Následne vlete na Valnom zhromaždení sa zvolí nový Republikový výbor SHZ,
ktorýbudeěalejviesƛnašuorganizáciu.

Pri tejto príležitosti mi dovoűte poěakovaƛ sa všetkým, ktorí sa v uplynulom
volebnom období aktívne zapojili do ēinnosti združenia a svojimi aktivitami
ěalejrozvinuliaskvalitniliprácuSHZ.

Pred štyrmi rokmi sme si dali urēité predsavzatia. Nie všetky sa však podarilo
splniƛ,aleajnapriektomusimyslíme,žeSHZnapredovaladopredu.
ZaVašupomocapodporupatríVámvšetkýmveűkávěaka.
Ing.JaroslavJANOVEC
predsedaSHZ
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PozvánkanaValnézhromaždenieSHZ
Pozvánka na Valné zhromaždenie SHZ



Republikový výbor Slovenského hemofilického združenia Vás pozýva na
Valné zhromaždenie SHZ, ktoré sa bude konaƛ na záver Letných
rehabilitaēnoͲrekondiēných pobytov pre deti dospelých v Turēianskych
Tepliciach.
Miestokonania:
TurēianskeTeplice,HotelLesník
Dátumkonania:
sobota,28.07.2012
Predbežnýprogram:
ͲZhodnotenieēinnostiSHZodposlednéhoValnéhozhromaždeniaSHZ,
ͲSprávaRevíznejkomisieSHZohospodárenízarok2011,
ͲVoűbydoorgánovSHZ,
ͲRôzneͲdiskusia.
JEDNOUZPOVINNOSTÍLENASHZJEZÚASTGOVAeSANA
ZHROMAŽDENIACHSHZ.VZH@ADOMNAPREROKOVÁVANIE
DÔLEŽITÝCHROZHODNUTÍJEÚASeKAŽDÉHOLENANUTNÁ!

DefinitívnupozvánkusprogramomdostanekaždýēlenSHZminimálnedva
týždnepreddátumomkonaniaValnéhozhromaždeniaSHZ.
NaVašuúēasƛsatešiaēlenoviaRepublikovéhovýboruSHZ.
Prosíme,rezervujtesivovašomkalendárinasobotu28.07.2012ēas,aby
ste sa mohli zúēastniƛ na Valnom zhromaždení SHZ, alebo poverte
zastupovaníminúosobu.
Upozornenie:
Cestovné bude uhrádzané na základe §10 „Smernice SHZ pre úhradu
cestovných náhrad“ po predložení všetkých riadne vyplnených tlaēív a
cestovnýchdokladov,takakotovyplývazvyššieuvedenejsmerniceSHZ
schválenejRozšírenýmvýboromSHZzodŸa21.10.2000.
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Slovenskéhemofilickézdruženie
Antolská11,85107Bratislava
IO:22665226
ísloregistrácie:VVS/1Ͳ900/90Ͳ63Ͳ5
Bankovéspojenie:VÚBSpišskáNováVes
ísloúētu:34134592/0200

www.shz.sk 




shz@shz.sk


Slovenskéhemofilickézdruženiejedobrovoűnýmobēianskymzdružením,
ktorézdružujeosobysvrodenoukrvácavouchorobou(ěalejVKCH),rodiēovdetí
sVKCH,rodinnýchpríslušníkovosôbsVKCH,ichpriaznivcov,priateűov
apracovníkovnaúsekustarostlivostioosobysVKCHbezrozdielunárodnosti,
politickejpríslušnostiavierovyznania.SHZpôsobínacelomúzemí
Slovenskejrepubliky.

ObēianskezdruženiepôsobíasvojuēinnosƛvyvíjanacelomúzemíSlovenskej
republiky.Jezaloženénadobuneurēitú.Podűazákonaē.83/1990Zb.ako
samostatnáprávnickáosoba,nadobúdajúcaprávaapovinnostivsúlades
právnymporiadkomSlovenskejrepubliky.
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Zasadnutie Rozšíreného výboru SHZ
ZasadnutieRozšírenéhovýboruSHZ

Dátumamiestokonania:3.marec2012,Reštaurácia„Kredit“BanskáBystrica
Prítomní:14ēlenovRVSHZ
Ospravedlnení:Doc.MUDr.JaroslavHinšt,CSc.,Doc.MUDr.AngelikaBátorová,
PhD.,Mgr.EmíliaŠolcová,Ing.MichalMaciak,Ing.AnnaPisarēíková,Mgr.Ján
Jánošík,MartinSedmina,DrahomíraMarošíková,Ing.MarekGura,Peter
Monēek,TeréziaZimulová,FrantišekNutár,MilanTóth,ElvíraSzalay,
Ing.GabrielaPetrušková,ViliamKrška,@ubicaKaraková
Zastupovanie:M.urekzastupujeV.KrškuaIng.M.Maciaka,P.Bírešzastupuje
F.Nutára,M.TrebichalskýzastupujeP.Monēeka,M.SedminuaE.Szalay,
Ing.J.JanoveczastupujeIng.M.Guru,T.ZimulovúaD.Marošíkovú

NaúvodrokovaniaIng.JanovecprivítalprítomnýchēlenovRozšírenéhovýboru
apredniesolnávrhnazapisovateűazápisnicep.M.Trebichalskéhoaoverovateűa
zápisnicep.Ing.V.Minēeva,
Ͳzapisovateűaoverovateűzápisnicebolijednomyseűnezvoleníprítomnýmiēlenmi
RozšírenéhovýboruSHZ
ͲnanávrhIng.Minēevabolprogramdnešnéhozasadnutiadoplnenýobodē.7
InformáciaorehabilitaēnomcentreSHZ
Hlasovanie:Za:14

Proti:0
Zdrž:0
Ͳupravenýprogramzasadnutiabolnásledneprítomnýmiēlenmijednomyseűne
schválený
Program:
1.
Kontrolaúlohzuznesenia
2.
innosƛSHZodRozšírenéhovýboruSHZ
3.
XII.Rehabilitaēnýtáborpremaloletédetisrodiēom
4.
XXI.RehabilitaēnýtáborSHZ
5.
VerejnáfinanēnázbierkakSvetovémudŸuhemofílie
6.
Regionálnevoűby2012
7.
InformáciaorehabilitaēnomcentreSHZ
8.
Rôzne
9.
Schválenieuzneseniaazáver
Vtabuűkenanasledujúcejstranenájdeteprehűadoúēastinajednotlivých
zasadnutiachēlenovRepublikového,RozšírenéhovýboruakoajRevíznejkomisie
SHZ.
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Grantový program RWE Gas a Asociácie komunitných
GrantovýprogramRWEGasaAsociáciekomunitných
nadáciiSlovenska.
nadácii Slovenska.


AsociáciakomunitnýchnadáciíSlovenska(AKNS)vspoluprácisRWEGas
Slovensko10.novembra2011otvorilaceloslovenskýgrantovýprogramNa
pomocdeƛom.
Vprogramebolanaprojektyneziskovýchorganizáciíprerozdelenácelkovásuma
17975€.
RWESlovenskojenajväēšímkonkurenēnýmdodávateűomzemnéhoplynu.RWE
GasSlovenskojemodernáspoloēnosƛsosilnýmzázemím,tvorísúēasƛkoncernu
RWE,ktorýpatrímedzipäƛnajväēšíchenergetickýchskupínvEurópe.Spolupráca
nagrantovomprogrameNapomocdeƛomjejejprvouaktivitouvoblasti
spoloēenskejzodpovednosti:

Podporenýchbolo10projektovvcelkovejhodnote17832€.
Prezápadoslovenskýregiónsahodnotiacakomisiazloženázozástupcov
spoloēnostiRWEGasSlovenskoaAKNSrozhodlapodporiƛ3projekty:
1.Plamienokn.o.–Projektnákupuzdravotníckychpotriebapomôcok
predetskúdomácuhospicovústarostlivosƛ–2500€.
2.OrganizáciamuskulárnychdystrofikovvSR–DystroCentrumajehovybavenie
rehabilitaēnýmipomôckami–2497,99€
3.Slovenskéhemofilickézdruženie–Rehabilitaēnýtábordetskýchhemofilikov
(sumabudepoužitávrámcipoložkyubytovanieastravupre60úēastníkov
tábora)–946,01€
VrámcivýchodnéhoSlovenskabudeudelenýgrant3organizáciám:
1.Svetielkopomoci,n.o.–projektDetskýhospicSVETIELKOPOMOCI–2500€
2.ZPZŠinternátnejprenevidiacichaslabozrakých–projektZasvetlom–1907€
3.Francesco–Regionálneautistickécentrum–projektVytvormebezpeēné
ihriskopredetisautizmom–1537€
Vstredoslovenskomregiónesavěakagrantovémuprogramupodporia4žiadosti:
1.Integráciapostihnutéhodieƛaƛa,o.z.–ProjektDelfinoterapia–1500€
2.Nožiēka,o.z.–ProjektZakúpenierehabilitaēnéhoprístrojaMotomed–1500€
3.Svetielkonádeje,o.z.–ProjektZakúpenierehabilitaēnéhoprístrojaMotomed
prechorédeti–1500€
4.Centrumdobrovoűníctva,o.z.–ProjektOprisaomŸa–1444€
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14.marca2012náspozvalidonákupnéhocentraAuparkvBratislave,kde
prebiehaloodovzdávaniesymbolickýchšekovvíƛazomgrant.programuNa
pomocdeƛom
Preposielamodkazodzástupkynespoloēnosti:„Chceme,abysúēasƛoutohto
podujatiaboloajodovzdávaniesymbolickýchšekovvíƛazomgrantového
programuNapomocdeƛom.Radibysmevyužilinašuprítomnosƛvregiónoch
aaspoŸnachvíűusastretlisgrantistami.Symbolickéšekybyodovzdávalnáš
zástupcaspolusAdymHajdu.“Poēasodovzdávaniašekovsmekrátko
porozprávalionašomzdružení,ēímsazaoberáaakovyužijepeniazezprojektu.
Poodovzdanísymbolickýchšekovsmesazúēastnilinakrátkomposedení
sp.AndreouDanihelovouzastupujúcouRWEGasSlovensko,p.Martinou
JánošíkovouzKomunitnejnadácieBratislavaaostatnýmivíƛazmi.Rozhovor
prebiehalvoveűmipriateűskejatmosfére.

akujemeKomunitnejnadáciiaRWEGasSlovensko,žeinapriekneűahkej
situácii,akájednesnaSlovensku,nezabúdajúnaűudí,ktorísúodkázanína
pomociným.Veűmisivážime,žeRWEpoprirealizovanísananašomtrhu
nastúpilaajnacestupomocinašimzdravotneodkázanýmspoluobēanomͲ
hlavnedeƛom,averíme,žespätnáväzbazvýraznímenoipostavenietohto
mecenášavnašichoēiachivoēiachširokejverejnosti.akujeme!!!
ZuzanaOttingerová
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4. Hemo ilické dni s medzinárodnou účasťou
4.Hemofilickédnismedzinárodnouú«asëou

sakonali19.až20.apríla2012vBratislave.Totovysokoodbornépodujatie,
urēenénaprezentáciunovýchpoznatkovaskúsenostíslieēboukrvácavých
ochorení,bolorealizovanéspodporouNHCKHaTLFUKaSZU,Nemocnicesv.
CyrilaaMetoda,UniverzitnejnemocniceBratislava,Slovenskejhemofilickej
pracovnejskupinySHaTSSLSaSlovenskéhohemofilickéhozdruženia.
KonferenciasauskutoēnilopodzáštitouMUDr.PetraLofaja,námestníkariaditeűa
UNBBratislava,Nemocnicasv.CyrilaaMetodaBratislava,aDoc.MUDr.Tomáša
Lipšica,PhD,prezidentaSHaTSSLS.
ProgramzastrešovalvedeckývýborvzloženíDoc.MUDr.AngelikaBátorová,PhD,
Doc.MUDr.MartinMistrík,PhD,Doc.MUDr.EvaBubanská,PhD,MUDr.Ján
Lazúr,MUDr.DenisaJankoviēová,MUDr.AlexanderWild,MUDr.MiroslavŠimek,
PhD.Prednáškynakonferenciismesimohlivypoēuƛvslovenskom,ēeskoma
anglickomjazyku.NapodujatíprebiehajúcomvkongresovejsálehotelaGate
OnesazúēastniloviacerohematológovzceléhoSlovenskaaprednášaliaj
zahraniēníšpiēkovíodbornícizoblastihematológie.
Prednáškysazaēalivoštvrtok19.4.2012o11:00hͲSympóziomkaktuálnym
problémomhemofílieudospelých,ktoréhosaujalopredsedníctvovzložení:Doc.
MUDr.A.Bátorová,PhD.aDoc.MUDr.M.Mistrík,PhD.
ProgrampokraēovalprednáškounatémuHemofíliaamalígneochorenia.alší
pomerneobsiahlyodbornýpríspevokmalnázovImunotoleranēnálieēbau
dospelýchpacientovsinhibítoromFVIII/P.Smejkal,R/.Nasledovalzahraniēný
hosƛkonferencie,ktorývystúpilnatémuPraktickériadenielieēbyudospelých
pacientovshemofíliou.Navšetkyprednášanétémysaviedladiskusia.
PoobedŸajšejprestávkesapokraēovalosériouprednášok,týkajúcichsa
celkovéhopriebehunášhoochorenia,dopoprediasadostalanajmätéma
profylaktickejlieēby.Gousavspojitostisprevenciouhemofilickejartropatie
zaoberalaDoc.A.Bátorová.Profylaxiuudetí,ktorámápodstatnývýznampre
ěalšiesmerovanieživotahemofilikaAformoudosiahnutýchazískanýchfaktov,
prezentovalJ.BlatnýzR.
SpoznatkamiolieēbeprikrvácaniachdokŰbovamožnosƛprofylaxiepriochorení
navonWillebrandovuchorobunászoznámiliMUDr.D.Jankoviēová,Doc.A.
Bátorová,MUDr.A.Morongová,MUDr.B.ŠteŸoaěalšítímlekárovzBratislavy.
Každéochoreniemásvojevýzvyprijeholieēení,ēisystémeopatrení,ako
následkyochoreniaeliminovaƛ,privonWillebrandovejchorobetovýstižne
prezentovalJ.BlatnýzR.
Predveēernáēasƛkonferenciebolaiěalejvenovanáprofylaxiikrvácaniapri
hemofíliiavonWillebrandovejchorobevregiónochSR.Tátotémabolaobšírnea
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cielenekdanejproblematikeprezentovanáskupinoulekárovzregiónov
Slovenska,prednáškysavenovaliitémamakonapr.sekundárnaprofylaxiau
dospelýchpacientov,profylaxiaupacientovshemofíliouApripokroēilej
artropatiiēiinhibítoreatě.Veűmitrefnúavecnúprednáškupodporenú
prezentáciouoprácipoēasdlhodobejrealizácie11rokovrehabilitaēnýchtáborov
premaloletédetisrodiēom,ēomusaprikladánaSlovenskuveűkývýznampre
ěalšiefungovanierodinysmaloletýmpacientomanáslednésmerovaniejeho
lieēbyainformovanírodinykonkrétnychskutoēnostiachtohtoochorenia,mal
MartinSedminazoSHZvsúēinnostisP.MonēekomaJ.Janovcom.


