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Hemofília je známa už od 2. storo ia nášho letopo tu, ale reálne
predpoklady na lie bu tohto závažného invalidizujúceho, a bez lie by smrte ného
ochorenia vznikli až v druhej polovici 20. storo ia, ke paralelne s rozvojom
poznatkov o krvnom zrážaní vznikal a rýchlo sa rozvíjal nový vedný odbor
transfuziológia.

Za iatky starostlivosti o hemofíliu sú nerozlu ne späté s históriou Kliniky
hematológie a transfuziológie (KHaT) sú asnej Univerzitnej nemocnice v
Bratislave a s priekopníckou prácou Prof. Hrubiška a Doc. Hrubiškovej, ktorí
založili a rozvíjali diagnostiku a lie bu vrodených krvácavých chorôb a ich
komplikácií na Slovensku (1). Toto pracovisko už v r. 1956 riadilo prvú plánovanú
operáciu u hemofilika pod clonou plazmy, v r. 1967 zaviedlo výrobu
kryoprecipitátu (necelý rok po jeho vyvinutí v USA) (2) a v r. 1970 v spolupráci s
Ortopedickou klinikou vykonalo prvú synovektómiu u hemofilika (3). Už v r. 1968
sa pozorovali prvé prípady inhibítorov FVIII. V r. 1972 sa zaviedla výroba frakcie
PPSB, ktorá sa neskôr používala ako alternatívna hemostatická lie ba pri tejto
život ohrozujúcej komplikácii a za iatkom 70 tych rokov sa urobili aj prvé
pokusy o eradika nú lie bu inhibítorov kombináciou imunosupresívnej lie by a
kryoprecipitátu.

Koncom 60 tych rokov pracovníci KHaTv spolupráci s genetikmi
zmapovali výskyt hemofílie na Slovensku, ím položili základ pre centrálny
celoslovenský register a neskorší Národný register hemofílie a vrodených
koagulopatií, ktorého prvé výsledky boli publikované v r. 1974 (4,5).

Za iatkom 70 tych rokov sa za ala vo svete presadzova koncepcia
centier komplexnej starostlivosti o hemofíliu, zameraných na riešenie všetkých
medicínskych a psychosociálnych problémov jedincov s hemofíliou a ich rodín.
Len koncentrácia dostato ne ve kého po tu pacientov v centre (minimálne 40
pacientov s ažkým stup om hemofílie) môže zaisti dostato né skúseností s
lie bou týchto zriedkavých chorôb v celej ich šírke a rentabilné využitie
ekonomických a udských zdrojov. Komplexná starostlivos viedla vo vyspelých
krajinách k významnému zníženiu morbidity, po tu hospitalizácií aj mortality
jedincov s hemofíliou. KHaT už v r. 1970 vytvorila samostatný úsek, tzv.
“Stredisko pre hemofílie”, transformovaný v r. 1974 na „Hemofilické centrum
komplexnej starostlivosti“, ktoré poskytovalo nonstop 24 h diagnostiku a lie bu
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hemofílie, umožnilo ambulantnú lie bu krvácaní a popri k ú ovej spolupráci s
Ortopedickou klinikou vytvorilo multidisciplinárny tím lekárov erudovaných v
problematike hemofílie (6,7).

Od za iatku existencie Hemofilické centrum KHaT sledovalo
celoslovenské záujmy a ako eduka né a metodické centrum pre lie bu
hemofílie v SR dohliadalo na implementáciu lie by hemofílie vo všetkých
regiónoch. To sa prejavilo najmä po r. 1992, kedy pracovisko v aka existencii
Registra hemofílie pripravilo relevantné podklady pre zavedenie lie by
bezpe nými, vírusovo – inaktivovanými koncentrátmi koagula ných faktorov na
celom Slovensku (8,9). K dosiahnutiu tohto cie a významne prispela spolupráca
so Slovenským hemofilickým združením. Nákup koncentrátov bol garantovaný
Ministerstvom zdravotníctva, neskôr túto povinnos prevzala Všeobecná
zdravotná pois ov a, ktorá dodnes združuje takmer 98% pacientov s krvácavými
chorobami, vyžadujúcich pravidelnú lie bu. V nasledujúcich rokoch bolo centrum
v aka koordina nej innosti pri zabezpe ovaní lie by odborným garantom
jednotnej úrovne lie by hemofílie v SR, bez predtým existujúcich regionálnych
rozdielov (10). Pre celoslovenské aktivity bolo v r. 1994 pracovisko zakotvené v
koncepcii odboru ako Národné hemofilické centrum (NHC), ktoré rieši
najzložitejšie a komplikované prípady hemofílie s celoslovenským pôsobením a
obd žalo štatút MZ SR.

Dnes k nosným programom NHC patrí domáca a profylaktická lie ba,
kontinuálne zvyšovanie štandardu komplexnej starostlivosti (11,12), zavádzanie
pokrokových spôsobov lie by a chirurgická lie ba hemofílie (13 16), ortopedické
rekonštruk né operácie (17 20), lie ba komplikácií hemofílie (21 22), sledovanie
výskytu, diagnostika a lie ba inhibítorov (23 25), prenatálna diagnostika a
genetické poradenstvo, zriedkavé koagulopatie (26 27) a kontinuálna
aktualizácia Národného registra vrodených koagulopatií (28 29). NHC poskytuje
nonstop 24h diagnostický a lie ebný servis a udržuje dostato nú rezervu
koncentrátov pre urgentné prípady krvácania alebo operácií.

NHC ako najvä šie hemofilické centrum v SR poskytuje ro ne
komplexnú starostlivos pre 120 130 pacientov s hemofíliou (t.j. takmer 25% z
celkového po tu hemofilikov a až 43% z tých, ktorí vyžadujú substitu nú lie bu
koncentrátmi FVIII) a pre viac ako 100 pacientov s inými vrodenými
koagulopatiami. Popri každodennej lie be krvácaní pracovisko rieši ro ne 100
120 komplikovaných prípadov (život ohrozujúce krvácania, operácie, lie ba
inhibítorov), pri om 50 60 pacientov vyžadujúcich intenzívnu lie bu pochádza z
rôznych regiónov SR.
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Pod priamym doh adom centra sa doteraz vykonalo už takmer 2000
operácií, z nich už viac ako 60 výmenných operácií k bov. V r. 2014 sme vykonali
aj prvú výmenu lenkového k bu u hemofilika na Slovensku.

Multidisciplinárny tím špecialistov okrem ortopéda združuje aj pediatra,
fyzioterapeuta, chirurgov rôznych špecializácií vrátane urológov a gynekológov,
hepatológa, stomatológa, stomatochirurga, genetikov, prípadne alších
špecialistov (7).

NHC slúži ako výuková báza, vykonáva výskum v oblasti hemofílie a
vrodených krvácavých chorôb a zú ast uje sa medzinárodných výskumných
projektov. Máme zastúpenie v dvoch najvýznamnejších hemofilických
organizáciách (Výkonný výbor Svetovej hemofilickej federácie a Medicínsky
výbor Európskeho hemofilického konzorcia), v Európskej štandardiza nej komisii
pre lie bu hemofílie (EHTSB) i alších medzinárodných odborných a pracovných
skupinách (30 35), redak ných radách i vedeckých výboroch svetových
kongresov. Publika nú innos NHC reprezentuje viac ako 200 publikácií, viac ako
400 abstraktov, viaceré knižné kapitoly a u ebnice. Obrazom odbornosti a
medzinárodnej reputácie centra je viac ako 120 pozvaných zahrani ných
prednášok z mnohých oblastí lie by hemofílie, lie by krvácania a
imunotoleran nej lie by pri inhibítoroch, vrodeného defektu FVII a iných
vzácnych koagulopatií, i vedenia Národného registra hemofílie.

V r. 2006 bola založená Slovenská hemofilická pracovná skupina pri
Slovenskej hematologicko transfuziologickej spolo nosti SLS, ktorá v r.2008
vydala Národné štandardné postupy pre lie bu hemofílie a vrodených
krvácavých ochorení na Slovensku (36), ktoré boli podkladom aj pre Odborné
usmernenie MZ SR na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s
hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami (37). Dr. Bátorová je lenkou
Európskej štandardiza nej komisie pre lie bu hemofílie a aktívne sa podie ala na
vypracovaní Európskych princípov lie by hemofílie, ktoré boli oficiálne uvedené
na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli v r. 2009 (38).

Národnému hemofilickému centru bola v r. 1996 za komplexnú
starostlivos o hemofíliu, pokroky v lie be a aktivity vedúce k zlepšeniu lie by
hemofílie na Slovensku a za dlhoro nú medzinárodnú spoluprácu s Národným
hemofilickým centrom v Tel Avive, Izrael udelená cena Svetovej hemofilickej
federácie (39). Pod gesciou Európskeho parlamentu v sú asnosti prebieha
program kreovania medzinárodnej siete Hemofilických centier komplexnej
starostlivosti v krajinách EÚ (EUHANET). Národné hemofilické centrum v
Bratislave splnilo prísne kritériá a získalo certifikát Európskeho centra
komplexnej hemofilickej starostlivosti.
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K najdôležitejším výsledkom innosti NHC patrí v celoslovenskom
meradle znížená morbidita a mortalita pacientov s hemofíliou a krvácavými
chorobami, zlepšenie kvality ich života a umožnenie plnej profesionálnej a
spolo enskej integrácie. K tomu prispela aj dobrá spolupráca so všetkých
hematologickými pracoviskami na Slovensku, Slovenským hemofilickým
združením a Všeobecnou zdravotnou pois ov ou ako garantom lie by hemofílie.

Nepochybný podiel na dosiahnutých výsledkoch má aj podpora vedenia
Nemocnice CaM v Petržalke i vedenia Univerzitnej nemocnice, a najmä
excelentná spolupráca so všetkými klinických pracovísk Nemocnice CaM v
Petržalke, ako aj ostatných zariadení Univerzitnej nemocnice a Detskej fakultnej
nemocnice v Bratislave.
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MEDZINÁRODNÝ DETSKÝ TÁBOR ZÁNKA BALATÓN
2014.

Rok ubehol ve mi rýchlo, štyri deti zo SHZ a ja sme opä vyrazili na týždenný
pobyt do tábora detí s krvácavým ochorením k Balatonu. Ja, ako šofér a prísny
dozor to strašidelný, Erika, Miška, Zsolty a Adam. Všetko potrebné sa vybavilo
medzi SHZ a MHE ešte po as jarných mesiacov, akalo sa iba na detí, ktoré sa
prihlásia, prihláška bola pre každého záujemcu v as uverejnená
v Spravodajcovi SHZ. Prihlásila sa stará partia, takže mohlo sa ís . Cestu sme už
poznali, a už aj my v aute sme sa dobre poznali, Balaton v lani sme
absolvovali spolu. Všetci sme už vedeli asi ako bude, no aj tak sme o akávali
nie o nové.
Atmosféra v tábore bola úplne prázdninová, už sme mnohých poznali vrátane
vedúcich, i lekárku Anitu a zdravotníkov. Troška nás akali malé zmeny, lebo nás
bolo v tábore viac ú astníkov, ako bola kapacita chatiek, tak teda Miška a Erika
boli ubytované v diev enskej chatke a my zvyšok chlapskej posádky Zsolty, Adam
a ja na turistickej ubytovni zopár minút od tábora, ale nebol to problém,
organiza ne to bolo všetko zvládnuté.
Program po as tábora bol pestrý, mali sme nové aktivity aj kultúrne, aj
športové, nové eduka né témy zo života mládeže a lie by. Lekárska starostlivos ,
samotná lie ba faktormi, jej podávanie bolo ako pred rokom plne zabezpe ené.
Môj poh ad na túto spoluprácu medzi MHE a SHZ je pozitívny. Na om sa
dohodneme to platí, a ešte sa o to po as spolo ných stretnutí doladí
k spokojnosti.
O tom, že sa o spolupráci s inými združeniami len tak opakovane nehovorí, m a
osobne teší, že sa plánuje to i ono aj v zahrani nej spolupráci s iným
hemofilickým spolkom, i asociáciou, napr. aj s echmi, ... o tom napr. sved í, že
naše tábory SHZ, detský aj dospelých po as tohto roku navštívil predseda MHE
Dr. Gábor Varga spolu s ešte jedným lenom MHE. Priamo sa zapojil do aktivít
a programu tábora dospelých a opakovane navštívil aj tábor detí. Detského
tábora SHZ sa zú astnili aj deti z Ma arska. Mal spolo né rozhovory s vedúcimi
oboch táborov, stretol sa aj s naším predsedom Ing. Jaroslavom Janovcom,
verím, že iste si mali o riadení hemofilických združení o poveda .
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Rád by som ve mi po akoval za ochotu a odborný prístup Dr. Ma ovi (7)
Sedminovi, ktorý sa hos om z Ma arska plne a adekvátne venoval, i po
odbornej stránke ako lekár hematológ a na mnohé otázky z lie by im dal
relevantné informácie, i z poh adu pacienta a lena SHZ im tlmo il svoje dojmy,
a tlmo il ve mi dobre, takže bolo o jednu bariéru menej. Zuzana a Andrej
Kostúrovci zas ukázali kúpele a kúpe ný park hos om z MHE, troška históriu
Teplíc oprášili, za ich as akujem.
To je odo m a zhruba všetko, ako bolo o ami detí na Balatóne v Zánke si môžete
pre íta v ich príspevkoch.

