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Úvodník

Milí priatelia, členovia Ligy 
a čitatelia Informačného bulletinu, 
rok 2015 sa nachýlil do svojho finále. Aký bol? Dalo by 
sa napísať mnoho, no teraz by som chcel zdôrazniť, 
že pre nás, zakladateľov a členov Ligy proti reuma-
tizmu na Slovensku bol hlavne rokom, kedy sme si 
pripomenuli 25. výročie jej vzniku. 
Spomínam si, ako ma v januári potešil nový kalen-
dár, ktorý bol venovaný tiež tejto významnej udalosti. 
Na jar som sa zúčastnil na prednáškovom popolud-
ní LPRe SR v našom NÚRCH-u, kde mladé, aktívne 
členky prezentovali rôzne témy a vlastné motivačné 
príbehy pacientom i zástupcom z pobočiek i klubov. 
Bol som tam aj s ďalšími kolegami lekármi a sestrami 
z ústavu a bol som na vás hrdý. Neskôr som sa zú-
častnil na valnom zhromaždení, kde sme zhodnotili 
uplynulé tri roky Ligy pod vedením novej predsedníčky 
LPRe SR. Bolo zvolené nové – výrazne omladené osa-
denstvo predsedníctva Ligy. Vaše nadšenie a talent 
pre prácu s ľuďmi a pre ľudí dáva prísľub úspešného 
napredovania našej pacientskej organizácie. Rád som 
sa zúčastnil a prispel svojou troškou pri tvorbe výroč-
ného zborníka. Vďačne sledujem mediálne príspevky 
a kampaň, ktorú Liga pripravila pre lepšiu informo-
vanosť o reumatických ochoreniach pre pacientov  
i verejnosť v období od septembra do novembra. 
10. októbra som sa zúčastnil na slávnostnom podu-
jatí – celoslovenskom stretnutí reumatikov na Kúpeľ-
nom ostrove. Bol pripravený skvelý kultúrny program, 
ale hlavne sme uviedli do života výročný zborník  

s názvom 25 rokov Ligy proti reumatizmu.  
Po rokoch som mal možnosť opäť stretnúť sa so spo-
luzakladateľmi Ligy, kolegami – lekármi, ale hlavne  
s našimi pacientmi, ktorí pricestovali na toto podujatie 
zo všetkých kútov Slovenska. 
S hrdosťou som sa zhostil úlohy, aby som tým najak-
tívnejším dobrovoľníkom a inštitúciám odovzdal  
„Plaketu vďaky“. 
Za všetkým je vidieť a cítiť veľa drobnej i veľkej prá-
ce, premyslených a dobre naplánovaných, na seba 
nadväzujúcich krokov, aby celkový obraz dával tú 
pestrú a obdivuhodnú mozaiku – úspešnú 25 ročnú 
činnosť Ligy reumatikov.
Všetci títo dobrovoľníci, na čele s predsedníčkou Ligy 
Janou Dobšovičovou Černákovou, máte môj obdiv  
a absolútnu podporu. V prvom rade vynikajúcim spô-
sobom pomáhate chorým – trpiacim na reumatické 
choroby. Som pyšný, že Liga na pôde NÚRCH-u v Pieš-
ťanoch otvorila a prevádzkuje Centrum sociálno-psy-
chologickej podpory. Tu vaši odborníci poskytujú  
základné sociálne poradenstvo a psychologické služby  
zacielené na pacientov s reumatickým ochorením. 
Stále je potrebné a žiadané informovať pacientov  
o možnostiach kompenzácií ich ťažkého zdravotného 
postihnutia a o sociálnych službách. Liga od svojho 
vzniku až doteraz organizuje rehabilitačné programy 
a rekondičné pobyty, ktoré patria k najobľúbenejším. 
Liga má bohatú pôvodnú publikačnú činnosť a pra-
videlne vydáva Informačný bulletin, poskytuje rôzne 
konzultácie, organizuje 2-krát ročne motivačno-vzde-