Kukoncutohtoprvého,novýmipoznatkamiobsiahnutéhodŸa,saprednášky
zaoberalizabezpeēovanímlieēbyvrodenýchkrvácavýchochorení.Zaodbornú
skupinuvystúpilaDoc.A.Bátorová,zaVšZPksystémuplošnéhonákupu
prednieslaasystémvysvetlilaDr.@.Hlinková,ktoráúzkospolupracujeprinákupe
lieēbysNHC.ZaSHZopoznatkochzfungovaniapacientͲlekáraozabezpeēení
lieēbyhovorilJ.Janovec,ktorýpaniDr.@.Hlinkovej,Doc.A.Bátoroveja
Všeobecnejzdravotnejpoisƛovnizadoterajšiezabezpeēenieplošnejlieēby
poěakoval.
Odbornýštvrtok4.Hemofilickýchdnísaukonēildiskusiouregionálnych
hematológov,prednášajúcichaěalšíchzúēastnenýchosôb.
Piatok,závereēnýdeŸtejtokonferencie,hneěpo8,30hsauberalriadením
závažnýchkrvácaníprihemofíliiainýchkoagulopatiách.Dozvedelismesa
podrobnostionáhradesrdcovejchlopneupacientasdeficitomFVII,ěalejo
komplikovanýchslizniēnýchochoreniach,ohrozujúcichživotupacientas
hemofíliou,ourologickýchkrvácaniach,ovulaēnýchkrvácaniachužiens
vrodenoukoagulopatiou,ēioretroperitoneálnomkrvácaníuƛažkých
hemofilikov.
alšímitémamisazaoberalokruhprednášokkmanažmentuakútneja,ēoje
podstatné,hlavnechronickejbolestiupacientovshemofíliou.Odbornek
súēasnýmmožnostiammedikamentóznejlieēbychronickejbolestivystúpila
MUDr.E.Salamanová.Pojejprednáškezapacientovsvojebohatéskúsenostiz
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obdobiabezplošnejlieēbyprizmierŸovaníúēinkov,takakútnejanajmä
chronickejbolesti,predniesolIvanKováēikzoSHZ.Úskaliamianalgetickejlieēbyu
pacientovshemofíliouaheapatopatiou,ktorájelimitovanápredovšetkým
vedűajšímipôsobeniamianalgetíknahemostázuaGIT,pririzikukrvácaniazo
základnéhoochorenia,svojouprezentáciouinformovalaMUDr.T.Prigancová,
Doc.A.Bátorová,MUDr.D.Jankoviēová.TentookruhtémzaujaltakodborníkovͲ
lekárov,akoipacientovaichrodinnýchpríslušníkov.
Za4.hemofilickýmdŸomdalabodkudiskusiasnasledovnýmoficiálnym
ukonēenímkonferencie.
Jenanajvýšpozitívne,žeokrempredseduSHZJ.Janovcanatejtokonferencii
aktívnezúēastnilaajpoēetnáskupinaēlenovSHZ.
Zavšetkýchpozvanýchazúēastnených,zaperfektnezorganizované
4.Hemofilickédnipatrívěakaorganizaēnémuvýboruvzložení:Doc.MUDr.
Bátorová,PhD.,MUDr.Jankoviēová,MUDr.T.Prigancová,MUDr.A.Morongová,
p.S.Domonkošováap.E.Balážová.
Ing.MarekGura






Upozornenie:
Preukazy obēana s ƛažkým zdravotným postihnutím vydané do 31.12.2008
zostávajúplatné,kýmfyzickejosobesƛažkýmzdravotnýmpostihnutímnebude
vydanýnovýpreukaz,najneskôrvšakdo31.decembra2013.

Osobitné oznaēenia vozidla prepravujúceho ƛažko zdravotne postihnutú osobu
alebo ƛažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu
vydané do 31.12.2008 zostávajú platné, kým fyzickej osobe so zdravotným
postihnutím nebude vydaný nový parkovací preukaz, najneskôr však do 31.
decembra2012
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Zverejneniešpecifikáciepoužitiaprijatéhopodielu
Zverejnenie špeci ikácie použitia prijatého podielu
zaplatenejdanezpríjmovfyzickýchosôbaprávnických
zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb
osôb


(podűa§50ods.13zákonac.595/2003Z.z.odanizpríjmov).
Prijímateűpodieluzaplatenejdanezpríjmovfyzickýchosôbaprávnickýchosôb
Slovenskéhemofilickézdruženie,sosídlom:Antolská11,85107Bratislava,IO:
22665226,zverejŸujepodűa§50ods.13zákonaē.595/2003Z.z.odaniz
príjmovtietoúdajeošpecifikáciipoužitiapodieluzaplatenejdanezpríjmov
fyzickýchosôbaprávnickýchosôbzarok2010nímprijatéhovroku2011:



Úēelpoužitiapodielu
zaplatenejdane

1 Ochranaapodpora
zdraviaavzdelania
2 Ochranaapodpora
zdraviaavzdelania

11073,36€

3 Ochranaapodpora
zdraviaavzdelania

8137,90€



23986,44€

SPOLU


Všetkynákladysúzarok2011





Výška
použitého
podielu
zaplatenejdane
natentoúēel
4775,18€

Iné
údaje

ProjektLetnýrehabilitaēný
tábordetí(úhradazcelkovej
výšky19217,56€)
ProjektLetnýrehabilitaēný
tábordospelých(úhradaz
celkovejvýšky11894,63€)
ProjektJesennýrekondiēný
pobytdospelých(úhradaz
celkovejvýšky11336,25€)
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Správa nezávislého audítora
Správanezávisléhoaudítora

presprávnuraduorganizácie
Slovenskéhemofilickézdruženie,obēianskezdruženie,Bratislava

UskutoēnilismeauditpriloženejúētovnejzávierkyorganizácieSlovenské
hemofilickézdruženie,obēianskezdruženie,Bratislava,ktoráobsahujesúvahuk
31.decembru2011,výkazziskovastrátzarokkonēiacikuvedenémudátumua
poznámky,ktoréobsahujúprehűadvýznamnýchúētovnýchzásadaúētovných
metód,aěalšievysvetűujúceinformácie.

Zodpovednosƛštatutárnehoorgánuzaúētovnúzávierku

Štatutárnyorgánjezodpovednýzazostavenietejtoúētovnejzávierky,ktorá
poskytujepravdivýavernýobrazvsúladesozákonomoúētovníctveē.431/2002
Z.z.vzneníneskoršíchpredpisov(ěalejlen„zákonoúētovníctve“),azainterné
kontroly,ktoréštatutárnyorgánpovažujezapotrebnéprezostavenieúētovnej
závierky,ktoráneobsahujevýznamnénesprávnosti,ēiužvdôsledkupodvodu
alebochyby.

Zodpovednosƛaudítora

Našouzodpovednosƛoujevyjadriƛstanoviskoktejtoúētovnejzávierkena
základenášhoauditu.Auditsmevykonalivsúladesmedzinárodnými
audítorskýmištandardmi.Podűatýchtoštandardovmámedodržiavaƛetické
požiadavky,naplánovaƛavykonaƛaudittak,abysmezískaliprimeranéuistenie,
žeúētovnázávierkaneobsahujevýznamnénesprávnosti.

Súēasƛouauditujeuskutoēneniepostupovnazískanieaudítorskýchdôkazovo
sumáchaúdajochvykázanýchvúētovnejzávierke.Zvolenépostupyzávisiaod
úsudkuaudítora,vrátaneposúdeniarizíkvýznamnejnesprávnostivúētovnej
závierke,ēiužvdôsledkupodvodualebochyby.Priposudzovanítohtorizika
audítorberiedoúvahyinternékontrolyrelevantnénazostavenieúētovnej
závierkyúētovnejjednotky,ktoráposkytujepravdivýavernýobraz,abymohol
navrhnúƛaudítorsképostupyvhodnézadanýchokolností,nievšaknaúēely
vyjadreniastanoviskakúēinnostiinternýchkontrolúētovnejjednotky.Audit
ěalejzahƍŸavyhodnotenievhodnostipoužitýchúētovnýchzásadaúētovných
metód,akoajprimeranostiúētovnýchodhadov,ktoréurobilštatutárnyorgán,
akoajvyhodnoteniecelkovejprezentácieúētovnejzávierky.
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Smepresvedēení,žeaudítorskédôkazy,ktorésmezískali,poskytujúdostatoēnýa
vhodnýzákladprenašeaudítorskéstanovisko.
Stanovisko
Podűanášhostanoviskaúētovnázávierkaposkytujevovšetkýchvýznamných
súvislostiachpravdivýavernýobrazfinanēnejsituácieorganizácieSlovenské
hemofilickézdruženie,obēianskezdruženie,Bratislava,k31.decembru2011a
výsledkujejhospodáreniazarokkonēiacikuvedenémudátumuvsúladeso
zákonomoúētovníctve.
09.mája2012
MaxAudit,s.r.o.,D.Dlabaēa775/33,OROSŽilina,Sro/17945/L
LicenciaSKAUē.298,01001Žilina

Ing.ErikKelbelv.r.,zodpovednýaudítor,LicenciaSKAUē.924.“

Ďakujeme
/akujeme
zapomocpriorganizovanízbierkyvprevádzkachTESCOamestách
pripríležitosti17.aprílaSvetovéhodŸahemofílie

@ubomíraZahumenská 
TrenēínHM
BírešMartin
ŽiarnadHronomHM,ZvolenHM,Banská
BystricaHM,DolnýKubínHM
HalēinováBlanka

Kežmarok
PaedDr.SlavkaGurová 
SpišskáNováVes
Ing.JaroslavaVašková 
PrešovVukovMHM,PrešovHM
Karaková@ubica

PrievidzaHM
GrigliakovaKatarína,SedminaMartinml.
MartinHM
MetelkaJán 

NCŽilinaObvodova,ŽilinaOD,ŽilinaHM
LetkoRoman 

Pezinok,BratislavaHMͲZlatépiesky
LidakVladimír 

BratislavaHMͲLamaē
OttingerováZuzka

BratislavaHMͲPetržalka(Panónskacesta)
PavlakováJana 

RužomberHM
Ing.PetruškováGabriela
KošiceOD,KošiceHM

ŠaűaHM,KolárovoHM
SzalayElvíra 
TrebichalskýMarian 
NitraHM,NitraOD

Zbierkavmestách:SpišskáNováVes SlavkaGurová
Bardejov
SilviaKorbová
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Poďakovanie
Po®akovanie


zafinanēnúpomocvroku2012naēinnosƛSHZprispeli

KOMUNITNÁNADÁCIA,Bratislava
GRIFOLSINTERNATIONALSlovensko,Bratislava
BAXTERAG,Bratislava
OCTAPHARMAAG,Bratislava
NovoNordiskSlovakias.r.o.,Bratislava

Vroku2012naēinnosƛSHZprispelivoforme2%zozaplatenejdane:

Jadrováavyraěovaciaspoloēnosƛ,a.s.,Bratislava
GlaxoSmithKlineSlovakias.r.o.,Bratislava
PosAm,spol.sr.o.,Bratislava
BOBORO.K.s.r.o.,SpišskáNováVes
AMNOHOINÝCHORGANIZÁCIÍAJEDNOTLIVCOV,OKTORÝCHNEVIEME

Vroku2012naēinnosƛSHZprispelivecnýmidarmiamediálnoupodporoutieto
organizácieajednotlivci:

CUKRÁREGGEREK,Námestovo
CUKRÁRSKAVÝROBA,Námestovo
LekáreŸnaLetnejͲPharmDr.ŽofiaBendžalováKellnerová,SpišskáNováVes
ZelenáLekáreŸͲPharm.Dr.HelenaHARMATOVÁ,Námestovo
RádioLUMEN
TVRedutaSpišskáNováVes

PoěakovanieēlenomSHZzapríkladnúpomoc

PaedDr.Slávka,GUROVÁ,SpišskáNováVes
AnnaSTANÍKOVÁ,Námestovo
PeterSTANÍK,Námestovo
Mgr.KatarínaHOZLÁROVÁ,NovéZámky
ElvíraSZALAY,Neded


akujeme
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Nová WEB-stránka SHZ
NováWEBǦstránkaSHZ