akujem všetkým Erike, Miške, Zsoltymu, Adamovi za dobrú náladu, toleranciu
a dobré správanie. Marek.
Erika :

Leto 2014 bol opätovný návrat do ma arského tábora pri Balatone. Tento rok
bol o nie o iný ako ten predošlý. Prišlo o nie o viac detí, ale niektorí, o boli
minulý rok, už neprišli. Každý de sme hrali nejaké spolo enské hry, u ili sa po
ma arsky, ale Ma ari sa taktiež u ili po slovensky. Sloven ina je zrejme ahšia
ako ma ar ina. Len zriedka si pamätám nie o po ma arsky, zato jeden Ma ar
vie pomaly celú sloven inu. Kúpaním sa v jazere nás vždy o nie o viac opálilo,
dokonca aj spálilo. Boli sme aj na dra ej lodi, kde sme sa plavili po jazere. Taktiež
aj na disko lodi. Ku koncu tábora nás vedúci tábora popýtali, i by sme im nie o
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upiekli alebo uvarili. Dohadovali sme sa na haluškách alebo pirohoch. Zví azili
pirohy, ke že halušky boli minulý rok. Varili sme ich na sladko aj na slano. Pirohy
im ve mi chutili. Každú jednu várku sme nestíhali vari , pretože predošlá várka sa
ve mi rýchlo zjedla. Ke sa zjedli, chodili do kuchyne pozera , i už je alšia várka
hotová. Sme ve mi radi, že im tak ve mi chutili. Pirohy zožali úspech ako
minuloro né bryndzové halušky. iže slovenské jedlá v našom podaní sú
najlepšie. Ke ma arský tábor skon il, prišli traja Ma ari do nášho slovenského
tábora. Samozrejme ma to ve mi potešilo. Pevne dúfam, že nám dobré vz ahy
s Ma armi vydržia aj alšie roky. Chcem ve mi pekne po akova všetkým, o
nám umožnili výlet do ma arského tábora. 

Miška :
Ve mi som sa tešila na Balaton. Bola troška zmena, nebývali sme všetci spolu ako
predtým. Boli sme ubytované na diev enskej chatke a chlapci na ubytovni, troška
cesty mali k táboru. Program bol podobný, ale aj iný. Robili sa spolo ne ra ajky
a ve ere, mali sme spolo né rehabilitácie a podávanie si faktora. Boli sme na
rôznych výletoch, aj vo ve mi ve kej peknej zoologickej záhrade vo Veszpréme,
no bolo to fakt na celý de a bolo tam ve mi pekne, fotila som si strašne ve a.
Z výletov sa mi pá ilo na jednom zachovalom zámku blízko Balatonu, boli tam
rytierske boje, výstup rôznych hercov. Bola tam jedna ve ká veža, ve a schodov,
stálo to za to výh ad bol pekný. Inokedy sme išli na túru k jednej zrúcanine, bol to
riadny pochod, no išlo sa pomali ky, ale ke sme vyšli hore, videli sme do
širokého okolia, po asie bolo slne né. Každý de sme sa kúpali v Balatone, plavili
sme sa aj na ve kom kajaku Dra ej lodi, bolo nás tam asi 20, pohyby veslami
museli by rovnaké, aby sme mali rýchlos a stabilitu, chlapci stíhali aj veslova aj
nás špliecha vodou. De pred koncom sme varili slovenské pirohy, aj na sladko
aj bryndzové, bolo pri tom ve a zábavy, zvláš pri lepení pirohov, všetko sme si
robili sami, cesto, plnku. Bola som už druhý krát v detskom tábore na Balatone,
za o chcem po akova SHZ a ma arskému združeniu, som rada, že aj deti
z Ma arska boli zas u nás v našom tábore.
Adamko :
Ma arský medzinárodný hemofilický tábor. V tábore bolo ve mi fajn. Boli tam
všelijaké sú aže. Vedúci tábora bol Varga Gábor a Laci Bá i. Bol to tábor pre
hemofilikov a pre to sa venovalo najmä hemofilikom a ich chorobe. To, že tam
boli prevažne ma arskí chlapci a málo som im rozumel mi vôbec nevadilo, boli
ku mne milí, hne sme za ali by kamaráti. Ak som nie o nevedel, tak mi
ochotne ukázali. Na konci tábora sme dostali pekný diplom, pekne sme sa
rozlú ili a išli sme všetci spolu domov na Slovensko. Z výletov sa mi ve mi pá il
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výlet na historický hrad. Hrad bol na vysokom kopci, bol tam program. Robili ho
chlapci, ktorí sa me ovali s me mi na sebe mali brnenie z historickej dávnej doby.
Ja a Miška sme boli na ve mi vysokej veži, na každom poschodí boli vždy nejaké
staroveké suveníry. Náš vedúci každému z našej skupiny kúpil vyrazený dukát
s emblémom hradu na pamiatku. Pá ilo sa mi ve mi aj na bobovej dráhe, tá sa
volala Balatonibob. Ja som tam už bol 2 krát a bolo tam fakt super, na tých
boboch. Dráha mala ve a zatá ok a bola ve mi rýchla. Našiel som si tam za ten
iba týžde ve a nových kamarátov. Super bolo celý de , aj v strašne ve kej ZOO,
kde žili zvieratá na vo no vo svojom teritóriu a tak sme ich pozorovali, pá ilo sa
nám tam. Rád by som sa po akoval, že som tam mohol opä by a zaži nové
zážitky s kamarátmi.
Zsolty :
Už som akal na to kedy sa po m a zastavia a pôjdeme na Balaton. Mamka
mojim kamarátom a vedúcemu pripravila nie o na zjedenie, lebo k nám dlho
cestovali, aby si troška oddýchli a pokra ovali sme už všetci spolu alej. Tešil som
sa na kamarátov, ktorých som spoznal v tábore pred rokom. Cesta nám ubehla
rýchlo, boli sme opä na Balatone. Zdravotná sestra Ani mama sa na m a tiež
ve mi tešila, mali sme si o poveda po roku. Program bol športový, o sa mi
ve mi pá ilo, každý de som hral futbal a ping – pong. Dokonca som skoro vyhral
turnaj v ping pongu. Boli tam aj rôzne prednášky o hemofílii, i o živote mládeže
a ich vo nom ase a innosti. Hrali sme rôzne hry všetci spolu. Bola aj taká hra,
každý si vyžreboval niekoho z tábora, ktorého bu poznal, alebo si ho mal všíma
a mal mu dokonca tábora urobi dar ek. Kúpali sme sa denne, ale dával som si
pozor a bol som opatrný vo vode. Hádzali sme si loptu, i sme sa asto hrali na
vodné nahá a ky, kto koho chytí. Boli sme aj na starom hrade, na prechádzke
k zrúcanine a v zoologickej záhrade v ne alekom meste. Ve er sme sedeli na
stoli kách pri chatkách a rozprávali sme sa o všetkom. Faktor som si pichal sám
a presne pod a toho, ako mám naplánované. Boli sme opä aj v Tihani,
krásnom polostrove na Balatone, kde je výh ad na skoro celé jazero. Tešil som
sa ve mi na disko lo , tancoval som celý ve er, škoda, že to trvalo iba krátko
a museli sme ís do ve ierky do tábora. Aj tento rok bolo ve mi dobre, zabával
som sa s kamarátmi a dozvedel som sa aj od nich ve a o mojej chorobe.

akujem ve mi, že som tam mohol ís , bolo mi dobre.

Varenie v tábore
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relax a zmrzlina

spolo ná rehabilitácia
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KONAL SA XIV. TÁBOR PRE MALOLETÝCH HEMOFILIKOV
S RODI OM

Ako každý rok od roku 2001, tak aj toto leto sa podarilo Slovenskému
hemofilickému združeniu usporiada v poradí už štrnásty tábor pre deti
s vrodeným krvácavým ochorením predškolského veku spolu s ich rodi mi. Ako
iste vieme, hlavným cie om pobytov je edukácia rodi ov a vrodených krvácavých
ochoreniach ich ratolestí a zodpovedanie všetkých otázok, ktoré rodi ia o týchto
ochoreniach majú. V podobnom duchu sa niesol aj tohtoro ný pobyt. Tábor sa
po prvýkrát konal mimo Tur ianskych Teplíc, a síce v horskom hoteli Bartoška,
ktorý sa nachádza nieko ko kilometrov od Tur ianskych Teplíc na horskom
prechode Šturec. Tábor sa konal od soboty 9.augusta do soboty 16.augusta
2014. Tábora sa zú astnilo 8 dospelých medzi ktorými neboli len samotní
rodi ia, ale aj napríklad staré mamy a 5 detí vo veku od pol roka až do 5 rokov.
Ú astníci boli, ako už je zvykom s najrôznejších kútov Slovenska ako napr.
Réca, Snina, Bratislava, Zlatno. S celkového po tu 4 rodín boli až 3 rodiny
úplnými nová ikmi a som rád, že si k nám našli cestu. Fakt, že nám každý rok
pribúdajú rodiny, ktoré náš tábor absolvujú prvý krát je zrkadlom dobrej
spolupráce Slovenského hemofilického združenia a spádových hematológov,
ktorí rodi ov o existencii tábora informujú. Aj touto cestou by som im chcel za
to po akova , lebo výsledkom je rodina, ktorá má viac informácii, má
zodpovedané otázky, na ktoré nie je v ambulancii lekára as a priestor. Práve
pre takúto rodinu je potom život s die a om s vrodeným krvácavým ochorením
jednoduchší o to, že vedia oho sa bá nemusia a na druhej strane vedia, kde je
zvýšená opatrnos a obozretnos na mieste. Po tom je ich život, hoci aj s týmto
ne ahkým údelom jednoduchší.
Prostredie a príroda nachádzajúca sa v bezprostrednom okolí hotela, kde sme
boli ubytovaní boli nádherné a boli ur ite správnym miestom na týžd ový
pobyt pre všetky rodiny, ktoré si tu oddýchli na tele aj na duchu a na erpali
v tomto príjemnom prostredí množstvo informácii, ktoré potrebovali. Náš
denný program sa za ínal ra ajkami, ktoré sme každé ráno absolvovali spolu
s táborom detských hemofilikov, ktorý bol taktiež ubytovaný na hoteli
Bartoška. Práve kontakt rodi ov s de mi staršieho veku im dáva lepší obraz
o tom, aké problémy môžu ich ratolesti aka vo vyššom veku. Rodi om bol
taktiež k dispozícii personál tábora, ktorý tvorili ako obvykle jednak udia
s vrodeným krvácavým ochorením, takisto blízki rodinní príslušníci pacientov.
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Lekársky doh ad bol zabezpe ený pani doktorkou MUDr. Ingrid Du ovou
z košickej hematológie, a vedúcim tábora pre rodi ov, MUDr. Martinom
Sedminom z banskobystrickej hematológie. Po as dní tábora sme sa v
predpolud ajších hodinách venovali kúpaniu. Navštevovali sme Aquapark
v Tur ianskych Tepliciach a jeden de sme navštívili spolu s táborom starších detí
krytú plaváre na Štiavni kách v Banskej Bystrici. Nasledoval spolo ný obed
spolu s detským táborom a následne popolud ajší oddych. V popolud ajších
hodinách mala každá rodinka individuálny program, pretože ako iste vieme každé
die a predškolského veku má svoj vlastný režim poobedného odpo inku. Práve
priestor medzi obedom a ve erou poskytoval priestor na individuálne rozhovory
s jednotlivými rodi mi resp. starými rodi mi o problematike hemofílie, genetiky,
profylaktickej lie be a iných súvisiacich témach. Možnos prechádzky v okolitej
prírode i hranie sa na detskom ihrisku v areáli hotela využila nejedna rodina.
Jediné, o celý dojem z tábora trochu kazilo, bol fakt, že po asie nám ve mi po as
nášho tábora neprialo. De , ktorý sme sa išli spolu s ve kým táborom kúpa do
Banskej Bystrice, vyšlo okolo obeda Slnko. Preto sme to využili na prechádzku do
ne alekej obytno rekrea nej zóny Belveder, kde sa nachádza jazierko
s množstvom divo žijúcich ka íc, ktoré mohli deti k mi . Vo ve erných hodinách
sme sa taktiež venovali debatám o zdravotných záležitostiach. Jeden podve er
sme využili na spolo ný seminár o vnútrožilovej aplikácii faktorov, kde sa rodi ia
mohli nau i základné technické a hygienické zásady vnútrožilovej aplikácie
faktorov. Rodi ia, ktorí prejavili záujem si mohli vyskúša vnútožilové podanie
fyziologického roztoku aj sami.
Po as tábora sme mali nieko ko zaujímavých návštev. Prišiel nás, a taktiež aj
hemofilický detský tábor pozrie pán Ing. Ivan Sýkora, prezident Slovenskej
humanitnej rady, ktorý sa osobne oboznámil s fungovaním a základnými cie mi
nášho tábora. Svojou prítomnos ou nás poctil pán Dr. Gábor Varga, prezident
Ma arského hemofilického združenia s priate kou, ktorí strávili na Slovensku 3
dni a taktiež mohli vidie mnoho detailov práce s de mi s vrodeným krvácavým
ochorením, i už pri edukácii rodi ov v tábore pre deti predškolského veku,
taktiež aktivity detí v tábore pre staršie deti. V stredu 13.8.2014 k nám zavítala
pani RNDr. Iveta ernáková, PhD. z laboratória cytogenetiky REPROGEN s.r.o.,
ktorá oboznámila rodi ov o aktuálnych možnostiach predimplanta nej
diagnostiky pri hemofílii na Slovensku. Po prednáške pani doktorky sa v sále
rozbehla živá diskusia, ktorej závery boli prospešné pre všetkých zú astnených.
Problematika predimplanta nej diagnostiky, iže metód ako zabráni aby po até
die a malo vrodené krvácavé ochorenie bude pre jej zložitos rozobratá
v samostatnom lánku.
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Záverom by som chcel po akova všetkým zú astneným za ich aktívnu ú as .
Rodi ov za ich záujem musím obzvláš pochváli . Pevne verím, že sa k nám
ú astníci ešte vrátia a budú k ú asti nabáda aj ostatné rodiny, ktoré náš tábor
ešte nevyskúšali.