lávacie kurzy pre zástupcov z miestnych pobočiek  
a klubov. Na vysokej úrovni je spolupráca LPRe SR  
s NÚRCH-om Piešťany pri rôznych seminároch. Som 
rád, že Liga spolupracuje aj s inými pacientskymi  
organizáciami. Obdivujem široký záber jej činnosti a aj  
medzinárodný rozmer Ligy proti reumatizmu  
smerom na EULAR, PARE a Young PARE. Teším sa  
z intenzívnej spolupráce s Revma ligou ČR.
Priatelia, ešte raz veľká gratulácia a srdeč-
ná vďaka za všetko čo robíte. Prajem Vám 
príjemné vianočné sviatky, zdravý a úspešný 
nový rok 2016.

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, 
čestný predseda LPRe SR  

„Ťažko je žiť ľahko“
Opäť prešiel jeden rok. Rok 2015. Pre nás v Lige to 
bol rok 25. výročia.
Áno, už 25 rokov majú pacienti s reumatickým 
ochorením na Slovensku svoje špecializované pa-
cientske občianske združenie Ligu proti reuma-
tizmu SR, ktoré im pomáha ľahšie zvládnuť život  
a dôsledky ochorenia. 
Celý rok sme si pripomínali toto významné výro-
čie. Vydali sme výročný zborník a aj v Informač-
nom bulletine 2/2015 sa budeme ešte tejto téme 
venovať. Vyhodnotíme celoročné aktivity LPRe SR, 
ktorých bolo neúrekom. 
Ako dobre viete, činnosť LPRe SR je určená pre ľudí 
s reumatizmom, ale aj ich rodinným príslušníkom, 
priateľom, lekárom, zdravotníkom, pomáhajúcim 
inštitúciám,... Je ťažké ustrážiť všetko tak, aby sa 
veci nekomplikovali. Klasik by povedal: „Ťažko je 
žiť ľahko“. Základným a prirodzeným snažením 
každého človeka je zabezpečiť si čo najlepšie pod-
mienky pre život, pre seba a svojich najbližších. 
Pacient s reumatickým ochorením to má od za-
čiatku vždy o niečo ťažšie, lebo práve aj tie trivi-
álne činnosti, ktoré by mu mali všetko uľahčiť, robí  
s bolesťou a pomalšie ako všetci ostatní. O čo viac 
sa snaží uľahčiť si život, o to častejšie sa stretáva  
s prekážkami a vlastnými limitmi, že niečo nedoká-
že alebo nezvládne. Brzdí ho bolesť, únava a akési 
celkové spomalenie v aktivitách, ktoré ešte pred 
chorobou robil automaticky a bez väčšieho uvedo-

menia si. Veď koľko námahy ho v chorobe stojí len 
osobná hygiena, bežné domáce práce či cesta do 
zamestnania. To vie len on/ona.  
Aj preto prvoradým poslaním Ligy je aktívne zastu-
povať a presadzovať záujmy pacientov s reumatic-
kými ochoreniami pri uplatňovaní ich práva na zdra-
votnú starostlivosť vedúcu k zlepšeniu kvality života. 
Sme pripravení počúvať vás, hľadať odpovede na 
vaše otázky a pomôcť vám dostať sa k potrebným 
informáciám a povzbudeniu, aby „žiť ľahko nebo-
lo také ťažké“. 
Ak potrebujete pomoc, podporu či radu, alebo ak 
vás zaujíma naša činnosť, môžete sa na nás obrátiť 
e-mailom: liga@mojareuma.sk. Stať sa našim 
členom je ľahké. Stačí ak vyplníte prihláškový formu-
lár, ktorý je už dostupný aj v elektronickej podobe 
www.prihlaska.mojareuma.sk.
Pacientov ešte stále najčastejšie trápi: slabé  
sociálno-právne vedomie, ťažkosti s dodržiava-
ním odporučeného liečebného režimu, nedostatok  
aktuálnych a zrozumiteľných informácií, hlavne  
v období po diagnostikovaní reumatického ochore-
nia. „Doktor google“ poskytuje množstvo informácií,  
no niektoré informácie o reumatických ochore-
niach sú z pohľadu pacientov buď príliš odborné, 
alebo naopak, príliš zjednodušené. Pacienti a ich 
blízki si často nevedia vybrať z množstva zdrojov, 
nevedia posúdiť, ktorý je dôveryhodný a aktuálny. 
Preto informovať, edukovať a šíriť osvetu je jed-
ným z najdôležitejších cieľov LPRe SR. 
Aby sme sa podelili o svoje skúsenosti, dozvedeli 