VáženíēlenoviaSHZ,
vnajbližšíchdŸochbudeinovovanáwebovástránkaSHZ.Nováverziastránky
jeužfunkēnáapostavenánaredakēnomsystéme,ktorýbymalumožniƛjej
űahšieinovovanieadopŰŸanienovýmiaktualitamiainformáciami.Novástránka
budeobsahovaƛpodstatneviacinformáciíabudenanejzriadenáiēlenskázóna,
prístupnáibanašimriadnymēlenom.
Vtejtozónebudemôcƛkaždýēlenzískaƛosobitnýprístup,avšaklenna
vyžiadanie.Vēlenskejzónesabudúnachádzaƛinformácie,ktoréniesúpreširokú
verejnosƛ,alelenprenašuēlenskúzákladŸu.Pôjdeoinformácienielenonašej
ēinnosti,aleajinformácie,ktorépomôžunašimēlenomvrôznychsituáciách
aazdasastanúrozhodujúcimpodnetomprerozhodnutiesastaƛēlenomnašej
organizácie.
Somveűmirád,žesnahaniekoűkýchnašichēlenoveštezroku2008taktonájde
svojenaplnenie.
NovústránkuSHZpredpokladámepreklopiƛnawebvpriebehujúna2012,resp.
najneskôrdozaēiatkukonaniarehabilitaēnýchtáborovSHZ.
Všetkozávisíodtoho,doakejmierysapodarínaplniƛobsahavjednotlivých
rubrikáchsústrediƛpotrebnéinformácie.
Pevneverím,ženováwebovástránkaSHZVámbudeslúžiƛpodűaVašich
predstávaoēakávaníaSHZsaznovapohneokrokdopredu.Zaprípravunovej
internetovejstránkypatrívěakaIvanoviOttingerovizBratislavy.Zavznik
štruktúrytejtostránkyvyslovujeměalšiepoěakovanie,atoPetroviMonēekovi,
RadkoviKrkošovi,Stankoviúzymuaěalším,ktorísanatomaktívnepodieűali.
Ing.JaroslavJANOVEC
predsedaSHZ

Žiadosëovýmenuparkovaciehopreukazuprefyzickú
Žiadosť o výmenu parkovacieho preukazu pre fyzickú
osobu so zdravotným postihnutím
osobusozdravotnýmpostihnutím
Preukazyobēanasƛažkýmzdravotnýmpostihnutímvydanédo31.12.2008
zostávajúplatné,kýmfyzickejosobesƛažkýmzdravotnýmpostihnutímnebude
vydanýnovýpreukaz,najneskôrvšakdo31.decembra2013.
Osobitnéoznaēeniavozidlaprepravujúcehoƛažkozdravotnepostihnutúosobu
aleboƛažkopohybovopostihnutúosobu,odkázanúnaindividuálnuprepravu,
vydanédo31.12.2008,zostávajúplatné,kýmfyzickejosobesozdravotným
postihnutímnebudevydanýnovýparkovacípreukaz,najneskôr
všakdo31.decembra2012.
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Verejnafinan«názbierkapripriležitosti17.apríla
Verejna inančná zbierka pri priležitosti 17. apríla
Svetového dňa hemo ílie
SvetovéhodÒahemofílie














VěakazbierkeajtohtorokusúaspoŸēiastoēnezabezpeēenérehabilitaēné
pobytyprehemofilikov
ͲzatridnisavTescoobchodochvyzbieraloviacako5700.00€

Bratislava,20.mája2012:PripríležitostiSvetovéhodŸahemofílieorganizovala
NadáciaTescospolusoSlovenskýmhemofilickýmzdruženímverejnúfinanēnú
zbierku. Vpriebehu troch dní od 26. do 28. apríla sa podarilo získaƛ 5755,76
eur. Výƛažok zbierky sa aj tohto roku použije na rehabilitaēné pobyty pre
hemofilikov ana vzdelávanie detí idospelých postihnutých touto chorobou.
Zbierka sa organizovala vTesco obchodoch už ôsmy rok ajej patrónom sa aj
tentoraz stal známy slovenský hokejista Michal Handzuš, ktorý dáva svoje
menonapodporuaúspešnosƛtohtopodujatia.

Táto zbierka Ͳ tohto roku prebiehala po druhý raz pod novým symbolom –
„kráűovskou korunkou“, ktorá zišla zo skutoēnosti – faktu, že britská kráűovná
Viktóriajehistorickynajznámejšiaprenášaēkatejtochoroby.Hemofilicisúteda
považovanízajejpotomkov.
„Veűmi sa tešíme, že zbierka bola opäƛ veűmi úspešná, atak by som rád využil
túto príležitosƛ na poěakovanie všetkým darcom. Věaka získaným peniazom
budú môcƛ deti adospelí, ktorých trápi hemofília, ísƛ na  rehabilitaēný pobyt,“
povedal pri tejto príležitosti Jaroslav Janovec, predseda Slovenského
hemofilickéhozdruženianaSlovensku.
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Zbierka sa konala vnepredajných priestoroch 25 Tesco obchodov po celom
Slovensku.NajvyššiesumysapodarilovyzbieraƛvobchodochvBanskejBystrici,
Košice a Pezinok. „Urēite ktomu prispeli aktivisti vēervených triēkách, ktorí
chodilisprenosnýmipokladniēkami,oslovovaliokoloidúcich,rozdávajúcletáēiky
sinformáciamiohemofíliiaoēinnostiSlovenskéhohemofilickéhozdruženia,aby
saűudiadozvedeliēonajviacotaktochorých,“doplnilpredsedaSHZ.
„Rehabilitaēné pobyty pre hemofilikov majú nezastupiteűné miesto vživote
postihnutých,keěžezlepšujúichcelkovýzdravotnýstavanajmäzvyšujúhybnosƛ
ichpohybovéhoaparátuacelkovúfyzickúkondíciu,ēojehlavnýmpredpokladom
prezníženiepoētukrvácavýchpríhod,“uzavrelJ.Janovec.

VyzbieranésumyvjednotlivýchprevádzkachTescoamestách:
Prevádzka


Spolu
ODNitra


59,00€
ODŽilina


21,44€
ODKošice


340,09€
HMBratislavaͲPetržalka
350,66€
HMBratislavaͲZlatépiesky 375,19€
HMBratislava–Lamaē
59,97€
HMPezinok 

380,36€

145,13€
HMNitra

HMTrenēín 

161,23€
HMŠaűa


344,66€
HMKolárovo 

95,34€
HMŽilina


251,10€
NCŽilinaObvodová 
49,66€
HMMartin


300,01€
HMPrievidza 

96,51€
HMBanskáBystrica 
616,50€
HMZvolen


198,11€
MHMDolnýKubín

30,13€

72,99€
MHMRužomberok
MHMŽiarnadHronom
149,93€
HMSpišskáNováVes 
223,60€
HMPrešov


303,10€
HMPrešovͲVUKOV 
338,52€
HMKošice


520,53€
MHMKežmarok

272,00€
Spolu: 
5755,76€
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DŸa27.aprílaprebehlazbierkaajvdvochěalšíchmestách–vSpišskejNovejVsi
aBardejove.Celkovosavnichvyzbieralo266,96eur,ztohovSpišskejNovejVsi
159,60euravBardejove107,36eur.
http://corporate.itesco.sk/kontakt.html
www.tesco.sk/
www.itesco.sk
http://www.lumen.sk
akujemzapomocprizbierke

ČLENSKÝ POPLATOK NA ROK 2012
,LENSKÝPOPLATOKNAROK2012
NazákladeuzneseniaValnéhozhromaždeniaSHZ,najvyššiehoorgánuSHZ,bola
výškaēlenskéhopoplatkunarok2012stanovenánaminimálne5,00€ana
základeuzneseníRozšírenéhovýboruSHZjepotrebnéhouhradiƛnajneskôrdo
31.5.2012!
ProsímeēlenovSHZ,ktorínestihlitermíndo31.5.2012,abyneváhaliapoplatok
uhradiliēonajskôrnanižšieuvedenéēíslaúētov;dopoznámkyuveěte,prosím,
zaktorýrokplatíteēlenskýpríspevok.
ÍSLAÚTOVSHZ:
1/Slovenskéhemofilickézdruženie

SlovenskásporiteűŸaBratislavaͲmesto

ē.úētu:11483626/0900
2/Slovenskéhemofilickézdruženie

VÚBSpišskáNováVes

ē.úētu:34134592/0200
Ajvěakaēlenskémupoplatku5,00€môžeteēítaƛHemofilickéhospravodajcu
ainformácienawww.shz.sk.Pozaplateníēlenskéhopríspevku*získavateplné
právozúēastŸovaƛsanapodujatiacharehabilitaēnýchpobytoch,organizovaných
Slovenskýmhemofilickýmzdružením.
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

*
Najvhodnejšíaēasovonajmenejnároēnýspôsobúhradyjeprevodnaúēet.
Priamaplatbapoēasstretnutíarehabilitaēnýchpobytovzdržiavanásvšetkých.
akujeme!
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Letný pobyt dospelých hemo ilikov
Letnýpobytdospelýchhemofilikov


VdŸoch15.7Ͳ28.7.2012savTurēianskychTepliciachvhoteliLesníkuskutoēní
ěalšíroēníkLetnéhorehabilitaēnéhopobytupredospelýchsvrodeným
krvácavýmochorením,naktorýVássrdeēnepozývam.
NástupnapobytvprvýtýždeŸpobytujevnedeűu15.7.2012,vēaseod14:00do
17:00h.
NástupnapobytvdruhýtýždeŸpobytujevnedeűu22.7.2012,vēaseod15:00
do17:00h.
UkonēeniepobytuvprvýtýždeŸpobytujevnedeűu22.7.2012do10:00h.
UkonēeniepobytuvdruhýtýždeŸpobytujevsobotu28.7.2012do14:00h.
Tentopobytmárehabilitaēnýcharakterazameriavasanazlepšeniehybnosti
pohybovéhoaparátuaposilneniesvalstva.
Termínuzávierkyprihlášok:do1.7.2012.
PoplatkypretentopobytschválilRozšírenývýbornasledovne:
CenazapobytzaēlenaSHZsvrodenýmkrvácavýmochorenímje90€sDPH,
Preostatnýchpredstavujecenazapobyt330€sDPH.
PoplatkyzapobytmôžeteuhradiƛprevodomnaúēetSHZ:
ēísloúētu:34134592/0200
k.symbol:0308var.symbol:072012
Dosprávypreprijímateűauveětesvojemenoapriezvisko.

Prihlásiƛsamôžeteelektronický,www.shz.sk/index.php?page=form3,alebona
jednomznasledujúcichkontaktovͲmobil:0915884885
eͲmail:martin.bires@orangemail.skskópiounashz@shz.sk
poštouzaslanímvyplnenejprihláškyzostrany50naadresu:
MartinBíreš,Dedinská11,97411BanskáBystrica
Pobytsabudeniesƛvduchuaktívnehoodpoēinku.Niektorévecisúeštevštádiu
riešenia,aledovoűteuviesƛzopársprávoaktivitách:
x DopoludŸajšianávštevaAquaparku
x rannározcviēkavbazéne
x popoludŸajšiarehabilitáciavAquaparku
x individuálnytelocvik
x masážepriamovhoteli
x amožnobudeajvýlet...
CieűomnášhospoloēnéhopobytujeVašamaximálnaspokojnosƛ.
Vprípade,žemátenávrhynazlepšenieazatraktívnenienášhospoloēného
rehabilitaēnéhopobytuvTurēianskychTepliciach,pokojnemakontaktujte.
TešímsanaVás!



MartinBíreš–vedúcipobytu
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XXI.Rehabilita«nýtábordetskýchhemofilikovv
XXI. Rehabilitačný tábor detských hemo ilikov
vTur«ianskychTepliciach
Turčianskych Tepliciach