MUDr. Martin Sedmina
Vedúci XIV. tábora pre maloletých hemofilikov s rodi om
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XXIII. LETNÝ REHABILITA NÝ TÁBOR DETÍ

Tento rok sme sa stretli na novom mieste v hoteli Bartoška.
Bývali sme v lese cca 12 km od Tur ianskych Teplíc. V chate sme boli
ubytovaný po dvoch alebo troch na izbách so sprchou a WC. Starší chalani spali
v chatke cca 50 m od chaty . Stretávali v jedálni a spolo enskej miernosti kde sa
aj cvi ilo, a bolo zriadene nahrávacie štúdio a kino. V rotunde sme mali ohnisko
na grilovanie.
Po zabývaní sme si povedali o nás aká po as tábora.
Každý sa predstavil a povedal v krátkosti kde býva. Zoznámil sme sa
s personálom hotela a ich ma iatkami. Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici sme
v aka po asiu navštívili len raz ale krytá plaváre nesklamala a kúpanie a
cvi enie v nej bola zábava. Po vy apkaní sa v bazéne sme si našli as na
obchodného centra Európa.  

Po obede a oddychu sa cvi ilo vonku na ihrisku s fit loptami, palicami alebo sme
si zabehli v lese . Individuálne cvi enie s Tetou ubkou a jej pomocníkmi sa pod a
po asia konalo vonku alebo v spolo enskej miernosti.
Prvý táborový štvrtok sme sa stretli v aka firme BAYER s našim kamarátom

Danielom Hevierom a hudobným skladate om Ras om Dubovským. Výsledkom je
skvela hymna hemofiikov s videoklipom. O pohodu pri práci na videoklipe sa
starala pani Janka Mihalovi ová z agentúry Advantage. Z Bayeru nás prišla
pozdravi pani Margaréta Ga ková, ktorej sa u nás pá ilo, ale nemohla pre
pracovné povinnosti zosta dlhšie.
Po as nahrávok spevu si deti vyskúšali aj zvukovú techniku. Spievalo sa spolo ne
alebo sólo a našli sa aj odvážne spevácke zoskupenia. Nahrávanie video klipu sa
pretiahlo z ve erného grilovania do neskorých no ných hodín. Táborový výlet
sme si užili v Lanovom parku Autocamping Blatnica kde sa vyskúšala odvaha
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a šikovnos detí. Na ran i vo Valentovej sme sa naobedovali, zajazdili si na
koníkoch a povozili na motokárach. Po as tábora sa spustila gumi komania
a preteky o najkrajší náramok. Pri odchode bol každý ozdobený náramkom. Od
soboty sa medzi nás zamiešal aj tábor pre maloleté deti s rodi om. Postupne sme
sa skamarátili a špuntici sa zapojil do hier a zábav so staršími de mi.
Aj v tomto roku nám Nadácia pre deti Slovenka spolu s firmou tesa tape v rámci
programu Raz ro ne spolo ne, prichystali zábavu na pondelkové dopoludnie.
Tento rok nás preskúšali z dopravných zna iek a prvej pomoci. Nechýbal ani test
o znalosti bicykla a jeho doplnkov pre bezpe nos v cestnej premávke.
Deti sú ažili na ôsmich stanovištiach a za nazbierané body boli na konci
odmenené drobnos ami od firmy tesa tape a Nadácie pre deti Slovenska.
Vedúci Števo a Páli dostal po as tábora zabra na ihrisku pri futbale vybíjanej
a iných hrách. Niektorí odvážnejší si vyskúšali aj bojové umenie s Pa om. Marek
nesklamal pri spolo enských hrách a nechal sa aj vytiahnu na hranie na ihrisku.
Naše zdravotní ky pani doktorka Inga, ubka a druhý týžde sa pridala miesto
ubky teta vedúca Blanka a novo pe ený doktor Ma o. Pomáhali pri drobných

poraneniach prikladali studené obklady. Podávanie prevencie išlo pod a rozpisu,
ktorý uviedli rodi ia v prihláškach. Deti ktoré si vedeli faktor nariedi sami a sami
aplikova mali túto možnos pod doh adom zdravotníka. Kto sa prihlásil, že sa
chce nau i podáva si faktor sám, nau ili sme ho faktor nariedi a následne si ho
aplikova . Menšie deti sa nau ili ako nariedi faktor a majú možnos tak pomôc
doma rodi om. Po as druhého týžd a sa nato ili aj zábery pre propaga ný film
o SHZ, taktiež si straší ú astníci tábora spolu s rodi mi vypo uli prednášku
genetike a hemofílie Animátori Pa o a Michal pripravili pre deti karneval,
zábavné sú aže a spolo enské hry, diskotéku. Hru s indíciami, ktorá skon ila
posledný de tábora nájdením pokladu.
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Na záver chcem po akova Všetkým tetám a ujom vedúcim, zdravotníkom za
dobrú pohodu v tábore. akujem patrí aj personálu hotela Bartoška.

akujeme aj za drobné dar eky od rodiny Piatakovej, medaile od rodiny
Stloukalovej, ovocie, zeleninu, sladkosti, a iné drobnosti od rodi ov.

Decká tešíme sa na stretnutie na hoteli Bartoška v roku 2015

Kto má záujem napísa nie o o tábore, ozvite sa na email: redakcia@shz.sk
petermoncek@gmail.com

vedúci tábora Peter Mon ek

AKUJEME SPONZOROM

XXIII. rehabilita ný tábor detských hemofilikov sa uskuto nil aj v aka finan nej
podpore Nadácie pre deti Slovenska a spolo nosti tesa tape, s.r.o. Bratislava

Dovo te, aby sme sa na záver zhodnotenia XXIII. Rehabilita ného tábora pre detí
po akovali sponzorom za ich finan né a vecné príspevky, bez ktorých by SHZ
nemohlo úspešne realizova túto akciu. Ve ká v aka patrí hlavne Nadácii pre deti
Slovenska, firme tesa tape, s.r.o. Bratislava, Bayer, Baxter, AG, Grifols
International S.A., Octapharma AG a Slovenské lie ebné kúpele a.s. Tur ianske
Teplice,

Zaujímavé odkazy:
www.nds.sk
www.tesa.sk
www.vomz.sk
www.dubovskymusic.sk
www.hevi.sk/
www.bartoska.sk
www.baxter.com
www.therme.sk
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XXIII. REHABILITA NÝ POBYT PRE DOSPELÝCH
HEMOFILIKOV

Som ve mi rada, že aj tento rok sa podarilo, napriek zlej ekonomickej situáciu
v krajine, v období, ke iné neziskové organizácie pozastavujú svoju innos ,
zorganizova už XXIII. Rehabilita ný tábor pre dospelých hemofilikov.
Ten sa už tradi ne konal v strede Slovenska, v jednom z najstarších kúpe ných
miest na Slovensku, v Tur ianskych Tepliciach.

Najvyh adávanejšou atrakciou mesta sú kúpele Spa&Aquapark s lie ivou
minerálnou a termálnou vodou o teplote 43 46°C, ktorá je ideálna pre lie bu
pohybového aparátu, ale aj alších ažkostí. Po as aquavalzu a iných
aerobných cvi ení vo vode v relaxa ných, rehabilita ných bazénoch a vírivkách
s teplotou 33 až 38°C sme tu trávili dopolud ajšiu as d a s našimi
rehabilita nými pracovníkmi.

K dispozícii bol plavecký bazén (25 m), sedací bazén so svetelným efektom a
masážnymi tryskami, tobogány "Kamikadze" (47 m) a "Ak ný film" (97 m) a
bazén s atrakciami (vonkajší bazén s vodnými masážnymi ležadlami, divokou
riekou a vodnými chrli mi), ako aj sauny.

Tur ianske Teplice sú kúpe né mesto so všetkým,
o k tomu patrí. Je tu dostatok možností pre vychádzky, ale aj výlety v blízkom

lesoparku alebo aj v širšom okolí.
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K dispozícií po as popolud ajšej asti d a nám bola p. Rybáriková a jej študenti,
ktorí sa venovali našim lenom po as ILTV alebo v formou masážnych procedúr.

Ubytovaní sme boli v príjemnom
rodinnom hotel Rezident, ktorý je
situovaný v centre kúpe ov
Tur ianske Teplice, hne pri
kúpe nom parku, pešej zóne a len
200 metrov od Spa & Aquaparku.
Izby hotela sú pekne a novo
vybavené.
Sú as ou hotela je tiež
reštaurácia so širokou ponukou
medzinárodnej kuchyne. V hoteli
nechýba ani wellness centrum s

možnos ou masáží, kozmetiky a kaderníctva.
Ve ery sme trávili v príjemnej atmosfére terasy pri posedení v priate skej debate
alebo na „tane koch“ v blízkych hoteloch a lie ebných domoch.
Tohto roku sa v termíne od 3. augusta do 16. augusta 2014 zú astnilo 33
hemofilických pacientov a ich rodinných príslušníkov.
Po as dvoch týžd ov pobytu nás navštívil predseda Slovenskej humanitnej rady
p. Sýkora, zástupcovia farmaceutických firiem Baxter a Grifols. Priebeh tábora si
prišiel pozrie aj predseda MHE ( hemofilický zväz v Ma arsku ) p. Gábor Varga
s partnerkou.

Verím, že o rok sa takto v priate skej atmosfére po as starostlivosti o naše
zdravie stretneme opä .