sa, ako to robia „iní“ a aby sme zvýšili povedomie  
o reumatických chorobách medzi laickou aj odbor-
nou verejnosťou. Venujeme sa pôvodnej publikačnej 
činnosti a organizujeme rôzne semináre, motivač-
no-vzdelávacie kurzy pre lídrov MP a klubov. Aj ten-
to rok máte možnosť zapojiť sa súťaže esejí o Cenu 
Edgara Stena. 
            
Dovoľte mi, aby som VÁM všetkým popriala 
krásne a pokojné Vianoce a v novom roku 
hlavne viac pevného zdravíčka, a aby nebolo 
ťažké žiť ľahšie! :)                
                                                                                                          

S úctou Jana DC

Obsah
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Správy z centrály LPRe SRSprávy z centrály LPRe SR 

Zo sekretariátu 
Stránkové hodiny na Sekretariáte LPRe SR 

Utorok: od 09.00 – 14.00 h

Kontakty: 
Sekretariát LPRe SR, 
Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany 
tel.: 0915 849 786 
e-mail: 
liga@mojareuma.sk, 
sekretariat@mojareuma.sk, 

Nájdete nás na 1. poschodí v administra-
tívnej časti budovy NÚRCH č. dverí 109

Viac na: www.mojareuma.sk  
a www.nurch.sk/pacienti/pacient-
ske-organizacie/

Členský príspevok aj v roku 2016 
je 5,- EUR

LPRe SR, miestne pobočky 
a Klub Motýlik:
Číslo účtu: 62336212/0200
IBAN kód: 
SK49 0200 0000 0000 6233 6212
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol na rok 2016: 2016
Správa pre adresáta: 
KM / MP..... meno a priezvisko
Suma: 5,00 EUR 
(plus poplatok do konkrétnej MP, 
konzultujte s predsedom MP v .....)

LPRe – Klub Kĺbik: 
Číslo účtu: 1897835356/0200 
IBAN kód: 
SK62 0200 0000 0018 9783 5356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol na rok 2016: 2016
Správa pre adresáta: 
KK meno a priezvisko
Suma: 5,00 plus 2,60 = 7,60 EUR

LPRe – MP Košice: 
kosice@mojareuma.sk 
Číslo účtu: 4007876388/7500 
IBAN: SK2875000000004007876388
Variabilný symbol: 2016
Správa pre adresáta: 
MP KE Vaše meno a priezvisko
Suma: 7,00 EUR 
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Celoslovenské stretnutie reumatikov v Piešťanoch   

V sobotu 10. októbra sa v Piešťanoch na  
Kúpeľnom ostrove uskutočnilo vydarené 
podujatie, ktoré patrilo najmä reumatikom. 
Oslávili sme Svetový deň reumatizmu, pri-
pomenuli si 25. výročie vzniku Ligy a ocenili 
sme dobrovoľníkov i novinárov. Aby ste o nič 
neprišli ani VY, ktorí ste sa na podujatí ne-
mohli zúčastniť osobne – vyberáme zo sce-
nára a príhovoru:

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia. 
Ladies and gentlemen, dear guests. 
Meine Damen und Herren, liebe Gäste. 
Damy i Gospoda, uvažaemye gosti.