TáborsabudekonaƛvŠkolskominternátepriPedagogickejasociálnejakadémii
PENZION*,SNP553,03901TurēianskychTepliciach.
zaēiatoktábora:nedeűa15.7.2012,ukonēenietábora:sobota28.7.2012po
valnomzhromaždeníSHZ,ktorésauskutoēnívhoteliLESNÍK.
Dotáborasamôžuhlásiƛvšetkyškolopovinnédetidoveku18.rokov,jeprenich
prichystanýbohatýprogram,spojenýsrehabilitáciou,zábavou,pouēeníma
relaxom.Náškamarát,študentmedicíny,pripravilinformácieogenetike.V
táboredetipouēíme,akoskladovaƛapracovaƛskoncentrátmi,ktorépoužívajú
pridomácejlieēbe.Deti,ktorébudúmaƛzáujem,nauēímeliekyriediƛatých
staršíchsilieksámsebepodaƛ.Privšetkombudeasistovaƛnášzdravotný
personál.
OtázkyohűadomcviēeniaaposilŸovaniavámzodpovediafyzioterapeuti.
Zábava:PokraēovanieprojektuKráűovskýrodͲtretíroēníksabudevenovaƛ
literárnejtvorbe.Zapomocispisovateűadetivytvorialiterárnedielo,ktorébude
vknižnejpodobereprezentovaƛhemofilickézdruženie.Prekvapenímbudeaj
skupina........,sktorýmisastretnemenapôdeinternátu.Noēnáhraainázábava,
kuktorejmôžeteprispieƛajvy–úēastnícitábora.Akmášnejakýdobrýnápad,
alebonásviešnieēímzabaviƛ,prihlássa,dohodnemesaaodmenímeƛa.
Dennýprogramvskratke:
7:00budíēek,rannáhygiena,táborováambulancia–preventívnalieēba,raŸajky
8:00odchodnakúpaliskovKremnici–rannározcviēka,cviēenievbazéne,vodná
zábava,desiata,obēerstvenie
11:30odchodzkúpaliska,obedo12:15
12:3014:00popoludŸajšíoddych
14:00cviēenie,rehabilitácia,zábava,dennýprogram
18:00veēera
19:00veēernékúpanie,rehabilitáciavovode
20:00veēernýprogram
21:00druhaveēera
21:30až22:00veēierka
Nasobotu21.7.2012mámenaplánovanýcelodennývýlet.
Poēastáborachcemeotvoriƛdebatuoživotedetíshemofílioutak,abyony
samivedelipovedaƛ,akémajúproblémy,anebálisapriznaƛsporanením
rodiēom,alesosvojimitrápeniamisazdôverilihematológovi.Domasimôžete
prichystaƛotázkyaposlaƛichnamailomnaadresu:petermoncek@gmail.com
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SvojuúēasƛprisűúbiliajlekáriNárodnéhohemofilickéhocentraaambulanciepre
poruchyhemostázyFNsPBratislavePetržalkepodvedenímDoc.MUDr.Angeliky
BátorovejPhD.
Prihláškunájdetestrana52,alebosamôžeteprihlásiƛelektronicky
nawww.shz.sk,atodo30.6.2012,alebopriamouvedúcehodetskéhotábora.
ZapobytpreēlenaSHZsvrodenýmkrvácavýmochorenímsavyberápoplatok
50,00€,preostatnýchúēastníkovsúcenyzadvojtýždŸovýpobyt:detido12
rokov220,00€apredetiod12do18rokov255,00€.
Nakoniecnieēoprerodiēov,ktorísaobávajú,ēidetipobytzvládnu.Podobu,ēo
sombolvtábore(cca10rokov),sanestalo,žebysmemuselivolaƛrodiēov,aby
sidieƛavzalidomov,pretožesaneviezaēleniƛdokolektívudetí.Akmáteotázky
vsúvislostispobytomvtábore,kontaktujte,prosím,vedúceho.
Vprípadezáujmuoskrátenýpobytvtábore,alebolenonávštevutábora
rodiēasdieƛaƛom,ktoréeštevtáborenebolo,saozvite,prosím,vedúcemu
tábora.
PeterMonēek 
eͲmailpetermoncek@gmail.com
skype:peter.narocny 
ICQ:298990567
Tel:0908535970

032/7433210


Upozorneniepreú«astníkovtáborov«lenovSHZ
Upozornenie pre účastníkov táborov členov SHZ

NapobytmôženastúpiƛlentenēlenSHZ,ktorýnemávoēizdruženiukudŸu
nástupunapobytžiadnenevyrovnanézáväzky,
uhradilēlensképoplatkyipoplatokzapobyt.
PrinástupenapobytsakaždýhemofilikalebovonWillebrant/kapreukáže
doporuēenýmmnožstvomkoagulaēnýchfaktorov.Akstenapreventívnejlieēbe,
potrebnémnožstvoVámvydáVášhematológ.
Akdostávatepreventívnulieēbulenpoēastábora,prinesietesiodporúēané
množstvokoagulaēnýchfaktorov,ktorébudetemaƛuvedenévpozvánkena
tábor.Vprípadenedodržaniapokynovsanemôžetezúēastniƛnarehabilitaēnom
tábore.AkmáVášhematológproblémskoagulaēnýmifaktormi,obráƛtesa,
prosím,navedúcichjednotlivýchpobytov.
VprípadežeēlenSHZpožadujezmierneniepoplatku,žiadosƛtrebaposlaƛna
adresupredseduSHZprednástupomnapobyt.
Vprípadeotázokvsúvislostistáboromsaobráƛtenavedúcich
jednotlivýchpobytov.
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XII.Rehabilita«néhopobytupremaloletýchhemofilikov
XII. Rehabilitačného pobytu pre maloletých hemo ilikov
srodi«omvTur«ianskychTepliciach
s rodičom v Turčianskych Tepliciach


Milírodiēia,
chcelbysomVásēonajsrdeēnejšiepozvaƛnatohtoroēný,už12.Rehabilitaēný
pobytpremaloletýchhemofilikovsrodiēomvTurēianskychTepliciach.Opäƛsa
stretnemevnašomstaromdobrominternátevTurēianskychTepliciachod21.7.
do28.7.2012,abysmetuspolusVamiasVašimideƛmistrávilitýždeŸplný
zábavyanovýchzážitkov.BudemesaVámzovšetkýchsílsnažiƛzodpovedaƛ
akékoűvekotázkyohűadomhemofílie,jejlieēbyaporadiƛVámvovšetkom,ēo
budetepotrebovaƛ.PreVašemalératolestiaajpreVáspripravímebohatý
program,samozrejme,ajsvýletom.Dostanetepriestordozvedieƛsanieēonové,
zdieűaƛsvojeskúsenostisinýmirodiēmi,aleajsodbornýmpersonálomnášho
tábora.Našímprvoradýmcieűomje,abysteztáboraodchádzalioddýchnutí
iinformovanejšíoochorenívášhodieƛaƛa.NaperfektnestrávenýtýždeŸ
vnenútenejkamarátskejatmosfére,ktorýbudeosožnýnielenpreVásrodiēov,
aleajprenása–pravdaže,preVašedeti,saakovedúcitohtoroēnéhotáborapre
maloletédetisrodiēmiúprimneteším.Ajtentorokmôžeteplnerátaƛso
zdravotnýmpersonálom,kúpeűnoulieēbouapríjemnouatmosférou.Príětesa
tedaknámdozvedieƛnieēonovéohemofíliianechaƛsvojedetihraƛsanaplno
anájsƛsinovýchkamarátov,resp.utvrdiƛtiestarékamarátstva.EšterazVás
srdeēnepozývam.Príěte,nebudeteűutovaƛ!
Spozdravom
vedúciXII.Rehabilitaēnéhopobytupremaloletýchhemofilikovsrodiēom.
MartinSedmina
0907615270
martin.sedmina@yahoo.com
Prihláškastrana54
http://shz.sk/index.php?page=form1



Ďakujeme, že ste nezabudli a uhradili ste do 31. mája 2012
akujeme,žestenezabudliauhradilistedo31.mája2012
na účet SHZ vo VUB 34134592/0200
naúēetSHZvoVUB34134592/0200
členský poplatok 5,00 €
ēlenskýpoplatok5,00€

26


ŠportovéhviezdySlovenskadeëom5
Športové hviezdy Slovenska deťom 5 


Áno,znietopriamneuveriteűne,alejetouž5.roēníktohtopodujatia,
ktorésatešíēorazväēšiemuzáujmuverejnosti.ŠportovoͲzábavnýdeŸnielenpre
rodinysdeƛmisauskutoēní1.7.2012vBanskejBystrici.Podujatiesabude
konaƛnafutbalovomihriskuvRadvani.TentoroksmepreVáspripraviliopäƛ
nieēošpeciálne.Vrcholompodujatiabudeskutoēnálahôdka.Futbalové
stretnutiemedziŠportovýmihviezdami,ktorédo„boja“užtradiēnebudúviesƛ
MichalHandzušaMarekHamšík,proti„obávanému“tímuosobnostíMUFUZA.
ZoznamhráēovaosobnostíbudemepriebežnedopŰŸaƛ,abystevedeli,naēosa
mátetešiƛ.PoēasceléhodŸasabudetemôcƛzabávaƛnašportovýchsúƛažiach,
atrakciách,nebudechýbaƛtombolaaautogramiáda.Vareálibude–akožeinakͲ
kdispozíciiobēerstvenie.
Celývýƛažokzpodujatiasapoužijenafinancovanieletnýchlieēebných
pobytovpredetiadospelýchsvrodenoukrvácavouchorobouͲhemofíliou.
Výškavstupnéhobudeakokaždýroksymbolická,presnúsumuvēasoznámime,
urēitevšaknepôjdeoviacako2€.Detido15rokovmajú,samozrejme,vstup
zadarmo.
Predbežnýprogrampodujatia:
9:00Ͳ14:00hfutbalovýturnajprípraviekoPohárSHZ
10:00Ͳ15:00hsúƛažepredetiaatrakcie
15:00Ͳ16:00hautogramiáda
17:00Ͳ19:00hexhibiēnýfutbalovýzápasŠportovéHviezdyvs.MUFUZA
19:30hukonēeniepodujatia

UpozorŸujem,žeprogramjepredbežnýamôžesameniƛ,pretosledujtestránku
www.shz.sk,kdebudemeprogrampodujatiapriebežneaktualizovaƛ.
TentoroksmepreēlenovSHZzBratislavyaZápadoslovenskéhokraja
zabezpeēiliautobus,ktorýVásbezpeēneaspoűahlivodovezienapodujatiea
späƛ.Autobussasnažímevybaviƛsponzorsky,abystenemalinákladyna
cestovanie,poprípadetietonákladyboliminimálne.
AutobusbudeodchádzaƛzBratislavysozastávkouvNitre.Miestoaēasodchodu
Vámvēasoznámimenastránkewww.shz.sk,prípadnesainformujteu

MartinaBírešanatel.ēísle0915884885.
VmeneorganizaēnéhovýborusanaVástešíMartinBíreš
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SvetovýdeÒdarcovkrvištvrtok14.jún2012
Svetový deň darcov krvi štvrtok 14. jún 2012

„Každý darca krvi je hrdina“
„Každýdarcakrvijehrdina“
PripríležitostioslávSvetovéhodŸadarcovkrviprosíSlovenskéhemofilické
združeniesvojichēlenov,abysaaktívnezapojilidopropagáciedarovaniatejto
životodarnejtekutiny.JednouzúlohSHZjepropagovanieDARCOVSTVAKRVI.
Oslovtesvojichznámychapriateűov,kolegovnapracoviskuaspolusNárodnou
transfúznouslužbouzorganizujtedobrovoűnýchdarcovkrvi.
Všetkypodrobnéinformácieodarovaníkrviapodmienkachnadarovaniekrvi
nájdetenanašejstránke:www.ntssr.sk.Vprípadezáujmuomobilnývýjazdnás
kontaktujtenamailovejadrese:mobilnyvyjazd@ntssr.sk
PripríležitostioslávSvetovéhodŸadarcovkrvipripravilaNárodnátransfúzna
službaSR14.júna2012„DEGOTVORENÝCHDVERÍ“navšetkýchsvojich
pracoviskáchvBratislave,BanskejBystrici,Košiciach,Nitre,Martine,Nových
Zámkoch,Poprade,Prešove,Trenēíne,TrnaveaŽiline,ktorébudúsprístupnené
verejnostiod7:00Ͳ17:00hod.PoēastohtodŸabudúmaƛnávštevnícimožnosƛ
darovaƛkrvaspoznaƛprácuNTS.
Vnedeűu10.júnasabudekonaƛpripríležitostioslávSvetovéhodŸadarcovkrvi
zabratislavskýmAuparkomvēaseod9:00Ͳ18:00hod.kultúrnyprogram.Na
dobrovoűnýchdarcov,prvodarcovaširokúverejnosƛēakádeŸplnýzábavya
dobrejnálady.ZároveŸsaimnaskytnemožnosƛdarovaƛkrvvēaseod9:00Ͳ
14:30hod.PodujatieorganizovanéNárodnoutransfúznouslužbouSRv
spoluprácisoSlovenskýmervenýmkrížomsauskutoēnípodzáštitoumanželky
prezidentaSlovenskejrepublikySilvieGašparoviēovej.
Letnémesiacesúkaždoroēnenajkritickejšímobdobím,vktoromdarovanákrv
zachraŸujeűudskéživotyajejejakútnynedostatok.DeŸdarcovkrviiDeŸ
otvorenýchdveríchcúupriamiƛpozornosƛverejnostinatentofakt,akoajviesƛ
űudíkdobrovoűnémudarcovstvuainformovaƛ.
MottotohtoroēnéhoSvetovéhodŸadarcovkrvije„Každýdarcakrvijehrdina“,
priēomcelosvetovákampaŸpoukazujenaskutoēnosƛ,žekaždýznássamôže
staƛhrdinom,keědarujekrv.KampaŸsazameriavanazdôraznenieurgentnej
potreby,abysaviacűudínacelomsvetestalo„záchrancamiűudskýchživotov“
tým,žesastanúpravidelnýmidobrovoűnýmidarcamikrvi.SvetovýdeŸ
koordinujúMedzinárodnáfederáciaervenéhokrížaaervenéhopolmesiaca,
MedzinárodnáfederáciakrviaMedzinárodnáspoloēnosƛpretransfúziukrvi.
HostiteűomtohtoroēnýchcelosvetovýchoslávjeKórejskárepublika.
zdroj.internetwww.ntssr.sk 


upravilPeterMonēek
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Ktomôžebytdarcakrvi
Kto
môže byť darca krvi


¾ každáduševneafyzickyzdraváosobavovekuod18do60rokov
(pripravidelnomdarovanído65roka)aváživiacako50kg
¾ osoba,ktoráneprekonalainfekēnúžltaēkutypuB,C
anebolaposledných6mesiacovvstykuschorýminatotoochorenie
(inévážneinfekēnéochoreniatrebakonzultovaƛslekáromtransfuziologického
pracoviska)
¾ osoba,ktorániejenosiēomHIV(vírusspôsobujúciochorenieAIDS),
nemalavposlednomrokusexuálnehopartneraHIVpozitívneho
nepatríkrizikovýmskupinámprenosuHIV,atosú
- narkomanipodávajúcisidrogyvnútrožilovoalebo
vnútrosvalovo
- mužskíaženskíprostitúti
- homosexuálnesasprávajúcimuži
- jedincipoužívajúcinezvyēajnésexuálnepraktiky
¾ osoba,ktorániejezávisláodalkoholuadrogadrogyneužívala
vminulosti
¾ osoba,ktoráje
 4týždnepodoužívaníATB(antibiotík)
 2týždnebezhnaēky,bezhorúēky
 1týždeŸpozubnomošetrení(extrakciazuba)
 aktuálnebezherpesu
 aktuálnemimomenzesu(+/Ͳ3dni),tehotenstva
adojēenia
 6mesiacovpoväēšomoperaēnomzákroku
 6mesiacovpoakupunktúre
 6mesiacovpotetovaníalebopiercingu
 6mesiacovpotransfúziikrvialeboplazmy
 6mesiacovpoendoskopickomvyšetrení
(gastrofibroskopia,rektoskopia,cystoskopia,vnútrožilovákanylácia)
 6mesiacovpopôrodealeboukonēenígravidity
anekojí
 4týždneponávratezKanady,Egyptu,Portugalska
(WestNilevirus)
 4týždneponávratezoblastivýskytuvtáēejchrípky
(juhovýchodnáÁzia)
 6mesiacovponávrateztropickýchoblastí
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¾ osoba,ktoráneužívapravidelnedlhodobolieky,dovolenésú:
- vitamíny
- hormonálnaantikoncepcia
- postmenopauzálnaasubstituēnáhormonálnalieēba
- hypnotikáužívanépríležitostnepredspaním
- príležitostneužívanéanalgetiká
Mužimôžudarovaƛkrvsodstupom2mesiacovpoodbere
maximálne4xdoroka.
Ženymôžudarovaƛkrvsodstupom3mesiacovpoodbere
maximálne3xdoroka.