Vedúca pobytu – Slávka Gurová
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XIII. JESENNÝ REKONDI NÝ POBYT PRE DOSPELÝCH
HEMOFILIKOV

Už tradi ne na jese sa uskuto nil v d och 16. – 28.11.2014 trinásty ro ník
Jesenného rekondi ného pobytu pre dospelých hemofilikov v Tur ianskych
Tepliciach. Ú astníci pobytu boli ubytovaní v Hoteli Rezident.
Tohtoro ného pobytu sa zú astnilo celkovo 35 osôb, pri om niektorí z nich sa
vystriedali po týždni. Žia alší traja prihlásení zo zdravotných alebo rodinných
dôvodov museli na poslednú chví u odrieknu ú as .
Aj tohtoro ný pobyt bol zameraný na intenzívnu rehabilitáciu, tak ako všetky
predchádzajúce ro níky. Ú astníci mali na základe svojich požiadaviek (ktoré nám
zaslali vopred) a zdravotného stavu vybavené lie ebné procedúry v miestnych
Slovenských lie ebných kúpe och (SLK). Program d a bol podobný programom
lie iacich sa osôb v kúpe och, s výnimkou toho, že sme neboli ubytovaní
v zariadeniach SLK, ale v inom zariadení. Ve kou výhodou pobytu bola blízkos
hotela Rezident ku kúpe nému domu Ve ká Fatra a Spa & Aquaparku. Jednou z
povinnosti všetkých ú astníkov bolo dodržiavanie stanovených asov na
kúpe nom preukaze, kde mali naprogramované procedúry.
Tak ako minulých rokoch, aj tohto roku boli pre ú astníkov pobytu zabezpe ené
vstupy do miestneho Spa & Aquaparku (10 vstupov po as 12 dní), kde mohli
po as 2 hodín denne využi priestory tohto zariadenia na intenzívnu
rehabilitáciu. Týmto sme nahradili nielen „HKT“ (hydrokinezoterapia), ale zvýšil
sa tým aj po et procedúr, ktoré inak dostávali ú astníci jednotlivo v SLK
v minulých rokoch. Takto sme nielen rozšírili možnosti lie ebnej starostlivosti, ale
aj znížili finan né náklady organizácie.
Spestrením a obohatením pobytu bola rehabilita ná pracovní ka p. ubica
Rybáriková, ktorá bola s nami celý pobyt. Ú astníkom pobytu poskytovala
individuálny telocvik. alším obohatením pobytu boli masáže cez víkend
masérmi, ktorí boli s nami aj na letnom pobyte detí a dospelých. Za vybavenie
masérov patrí ve ká v aka p. ubici Rybárikovej. Uvedené procedúry boli zo
strany ú astníkov ve mi využívané a takto sme zintenzívnili rehabilitáciu.
Myslím si, že tento pobyt splnil svoj ú el, t.j. posilni svalstvo a zlepši hybnos
pohybového aparátu a bol alším spestrením pre lenov SHZ.
Dovo te, aby som sa po akoval všetkým, ktorí mi pomohli pri realizácií nášho
pobytu. Na príprave sa podie ali: Andrej Kostúr, Marián Trebichalský a mnoho

alších. Zárove akujem aj vedeniu kúpe ov a ich zamestnancom za ich
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pochopenie a neocenite nú pomoc pri realizácií rehabilitácie v SLK, za ich
osobitný prístup a profesionálnu prácu. Nesmiem zabudnú ani na personál
hotela Rezident, ktorý nám vychádzal vždy v ústrety. A samozrejme na záver
chcem sa ve mi pekne po akova všetkým ú astníkom za príkladnú disciplínu a
rešpektovanie všetkých pokynov vedúceho pobytu.

Ing. Jaroslav Janovec
vedúci XIII. Jesenného rekondi ného pobytu

XIII. jesenný rekondi ný pobyt pre dospelých hemofilikov sa uskuto nil aj
v aka finan nej podpore Nadácie ESET.

www.eset.com/sk/
Užívajte si bezpe nejšie technológie

http://www.eset.com/sk/domacnosti/produkty/online scanner/
Skontrolujte si svoj po íta

akujeme všetkým priaznivcom, ktorí sa rozhodli venova
2% dane z príjmov nášmu ob ianskemu združeniu.
Doteraz vyzbieraná suma k 30.11.2014: 27.810,07 €

(v minulom roku to bolo 23.330,96 € ).
akujeme aktívnym lenom, ktorí pomohli získa pre nás

poskytovate ov 2%.
Vý ažok bude použitý na podporu innosti SHZ

v súlade s cie mi a stanovami organizácie.
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mene svojich lenov za podporu vo forme 2% zo zaplatenej dane v roku 2014:
Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava

Askoll Slovakia spol. s r.o., Potvorice
PP revízie, s.r.o., Spišská Nová Ves

A MNOHO INÝCH ORGANIZÁCIÍ A JEDNOTLIVCOV, O KTORÝCH NEVIEME

za vecné dary v roku 2014:
BAXTER Slovakia s.r.o. Bratislava
CUKRÁRE GEREK, Námestovo

Zelená Lekáre Pharm.Dr. Helena HARMATOVÁ, Námestovo
RD VACRA KA APEŠOVO, apešovo

za mediálnu podporu SHZ
Rádio LUMEN

za príkladnú pomoc pri získavaní finan ných a vecných darov svojim lenom:
Marián TREBICHALSKÝ, Nitra

PaedDr. Slávka, GUROVÁ, Spišská Nová Ves
Janka SIVO OVÁ, Sihelné

Anna STAN ÍKOVÁ, Námestovo
Peter STAN ÍK, Námestovo

Peter HLOZÁK, Radava
Peter MON EK, Tren ín
Elvira SZALAY, Neded

Ing. Jaroslav JANOVEC, Spišská Nová Ves

Sme tu preto, aby sme pomáhali a snažili sa zlepši život u om s vrodeným
krvácavým ochorením. Pridajte sa k nám!
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ZÁPISNICA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Dátum a miesto konania: 16.augusta 2014, hotel Rezident, Tur ianske Teplice
Prítomní: pod a prezen nej listiny 84 lenov SHZ
Ospravedlnení: Ladislav Anguš, Mária Angušová, Vincent Balcer ík, Doc.
MUDr. Angelika Bátorová, PhD., Lukáš Bekeš, Peter Bekeš, Bernadeta Bekešová,
Jana Budá ová, JUDr. Mgr. Monika Dubjel, Samuel Grigliak, Ing. Marek Gura,
Romana Hradecká, Eliška Hrtusová, MVDr. Jozef Hudák, Angela Hudáková,
MUDr. Radoslav Kminiak, Emília Kminiaková, Marián Pec, Ing. Anna Pisar íková,
Mária Macková, Mgr. Alexandra Min evová, Ing. Eva Min evová, František Nutár,
Emila Psica, Ing. Martin Sedmina, Elvíra Szalay, Milan Škuliga, Mgr. Mária
Tóthová, Terézia Zimulová,
Zastupovanie: JUDr. S. Dubjel zast. Gregora Dubjela a Teodora Dubjela,
PaedDr. S. Gurová zast. Adama Guru a Emu Gurovú, Mgr. K. Hozlárová zast.
Michala Hozlára, Katarínu Hozlárovú a Zuzana Hozlárovú, Beáta Karabová zast.
Martina Karabu, Erika Klimeková st. zast. Eriku Klimenovú ml. a Vladimíru
Klimekovú, uboš Li ák zast. Ninu Li ákovú a Sofiu Li ákovú, p. Stloukalová zast.
Ivanu Stloukalovú, Mgr. E. Šolcová zast. Adama Šolca a Danielu Šolcovú; A.
Šrámková zast. Michaelu Šrámkovú; . Zimula zast. Mareka Zimulu
Hostia: MUDr. Marián Fedor

prítomnos hos a bola jednomyse ne schválená prítomnými lenmi SHZ
Hlasovanie o prítomnosti hos a na VZ:
Za: 84 Proti: 0 Zdrž: 0
na za iatku rokovania Ing. Janovec všetkých prítomných privítal a podal
návrh na zapisovate a zápisnice p. M. Trebichalského a overovate a
zápisnice p. Ing. G.Petruškovú
zapisovate a overovate zápisnice boli prítomnými lenmi Valného
zhromaždenia SHZ jednomyse ne zvolení
Ing. Janovec potom pre ítal program rokovania, ktorý bol následne
prítomnými lenmi jednomyse ne schválený

Program rokovania:
1. Otvorenie rokovania
2. Správa o innosti SHZ od posledného Valného zhromaždenia SHZ
3. Správa o hospodárení za rok 2013
4. Správa Revíznej komisie SHZ za rok 2013
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5. Schválenie ú tovnej závierky 2013
6. Rehabilita né tábory a rekondi né pobyty SHZ
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
Ad 2) Správa o innosti SHZ od posledného Valného zhromaždenia SHZ
Ing. Janovec oboznámil prítomných lenov SHZ o aktivitách združenia od

posledného Valného zhromaždenia konaného v auguste 2013 pod a jednotlivých
okruhov letné rehabilita né tábory, jesenný rehabilita no – rekondi ný pobyt,
zbierka SHZ Prešov, ples SHZ, sponzorstvá a granty, darcovská SMS v roku 2014
od 15.3.2014 – 30.9.2014, 2% da , kongresy EHC a WFH
vyzval prítomných lenov SHZ o zvýšenie aktivity pri získavaní 2% dane, lebo je

to hlavná položka príjmov SHZ

Ad 3) Správa o hospodárení za rok 2013
správu o hospodárení za rok 2013 predniesol Ing. Janovec, pri om poukázal na

hlavné výnosové a nákladové položky z hlavnej ú tovnej knihy
Hlasovanie o správe o hospodárení:
Za: 84 Proti: 0 Zdrž: 0
VZ SHZ jednomyse ne prijalo správu o hospodárení SHZ za rok 2013

Ad 4) Správa Revíznej komisie SHZ za rok 2013
PaedDr. S. Gurová ozrejmila situáciu týkajúcu sa neprítomnosti lenov RK a to

Ing. Z. Lednickej a Ing. M. Guru obaja mali pracovné povinnosti, no správu RK
zaslali po PaedDr. S. Gurovej, ktorá ju odovzdala predsedovi SHZ Ing. Janovcovi,
ktorý revíznu správu pre ítal a zárove reagoval na všetky pripomienky lenov RK
a aj všetky vysvetlil.
Hlasovanie o správe RK:
Za: 84 Proti: 0 Zdrž: 0

Ad 5) Schválenie ú tovnej závierky za rok 2013
Ing. Janovec predložil výkaz ziskov a strát, súvahu s poznámkami a bol

pripravený zodpoveda otázky týkajúce sa ú tovania v roku 2013
Hlasovanie o ú tovnej závierke:
Za: 84 Proti: 0 Zdrž: 0
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Ad 6) Rehabilita né tábory a rekondi né pobyty SHZ
vedúci jednotlivých táborov oboznámili prítomných o priebehu a uskuto nených

akciách po as konania uvedených táborov:
MUDr. M. Sedmina maloletí hemofilici do 7r.
p. P. Mon ek deti do 18.r.
PaedDr. S. Gurová dospelí hemofilici
Ing. Janovec pripomenul vedúcim táborov povinnos urobi vyú tovanie táborov

max. do 1 mesiaca od ukon enia táborov

Ad 7) Rôzne
Ing. Janovec pripomenul prítomným aby nezabudli necha na seba kontakty, ak

boli zmenené a to i už tel. ísla, emailové adresy, Skype, ICQ a pod.
p. Marošíková navrhla, aby sme Doc. MUDr. A. Bátorovú, PhD. nominovali na

ocenenie Slovenka roka, ktorú organizuje asopis Slovenka a pripomenula, že
ke bude sú až vyhlásená treba sa zaktivizova a nomináciu podpori napr. aj
zaslaním SMS

Ing. Janovec poskytol informáciu o možnosti zavies systém skoršieho
prihlásenia sa a aj platby na rekondi né pobyty v roku 2015

Ad 8) Schválenie uznesenia
M. Trebichalský pre ítal uznesenia zo zasadnutia, ktoré prítomní jednomyse ne

schválili

Ad 9) Záver
nakoniec predseda SHZ Ing. Janovec po akoval všetkým prítomným lenom

SHZ, ktorí si našli as a prišli na rokovanie VZ SHZ, za ú as , zaželal im ve a
zdravia, š astia, osobných úspechov a poprial š astnú cestu domov

Informácie o slovenskom hemofilickom združení nájdete aj na www.shz.sk
Môžete sa prihlási do lenskej zóny

Základné údaje našej organizácie:
Názov: Slovenské hemofilické združenie
sídlo: Antolská 11, 851 07 Bratislava
Právna forma: Ob ianske združenie