..takto štvorjazyčne sa prihovorila naša nová 
moderátorka Ela Spodniaková a pokračovala:

“Je to v našich rukách”. Silné motto, silné 
slová, ktoré v posledných dňoch zaznievajú 
z každej strany. Je to heslo kampane Sveto-
vého dňa reumatizmu, resp. artritídy. Cieľom 
je povzbudiť ľudí s reumatickým ochorením 
a aj tých, ktorí im priamo pomáhajú, aby vy-
užili každú možnosť na zlepšenie a skvalit-
nenie života. 
12. október je deň, ktorý patrí nám – reuma-
tikom. Nielen v tento deň, ale počas celého 
októbra sa globálne spájame, aby nás bolo 
počuť. Máme reumu, ale to nevadí. Sme 
silní, máme priateľov a aj chuť bojovať a žiť 
svoj život čo najkvalitnejšie. 
V ostatných rokoch sa už aj o reume hovorí 
viac a otvorene. Nesmie sa s tým prestať. 
Hlavne musíme zdôrazňovať, že je to chro-
nické zápalové ochorenie kĺbov a nie je to 
choroba len starých ľudí. Reuma postihuje 
aj deti, dievčatá, chlapcov, mamy, otcov bez 
rozdielu rás, veku či pohlavia. 
Pre nás všetkých je tu Liga proti reumatiz-
mu na Slovensku, pacientske občianske 
združenie, ktoré vzniklo už v roku 1990. 

Ligu proti reumatizmu na Slovensku založili 
odvážni lekári a zanietení pacienti: Profesor 
MUDr. Jozef Rovenský spolu s docentom 
MUDr. Tiborom Urbánkom, MUDr. Máriou 
Orlovskou, JUDr. Viktorom Milatom, už ne-
bohým JUDr. Karolom Gecíkom a ďalšími 
spolupracovníkmi. Všetkým im patrí vrelé 
poďakovanie a naša úcta! 
Ako konštatoval prof. Rovenský v no-
vom zborníku, ktorý uvádzame do života: 
„Je úspechom, že sa vedenia Ligy ujala 
nová generácia nadšencov, mladých ľudí, 
ktorí svojou inšpiráciou, pracovitosťou  
a usilovnosťou dosahujú význačné úspechy 
v rozvíjaní činnosti Ligy nielen doma, ale aj 
na medzinárodnom poli.“
Od roku 2012 je predsedníčkou Ligy Jana 
Dobšovičová Černáková, ktorá našla a za-
pálila ďalších nových dobrovoľníkov, ktorí 
stavajú na dobrých základoch a pomáhajú 
reumatikom na Slovensku – naprieč všetký-
mi generáciami. Zvlášť sme pyšní na Klub 
Kĺbik, ktorý združuje hlavne deti a ich rodi-
čov a je pre nich zdrojom nádeje a pre kole-
gov v zahraničí objektom inšpirácie i obdivu  
k systematickej pomoci mladej generácii re-
umatikov. 
Zišli sme sa v Piešťanoch, svetoznámom 
kúpeľnom meste, aby sme si opäť po roku 
pripomenuli Svetový deň reumatizmu. Po-
dobné stretnutia sa následne konali počas 
októbra po celom Slovensku v mestách,  
v ktorých má Liga proti reumatizmu svoje po-
bočky a kluby. 
O aktivitách, ktoré Liga proti reumatizmu robí 
pre svojich členov, sa viac dozviete na web-
stránke mojareuma.sk. Medzi najvýznam-
nejšie, ktoré by som chcela vyzdvihnúť je 
pôvodná publikačná tvorba a rekondičné 
pobyty so špeciálnym programom pre 
reumatikov. Pred rokom sme otvorili Cen-
trum sociálno-psychologickej podpory 