Poučenie, ako sa pripraviť na darovanie krvi
Pou«enie,akosapripraviënadarovaniekrvi
Niektorépokrmymôžuovplyvniƛzloženiekrvitak,žejunemožnopoužiƛpre
lieēebnéúēely.
Ztohtodôvodu
 Nejedzte14hodínpredodberomžiadnetuēnéjedlá
(maslo,mlieko,smotanu,syr,vajcia,mastnémäso,slaninu,klobásu,mäsové
polievky,smaženéjedlá,ēokoládu,orechyapod.)
 Niejevšakvhodné,abystehladovali!
OdporúēameűahkéraŸajky.Môžetejesƛnetukovépeēivo,sucháre,chlieb
smedomazaváraninou,ovocie,zeleninuapod.
 Vpríjmetekutínsaneobmedzujte!
Môžetevypiƛšálkuēiernejkávy,ēaj,minerálkuaovocnéšƛavy.
Nepitealkoholickénápoje!
 Doprajtesidostatokspánku,abysteboliplníenergie!
 Predodberomnefajēite!
Našímcieűomje,abystemalipríjemnýpocitpoēasceléhoodberukrvi
aajúspešnýzvyšokdŸapojehoabsolvovaní.
Zaspoluprácuaochotudarovaƛkrvěakujeme.
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Lie«ebnéprípravkyzkrvi
Liečebné prípravky z krvi


Natransfúziusaniekedypoužívalalencelákrvbezěalšiehospracovania
poodbere.Vzhűadomnato,žejednotlivézložkykrviplniarôznefunkcie,jednes
užsamozrejmosƛoukomponentoválieēba.Jejhlavnouzásadoujepodávaƛ
chorémutakýkrvnýprípravok,ktorýobsahujelenchýbajúcuzložkukrvi
sminimálnouprímesouostatnýchzložiekkrvi.
KomponentovéspracovaniekrviumožŸuje:
9 znížiƛvýskytvedűajšíchnežiaducichúēinkovtransfúzie
9 využiƛkrvodobratúodjednéhodarcunalieēbuniekoűkýchpacientov
Krvsaodoberádo1vakuuzavretéhovakovéhosystému(3Ͳvaky,4Ͳvaky)
anáslednesaspracováva,priēomsavyužívadiferenciálnacentrifugácia,keěže
jednotlivézložkykrvimajúrozdielnumernúhmotnosƛ.Pricentrifugácii
sedimentujúvspodnejēastivakuēervenékrvinky(erytrocyty),nadnimivrstva
bielychkrviniek(leukocyty)adoštiēiek(trombocyty)anadŸoujeplazma.
Jednotlivévrstvysapretláēajúpomocoulisu(naobrázku)uzatvoreným
spôsobomdosatelitnýchvakov.Získajúsatakkrvnékomponentynazývané
transfúznelieky.
Množstvotransfúznehoprípravkusa
vyjadrujevtransfúznychjednotkách
(T.U.Ͳtransfusionunit).
Ideomnožstvoprípravkuvyrobeného
zjednejjednotkycelejkrvi,t.j.zo450ml
krviodobratejoddarcudovhodného
konzervaēnéhoroztoku.
Toznamená,žezjednéhobežného
odberukrvijemožnépripraviƛniekoűkoTU
¾ 1TUēervenýchkrviniek–erytrocyty 

cca200ml
¾ 1TUkrvnýchdoštiēiek–trombocyty 

50ml


cca200ml
¾ 1TUplazmyēerstvozmrazenej
Bežnesa1TUrozdeűujena4pediatrickéjednotky(cca50ml)prenovorodencov
amalédeti.
TRANSFÚZNELIEKY
9 ERYTROCYTYprípravokobsahujekoncentrovanéēervenékrvinky,
používasanalieēbuanémiíanáhlychstrátkrvi,
skladujúsapri2–6ȗC35Ͳ42dní
9 TROMBOCYTY prípravokobsahujekoncentrovanékrvnédoštiēky,
používasanazastaveniekrvácaniaprinedostatku
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krvnýchdoštiēiek
skladujúsapri20–24ȗCdo5dnízastálehomiešania
Našpeciálneúēelysabunkovétransfúzneliekymôžuěalejspracovaƛ
filtrovaƛ
pomocoušpeciálnychjednorazovýchfiltrovjemožné
odstrániƛbielekrvinkyvzáujmeprevenciekomplikácií
ožarovaƛ
vzáujmeprevenciereakcieštepuprotihostiteűovi
poolovaƛ
zmiešaƛniekoűkojednotiekprípravku,zvyēajne
trombocytov,nadosiahnutiepožadovanejlieēebnej
dávky
prepieraƛ
odstrániƛzvyškyplazmyvzáujmeprevenciekomplikácií
ERSTVOZMRAZENÁPLAZMA
Ͳprípravokobsahujefaktorynazrážaniekrvi
aostatnébielkoviny

Ͳpoužívasanalieēbukrvácaniaprinedostatku
koagulaēnýchfaktorovaprináhlychstratáchkrvi

Ͳdo6hodínododberusamusíšokovozmraziƛ
(t.j.na–30ȗCvpriebehu45minút)
Ͳskladujesapod–30ȗCmax.2roky

Väēšinavyprodukovanejplazmysaztransfuziologickýchpracovískodosielana
priemyselnéspracovanie–frakcionáciu.FyzikálneͲchemickýmipostupmisa
izolujúakoncentrujújednotlivéplazmatickébielkovinynaplazmatickéfrakcie,
nazývanékrvnéderiváty.
Dôležitýmkrokompriprípravekrvnýchderivátovjeinaktiváciavírusov,ktorása
vykonávaajnaprieknegatívnymlaboratórnymtestom.
Medzikrvnéderiváty,ktorésaprostredníctvomnemocniēnýchlekárnídostanúk
pacientovi,patriaalbumín,imunoglubulíny,koncentrátykoagulaēných
faktorov.

Každýtransfúznyliekmusíbyƛnáležiteoznaēený.Naštítkumusíbyƛoznaēenie
výrobcu(slovominumericky),presnýnázovtransfúzneholieku,množstvo,
ēísloodberu,ēíselnáidentifikáciadarcu(niemeno),krvnáskupinaAB0,Rh,
zloženiekonzervaēnéhoroztoku,dátumodberuadátumexpirácie,podmienky
skladovania.Dnesjesamozrejmosƛouznaēeniesvyužitímēiarovýchkódov.

zaujímavosti:www.redcross.sk


www.ntssr.sk
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Informáciepredarcov
Informácie pre darcov
NárodnátransfúznaslužbaSR–pracoviskoTrenēín,Legionárska28
Nanašompracoviskupoužívameprivšetkýchēinnostiachlenjednorazový
materiál,t.j.pridarovaníkrvisavžiadnomprípadenemôžetenainfikovaƛ.
PoēasodberuVámdo10minútodoberieme450ml+/Ͳ10%krvidoplastového
vakua15mlkrviakovzorkynapovinnévyšetrenia.
Krvnáskupina
protilátkyprotiēervenýmkrvinkám



povrchovýantigénvírusuhepatitídyB(HBsAg) 
(infekēnážltaēkatypuB)
protilátkyproticoreantigénuvírusuhepatitídyB
(antiͲHBc)
protilátkyprotivírusuhepatitídyC(antiͲHCV) (infekēnážltaēkatypuC)
protilátkyprotivírusuAIDS(antiͲHIV)
testynasyfilis
peēeŸovýenzýmͲALT
VprípadeopakovanejreaktivityuvedenýchtestovnapracoviskáchNTSsav
Národnýchreferenēnýchcentráchvykonávajútietovyšetrenia:molekulárne
testy(PCRͲNAT)nazistenieprítomnostivírusovvoVašejvzorkekrvi
Ͳvírushepatitídy(žltaēky)typuB
(HBV)
Ͳvírushepatitídy(žltaēky)typuC
(HCV)
ͲvírusAIDS



(HIV)
Ͳēojenajlepšiadiagnostikavírusov,oktorýchanineviete
Ͳēovýznamneeliminujemožnosƛprenosuuvedenýchinfekciíkrvou
akujemeVámatešímesanaVáspriodberekrvi.
InformáciespracovanézmateriálovNTSSR–pracoviskoTrenēín,
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Príspevky«lenovSHZ
Príspevky členov SHZ

Vtejtorubrikemôžeteosloviƛnašichēlenovsvojimipoznatkami,skúsenosƛami
alebopodnetminaēinnosƛSHZ.

Slovenskéhemofilickézdruženiesivyhradzujeprávorozhodovaƛouverejnení
príspevkualeboojehoprípadnomkrátenívtejtorubrike.
ZásadnenebudemeuverejŸovaƛreklamnépríspevky,propagujúcerôzne
výrobky,službyapod.Zapríspevkyreklamnéhocharakteru
SHZbudevyberaƛpoplatky.
Zaslanépríspevky,ktorénebudúriadnepodpísanéanebudúobsahovaƛkontakt
naautora,neuverejníme.
SpríspevkamiuverejnenýmivtejtorubrikenemusíSlovenskéhemofilické
združeniesúhlasiƛ,príp.zdieűaƛrovnakýnázor.
Príspevokjenázoromautorapríspevku.
VtomtovydaníHSredakciadopríspevkovodēlenovSHZnezasahovala.