I O: 22665226
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UZNESENIE

z Valného zhromaždenia SHZ konaného 16.8.2014 v hoteli Rezident
v Tur ianskych Tepliciach
Valné zhromaždenie SHZ zobralo na vedomie:
1. Správu o innosti SHZ od posledného VZ SHZ konaného v r. 2013
2. Správu o hospodárení za rok 2013
3. Správu Revíznej komisie SHZ za rok 2013
4. Informáciu o práve skon ených rehabilita no rekondi ných pobytoch v r. 2014
Valné zhromaždenie SHZ schva uje:
1. Ú tovnú závierku SHZ za rok 2013

V Tur ianskych Tepliciach, d a 16.8.2014 zapísal: M. Trebichalský
overil: Ing. G. Petrušková

Aj v roku 2015 môžete predloži správcovi dane vyhlásenie, že
2 % dane Vami už zaplatenej poukazujte v prospech

Slovenského hemofilického združenia pod a § 50
Zákona o dani z príjmov

. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zaujímavé odkazy
www.baxter.com
www.octapharma.cz/cz.html
www.grifols.com
www.unb.sk/nemocnica sv cyrila a metoda
www.eset.com/sk
www.e pacient.sk
www.hotelrezident.sk
www.tesco.sk
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NOVEMBROVÉ ZASADNUTIE ROZŠÍRENÉHO VÝBORU
SLOVENSKÉHO HEMOFILICKÉO ZDRUŽENIA

Dátum a miesto konania: 22.november 2014, Hotel Rezident Tur ianske Teplice
Prítomní: 14 lenov RV SHZ
Ing. J. Janovec, M. Trebichalský, Ing. V. Min ev, V. Li ák, P. Mon ek, M. Pec, M.
Masarik, M. urek, M. Hruška, Mgr. J. Jánošík, D. Galanda, JUDr. S. Dubjel, Š.
Grobar ík, Ing. Z. Lednická
Ospravedlnení:
Doc. MUDr. A. Bátorová, PhD., Doc. MUDr. J. Hinšt, CSc, MUDr. M. Sedmina, I.
Ková ik, P. Stan ík, Ing. M. Gura, F. Nutár, Mgr. K. Hozlárová
Neospravedlnení:
. Li ák, M. Srogon ík, T. Zimulová, E. Szalay, A. Ková ová, . Karaková, Ing. M.

Maciak, Ing. A. Pisar íková,
Hos : PaedDr. S. Gurová

Schválený program zasadnutia:
Program:
1. Kontrola úloh z uznesenia
2. innos SHZ od Valného zhromaždenia SHZ
3. Návrh rozpo tu a plán innosti SHZ na rok 2015
4. Rehabilita né a rekondi né pobyty v roku 2015
5. Rôzne
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Najbližšie zasadá Rozšírený výbor SHZ vo februári marci 2015

lenovia Rozšíreného a Republikového výboru, prichystajte si podnety
a pripomienky na stretnutie. Pozvánky budú zaslané 2 týždne pred zasadnutím.
V prípade otázok a podnetov na innos Slovenského hemofilického združenia

kontaktujte lenov Republikového alebo Rozšíreného výboru
kontakty strana: 50 až 55
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PLÁN HLAVNÝCH INNOSTI SHZ V ROKU 2015

Január
 Oslovenie potenciálnych sponzorov o poskytnutie finan nej pomoci na

innos SHZ
 Rozbehnutie akcie a propagandy na získanie finan ných prostriedkov pre

innos SHZ pomocou tzv. „2% dani“ z daní fyzických a právnických osôb
pod a zákona o dani z príjmov

 Monitorovanie plošného nákupu koncentrátov koagula ných faktorov
v roku 2015

 Za atie príprav XXIV. Rehabilita ného tábora detských hemofilikov – júl až
august 2015

 Za atie príprav XXIV. Rehabilita no – rekondi ného pobytu pre dospelých
hemofilikov – júl až august 2015

 Zaslanie správy o innosti SHZ v roku 2014 na Slovenskú humanitnú radu
 Predloženie vyú tovania dotácii na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny SR za rok 2014

 Požiadanie Ministerstva vnútra SR o povolenie verejnej finan nej zbierky
 Vyú tovanie verejnej finan nej zbierky v roku 2014
 Vypracovanie žiadosti na Fórum donorov oh adne spustenia darcovskej DMS
po as verejnej finan nej zbierky

 Za atie príprav verejnej finan nej zbierky k Svetovému d u hemofílie
v spolupráci so spolo nos ou TESCO Stores SR, resp. aj s inou obchodnou
spolo nos ou a v obciach a mestách na celom území Slovenska

Február
 Príprava harmonogramu príprav a realizácie XV. rehabilita ného pobytu pre
maloletých hemofilikov do veku 7 rokov spolu s rodi om, lekárom –
hematológom (pediatrom) a rehabilita ným pracovníkom

 Návšteva NHC a Regionálnych hemofilických centier a upresnenie spolupráce
v roku 2014

 Realizácia XV. ro níka plesu hemofilikov SHZ
 Prebiehajúca propaganda na získanie finan ných prostriedkov pre innos
SHZ pomocou tzv. „2% dani“ z daní fyzických a právnických osôb pod a zákona
o dani z príjmov
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Marec
 Revízia ú tovníctva a majetku SHZ za rok 2014
 Vypracovanie uzávierky ú tovníctva a zaslanie na Da ový úrad Bratislava V.
 Zasadnutie Rozšíreného výboru SHZ
 Vypracovanie a podanie da ového priznania za rok 2014
 Prebiehajúca propaganda na získanie finan ných prostriedkov pre innos
SHZ pomocou tzv. „2% dani“ z daní fyzických a právnických osôb pod a zákona
o dani z príjmov

 Realizácia verejnej finan nej zbierky k Svetovému d u hemofílie na celom
území Slovenska a v obchodnej spolo nosti TESCO Stores a.s.

 Monitorovanie projektov na získanie finan ných prostriedkov pre
dobudovanie Rehabilita ného centra SHZ

Apríl
 Prebiehajúca propaganda na získanie finan ných prostriedkov pre innos
SHZ pomocou tzv. „2% dani“ z daní fyzických a právnických osôb pod a zákona
o dani z príjmov

 Realizácia d a hemofílie – Hemofilické dni
Máj

 Vydanie Hemofilického spravodajcu 1/2015
 Oslovenie médií o konaní našich rehabilita ných táborov a príprava lánkov
(televízie, rádia, asopisy, noviny) – pozvania

 Vyhotovenie výro nej správy SHZ za rok 2014
 Oslovenie sponzorov o vecné a finan né sponzorstvo na rehabilita né pobyty
v lete

 Oslovenie farmaceutických firiem o poskytnutie sponzorstva pre konanie
rehabilita ných pobytov

Jún
 Podpísanie všetkých zmlúv týkajúcich sa XXIV. Rehabilita ného tábora
detských hemofilikov

 Podpísanie všetkých zmlúv týkajúcich sa XXIV. Rehabilita no – rekondi ného
pobytu pre dospelých hemofilikov

 Vyhotovenie výro nej správy SHZ plus n. o. za rok 2014
 Oslovenie médií o konaní našich rehabilita ných táborov a príprava lánkov
(televízie, rádia, asopisy, noviny)

Júl
 Realizácia XV. rehabilita ného pobytu maloletých hemofilikov do veku 7
rokov spolu s rodi om

 Realizácia XXIV. Rehabilita ného tábora detských a dospelých hemofilikov
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August
 Pokra ovanie v realizácii XXIV. Rehabilita ného tábora detských a dospelých
hemofilikov

 Pokra ovanie v realizácii XV. rehabilita ného pobytu maloletých hemofilikov
do veku 7 rokov spolu s rodi om

 Zasadnutie Valného zhromaždenia SHZ
 Zú tovanie táborov a vyú tovanie poskytnutých grantov

September
 Oslovenie potenciálnych sponzorov o poskytnutie finan nej pomoci na

innos SHZ
 Registrácia SHZ do registra notárov za prijímate a asignácie 2 % dane

Október
 Vypracova finan ný a programový plán innosti SHZ na rok 2016
 Príprava zú tovania k získaným grantom
 Oslovenie potenciálnych sponzorov o poskytnutie finan nej pomoci pre
realizáciu XVI. plesu hemofilikov v roku 2016

November
 Realizácia XIV. Jesenného rehabilita no – rekondi ného pobytu pre dospelých
hemofilikov

 Zasadnutie Rozšíreného výboru SHZ
 Vydanie Hemofilického spravodajcu 2/2015
 Príprava návrhu finan ného rozpo tu projektov na rok 2016
 Vypracovanie a zaslanie žiadostí na poskytnutie finan ných prostriedkov zo
štátneho rozpo tu prostredníctvom MZ SR a na iných sponzorov na
realizovanie projektov SHZ v roku 2016

 Monitorovanie plošného nákupu koncentrátov koagula ných faktorov pre rok
2016

December
 Rozposlanie po akovania všetkým sponzorom a ostatným, ktorí pomohli
v innosti SHZ v roku 2015

 Vypracovanie a zaslanie žiadostí na poskytnutie finan ných prostriedkov zo
štátneho rozpo tu prostredníctvom MPSVaR SR na realizovanie projektov SHZ
v roku 2016

Príspevky do hemofilického spravodajca posielajte
na email: redakcia@shz.sk
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CELORO NÉ AKTIVITY NA ROK 2015

 alšie skvalit ovanie innos SHZ a rozbehnutie innosti komisií
 Monitorovanie výziev na predkladanie projektov pre získanie finan ných
prostriedkov z Euro fondov v novom strategickom programovacom období
v rokoch 2014 – 2020 pre zriadenie Rehabilita ného centra SHZ

 Zvýši mediálnu propagáciu SHZ a jej innosti
 Zvýši ú innos a výšku získaných sponzorských finan ných a vecných
prostriedkov pre innos SHZ a realizáciu jej projektov

 Spolupráca s NHC a Regionálnymi hemofilickými centrami
 Aktívne sa podie a na práci Slovenskej humanitnej rady, Svetovej
hemofilickej federácie, Európskeho hemofilického konzorcia, Národnej rady
ob anov so zdravotným postihnutím v SR a Asociácie na ochranu práv
pacientov SR

 Aktívne sa podie a na innosti Rady vlády SR pre zdravotne postihnutých
ob anov a Národnej rady ob anov so zdravotným postihnutím v SR

LENSKÝ POPLATOK PRE ROK 2015

Na základe uznesenia Valného zhromaždenia SHZ, najvyššieho orgánu SHZ, bola
výška lenského poplatku pre rok 2015 stanovená na výšku minimálne 5, EUR
a na základe uznesení Rozšíreného výboru SHZ je potrebné ho zaplati
najneskôr do 31.5.2015!
lenský poplatok na rok 2014 bol minimálne 5,, EUR na lena (za rok 2013 bol

minimálne 5, EUR). Tí, ktorí ste ešte za rok 2014, príp. aj za rok 2013 nezaplatili
lenský poplatok, nájdete v tomto spravodajcovi lístok s upozornením.
lenský poplatok za rok 2015 (príp. aj za roky 2014 a 2013 pre neplati ov)

môžete zaplati prevodom na jeden z nižšie uvedených ú tov SHZ (do poznámky
uve te svoje priezvisko a rok, resp. roky platenia lenského poplatku).

ÍSLA Ú TOV SHZ:
1/ VÚB . ú tu: 34134592/0200
2/ Slovenská sporite a . ú tu: 11483626/0900

LENSKÝ POPLATOK ZA ROK 2015 NEZABUDNITE ZAPLATI DO 31.5.2015 !!!
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XV. HEMOFILICKÝ PLES

Vážení priatelia.
Dovo te nám, v mene Organiza ného výboru XV. plesu Slovenského
hemofilického združenia srde ne Vás pozva na tento ples. Na základe úspechov
predchádzajúcich ro níkov sme sa rozhodli zorganizova alší ro ník. Hlavnými
cie mi plesu je:
 priate ské stretnutie lenov Slovenského hemofilického združenia

v nepracovnej atmosfére,
 po akovanie všetkým lenom za ich prácu a priaze ,
 po akovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

XV. hemofilický ples Slovenského hemofilického združenia sa uskuto ní d a 7.
februára 2015 so za iatkom o 18.00 hodine v hoteli Rezident v Tur ianskych
Tepliciach.
Predpokladaný program plesu:
18,00 hod. – Otvorenie plesu
19,00 hod. – ve era
20,00 hod. – kultúrny program a zábava
22,30 hod. – druhé jedlo
23,00 hod. – zábava
24,00 hod. – tombola
01,00 hod. – zábava
02,00 hod. – ob erstvenie a zábava
05,00 hod. – ukon enie plesu
Poplatok za ples na osobu:
15, EUR – pre lena SHZ
15, EUR – pre partnera lena SHZ – u oboch je v cene zahrnuté aj ubytovanie
35, EUR – pre ostatných ú astníkov ubytovanie nezabezpe ujeme

Ú as na plese je pre osoby od 15 rokov.