pre ľudí trpiacich reumatickým ochorením, 
ktoré Liga prevádzkuje v budove Národné-
ho ústavu reumatických chorôb. Centrum 
poskytuje služby klinického psychológa  
a základné sociálne poradenstvo. Jeho služ-
by bolo možné využiť priamo tam na mieste,  
v poradni. Hneď vedľa bola pripravená im-
provizovaná reumatologická poradňa s pani 
doktorkou Elizabeth Záňovou, lekárkou  
z NÚRCH-u Piešťany.
Dostali ste propagačné materiály a vzorku 
Reuma gélu, aby ste si mohli natrieť svoje 
boľavé kĺby. Aj na tomto mieste ďaku-
jeme všetkým, ktorí nás podporili dob-
rovoľným vstupným do pokladničiek  
a s hrdosťou nosia nálepku „Podporil 
som Svetový deň reumatizmu“. Ďakuje-
me! 
Zapamätali ste si rok, v ktorom Liga proti 
reumatizmu vznikla? Bol to rok 1990. Áno, 
dnes Liga oslavuje svoje krásne 25. výro-
čie. Obrovská vďaka patrí všetkým členom 
Ligy, ktorých bolo počas tohto obdobia viac 
ako 6-tisíc a zvlášť, približne 250 aktív-
nym dobrovoľníkom. Bez nich by činnosť 
Ligy nemala význam a nemohla by napĺňať 
svoje dôležité poslanie. Tak nech nás vždy 
spája spoločné motto že: “Je to v našich 
rukách”.

Uviedli sme do života novú publikáciu – 
zborník s názvom 25 rokov Ligy proti  
reumatizmu na Slovensku za aktívnej 
účasti vzácnych hostí, zakladateľov Ligy: 
pána prof. MUDr. Rovenského, JUDr. Milatu, 
a MUDr. Orlovskej. Zborník mapuje históriu, 
prítomnosť a otvára nové perspektívy Ligy 
proti reumatizmu na Slovensku. 

Odovzdanie plakety vďaky LPRe SR 
Liga pri príležitosti 25. výročia udelila  
významným osobnostiam a inštitúciám,  
ktoré prispeli k jej úspešnej činnosti  
„Plaketu vďaky“. 

Vzdelávanie a prevencia 
 
DVD s cvičebnou zostavou
pre deti i dospelých      

Máte už ten naj... darček pre tých, ktorým prajete vždy veľa zdravia a všetko najlepšie? NIE? 
Neváhajte a objednajte ešte dnes, aby ste pod stromčekom mali originálny a užitočný darček 
pre svojich najbližších a priateľov. Alebo urobte si radosť a skvelú službu aj sami sebe! 

Šťastné a veselé cvičenie.
Obe špeciálne DVD nahrávky s cvičebnými zostavami pre deti s JIA a pre dospe-
lých pacientov s RA je ešte stále možné objednať na dvd@mojareuma.sk, telefonicky na  
0917 790 264 alebo priamo na sekretariáte Ligy proti reumatizmu SR. Zdravý pohyb blaho-
darne pôsobí na celý organizmus i psychiku človeka. 

Cieľom projektu je, aby pacienti po absolvovaní hospitalizácie pokračovali v rehabili-
tácii aj v domácom prostredí. Počas pobytu v NÚRCH Piešťany si môžete DVD zakúpiť 
na sekretariáte LPRe SR č. dverí 109. Sledujte aktuálne info na www.mojareuma.sk                                                                                           

-red-

Ďakujeme, že na nás nezabúdate a venujete LPRe SR, jej klubom alebo miestnym pobočkám podiel z asignovanej dane (tzv. 2 %).
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LPRe – MP Ilava (zvlášť zakladajúcim čle-
nom: Alene Hoššovej, Ľubomírovi Stratené-
mu, Mgr. Stanislavovi Giecimu, Ing. Stanisla-
vovi Kvasnicovi a ďalším)
LPRe – MP Košice (zvlášť všetkým členom 
Výboru miestnej pobočky Košice, ktorí svo-
jimi tvorivými schopnosťami udržujú život  
a chod pobočky)
LPRe – MP Lučenec (zvlášť zakladajúcim 
členkám MUDr. Márií Strapkovej – reuma-
tologičke, Márii Gilanovej, ktorá založila  
a viedla pobočku 12 rokov, JUDr. Agne-
se Kvakovej – bývalej predsedníčke MP,  
Viktorovi Kvakovi – terajšiemu predsedovi MP)
LPRe – MP Martin (zvlášť Ing. Viere Bur-
janivovej, Mgr. Elene Prostrednej – terajšej 
predsedníčke MP) 
LPRe – MP Partizánske (zvlášť zakladajú-
cemu predsedovi Milanovi Ševčíkovi)