eͲmail:redakcia@szhr.sk
www.shz.sk
www.shz.sk/forum/




Banská Bystrica - srdce Slovenska
BanskáBystrica–srdceSlovenska
VsrdciSlovenskapodhorouUrpín,kdesatokjednejznajdôležitejšíchriek
Slovenska–Hronastáēaprudkonajuh,sadoŸvlievariekaBystrica.Bystricaje
rieka,ktorávzniklazhorskejbystrinynasvahochnajslávnejšiehovrchuVeűkej
Fatry–Krížnej.PostupnejejtokmohutnieanamiestejejústiadoHronadnes
stojímestoBanskáBystrica–krajskémesto,centrumBanskobystrického
samosprávnehokraja,asvyše79000obyvateűmi,6.najväēšiemestona
Slovensku.Alevráƛmesanazaēiatok.Vdobe,keěűudstvoeštelenputovalopo
Zemiahűadalotrvalémiestopresvojživot,prešlokrajinouokoloHronamnoho
kmeŸovanárodov.Napr.Kelti,Kvádi,Rimania.Slovaniazaēaliosídűovaƛtoto
územieod7.do12.storoēianášholetopoētu.Atusazaēínajúpísaƛdejiny
BanskejBystrice.Vroku1241tatárskehordypodvedenímBatuChánavyplienili
takmercelúokolitúkrajinu.UhorskýkráűBeloIV.vedel,žezniēenúoblasƛmôže
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zbiedyvytrhnúƛlenvýnosnejšiaƛažbadrahýchkovov,ktorétubolibohato
zastúpené.AtakzaēalkráűdopŰŸaƛpreriedenéstavyobyvateűstvahlavne
cudzincami.Prilákaníveűkýmiprivilégiamiprichádzalihlavnegermánskibaníci,
usadzovalisavslovenskýchosadách,zktorýchpotomvyrástlimestá.Banská
Bystricadostalavýsadyslobodnéhokráűovskéhobanskéhomestavroku1255
práveodkráűaBelaIV.Obsahovalihlavnepovolenianabaníckuēinnosƛainé
výhody.TaksazaēalaslávnaérabaníctvavBanskejBystriciavjejpriűahlých
obciach.CelkovotentoregiónSlovenskajepreslávenýbanskouēinnosƛou.Veě
BanskáBystrica,KremnicaaBanskáŠtiavnicabolisvojhoēasunajväēšie
anajbohatšiemestánaúzemídnešnéhoSlovenska.Ztohtoobdobiasavnich
zanechalomnožstvopamiatokadodnespatriamedzinajkrajšiemestáSlovenska.
ŽiadnySlovákbynemalvynechaƛichnávštevu.Neslobodnozabudnúƛanina
malébanskéobcevhorách,ktoréBanskúBystricuobjímajúzkaždejstranyako
napr.ŠpaniaDolina,@ubietová,ktorétiežprofitovaliarástlivěakabanskej
ēinnostiadodaliregiónugeografickéhostreduSlovenskasvojunenapodobiteűnú
krásu.VBanskejBystricisabanskáēinnosƛnaplnorozvinulaporoku1475
príchodomkrakovskéhoalevoēskéhomešƛanaapodnikateűaJánaThurza,ktorý
sadohodolsmiestnymiƛažiarmi,žesvojoutechnológiousapokúsiodvodniƛ
miestnebane,abyƛažbamohlapokraēovaƛ.Uspeladoroku1495skúpilalebosi
prenajalvšetkybanevokolíBanskejBystrice.Vtomistomroku,spolu
snemeckourodinouFuggerovcovzaložiliThurzovskoͲFuggerovskúspoloēnosƛ,
ktorábaníctvovBanskejBystricivynieslanaúplnývrchol,ameěspodUrpínasa
vyvážaladocelejEurópy.Samozrejme,žesatuƛažiliajinédrahékovy,alemeě
bolaprioritouBanskejBystrice.AtaksiBanskáBystricavyslúžilaprívlastok
„banská“.Mestosapomalyrozrastaloaprosperovalo,ajehochvíűa,keěsa
navždyzapísalododejínSlovákov,sapomalyblížila.Vseptembri1939zachvátila
Európudruhásvetovávojna.Kjejkoncuvypuklounás29.augusta1944
Slovenskénárodnépovstanie.Tátoēasƛnašichnárodnýchdejínpatrí
nepochybneknajspornejším,pretožetusanázoryhistorikovrozchádzajúasi
najviac.Nazmysel,ato,ēiprínosSNPprenašukrajinubolviacpozitívny,alebo
negatívny,sikaždýSlovákmusíspraviƛnázorsámštúdiomnašichdejín.Jevšak
nespochybniteűnýmfaktom,žeBanskáBystricabolahlavnýmcentromodbojaaž
dokoncaoktóbra1944,keěpovstanieprešlodopartizánskehobojavhorách
avšetkyjehodôležitézložkymestoopustili.Taksavyhlipriamemustretu
snemeckýmijednotkami,ktoréuždomestasmerovaliaobsadilihobezboja.Až
sodstupomēasesiuvedomujeme,akúdôležitosƛmaltentokrok,nieprepriebeh
povstania,aleprezachovaniekultúrnehodediēstvazbanskýchēias,ktoré
vBanskejBystricipretrvávadodnes.Ktovie,akobytodopadlo,kebysabojovalo
priamonauliciachmesta,aēobyvlastneztohtomestaostalo.
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BanskáBystricadnesponúknesvojimnávštevníkommnohozaujímavého.Jej
historickécentrumjevyhlásenézamestskúpamiatkovúrezerváciu.Odhlavného
námestia,nesúcehonázovNámestieSlovenskéhonárodnéhopovstania,vedie
systémpešíchzón,ktorésúnavzájompopretkávanéspojujúcimipasážami,kde
navásēakajúrôznekaviarne,krēmy,aleajobchodíky.Vstredenámestiasa
nachádzafontána,ktorájezaujímaváhlavnepoēasletnýchnocí,keěpodsvietená
vodnáhladinamenísvojefarby.Zkultúrnychpamiatokdominujúcentrumesta
hlavneveže.Niektoréznichpatriakostolom,inémestskémuhradu.Zkostolovsa
nachádzajúsavsrdcimestaštyri.Prvýznich,najmenšíanajstarší,Kostolsv.
AlžbetymožnonájsƛnaDolnejuliciprivchodedocentramesta.Jezasvätenýsv.
AlžbeteUhorskej,sestrekráűaBelaIV.,ktorýmestuudelilmestskévýsady.Azda
pretonesiejejmeno.AkopostupnevystupujemeDolnouulicounanámestie,po
obochstranáchmámemeštianskedomy,sbránamiprevozy,zktorýchsúdnes
spomínanéprepojovaciepasáže.Každýztýchtodomovmásvojuvlastnúhistóriu
akaždýjeiný.alšímkostolomjenanámestísanachádzajúcaKatedrálasv.
FrantiškaXaverského,sídelnýchrámbanskobystrickejdiecézy,ktoráje
charakteristickásvojimidvomavežami.Tievšakniesútakéneprehliadnuteűné
akodveinéveže,ktorédominujúcelémucentruBystriceavytvárajújej
neopakovateűnýobraz.PrvouznichjevežamestskéhohraduBarbakanu,súēasti
protitureckéhoopevnenia.HneězaŸousanachádzarímskokatolíckyChrám
NanebovzatiaPannyMárie,nazývanýajFarskýkostol,ktorýjedominantou
celéhohradnéhoareálu.PôdorysomideojedenznajväēšíchkostolovSlovenska.
Jehosúēasƛoujeajkaplnkasv.Barbory,patrónkybaníkov,vktorejmožno
obdivovaƛkrásnydrevenýoltárzdielneMajstraPavlazLevoēe.ZaFarským
kostolsanachádzaposlednýzoštvoricekostolov,malýaskromnýKostolsv.
Kríža.VcelomhistorickomcentreBanskejBystricejezachovanýchsedembášt,
ktorétvorilisúēasƛmestskéhoprotitureckéhoopevnenia.Medzinimisúešte
stálezachovanésúēastimestskýchhradieb.NaNámestíSNPjeijedenzo
symbolovmesta,atoHodinováveža,nazývanáajako„šikmáveža“,pretožeje
odklonenáo68cmodvlastnejosi.Najejbalkónezriadilituristickúvyhliadkovú
terasu,zktorejmátecelémestoakonadlani,avdiaűkesanaváspozerajúNízke
Tatrysosvojiminajvyššímištítmi–umbieromaChopkom.Tourēiteneradno
vynechaƛ.AjSlovenskénárodnépovstaniezanechalovBanskejBystricisvoj
odkaz,atovpodobemonumentálnehoPamätníkaSNP,vktoréhoútrobách
umiestnilihodnotnéMúzeumSNP,vystavujúcevšetkysúēastivojnového
obdobiaodzbraníauniforiemažpolekárskevybaveniepoűnéhoarmádneho
lekára.Súēasƛoumúzeajeajjehoexternáexpozícia.Tvoríjuasidvadsaƛtankov,
dielaƛažkejvojenskejtechnikyzdruhejsvetovejvojny.Nanávštevníkovto
pôsobí,akobybolivparku.PodPamätníkomSNPsanachádzarozsiahlypark,
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zktoréhojenaMúzeumveűmipeknýpohűad.AlezěalekanievšetkovBanskej
Bystricisatýkalenvojny.Stredoslovenskémúzeum,sídliacevBanskejBystrici,
ponúkasvojimnávštevníkomveűazaujímavostízmierovýchēias.Mátri
samostatnéēasti,sídliacevrôznychbudovách.NaNámestíSNPsanachádza
Thurzovdom,pomenovanýpoJánoviThurzovi,banskommagnátovi.VŸom
nájdeteexponátyzdejínregiónuainéetnografickézaujímavosti.Druhou
budovoujeMatejovdomvareálimestskéhohradu.Menodostalpodűakráűa
MatejaKorvína,keěžehostavalipreŸho.KráűvŸomvšaknikdynebýval,lebo
zomreltesnepredjehodokonēením.Tusúsústredenéhistoricképredmety,
pripomínajúcedejinysamotnéhomestaahlavneremesiel,ktorévŸom
prekvitali.Sútuvystavenéstrojeavýtvoryjednotlivýchcechov.Treƛoubudovou
jePrírodovednémúzeumvTihányiovskomkaštielivmestskejēastiRadvaŸ.Je
vzdialenéodcentramestaasitrikilometreajehointeriérVásoboznámis
rastlinstvomaživoēíchmiokoliaBanskejBystrice.Premilovníkovumeniaponúka
rozmanitúpaletuobrazovStredoslovenskágaléria,atovtrochsamostatných
budovách.PrvouznichjeGalériaDominikaSkuteckého,slávnehoslovenského
maliaraabanskobystrickéhorodáka.Jesituovanádojehorodinnejvilyso
záhradou.Vostatnýchdvochbudováchgalérie–vBethlenovomdomenaDolnej
uliciavPretóriunaNámestíŠtefanaMoysesaniejestálaexpozícia,výstavysa
tammenia.Vstupnédomúzeí,galériíavyhliadkovejvežesapohybujeod1do2
eur.KomusaprinávšteveBanskejBystricezacniezazeleŸouaprírodou,môže
naoddychvyužiƛjedenzdvochrozsiahlychparkovvcentremesta,alebosiurobiƛ
krátku,alezatoimpozantnúprechádzkunablízkuKalváriu.Tásatýēinad
mestom,nasvahuvrchuUrpín.Predniekoűkýmirokmiprešlarozsiahlou
rekonštrukciouaúpravouaterazponúkaűuěompriestornavýdatnúprechádzku
spôsobivýmvýhűadomnamesto.SúēasƛouKalváriejeajkláštorBosých
karmelitánovakaplnkanajejvrchu.Lampyjuosvetűujúajveēerajejnávšteva
naozajstojízato.OdNámestiaSNPstehoreza15minút.Ktomáráddivadlo,
vBanskejBystricimôženavštíviƛŠtátnuoperu,BábkovédivadlonaRázcestí,
scénickétaneēnépredstaveniavŠtúdiutanca,alebošpecializovanéDivadlo
zpasáže,ktoréakojedinépracujesmentálnepostihnutýmiűuěmi.
BanskáBystricajedôležitáajprenás,űudíshemofíliou.SídlituRegionálne
centrumlieēbyhemofílie,podriadenéNárodnémuhemofilickémucentru.Pre
detskýchpacientovjetoKlinikadetskejhematológieaonkológievDetskej
fakultnejnemocnici,kdejeprednostkoudoc.MUDr.EvaBubanská,PhD.
DospelýmpacientomslúžihematologickéoddelenieFakultnejnemocniceF.D.
Roosevelta,kdejeprimáromMUDr.AlexanderWild.Okremtýchtodvoch
nemocnícshematológiousídlivBanskejBystriciStredoslovenskýústav
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srdcovocievnychchorôbaMammacentrasv.Agáty–špecializovanécentrum
lieēbyrakovinyprsníka.

TaktojeBanskáBystrica,mestoobkolesenéhorami,vsrdcinašejvlasti,ktoré
urēitestojízatonavštíviƛ.














MartinSedminaml.









IV.HemofilickédnipohűadomēlenaSHZMilanazPovažskejBystrice

DŸa19.Ͳ20.aprílasauskutoēnili4.HemofilickédnivBratislave,vhoteli
Gate One. Na podujatí sa zúēastnili lekári zo Slovenska, iech, ba i zo Záhrebu.
Išlo o zaujímavé a pouēné stretnutie. Nielen pre hematológov, ale aj pre nás
pacientov.
Konferencia sa uskutoēnila za úēasti špecialistov, ktorí lieēia osoby s
vrodeným krvácavým ochorením po celom svete. Prítomných oboznámili so
svojimi skúsenosƛami, s diagnostikou, lieēbou a manažmentom vrodených
krvácavýchochorení.

38

Program prvého dŸa tvorili prednášky. Zaujímavú prezentáciu o Tábore
maloletých hemofilikov s rodiēom prezentoval aj budúci hematológ z našich
radovMartinSedminaml.
PrezentáciesaukonēiliveűmiinšpiratívnouprehliadkouumenívPálffyho
paláci. Navštívili sme v Ÿom „ružový salónik“ a Pasáž od Mateja Kréna, ktorá
pozostáva z takmer 15 000 kníh, spolu so zrkadlami vytvárajúcimi ilúziu
nekoneēného priestoru a nekoneēnosti űudského poznania (tunel z kníh a
zrkadiel).PrvýdeŸsmezavƍšiliveēerouarozhovormivreštauráciiArcadia.
Nasledujúci deŸ pokraēoval prednáškami. Pouēná bola napríklad
prezentácia o Lieēbe bolesti u pacientov s hemofíliou a vrodenými
koagulopatiami.Dozvedelismesapritom,ktoréliekysúprehemofililkovvhodné
a naopak. Každý deŸ sa, samozrejme, zaēínal raŸajkami a konēil veēerou alebo
obedom.
Hemofilickédnisúzaujímavouadôležitoukonferenciouavjejtradíciiby
savkaždomprípademalopokraēovaƛ.Milanurek

VýzvapreēlenovSHZ
Lenēosadozviete,kedysakonajú
5.Hemofilickédni,rezervujtesiēasazúēastnitesananich!
Milanurek


Slovo k regionálnym voľbám 2012 SHZ
SlovokregionálnymvoÍbám2012SHZ.
Tento rok som sa zúēastnil na piatych voűbách SHZ a musím sa priznaƛ, že po
ukonēeníregionálnychkôlZRSaBRSvýraznecítiƛtvrdúkonkurenēnúažosobnú
atmosféru – dusno, ako nikdy predtým. Bol som hosƛom na voűbách v
bratislavskom regióne a môžem vyjadriƛ svoj názor, že už pred voűbami bolo
odvolené a rozhodnuté! Nové samo navrhnuté a samo zvolené vedenie (2012)
boloodhlasovanésamoprinesenýmihlasmivzastupovaní(ktorýchbolaväēšina)
atýmzreálnilipožiadavkunavolebnývýsledokurēitejskupinyvrámciSHZ.Voűby
v Bratislave pri danom stave vecí nemoholi dopadnúƛ inak. V poriadku. Proti
novému vedeniu nemá nikto námietky a ēlenovia BRS vkladajú v neho svoju
dôveru.Menejvhodnébolozasahovaniedovedeniaschôdze(vedenejsurēitou
neistotou) hosƛami, ako i vnášanie ich názorov do procesu volieb. Narušenie
plynulosti a jednotnosti volebného procesu spôsobilo absenciu voűby zástupcu
ēlenaRepublikovéhovýboru.