V cene je zahrnuté: Aperitív, predjedlo, polievka, 1. hlavné jedlo, 2. hlavné
jedlo, 2x káva, zákusky, 1/2 l vína, slané.
Organizátorom celej akcie je rodina Gurová so svojimi spolupracovníkmi.
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Ako môžete získa pozvánku na tento ples?
Záujemcovia o ú as na XV. plese Slovenského hemofilického združenia zašlú
návratku, ktorá je v závere tohto ísla Hemofilického spravodajcu na adresu
predsedu SHZ do 21.1.2015.
Ke že, kapacita ú astníkov je limitovaná na po et cca 80 osôb, postupne ako
budú chodi návratky, Vám budú zaslané poštové poukážky na zaplatenie
poplatku za ples a po uhradení poštovej poukážky Vám budú zaslané pozvánky
na XV. ples Slovenského hemofilického združenia, ktoré budú pri vstupe na ples
plati ako vstupenky.

Ešte raz upozor ujeme, že pozvánky
sa budú rozde ova pod a poradia
ako sa budete prihlasova .
Tak neváhajte a ím skôr zašlite
návratky! Je možné, že z kapacitných
dôvodov nebudeme môc uspokoji
všetkých záujemcov!
Na stretnutie s Vami sa srde ne teší celý Organiza ný výbor plesu.

Návratku na prihlásenie sa k ú asti na ples nájdete na str. 57

Zárove chceme oslovi všetkých potencionálnych sponzorov alebo dobrých udí,
aby nám pomohli pri organizovaní tomboly i už pe ažnými alebo vecnými
darmi.

Za každú snahu akujeme : ).
shz@shz.sk

PO AKOVANIE

Slovenské hemofilické združenie akuje rodine
VAŠKOVEJ z Prešova, ktorá nám nieko ko rokov pomáha pri organizovaní

verejných finan ných zbierok v prevádzkach spolo ností TESCO v Prešove, pri
zbierke k Svetovému d u hemofílie a po as adventných

víkendov pred Vianocami.
AKUJEME
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VEREJNÁ FINAN NÁ ZBIERKA K SVETOVÉMU D U
HEMOFÍLIE

Tak ako minulých rokoch aj v roku 2015 chceli by sme zorganizova verejnú
finan nú zbierku k Svetovému d u hemofílie (17. apríl).
Uvedená zbierka sa bude kona v prevádzkach spolo nosti TESCO, i už
v hypermarketoch, supermarketoch ako aj v obchodných domoch. Predbežne
máme dohodnuté so spolo nos ou TESCO, že uvedená zbierka sa uskuto ní
v druhej polovici mesiaca marec 2015 (pravdepodobne 19.–21. marca 2015).
Okrem toho chceli by sme túto zbierku zorganizova aj v mestách a obciach na
Slovensku. A to v jeden de – piatok v priebehu zbierky v Tesco ách. Táto
zbierka bude prebieha prostredníctvom aktivistov, ktorí budú ju prevádza na
námestiach miest a obcí.
Preto sa obraciame na Vás o pomoc pri organizovaní uvedenej verejnej finan nej
zbierky v marci 2015. Prosíme všetkých lenov SHZ, aby sa nám prihlásili na
adresu predsedu SHZ (Ing. Jaroslav Janovec, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová
Ves, e mail: shz@shz.sk, tel: 0905 241 353) ako a kde nám pomôžu pri
organizovaní verejnej finan nej zbierky ( i v prevádzkach TESCO a alebo
v mestách a obciach na Slovensku).
Zbierkou na budúci rok v marci 2015 chceme pokra ova v za atej tradícii, ktorou
chceme nielen získava finan né prostriedky na innos SHZ, ale hlavne
zvidite ni našu organizáciu a jej innos . Dlhé roky organizujeme zbierku
v prevádzkach spolo nosti TESCO, ale chceme rozšíri zbierku aj do miest a obcí
na celom Slovensku, preto Vás chceme všetkých poprosi o pomoc
a spoluprácu. Bez Vaše pomoci to nie je možné z realizova .

Neváhajte a pomôžte nám!
Pevne verím, že nám v tomto pomôžete!

Ing. Jaroslav Janovec
Predseda SHZ
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T L A O V Á S P R Á V A MAJÚ ŽIVOT V KRVI...

Deti s vrodeným krvácavým ochorením – hemofíliou – pôsobia v letnom tábore
neoby ajne oby ajne. Hrajú sa, behajú, šantia, športujú a popri tom odbiehajú
na individuálne i spolo né rehabilita né cvi enia. Môžu všetko okrem toho, o
majú zakázané. Napríklad kolieskové kor ule alebo kolobežky, pretože riziko
zranenia i jeho možný rozsah je vyšší.

Slovenské hemofilické združenie organizuje rehabilita né pobyty pre všetky
vekové kategórie udí s týmto ochorením krvi, ktoré má vplyv aj na pohybový
aparát loveka. Na horskej chate Bartoška ne aleko Tur ianskych Teplíc sa práve
koná (od 5. do 16. augusta) už XXIII. ro ník letného tábora pre deti.

Rehabilitácia pohybového aparátu a zvýšenie fyzickej kondície detí je zo
zdravotného h adiska hlavný program tradi ných letných táborov hemofilikov.
Združenie ich môže organizova a hradi v aka finan nej podpore od
prispievate ov.

Detskí hemofilici majú aj svojho ve kého priate a – básnika a spisovate a Daniela
Heviera, ktorý sa im venuje už dlhé roky. Na toto leto pre nich vymyslel a
pripravil „HEMO hymnu“ Máme život v krvi. Ide o originálnu piese , ktorú 6. a 7.
augusta nacvi ili, naspievali a nahrali deti priamo v tábore. Skladbu skomponoval
hudobník a zvukový majster Rastislav Dubovský, ktorý zárove zo svojho štúdia
zabezpe il aj profesionálne vybavenie na nahrávanie hlasov na hotový hudobný
podklad. Na štúdiovej nahrávke sa podie ali aj muzikanti Peter Zaja ek ml.
(gitara), Juraj Griglák (basgitara) a Stanislav Kociov (bicie). Spolu s R. Dubovským
nahrávku, mix a mastering pripravoval aj Juraj Lehuta. Autorom textu spomínaj
piesne je Daniel Hevier.

Sú as ou projektu bolo aj nato enie videoklipu k piesni „Máme život v krvi“,
v ktorom popri všetkých de och z tábora ú inkovali aj autori skladby v rámci
záberov vo vytvorenom zvukovom štúdiu. Autormi videa sú Martin Károly a Peter
Ková . Postproduk ná finalizácia piesne aj klipu a jeho uvedenie je naplánované
v prvej polovici septembra.
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Každé dielo vzniká v aka u om. V tomto prípade v aka nezištným autorom,
organiza nému zabezpe eniu agentúrou Advantage a nevyhnutným financiám.
Margaréta Ga ková zo spolo nosti Bayer o tom hovorí: „Aktivity našej
spolo nosti sú aj o podpore dobrých vecí. Práve toto je jedna z nich. De om sme
vytvorili prí ažlivý program po as ich rehabilita ného tábora a zárove popri tom
vzniklo aj zaujímavé dielo so silnou výpovednou hodnotou.“

Vydal: Bayer, Margaréta Ga ková

PR servis: Advantage, spol. s r.o., Jana Mihalovi ová

www.bayer.com/ 

www.advantage.sk

POMÁHA A BAVÍ NÁS

Dopravné popoludnie. To bolo témou tohtoro nej akcie, ktorú pripravili
zamestnanci spolo nosti tesa tape pre deti s diagnózou hemofílie v rámci
rekonvalescen ného pobytu v horskom hoteli Bartoška pri Tur ianskych
Tepliciach.
Na celkovo ôsmych stanovištiach sa deti postupne u ili poznáva dopravné
prostriedky a dopravné zna ky, riešili situácie na križovatkách, znalos ties ových
telefónnych ísiel, základy zdravovedy a povinnú výbavu auta. Najmenšie deti
potom ma ovali farby semaforu a skladali puzzle s dopravnými prostriedkami.
Najvyh adávanejším stanoviskom bol slalom. Menšie deti mali za úlohu zvládnu
pripravenú prekážkovú tra na odrážadlách, vä šie deti prechádzali rovnakú tra
s autami na dia kové ovládanie. Všetky deti na záver dostali za odmenu drobné
dar eky.
Spolo nos tesa tape sa na organizácii rehabilita ného pobytu pre deti trpiace
hemofíliou podie a už nieko ko rokov. Pre o práve hemofilici? V dobe, ke tesa
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h adala partnera pre financovanie projektov sociálnej zodpovednosti, stanovila si
nieko ko kritérií. Medzi hlavné patril samotný cie projektu, teda, koho sa bude
podpora týka , alej potom cielené a transparentné smerovanie finan nej
pomoci a v neposlednej rade stabilný partner, ktorý zaru í dlhodobejšiu
spoluprácu. Podmienkou bol tiež priamy kontakt s u mi, ktorým bude tesa
pomoc poskytova . Vo ba padla na hemofilikov, ktorí dokázali všetky kritéria
naplni .

Okrem finan nej podpory, ktorú tesa poskytuje, prichádzajú za de mi každý rok
zamestnanci spolo nosti tesa a pripravujú pre ne zábavný de , každý rok s inou
témou. Kladné reakcie a ve mi asto aj osobné po akovania od ú astníkov týchto
stretnutí motivujú tiež zamestnancov spolo nosti tesa a utvrdzujú ich v tom, že
táto cesta pomoci je správna.
Spolo nos tesa patrí k popredným svetovým výrobcom samolepiacich
produktov a riešení pre priemysel, obchod a spotrebite a. Sortiment výrobkov
tesa zah a celú škálu produktov, od maliarskych pások cez baliace pásky,
montážne pásky, kancelárske pásky až po špeciálne pásky pre priemyselnú
výrobu. V ponuke sú tiež tesnenia do okien a dverí alebo siete proti hmyzu. V
svojej viac ako 75ro nej histórii si spolo nos tesa dokázala v aka svojmu
prístupu, inováciám a kvalite získa celú radu spokojných zákazníkov a udrža si
popredné miesto na svetových trhoch.
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MA KO ALEBO UŽ MARTIN