LPRe – MP Poprad (zvlášť zakladajúcim 
členkám p. Alene Liptajovej a MUDr. Nadež-
de Rovderovej)
LPRe – MP Púchov (zvlášť zakladajúcim 
členkám Emílii Filovej, Ing. Márii Skušekovej †, 
Marte Bossányiovej, Ľudmile Štubňovej,  
Ing. Anne Jursíkovej, Ing. Gabike Ondricho-
vej, terajšej predsedníčke MP)
LPRe – MP Topoľčany (zakladajúcej pred-
sedníčke MUDr. Vlaste Justusovej a MUDr. 
Eve Ladiskej) 
LPRe – MP Trenčín (zvlášť zakladajúcim 
členkám reumatologičke MUDr. Magdaléne 
Fabianovej, Elene Ševčíkovej †, Vojtechovi 
Rosovi, terajšej predsedníčke Janke Kuče-
rovej, Daniele Mikolášovej, Ing. Márii Bóno-
vej, Gitke Dobiášovej †) 
LPRe – MP Trnava (zvlášť zakladajúcim 
členkám a členom MP, býv. predsedníčke 
Vilme Houbovej)

LPRe – MP Žilina (zvlášť zakladajúcej pred-
sedníčke Ivetke Klakovej)
LPRe – Klubu Kĺbik (zvlášť zakladajúcim 
členkám a členom: Jane Dobšovičovej Čer-
nákovej, Ingrid Brečovej, Miroslavovi Che-
banovi, Ingrid Regiecovej, Ivetke Klakovej, 
Gabike Černej, Martine Godányiovej, Gabi-
ke Skokanovej, Ivete Pajunkovej a ďalším...
Jozefovi Dobšovičovi, Radoslavovi Regieco-
vi, Ernestovi Godányimu, Darine Kostíkovej, 
Petre Bednárovej a ďalším)
LPRe – Klubu Motýlik (zvlášť zakladajúcim 
členkám: Eve, Alene, Milene †, Jane, Gabi-
ke †, Ľubici, Denise, terajšej predsedníčke 
Zuzane Piontekovej a Petre)
Gratulujeme laureátom „Plakety vďaky“!                      

-upr.red.-
fotky k článku: 

Yvona Púčiková, Jozef Tryzna

Predsedníčka Janka Dobšovičová Černá-
kova odovzdala Plaketu vďaky prof. MUDr. 
Jozefovi Rovenskému, DrSc., FRCP, 
zakladajúcemu a čestnému predsedovi 
Ligy, riaditeľovi NÚRCH Piešťany. Potom 
sa odovzdávania „Plakiet vďaky“ ujal prof. 
Rovenský. Ako prvej „Plaketu vďaky“ 
odovzdal: 
MUDr. Márii Orlovskej, CSc., 
prvej a najdlhšie slúžiacej tajomníčke Ligy, 
lekárke NÚRCH 
JUDr. Viktorovi Milatovi, 
zakladajúcemu členovi Ligy,
Doc. MUDr. Tiborovi Urbánkovi, CSc., 
zakladajúcemu členovi Ligy 
JUDr. Karolovi Gecíkovi, CSc.†, 
zakladajúcemu členovi Ligy, in memoriam
Viktórii Ďurišovej, 
zlatej duši Ligy, bývalej hospodárke a teraj-
šej účtovníčke a obetavej pracovníčke na 
sekretariáte Ligy, 
Mgr. Kataríne Barančíkovej, 
podpredsedníčke Ligy, zdravotnej sestre na 
oddelení biologickej liečby NÚRCH Piešťany
Mgr. Jane Černákovej Dobšovičovej,
predsedníčke Ligy a zakladajúcej predsedníč-
ke Klubu Kĺbik, iniciátorke a riaditeľke CS-PP,