39

Na voűbách ZSR v Nitre som sa zúēastnil na pozícii podpredsedu. Na moje
prekvapeniesapostojaaktivita„urēitejskupiny“zopakovali.Bolsomznechutený
akopretláēalisvojhosympatizantanapostēlenaRepublikovejrady.Doterazbol
protežovanýēlenneaktívnyabezzáujmuoēinnosƛSHZͲTESCOapodobne,ēoje
v mojich oēiach na hranici drzosti. Svoje predstavy nech si realizujú vo svojom
regióneSRSanerozhodujúozástupcochinýchregiónovͲnechsastarajúosebaa
vovojom.
Myostatníbudemeēiniƛrovnako.
Dovoűujem si vyzvaƛ dobrovoűníkov zo BRS a ZRS aby sa zúēastnili volieb
zástupcov na úrovni SRS a VRS a zástupcov do Rozšíreného výboru,
RepublikovéhovýboruaRevíznejkomisie.
Úēasƛ na regionálnych voűbách je alarmujúca! Neviem ēi, ide o tak rozsiahly
nezáujemovoűby,aleboovedoméneinformovanieēlenovovoűbáchdoštruktúr
SHZ.Takēitak,jetoneakceptovateűnéterazataktieždobudúcna.Niejemožné
abykandidátvolieboperovalsshlasmivzastúpenídokoncazasebanaakomsi
papieri, ktorý je v danej chvíli neskontrolovateűný. Podobne SMS. Evidencia a
kontrolazastúpenianahlasovaníbymalaspadaƛdokompetencietajomníkaRS.
Použiƛ by sa mohli  len po jeho overení a schválení. Je vhodné pouvažovaƛ o
znížení kvóra pri hlasovaní na väēšinu prítomných. Prípadne pri nedostatku
ēlenov na hlasovaní zostane existujúci stav vedenia RS. Mala by existovaƛ
možnosƛ výmeny zástupcu v Republikovom výbore jeho zástupcom, ak sa tak
rozhodneRegionálnaskupinavmimoriadnomhlasovanínadpoloviēnýmpoētom
všetkýchēlenov.
SpozdravomAntonTenczer.


Pár slov po voľbách 2012
PárslovpovoÍbách2012
Nevytvárajmeobēianskezdruženieēiernychdušívprospechdvoch–troch
skupínēlenovSHZ!
VáženíēlenoviaSHZ,neobracajmesachrbtomkSHZ,nerušmeēlenstvozdôvodu
antipatievoēiniektorýmfunkcionáromaēlenom,alepretvárajmesiSHZpodűa
vlastnýchpredstávatúžobanenechajmesinanútiƛpredstavy„skupiniek“.Aby
satentocieűzrealizoval,jepotrebnémedziseboukomunikovaƛnakaždejúrovni
anájsƛspoloēnýkonsenzus,vysúkaƛsirukávyacieűzrealizovaƛ!Zaēnimes
repasovanímvšetci,pretoženiktoniejenedôležitýaniktoniejenenahraditeűný.
Apelujemnaznovuvytvorenievzájomnýchvzƛahovmedzidospelýmiadeƛmi,
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rodiēmipostihnutýchdetíahemofilikmiveteránmiabysmesimohlivzájomne
vymieŸaƛvedomosti,skúsenostiapriateűstvá.
Vrámcidetskéhorehabilitaēnéhotábora(DRT)bysakaždoroēnemala
úēastníkmizvoliƛRadazástupcov–jedenchlapecajednodievēaod6–14rokov
akoijedenchlapecajednodievēaod15–17rokov,ktoríbydelegovali
potreby,požiadavky,nápadydetíztábora.Malibymaƛprávopriamo
komunikovaƛpriorganizovaníDRTanaValnomzhromaždení.Nezbavujmesa
ēlenovlenpreto,ženeuhradiliēlensképoplatky.Niektoríichomylomuhradiliv
danomroku2xaniektorízatrirokyraz.Akniektoneuhradíviacakodvaroky
ēlensképoplatky,budúmuzadržanévšetkybenefityplynúcezēlenstvavSHZa
zostávamulenprávohlasovaƛvovoűbách.Poúhradenedoplatkovēlenských
poplatkovnadobúdaēlenvšetkybenefityaprávaspäƛ.Otázkanauváženie:
„o,akdvojͲtrojroēnýmneplatiēombudeēlenRepublikovéhoVýboru?“Zrušenie
ēlenstvamábyƛlennazákladežiadostiēlenaalebopospáchaníúmyselného
skutku,ktorýbymalnegatívnyvplyvnamenoaexistenciuSHZaleboniektorých
zjehoēlenov.
Nezabúdajme,želensilnáēlenskázákladŸanámumožníurēitýkomfortvlieēbe
našichonemocnení
avyššiukvalituživotadonejasnejbudúcnosti!Lenmytomámevrukách!
SpozdravomAntonTenczerr


Lie«babolestiupacientovsvrodenýmikrvácavými
Liečba bolesti u pacientov s vrodenými krvácavými
poruchami
poruchami
Bolesƛjezmyslovývnem,ktorýmámedziostatnýmipocitmimimoriadne
postavenie.Signalizujeakúkoűvekporuchufunkcievšetkýchzložitejšíchorgánov.
Najēastejšiesaobjavujenaurēitébolestivépodnety,vyvolávajunapr.chladové,
tepelné, chemické, tlakové alebo elektrické podráždenie. Každá bolesƛ je teda
prirodzeným bolestivým signálom . Ak by uēloveka takéto varovné signály
chýbali,alebobolisilneobmedzené,bolbyjehoorganizmusvystavenýveűkému
nebezpeēenstvu.
Všeobecne môžeme rozdeliƛ bolesƛ na akútnu achronickú.Akútna
bolesƛ trvá niekoűko týždŸov, nepresahuje však zvyēajne dobu troch ažšiestich
mesiacov apo odoznení vyvolávajúcej príēiny zmizne. Chronická bolesƛ trvá
dlhšie ako je pre daný typ postihnutého tkaniva ēi orgánu bežné. Spravidla
presahujejejtrvaniedobutrochažšiestichmesiacov.
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Privoűnompredajisavlekárniēastostretávamesproblematikoubolesti.
Samolieēeniemožnopribolestiodporuēiƛzapredpokladu,žebolesƛnetrvádlhšie
ako 2 dni aže nejde obolesƛ vzniknutú úrazom hlavy, alebo že bolesƛ nie je
sprevádzanátuhnutímšijealebokrvácaním.
Analgetiká–antipyretikásúlieēivá,ktorétlmiabolesƛasúēasneznižujú
telesnúteplotu.Užívajúsanajmäprimiernejažstrednesilnejbolestivyvolanej
postihnutím kŰbov, šliach aväzív, bolesti hlavy alebo zubov. Veűmi ēasto sa
používajú kombinácie jednotlivých úēinných látok slátkami, ktoré zvyšujú ich
analgetickýúēinok,napr.kofeínom.
Kyselina acetylsalicylová(ACYLPYRIN, ASPIRIN, ANOPYRIN) je
najēastejším liekom spomedzi analgetík – antipyretík, ktorý sa používa viac ako
100rokov.Totoanalgetikumbránizhlukovaniukrvnýchdoštiēiek,ēímnajednej
strane zvyšuje riziko krvácania. Používa sa na tlmenie bolestí rôzneho pôvodu
anazníženiezvýšenejteploty.Liekjekontraindikovanýpriprecitlivostinaúēinnú
látku,prižalúdoēnýchvredoch,zápalovýchērevnýchochoreniach,prikrvácavých
stavoch,predrozsiahlejšímioperáciamiaponich.
Paracetamol(PARALEN, MEDIPYRIN, PARACETAMOL, PANADOL) je
úēinné analgetikumͲantipyretikum pôsobiace proti bolestiam malej až strednej
intenzity a znižujúce horúēku. Je porovnateűný súēinnosƛou kyseliny
acetylsalicylovej, ale nemá protizápalový úēinok. Nepoškodzuje žalúdoēnú
sliznicuaneovplyvŸujekrvnúzrážanlivosƛapretojenajvhodnejšímanalgetikom
pri lieēbe bolesti upacientov svrodenou krvácavou poruchouͲ Používa sa na
tlmenie bolesti rôzneho pôvodu ana zníženie telesnej teploty. Nesmie sa
používaƛ pri precitlivenosti na paracetamol a akútnom zápale peēene.Zvyēajná
dávka udospelých je 0,5Ͳ1g 4Ͳ6 krát denne, udetí 50mg/kg/deŸv3Ͳ4
ēiastkovýchdávkach.Maximálnadennádávkaudospeléhoje4g
Prípravky ako sú Coldrex, Fervex, Grippostad C, Paralen plus sa používajú na
odstránenie príznakov chrípky aprechladnutia sprevádzaných horúēkou,
nádchou, kašűom, prípadne bolesƛami hlavy ēi kŰbov. Nesmú sa kombinovaƛ
súēasnesinýmiliekmiobsahujúcimiparacetamol.
Ibuprofen(IBALGIN,BRUFEN,NUROFEN)patrídoskupinynesteroidných
protizápalových liekov, ktorý sa používa priakútnych achronických zápalových
alebodegeneratívnychochoreniachkŰbovachrbtice.Presvojanalgetickýúēinok
sa používa pri bolestiach zubov, hlavy, svalov, pri bolestivej menštruácii alebo
bolesti vzniknutej vsúvislosti súrazom. Možno ho používaƛ vkombinácii
spseudoefedrínom pri príznakoch chrípky (znižuje horúēku, pseudoefedrín
uvoűŸuje upchatý nos).Kontraindikovaný je pri gastrointestinálnom krvácaní
alebo perforácií vo vzƛahu k predchádzajúcej lieēbe nesteroidnými
antireumatikami v anamnéze, aktívny alebo rekurentný peptický vred,
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hemoragia v anamnéze (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo
krvácania),poruchyhemokoagulácieahemopoézy.
Diklofenak(VOLTAREN, DICLOBENE, VERAL)indikácie sú rovnaké ako
uibuprofenu.Nesmie sa používaƛpri precitlivenosti na diklofenak ana kyselinu
acetylsalicylovú alebo iné protizápalové lieky. alej pri žalúdoēných vredoch
alebo pri zápalových ochoreniach hrubého ēreva, ataktiež pri poruchách
hemokoagulácie. Do tejto skupiny patrí ešteNaproxen(Nalgesin S). Indikácie
akontraindikácie sú podobné ako uvyššie uvedených prípravkov, lensa
nesmiepodávaƛdeƛommladšímako12rokov.
Nimesulid,(AULIN) tento liek zmierŸuje zápal, znižuje teplotu a tlmí
bolesƛ. Mechanizmus úēinku nimesulidu sa vzhűadom na novú štruktúru líši od
ostatných lieēiv zo skupiny nesteroidových protizápalových lieēiv. Nimesulid je
indikovaný pri nasledujúcich ochoreniach: bolestivé aj nebolestivé zápalové
ochoreniakostíakŰbov(osteoartróza,zápalovéochoreniasvalovašliach),ktoré
môžubyƛspojenéshorúēkou(horúēkaakosamostatnýpríznakniejeindikáciou),
bolestivépoúrazovéapooperaēné zápalyaopuchy(napr.vzubnomlekárstve),
infekēné ochorenia horných dýchacích ciest a v oblasti nosa, ucha a hrdla
(napríklad ako adjuvans pri faryngotozilitíde, otitíde) spojené s horúēkou a
bolesƛou; samotná horúēka nie je indikáciou Liek môžu užívaƛ dospelí. Je
kontraindikovaný pri predchádzajúcej vredovej chorobe žalúdka alebo
dvanástnika,prikrvácanívzažívacomtrakte,priƛažkýchochoreniachobliēiek,pri
ƛažkejporuchehemostázy,priporuchepeēene.
Študent4.roēníkaJLFUKvMartineaēlenSHZͲTomášŠimurda
Vprípadepotrebyužívanialiekuprotibolestisaporaětesosvojimlekárom.





MiestopreVášēlánok

www.redakcia@shz.sk
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RepublikovývýborSlovenskéhohemofilického
Republikový výbor Slovenského hemo ilického
združenia
združenia


Predseda:
Ing.JaroslavJanovec;adresa:Palárikova34,05201SpišskáNováVes
Telefón:domov:053/4465154;práca:0905241353
eͲmail:shz@shz.sk

Podpredseda:
MariánTrebichalský;adresa:Tokajská4,Viniēky,94911Nitra
Telefón:domov:0905570955,0905241352;práca:037/2824213
eͲmail:marian.trebichalsky@satronet.sk

Tajomník:
PeterBíreš;adresa:Tatranská46,97401BanskáBystrica
Telefón:0905241355;práca:048/4161415
eͲmail:bires@shz.sk

lenovia:
ZuzanaOttingerová;adresa:Ružomberská16,82105Bratislava
Telefón:domov:02/43428553;0948528449
eͲmail:zuzana.ottingerova@gmail.com

MartinBíreš;adresa:Dedinská11,97401BanskáBystrica
Telefón:práca:0915884885
eͲmail:martin.bires@orangemail.sk
martin.bires@shz.sk
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RozšírenývýborSlovenskéhohemofilickéhozdruženia
Rozšírený výbor Slovenského hemo ilického združenia


Bratislavskáregionálnaskupina(zahƍŸaokresyBA,MA,PK,SC)
PredsedaRegionálnejskupiny:

ZuzanaOttingerová;adresa:Ružomberská16,82105Bratislava
Telefón:domov:02/43428553;0948528449
eͲmail:zuzana.ottingerova@gmail.com

DrahomíraMarošíková;adresa:Prešovská51,82105Bratislava
Telefón:domov:02/44461811
eͲmail:drahomira.marosikova@bvsas.sk

MarekOttinger;adresa:Ružomberská16,82105Bratislava
Telefón:domov:02/43428553;práca:0915752203
eͲmail:ottinger.marek@gmail.com

*
Západoslovenskáregionálnaskupina

PredsedaRegionálnejskupiny:
PeterMonēek;adresa:Niva23,91101Trenēín
Telefón:domov:032/7433210,0908535970
eͲmail:petermoncek@gmail.com
ICQ:298Ͳ990Ͳ567
Skype:peter.narocny