Martin narodil sa v roku 2003.
Z rozprávania od mami vie, že prvýkrát bol s ou v tábore ke mal dva roky
a bolo to v Žemberovciach, ne aleko Levíc. Postupne ke chodil do škôlky sa
vždy tešil kedy sa stretne s kamarátmi z tábora, spolu slávili MDD a spolu si aj
zaplakali, ke niekto spadol z prelieza ky alebo sa niekde buchol. Ale to už vedel,
že ke niekde spadne alebo sa buchne, musí poveda mame alebo ockovi o sa
mu stalo. Zo za iatku sa aj bál, že ho zasa budú v nemocnici picha , ale postupne
sa nau il, že malé pichnutie je lepšie ako de ke ho bolí noži ka alebo ru i ka
a nemôže is do škôlky alebo sa hra s kamarátmi. Aj v tábore videl, že staršie
deti sa neboja a povedia, ke sa im nie o stane a ani nepla ú, ke ich pichajú.
Ke som mal 5 rokov, mama sa nau ila ako mi pichnú Faktor VIII. Bolo to úplne
iné ako ke sme museli uteka do nemocnice a tam aka na lekára a na
nachystanie faktora. Ke sa nie o stalo mama vytiahla faktor z chladni ky, ja som
sa díval ako to všetko chystá a potom som jej dal ru i ku, aby ma pichla. Ke som
mal 6 rokov tak pani doktorka v Bratislave v hemofilickej ambulancii povedala, že
už som ve ký chlapec a nebojím sa ihiel a injekcii tak mi predpíše prevenciu. Ešte
som nechápal, o to je a za al som plaka , ale ke mi ukázali staré známe
kamarátky strieka ky a ampulky bolo po plakaní. Pani doktorka mame vysvetlila
všetko, o treba a m a poverila, aby som mamu poslúchal a pomáhal jej pri
riedení faktora. Spolu chodili do tábora až do svojich 6 rokov. Prvý krát v tábore
v Tur ianskych Tepliciach, ke mama odchádzala nebolo mi všetko jedno, ve er
som si trochu poplakal. Na druhý de ráno, ke sa za ala táborová zábava a na
povinnosti už nebol as myslie na to, že som tu bez rodi ov. A tak som prežil
svoj prvý tábor, ako ve ký hrdina o všade chcel by , všetko vyskúšal aj všade bol
a všetko vyskúšal. Na konci tábora v sobotu sme plakali, ale nie za to, že sme
sami, ale že sa uvidíme až o rok. A tak potom sa rodi ia nesta ili divi , pre o
nesta í kredit na mobile, ke som každý de chcel vola a rozpráva sa s
kamošmi. Všetci sme si s úbili, že sa stretneme znova o rok. Ako tak prešiel aj
druhý môj samostatný tábor, naše priate stva sa upevnili a ke prišiel niekto
nový, boli sme naporúdzi mu pomôc prekona jeho strach, že tu nemá rodi ov.
V druhom tábore som sa nau il, ako si Faktor VIII riedi sám a zistil som, že to
s tou hemofíliou nie je až také ažké, len sa treba nau i poslúcha starších a u i
sa od nich. Ke som mal 10 rokov, nabral som odvahu a chcel som si faktor
pichnú sám. V tábore som to povedal vedúcemu a v ten de som to za pomoci
pani doktorky vyskúšal.
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Bolo to ažké ale po pochvale, že som šikovný som nabral sebavedomie a na
konci tábora som už nemal problém poda faktor vedúcemu tábora.
Teším sa na kamarátov, s ktorými si už aj dopisujem cez facebook alebo
emailom, kde si spolu posielame fotky a spomíname na zážitky, o sme zažili
v tábore. o sme vyviedli a neprišili nám na to. Vám tu zatia neprezradím, ale
tiež sa viem na tom dobre zasmia . A možno aj vedúci tušia, že sme to boli mi, ale
..........

Tak to som bol ja MA KO teraz už Martin

Spokojné a s láskou prežité
viano né sviatky,

ve a zdravia a š astia
v roku 2015

praje
Jaroslav Janovec

a lenovia Rozšíreného výboru
Slovenského hemofilického združenia
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PREDNÁŠKA O PRÁCI SLOVENSKÉHO HEMOFILICKÉHO
ZDRUŽENIA NA PÔDE JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY

UK V MARTINE, 26.11.2014

Zamysleli sme sa niekedy nad tým, ko ko toho vie bežný lekár, ktorý nie je
hematológ, o hemofílii a jej podobných ochoreniach? Mnohí z nás si myslia, že
ur ite ve a, ve predsa je lekár a mal by problematiku ovláda . Nie je to pravda.
Lekár, ktorý práve ukon il lekársku fakultu vie toho o hemofílii ve mi málo. Nie je
to jeho chyba a nie je to chyba ani tých o ho tých 6 rokov u ili. Musíme si
uvedomi , že hemofília a jej podobné poruchy zrážania krvi sú ve mi zriedkavé
ochorenia. Keby sa mali študenti medicíny venova každému takémuto
ochoreniu na škole podrobne, študovali by 20 rokov. O hemofílii sa u í už na
gymnáziách na Biológii a to v sekcii Genetika, pretože hemofília je typickým
príkladom jednej z dedi ností prostredníctvom pohlavného chromozómu X. Tým
vedomos o hemofílii na strednej škole kon í. Stredoškolák vie, že hemofília
existuje, ale ni viac. Na lekárskej fakulte sa hemofílii venuje pozornos
v 1.ro níku, ke sa preberá Genetika a rôzne druhy dedi nosti chorôb. Následne
sa hemofílii a poruchám zrážania krvi venuje jeden seminár v rámci predmetu
Interná medicína v sekcii Hematológia v 5. ro níku štúdia všeobecného lekárstva.
Poruchy zrážania krvi sú potom medzi otázkami na skúšku z Internej medicíny
v 5.ro níku a medzi otázkami na Štátnu rigoróznu skúšku v odbore Interná
medicína v 6.ro níku, ktoré musí absolvova každý lekár. A to je všetko. Preto je
hemofília relatívne neznámym ochorením aj medzi lekármi. Ak sa lekár rozhodne
pre cestu hematológa, bude sa s danou problematikou stretáva asto a získa aj
mnoho informácii o tejto problematike, pretože lekár študuje v podstate celý
život. Ak sa bude venova inej špecializácii, len ažko sa k podobným
informáciám dostane. Iba, ak by sa s hemofilikom stretol pri výkone svojej
špecializácie. Mladý lekár vie, že hemofília existuje, vie o je jej prí inou, ale len
zriedka vie ako sa lie i a ako postupova pri takomto pacientovi, ak nemá na
blízku hematológa. Musíme si uvedomi , že taktiež manažment pacienta
s vrodeným krvácavým ochorením patrí výlu ne do rúk hematológa aj
z právneho h adiska v rámci medicíny. Lekár bez potrebnej špecializácie nemá
kompetencie ani právomoc napr. podáva faktory pacientovi. To si musíme všetci
uvedomi napr. na dovolenke v zahrani í, ke nám lekár v turistickom zariadení
odmietne faktory poda . Pre ho je to liek, ktorý nepozná, je to liek, ktorý sa
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podáva do žily, teda vzbudzuje oprávnené obavy. Situácia je o to zložitejšia, ke
pacientom je die a, a k tomu v zahrani í cudzí štátny ob an. Takéto riziko nikde
žiadny lekár nevezme a má na to plné právo. Pacienti s vrodenými krvácavými
ochoreniami si musia túto situáciu bezvýhradne uvedomi a musia by v lie be
úplne samostatní.
Ja som absolvent Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.
Tento rok som sa už po tretíkrát rozhodol zorganizova pre študentov medicíny
na internáte prednášku o hemofílii. Ú elom bolo, a vždy bude zvýši povedomie
o hemofílii, a iných poruchách zrážania krvi práve medzi budúcimi lekármi.
Okrem odbornej sekcie som prítomných samozrejme informoval aj o innosti
Slovenského hemofilického združenia.
Prednáška sa konala d a 26.novembra 2014 o 18:00 na Študentskom domove JLF
UK v Martine na Novomeského ulici. Obsahom mojej prednášky bolo hlavne
prezentova , o je to hemofília, aké sú jej komplikácie pre bežný život, aké
spôsoby lie by sú momentálne zabezpe ené v SR a ako postupova v prípade, že
sa nám, ako lekárom dostane do starostlivosti krvácajúci hemofilik, napr. po
ažkom úraze. Prednášky sa zú astnilo približne 90 študentov a za záujem im

patrí moje úprimné po akovanie.
Po prednáške sa za ala ve mi kvalitná diskusia. Otázky boli smerované rôzne, i
už na innos SHZ, i iné informácie, ktoré prítomných zaujali.
Celkovo som sa stretol na daný ve er len s pozitívnymi ohlasmi. Zú astnením sa
prednáška pá ila, pretože sa dozvedeli nie o nové. Ve žiadny lekár nemôže tuši
kedy bude vystavený situácii, ke život hemofilika bude len v jeho rukách.

MUDr. Martin Sedmina
len Republikového výboru SHZ
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OSLOBODENIE OD POPLATKU ZA POUŽÍVANIE
PLATENÝCH CIEST OD 1.1.2015

Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného d a
20.11.2014 nás informoval zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja o dôležitej veci. Všimnite si, že zmenou zákona došlo k
rozšíreniu oprávnených osôb a teda o oslobodenie od úhrady dia ni nej známky
môžu žiada všetci tí, o sú držite mi parkovacieho preukazu. Doteraz to bolo tak
iba v prípade poberate ov pe ažného príspevku na zvýšené výdavky spojené s
prevádzkou osobného motorového vozidla (príspevku na benzín).
Od 1. januára 2015 nadobudne ú innos zákon . 488/2013 Z. z. o dia ni nej
známke. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky plánovalo zavies od ú innosti tohto zákona systém elektronickej
dia ni nej známky. Situácia je ale taká, že nový systém ešte nie je funk ný a tak
mení sa aj plánovaná forma oslobodenia od úhrady dia ni nej známky.
Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od úhrady dia ni nej známky
žiadate musí oslovi Národnú dia ni nú spolo nos , a.s. ( alej len „NDS“) a spolu
s predložením príslušného parkovacieho preukazu požiada o vydanie
oslobodenia od úhrady dia ni nej známky. Kópia preukazu je pre NDS ve mi
dôležitá, pretože preukazy môžu ma i vymedzenú asovú platnos (napríklad pol
roka).
Kontrola úhrady dia ni nej známky bude prebieha rovnako ako v sú asnosti.
Vodi i musia pre preukázanie oslobodenia od úhrady dia ni nej známky predloži
potvrdenie od NDS – to musia vodi i spolu s parkovacím preukazom nosi so
sebou.
Pod a § 7 písm. h) zákona . 488/2013 Z. z. o dia ni nej známke sú od úhrady
oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držite om parkovacieho
preukazu a pod a § 7 písm. i) sú od úhrady dia ni nej známky oslobodené vozidlá,
ktorých prevádzkovate om je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie
sociálnej služby pod a osobitného predpisu ) a neposkytuje sociálnu službu s
cie om dosiahnu zisk a o tomto vozidle ú tuje pod a osobitného predpisu ). Pre
fyzickú osobu s ažkým zdravotným postihnutím, ktorá je pod a posudku
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má
praktickú slepotu oboch o í, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na
základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch
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prípadoch, pre fyzickú osobu s ažkým zdravotným postihnutím i pre
prevádzkovate a sociálnych služieb, platí povinnos sa zaregistrova u správcu
výberu úhrady dia ni nej známky, v tomto prípade u NDS.
Žiadatelia pod a § 7 ods. 3) zákona . 488/2013 Z. z. o dia ni nej známke
poskytujú najmä nasledujúce údaje:

obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),
meno a priezvisko,
dátum narodenia,
adresu bydliska,
štátnu príslušnos ,
íslo OP alebo pasu,

eviden né íslo vozidla,
krajinu, kde je vozidlo registrované,
kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od

úhrady:
o kópiu rozhodnutia o žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu
o kópiu parkovacieho preukazu
o kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel
o kópiu zria ovacej listiny – iba právnické osoby
Predložené údaje sa registrujú u správcu úhrady dia ni nej známky, respektíve u
ním poverenej osoby a žiadate o oslobodenie od úhrady dia ni nej známky
dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musie preukáza pri
kontrole PZ SR.
Žiadosti o oslobodenie od úhrady dia ni nej známky je možné zasla poštou na
adresu NDS, príp. osobne doru i na Národná dia ni ná spolo nos , a. s., Mlynské
Nivy 45, 821 09 Bratislava.
Pod a vyjadrenia zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného d a
20.11.2014, NDS by mala vypracova v blízkom ase aj elektronickú formu
podania žiadosti.
Žiados v elektronickej forme si môžete stiahnu aj zo stránky Slovenského
hemofilického združenia (www.shz.sk).

1.) Zákon . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona .
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona . 50/2012 Z. z.
2 ) Zákon . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov.
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Národná dia ni ná spolo nos , a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Žiados o oslobodenie od platenia úhrady za používanie dia níc a rýchlostných
ciest pre držite ov parkovacieho preukazu Z P

Meno a priezvisko žiadate a:

Dátum narodenia:

Adresa bydliska:

Štátna príslušnos :

Preukaz totožnosti íslo:

E V vozidla / Krajina
registrácie vozidla:

Kontakt telefónne íslo:

Mail:

Prílohy k žiadosti: kópia rozhodnutia o vyhotovenie parkovacieho preukazu
kópia parkovacieho preukazu
kópia technického preukazu

V ...................................... d a ..............................