Lige bol adresovaný ďakovný list priamo od 
pána Burmestera, prezidenta EULAR (Eu-
rópskej ligy proti reumatizmu). Vyberáme: 
„EULAR je nadšený tým množstvom rozma-
nitých aktivít slovenskej Ligy proti reumatiz-
mu, ktoré organizuje pre ľudí s reumatickým 
ochorením vo vašej krajine. Sme hrdí na to, 
že máme takú aktívnu členskú organizáciu 
ako súčasť našej EULAR rodiny. Menom 
EULAR by som Vám chcel zablahoželať a 
poďakovať Vám veľmi vrelo za veľké úspe-
chy, ktoré ste dosiahli v posledných 25 ro-
koch a pre zvýšenie kvality života toľkých 
ľudí postihnutých RMDS na Slovensku. 
Chceli by sme Vám a celému tímu sloven-
skej Ligy proti reumatizmu poďakovať za 
Vašu pokračujúcu podporu. Prajeme Lige na 
Slovensku všetko najlepšie do nasledujúcich 
25 rokov.“ 
Tak aj takéto milé poďakovanie sme dostali 
zato, že robíme to, čo robíme. Máme byť na 
čo hrdí. 
Pokračovali sme v udeľovaní „Plakety vďaky“ 
významným členom a dobrovoľníkom Ligy: 
Mgr. Ľudmile Hrčkovej, 
prvej šéfredaktorke Informačného bulletinu 
a bývalej podpredsedníčke Ligy
Anne Lýgii Pučekovej, 
bývalej predsedníčke MP Piešťany a čest-
nej členke predsedníctva
Márii Gilanovej, 
zakladajúcej a dlhoročnej predsedníčke MP 
Lučenec
MUDr. Elene Koškovej, 
za pomoc a podporu Klubu Kĺbik
MUDr. Elene Ďurišovej, 
primárke Reumatologicko-rehabilitačného 
centra v Hlohovci
MUDr. Elizabeth Záňovej, PhD.,
dobrovoľníčke a lekárke NÚRCH-u Piešťany 

Mgr. Kataríne Kovárovej,
bývalej tajomníčke a bývalej sekretárke 
LPRe SR, vrchnej sestre NÚRCH-u Piešťany
Ingrid Brečovej,
zakladajúcej členke Sekcie mladých reuma-
tikov a bývalej sekretárke Ligy
Ing. Elene Melicharovej,
predsedníčke MP Košice 
Kataríne Palkovej,
zakladajúcej a dlhoročnej predsedníčke 
MP Košice 
Márii Galkovej, 
predsedníčke MP Poprad
Ing. Kolomanovi Krivošíkovi, 
predsedovi MP Topoľčany
Ing. Márii Bónovej, 
členke predsedníctva, predsedníčke ekono-
mickej komisie a čl. Redakčnej rady IB
Ing. Anne Jursíkovej, 
členke predsedníctva a hospodárke Ligy
Darine Kostíkovej, 
terajšej tajomníčke Ligy, predsedníčke MP 
Bardejov, hospodárke KK
Ing. Yvone Púčikovej, 
„dvornej fotografke“ Ligy a Klubu Kĺbik
Ing. Petre Balážovej (Bednárovej), 
predsedníčke Young PARE, členke výboru 
KK a KM 
Mgr. Ingrid Regiecovej, 
zakladajúcej členke Sekcie mladých reumatikov
Bc. Zuzane Bendíkovej, 
podpredsedníčke MP KE, členke KK
Ing. Eve Čikelovej, 
bývalej členke predsedníctva
Emílii Filovej, 
zakladajúcej predsedníčke MP Púchov, 
ktorá 12 rokov viedla zdravotné cvičenie  
v pobočke
Ing. Michalovi Finkovi, 
dobrovoľníkovi - grafikovi LPRe SR
Margite Ďurišovej, 
dlhoročnej predsedníčke MP Čadca
Anne Válkovej †, 
zakladajúcej členke MP Čadca
JUDr. Zuzane Žatkovičovej, 
bývalej predsedníčke právnej komisie
PhDr. Helene Bernadičovej, 
bývalej šéfredaktorke Informačného bulletinu
PhDr. Elvíre Bonovej, 
terajšej šéfredaktorke Informačného bulletinu
Ing. Josefovi Rosenbaumovi, 
bývalému členovi predsedníctva