I.skupina(zahƍŸaokresyBN,GA,NR,PE,SA,TO,ZM)
MariánTrebichalský;adresa:Tokajská4,Viniēky,94901Nitra
Telefón:domov:0905570955,0905241352;práca:037/2824213
eͲmail:marian.trebichalsky@satronet.sk

BranislavKoleda;adresa:Smrekova2,94901NitraDražovce
Telefón:domov:0907731914;práca:0948684539
eͲmail:vcam@azet.sk 
koleda@antarnitra.sk


II.skupina(zahƍŸaokresyHC,MY,NM,PN,SE,SI,TN,TT)
MartinMasarik;adresa:Inovecká45,92101Piešƛany
eͲmail:martin.masarik.87@gmail.com
ICQ:354Ͳ942Ͳ263
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AntonTenczer;adresa:E.F.Scherera24,92101Piešƛany
Telefón:domov:033/7727292
eͲmail:anton.tenczer@centrum.sk

III.skupina(zahƍŸaokresyDS,KN,LV,NZ)
TeréziaZimulová;adresa:94142VeűkéLovce197
Telefón:0907126463,0908120073
eͲmail:zimulatka@zoznam.sk 
terkaz1@azet.sk

ElvíraSzalayová;adresa:92585Neded624
Telefón:domov:0917046838
eͲmail:rozina.beladi@gmail.com

*
Stredoslovenskáregionálnaskupina

PredsedaRegionálnejskupiny:
JaroslavVetrák;adresa:Rudohorská28,97401BanskáBystrica
Telefón:domov:0907090091
eͲmail:ostrudik@atlas.sk

I.skupina(zahƍŸaokresy:BY,IL,PB,PU,ZA)
ViliamKrška;adresa:Sadkpt.Nálepku49/12,01851NováDubnica
Telefón:domov:042/4427548;práca:0915222731;
eͲmail:vilco@vilco.sk

Milanurek;adresa:Hliny1958/476,01701PovažskáBystrica
Telefón:0903189624
eͲmail:milandurek@centrum.sk
ICQ:401Ͳ384Ͳ088;

II.skupina(zahƍŸaokresy:CA,DK,KM,MT,NO,TR,TS)

IvanKováēik;adresa:Alexyho2/10,03601Martin
Telefón:domov:043/4238455,0905965617
eͲmail:hikom@azet.sk

JánMetelka;adresa:Kollárova8,01001Žilina
Telefón:domov:041/7246430,práca:0903358289;
eͲmail:jan.metelka@azet.sk
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III.skupina(zahƍŸaokresyLM,RK)
AlenaKováēová;adresa:SadyM.R.Štefánika111/2,03242LiptovskýHrádok;
Telefón:0904383569
eͲmail:ala192@centrum.sk

SoŸaUliēná;adresa:03244LiptovskáKokava419
Telefón:domov:044/5297440;práca:044/5520138

IV.skupina(zahƍŸaokresyPD)
@ubicaKaraková;adresa:Palárika13/1,97101Prievidza
Telefón:domov:0905274221

V.skupina(zahƍŸaokresyBB,BS,BR,DT,KA,ZV,ZC,ZH)

MartinSedminaml.;adresa:NadPlážou21,97401BanskáBystrica
Telefón:domov:048/4103874
eͲmail:martin.sedmina@yahoo.com
ICQ:277407246

Ing.MichalMACIAK;adresa:J.Kráűa6,Zvolen96001
Telefón:domov:045/5331526,0918711811
eͲmail:maciak.michal@betamont.sk
ICQ:296428093

VI.skupina(zahƍŸaokresyLC,PT,RS,VK)

Mgr.JánJánošík;adresa:98525Uhorské214
Telefón:domov:047/4223388;práca:0905831699
eͲmail:janko.j@centrum.sk
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Východoslovenskáregionálnaskupina:

PredsedaRegionálnejskupiny:
Ing.AnnaPisarēíková;adresa:árskeho18,04001KošiceͲSever
Telefón:domov:0905755103
eͲmail:annazke@gmail.com


I.skupina(zahƍŸaokresy:GL,KK,LE,PP,SN,SL)

Ing.JaroslavJanovec;adresa:Palárikova34,05201SpišskáNováVes
Telefón:domov:053/4465154;práca:0905241353
eͲmail:shz@shz.sk

Ing.MarekGura;adresa:Duklianska75,05201SpišskáNováVes
Telefón:domov:053/4414251;0903448713
eͲmail:marekgu@aim.com

II.skupina(zahƍŸaokresy:BJ,PO,SB,SP,SK,VT)

FrantšekNutár;adresa:09435Soű290
Telefón:domov:057/4496645,0905527245

IV.skupina(zahƍŸaokresy:KE,KS,RA,RV)

MilanTóth;adresa:ErveŸská5,04414aŸa
Telefón:domov:055/6999736

Mgr.EmíliaŠolcová;adresa:Podhorou34,04016Košice
Telefón:domov:055/6253139,0905834827
eͲmail:danolucas@stonline.sk,
milkas@srobarka.sk
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PRIHLÁŠKAZALENASLOVENSKÉHOHEMOFILICKÉHOZDRUŽENIA

Priezvisko,meno,titul:...............................................................................
Adresabydliska(ulica,PS,mesto):...........................................................
.................................................................................................................
Dátumnarodenia:.....................................................................................
Typhemofílie+stupeŸ:............................................................................
Krvnáskupina:..........................................................................................
íslotelefónudomov(resp.mobil):..........................................................
.................................................................................................................
íslotelefónudozamestnania:.................................................................
................................................................................................................
EͲmail:......................................................................................................
................................................................................................................
Skype:.............................................ICQ:................................................
Povolanie:...............................................................................................
Zamestnávateű:.......................................................................................
Priezvisko,meno,titul(zákonnéhozástupcuudetí):
........................................................................................................................
Adresabydliska(ulica,PS,mesto):.............................................................
................................................................................................................
Možnosƛprispeniakēinnostizdruženia:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................................
Inézáznamy:






Súhlasímsospracovávanímmojichosobnýchúdajovprepotreby
Slovenskéhohemofilickéhozdruženia.
OsobnéúdajechránenévzmyslezákonaNRSRē.428/2002Z.z.





DŸa:.................................................Podpis:.................................
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PRIHLÁŠKA
REHABILITANO–REKREANÝPOBYTPREDOSPELÝCH
vTurēianskychTepliciachodnedele15.07.2012,
ukonēenýValnýmzhromaždenímvsobotu28.07.2012

Menoapriezviskoúēastníka:.................................................................
Prihlasujemsana:
REHABILITANO–REKREANÝPOBYTPREDOSPELÝCH

Dátumnástupu:..................................................
Dátumukonēeniapobytu:.................................
Adresabydliska:...........................................................................................
.............................................................................................PS:.................
Dátumnarodenia:.........................................................................
ísloobēianskehopreukazu:...............................
OchorenieastupeŸpostihnutia:.......................................................
Používanýkoncentrát:.......................................................................
Profylaxiusipodávam:
deŸ:.............................................................................IU:
deŸ:.............................................................................IU:
deŸ:.............................................................................IU:
Inéochorenie:..............................................................................................
Inéēastopoužívanélieky:............................................................................
íslotelefónudomov:..................................................................................
íslotelefónu(mobil,zamestnanieapod.):..................................................
.......................................................................................................................
eͲmail:...........................................................................................................
ICQ:..........................................Nick:......................................
Skype:.................................................................

PoplatokzapobytnaRehabilitaēnomtáboretrebauhradiƛ
naúēetSHZvoVÚBēísloúētu:34134592/0200do1.7.2012.
Dosprávypreprijímateűauveětesvojemenoapriezvisko.

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

Nastrane2vyplŸteúdajeoprihlásenýchrodinnýchpríslušníkochapoznámku.
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NástupdŸa:
OdchoddŸa:
Menoapriezvisko:
Dátumnarodenia:
ísloobēianskehopreukazu:
Poznámka:





NástupdŸa:
OdchoddŸa:
Menoapriezvisko:
Dátumnarodenia:
ísloobēianskehopreukazu:
Poznámka:





Poznámky:













PoplatokzapobytnaRehabilitaēnomtáboretrebauhradiƛnaúēetSHZ
voVÚBēísloúētu:34134592/0200do10.7.2012
Dosprávypreadresátauveěte:dospelí2012
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Prihláška
XXI.LETNÝREHABILITANÝTÁBORDETÍ
vTurēianskychTepliciachod15.07.2012,ukonēenýValnýmzhromaždením
28.07.2012
Menoapriezviskoúēastníka:...................................................................
Prihlasujemsana:
XIX.LETNÝREHABILITANÝTÁBORDETÍ
Adresabydliska:.......................................................................................
.........................................................PS:................................................
Dátumnarodenia:....................................................................................
ísloobēianskehopreukazu:....................................................................
OchorenieastupeŸpostihnutia:..............................................................
Používanýkoncentrát:..............................................................................
Profylaxiusipodávam:
deŸ:.................................................IU:..................................................
deŸ:.................................................IU:..................................................
deŸ:.................................................IU:..................................................
Inéochorenie:..........................................................................................
Inéēastopoužívanélieky:........................................................................
Údajeorodiēoch
Menoapriezviskorodiēa:........................................................................
íslotelefónudomov:..............................................................................
íslotelefónurodiēa(mobil,zamestnanieapod.):.................................
..................................................................................................................
eͲmail:......................................................................................................
ICQ:.................................................Nick:...............................................
Skype:.............................................Nick:...............................................
Poznámka:...............................................................................................
.................................................................................................................
PoplatokzapobytvRehabilitaēnomtáboretrebauhradiƛ
naúēet
SHZvoVÚBēíslo34134592/0200do10.7.2012
Dosprávypreadresátauveěte:Deti2012


Dátum:............................................Podpis:...........................................
poznámkynastrane2
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Poznámky:







































54

Prihláška
XII.REHABILITANÝTÁBORPREMALOLETÉDETI
SRODIOM
vTurēianskychTepliciachod21.07.2012,ukonēenýValnýmzhromaždením
28.07.2012
PRIHLÁŠKA
Menoapriezviskoúēastníka:...................................................................
Menoapriezviskorodiēa:........................................................................
Prihlasujemsana:
XI.REHABILITANÝTÁBORPREMALOLETÉ
DETISRODIOM
Adresabydliska:.......................................................................................
.........................................................PS:................................................
Dátumnarodeniadieƛaƛa:........................................................................
Dátumnarodeniarodiēa:.........................................................................
ísloobēianskehopreukazu:....................................................................
OchorenieastupeŸpostihnutia:..............................................................
Používanýkoncentrát:..............................................................................
Profylaxiusipodávam:
deŸ:.................................................IU:..................................................
deŸ:.................................................IU:..................................................
deŸ:.................................................IU:..................................................
Inéochorenie:..........................................................................................
Inéēastopoužívanélieky:........................................................................
íslotelefónudomov:..............................................................................
íslotelefónu(mobil,zamestnanieapod.):.............................................
eͲmail:......................................................................................................
ICQ:.................................................Nick:...............................................
Skype:.............................................Nick:...............................................
PoplatokzapobytvRehabilitaēnomtáboretrebauhradiƛ
naúēet
SHZvoVÚBēíslo:34134592/0200do10.07.2012
Dosprávypreadresátauveěte:Detisrodiēom2012


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

poznámkynastrane2
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:





































DarcovskáSMS–ka,ktorounámpomôžetepomáhaë,
taktojeDMS.

ojetoDMS? 
DMSͲdarcovskáSMSsprávajejednoduchýspôsobakomôžekaždý
držiteűmobilnéhotelefónupodporiƛmenšoufinanēnouēiastkou
Slovenskéhemofilickézdruženie.
AkoposlaƛDMS?
Od1.4.2012–30.9.2012odošliteSMSsprávuvtvare:
DMSHEMOnaēíslo877
(platíuvšetkýchzapojenýchmobilnýchoperátorov)
NazákladeodoslanejSMSsprávydostanetepotvrdenie
oposkytnutídaruvovýške1€.
KoűkoDMSsprávmôžemposlaƛ?
MôžeteposlaƛneobmedzenémnožstvodarcovskýchSMSspráv.
Akosadozviem,akúsumuzískaloSlovenskéhemofilickézdruženie?
InformácieomnožstvezaslanýchDMSnatentoprojektbudúpriebežne
aktualizovanénawebstránkewww.darcovskasms.sk.
Akosioverím,žezaslanáSMSsprávaprišlaSHZ?
PozaslaníSMSsprávyVámobratomprídespätnásprávavoforme:
„akujeme!VašaDMSsprávavprospechSlovenskéhohemofilického
združeniabolaprijatá.Informácieovyužitífinanēnýchprostriedkov
nájdetenawww.darcovskasms.sk.“
CenaDMSsprávy:Koűkozaplatídarca?
MechanizmusDMSbolnavrhnutýtak,abyvšetcidarcoviazaplatili
rovnakúēiastku.DMSsprávajespoplatnenásumou1€.
SMSspráva,ktorúzákazníkposielavtvareDMS(medzera)HEMOnaskrátené
prístupovéēíslo877uvšetkýchzapojenýchoperátorov,jespoplatnenápodűa
platnéhocenníkaslužiebmobilnéhooperátora.
AkzákazníkpošleSMSsprávuvnesprávnomtvare,obdržíhlásenies
upozornením,žezadalnesprávnytextaDMS
správa(1€)muúētovanánebude.
HodnotaDMSsprávy:
KoűkodostaneobdarovanéSlovenskéhemofilickézdruženie?
Mobilníoperátoriodvádzajú100%zkaždejDMSsprávy.
Obdarovanýdostane96%cenyzkaždejDMSsprávy.
ViacinformáciioProjekteDMSnájdetenawww.darcovskasms.sk.
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