Podpis žiadate a:....................................................
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PORTÁL E PACIENT.SK

Prílohou tohto ísla Hemofilického spravodajcu je aj brožúra o portáli
e pacient.sk – portáli moderného pacienta, ktorý je jedine ným balíkom
aktuálnych informácii, inovatívnych služieb a pomôcok pre lepšiu starostlivos o
Vaše zdravie. Všetko prístupné z jediného miesta. Lekári. Lekárne. Lieky.
Kedyko vek. Odkia ko vek.
Uvedený portál by mal by obrovskou pomocou aj pre nás pacientov, napr.
Denník pacienta hemofilika vedenie záznamov o užívaní faktorov koagula ných
faktorov nie v papierovej forme, ale elektronicky kdeko vek a kedyko vek cez
po íta e, smartfóny, tablety a pod., elektrickou komunikáciou s lekárom, SMS
pripomienkovaním používania liekov, s možnos ou ošetrujúceho lekára
kedyko vek skontrolova spotrebu faktorov svojho pacienta a mnoho alších
informácii, výhod a možností. Viac sa do ítate v priloženej brožúre a na
e pacient.sk.
Uvedený projekt je realizovaný v spolupráci so spolo nos ou BAXTER a pod a
posledných informácii, v Po skej republike sa elektronická evidencia spotreby
koagula ných faktorov stáva povinnou.

Slovenské hemofilické združenie
www.e pacient.sk
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ZOZNAM LENOV REPUBLIKOVÉHO VÝBORU SHZ

lenovia Republikového výboru SHZ volený na volebné obdobie 2013 2017

Predseda: Ing. Jaroslav JANOVEC
Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 0905 241 353
e mail: shz@shz.sk

Podpredseda: Marián TREBICHALSKÝ
Tokajská 4, 949 11 Nitra
Tel: 0905 570 955, 0905 241 352
Tel: práca: 037/ 2824 213
e mail: marian.trebichalsky@satronet.sk

Tajomník: Ing. Vladimír MI EV
Podháj 59, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 0918 773 148, 0903 190 195
Tel práca: 048/ 4300245
e mail: vladomincev@gmail.com

lenovia Republikového výboru SHZ:
MUDr. Martin SEDMINA
Sládkovi ova 66, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 0907 615 270
e mail: martin.sedmina@yahoo.com

Vladimír LI ÁK
Tatranská 70, 841 06 Bratislava
Tel: 0907 462 575
e mail: vlado.lidak@gmail.com
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ZOZNAM LENOV ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SHZ

Bratislava: (zahr uje okresy BA, MA, PK, SC)
Predseda Regionálnej skupiny:
uboš LI ÁK Trstinská 34, 841 06 Bratislava

Tel: 0905 611 531
e mail: lidaklubos@gmail.com

Vladimír LI ÁK Tatranská 70, 841 06 Bratislava
Tel: 0907 462 575
e mail: vlado.lidak@gmail.com

Západoslovenský región:
Predseda Regionálnej skupiny:
Peter MON EK Niva 23, 911 01 Tren ín
Tel: 032/ 743 3210, 0908 535 970
e mail: petermoncek@gmail.com

I. skupina (zahr uje okresy: BN, GA, NR, PE, SA, TO, ZM)
Marián TREBICHALSKÝ Tokajská 4, 949 11 Nitra
Tel: 0905 570 955, 0905 241 352, Tel práca: 037/ 2824 213
e mail: marian.trebichalsky@satronet.sk

Marián PEC ingov 771/3, 951 31 Mo enok
Tel: 0903 150 163
e mail: marianpec@gmail.com

II. skupina (zahr uje okresy: HC, MY, NM, PN, SE, SI, TN, TT)
Martin MASARIK Inovecká 45, 921 01 Pieš any
Tel: 0908 423 729
e mail: martin.masarik.87@gmail.com 
 
Miroslav SROGON ÍK 916 27, astkovce 151
Tel: 0905 224 268
e mail: Msproduktsro@gmail.com
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III. skupina (zahr uje okresy: DS, KN, LV, NZ)
Terézia ZIMULOVÁ 941 42 Ve ké Lovce 197
Tel: 0907 126 463
e mail: terkaz1@azet.sk

Elvíra SZALAYOVÁ 925 85 Neded 624
Tel: 0949 892 216
e mail: rozina.beladi@gmail.com 
 

Stredoslovenský región:
Predseda Regionálnej skupiny:
Ing. Vladimír Min ev Podháj 59, 974 05 Banská Bystrica
Tel: 0918 773 148, 0903 190 195
Tel: práca: 048/ 4300245
e mail: vladomincev@gmail.com

I. skupina (zahr uje okresy: BY, IL, PB, PU, ZA)
Milan UREK Hliny 1958/476, 017 01 Považská Bystrica
Tel: 0903 189 624,
e mail: milandurek@centrum.sk

Marián HRUŠKA Podhorie 1447, 018 61 Beluša
Tel: 0903 464 855
e mail: hruskam@dcnet.sk

II. skupina (zahr uje okresy: CA, DK, KM, MT, NO, TR, TS)
Ivan KOVÁ IK Alexyho 2/10, 036 01 Martin
Tel: 0905 965 617
e mail: szzp@szzp.sk

hikom@azet.sk

Peter STAN ÍK Okružná 933/10, 029 01 Námestovo
Tel: 0903 562 276
e mail: peter.stancik@orava.sk
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III. skupina (zahr uje okresy: LM, RK)
Alena KOVÁ OVÁ Sady M.R.Štefánika 111/2, 032 42 Liptovský Hrádok
Tel: 0904 383 569
e mail: ala192@centrum.sk

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

Tel: 0905 274 221

V. skupina (zahr uje okresy: BB, BS, BR, DT, KA, ZV, ZC, ZH)
MUDr. Martin SEDMINA Sládkovi ova 66, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 0907 615 270
e mail: martin.sedmina@yahoo.com

Ing. Michal MACIAK J. Krá a 6, 960 01 Zvolen
Tel: 045/ 533 1526, 0918 711 811
e mail: maciak.michal@betamont.sk

VI. skupina (zahr uje okresy: LC, PT, RS, VK)
Mgr. Ján JÁNOŠÍK 985 25 Uhorské 214
Tel: 0905 831 699
e mail: janko.j@centrum.sk

Východoslovenský región:
Predseda Regionálnej skupiny:
Ing. Anna PISAR ÍKOVÁ árskeho 18, 040 01 Košice
Tel: 0905 755 103

I. skupina (zahr uje okresy: GL, KK, LE, PP, SN, SL)
Ing. Jaroslav JANOVEC Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 0905 241 353
e mail: shz@shz.sk

Ing. Marek GURA Duklianska 75, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 053/ 4414 251,

0918 780 025
e mail: marekgu272@gmail.com
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II. skupina (zahr uje okresy: BJ, PO, SB, SP, SK, VT)
František NUTÁR 094 35 So 290
Tel: 057/ 4496 645 0905 527 245

III. skupina (zahr uje okresy: HE, ML, MI, SV, SO, TV)
Daniel GALANDA Gen. Svobodu 2479/33, 069 01 Snina
Tel: 0948 524 393
e mail: gadosv@gmail.com

IV. skupina (zahr uje okresy: KE, KS, RA, RV)
JUDr. Slavomír DUBJEL Erve ská 5, 044 14 a a
Tel: 0908 313 992
e mail: sdubjel@yahoo.com

Štefan GROBAR ÍK Wurmová 6, 040 23 Košice
Tel: 0905 212 080
e mail: stefangrobarcik@centrum.sk

REVÍZNA KOMISIA SHZ
Predseda:
Ing. Marek GURA Duklianska 75, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 053/ 4414 251 0918 780 025
e mail: marekgu272@gmail.com

Mgr. Katarína HOZLÁROVÁ Komár anská cesta 8, 940 01 Nové Zámky
Tel: 035/ 640 2003, 0905 475 325
e mail: hozlarovak@gmail.com

Ing. Zuzana LEDNICKÁ 018 54 Slavnica 209
Tel: 0903 108 743
e mail: slniecko21@centrum.sk
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PODPORNÉ KOMISIE PRI SLOVENSKOM HEMOFILICKOM
ZDRUŽENÍ

Redak ná rada pre vydávanie periodík a publikácii:
Peter Mon ek, Ing. Marek Gura, Marián Hruška

Komisia pre získavanie sponzorstva:
Ing .Jaroslav Janovec, Ing. Vladimír Min ev, Marián Trebichalský

Komisia pre zvidite nenie našej organizácie:
JUDr. Slavomír Dubjel, Ing. Jaroslav Janovec

Komisia pre sociálne otázky:
Ivan Ková ik, Mgr. Ján Jánošík

Komisia pre organizovanie verejných zbierok:
Peter Mon ek, Ing. Vladimír Min ev, uboš Li ák, Ing. Anna Pisar íková

Komisia pre realizáciu rehabilita ného centra:
Ing. Martin Sedmina, Ing. Vladimír Min ev, Ján Metelka

Komisia pre úpravu stanov a interných predpisov:
JUDr. Slavomír Dubiel, Ing. Vladimír Min ev, MUDr. Martin Sedmina
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NÁVRATKA pre ú as na XV. hemofilickom plese

Zašlite mi poštovú poukážku na uhradenie poplatku za ú as na XV.
hemofilickom plese Slovenského hemofilického združenia, ktorý sa uskuto ní
d a 7. februára 2015 so za iatkom o 18.00 hodine v hoteli Rezident
v Tur ianskych Tepliciach.

Meno a priezvisko:

Adresa bydliska:

Meno a priezvisko partnera/ky:

Telefón:

E mail:

Som lenom SHZ: ÁNO NIE
Poplatok za ples na osobu:
15,00 EUR – pre lena SHZ
15,00 EUR – pre partnera/ku lena SHZ, u oboch je v cene zahrnuté ubytovanie
35,00 EUR – pre ostatných ú astníkov – ubytovanie nezabezpe ujeme
Ú as na plese je pre osoby od 15 rokov.
Potrebujem ubytovanie: ÁNO NIE

..............................................
dátum podpis žiadate a

Po vyplnení zašlite do 21.1.2015 poštou na adresu SHZ
Ing. Jaroslav Janovec
Palárikova 34
052 01 Spišská Nová Ves
na e mail: shz@shz.sk
faxujte na tel. . 053/4465154

Poznámky na druhej strane návratky
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Poznámky:
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SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE AKUJE

v mene svojich lenov za finan né dary a dotácie v roku 2014:
Nadácia ESET, Bratislava

BAXTER Slovakia s.r.o., Bratislava
GRIFOLS INTERNATIONAL Slovensko, Bratislava

Nadácia pre deti Slovenska
tesa tape, s.r.o., Bratislava

OCTAPHARMA AG, Bratislava
Bayer, spol. s r.o., Bratislava

Novo Nordisk Slovakia s.r.o., Bratislava
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Fond GSK, n.f., Bratislava
ŠÓTH, s.r.o., Nitra

MEDOST, s.r.o., Topo ianky
MUDr. Marián ŠIŠKA, Ve ké Zálužie
MUDr. Jozef URBAN, Zlaté Moravce

CETVIN, s.r.o., Ve ký Cetín
MARMED, s.r.o., Obyce

MUDr. Milan JEDLI KA, Jelenec
MUDr. Michal ŽOLNA, Nitra

MUDr. ubomír HORÁK, Vráble
MUDr. Igor TARAB ÁK, Nitra

Lekáre SALIX, Ša a
RUDMED s.r.o., Zlaté Moravce

Timimed, s.r.o. Nitra
KOSRO s.r.o., Zlaté Moravce

MUDr. Vincent SADOVSKÝ, Vráble
MEDIHOL s.r.o., Nitra

M K M, spol. s r.o., Nitra
CADDÍK, s.r.o., Obyce

Sibamed s.r.o., Kolí any
Magdaléna Fülöpová
MEDISIS s.r.o., Nitra

MUDr. Ján Jakubovi , Zlaté Moravce
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akujeme všetkým priaznivcom, ktorí sa rozhodli venova
2% dane z príjmov nášmu ob ianskemu združeniu.
Doteraz vyzbieraná suma k 30.11.2014: 27.810,07 €

(v minulom roku to bolo 23.330,96 € ).
akujeme aktívnym lenom, ktorí pomohli získa pre nás

poskytovate ov 2%.
Vý ažok bude použitý na podporu innosti SHZ

v súlade s cie mi a stanovami organizácie.

Vydalo: Slovenské hemofilické združenie
Sídlo vydavate a: Antolská 11, 851 07 Bratislava

I O: 22665226
Dátum vydania: 18.12.2014

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
Periodicita vydávania: 2 x ro ne

Rukopisy neprešli jazykovou úpravou.
Uzávierka alšieho ísla: 30.4.2015

Po pre ítaní chcem by využitý ako druhotná surovina !