Plaketa vďaky bola udelená aj jednotlivcom 
a inštitúciám, ale aj kolegom zo spriatele-
ných občianskych združení: 
Edite Müllerovej, 
predsedníčke Revma ligy ČR
MUDr. Kataríne Kafkovej, 
prezidentke AOPP- Asociácii na ochranu 
práv pacientov
Ing. Ivanovi Sýkorovi, 
prezidentovi SHR, Slovenskej humanitnej rade 
Jarmile Fajnorovej, 
prezidentke SZSM
Slovenskému zväzu sklerózy multiplex
v zastúpení plaketu prevzala p. Hellena 
Bottková, viceprezidentka SZSM

Národnej rade občanov so zdravotným 
postihnutím 
Mgr. Lýdií Brichtovej, PhD., 
odbornej hodnotiteľke a špecialistke pre 
oblasť soc. služieb
Pharm.Dr Dominikovi Tomekovi, PhD., 
za aktívne vzdelávanie pacientov
Mestu Piešťany v zastúpení pána vicepri-
mátora Mgr. Michala Hyneka
Spoločnosti AbbVie, s.r.o., v zastúpení 
Ing. Kristíny Suchánkovej
Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany, 
a.s, v zastúpení Mgr. Martiny Minárechovej
Únii žien Podbranč a ÚŽ Sobotište
Folklórnemu súboru Sobotišťan  
zo Sobotišťa

Folklórnemu súboru ŽITO a Kataríne 
Koščovej 
Ďalej sme „Plakety vďaky“ udelili inštitú-
ciám, partnerom a sponzorom LPRe:
Národnému ústavu reumatických chorôb  
v Piešťanoch
Centru sociálno-psychologickej podpory
Spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, 
o.z.
Spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o.
Spoločnosti Sanofi-aventis Pharma Slova-
kia, s.r.o 
CK Malko Polo, s.r.o. 
Spoločnosti ULTRA PRINT, s.r.o.
Penziónu Hellene Piešťany
International Women‘s Club of Bratislava

Všetkým MP a klubom LPRe SR 
LPRe – MP Bardejov (zvlášť Darine Kostí-
kovej, Ing. Antonovi Repkovi, Jozefovi Hviš-
čovi a Emílii Škriabovej)
LPRe – MP Bratislava (zvlášť zakladajúcim 
členom: Ing. Pavlovi Komlóssymu a Helene 
Komlóssyovej †)
LPRe – MP Čadca (zvlášť zakladajúcim 
členkám Margite Ďurišovej, Anne Válkovej †, 
Márii Martinákovej, MUDr. Alene Kanabovej)

 
Krst výročného zborníka    

Sobota 10.10.2015 bola pre členov Ligy  
a hlavne pre jej zakladateľov veľmi vý-
znamnou udalosťou, lebo uviedli do života 
zborník s názvom  “25 rokov Ligy proti re-
umatizmu na Slovensku”. Publikácia vyšla  
s podporou spoločnosti Pfizer LUXEM-
BOURG SARL, o.z. 

Zborník 25 rokov Ligy proti reumatizmu po-
krstili zakladajúci členovia LPRe SR. Našim 
zámerom bolo na dôstojnej úrovni zmapo-
vať históriu, súčasnosť i plány LPRe SR. 
Pripomenúť pamätníkom i mladej generácii 
začiatky činnosti našej Ligy v roku 1990. 

Vznikla po „nežnej revolúcii“, keď už bolo 
možné aj na Slovensku zakladať špecializo-
vané pacientske združenia. Bola to odvážna 
a vizionárska iniciatíva lekárov a niekoľkých 
zanietených pacientov. Všetkým im patrí 
vrelé poďakovanie a naša úcta!

Dôležitou súčasťou zborníka sú správy  
z miestnych pobočiek a klubov LPRe SR. 
Nezabudli sme ani na vymenovanie najdô-
ležitejších míľnikov v činnosti a histórii Ligy, 
aby sa na nič dôležité nezabudlo a zborník 
poslúžil aj po rokoch ako dôkaz, že  tu bolo 
pacientske združenie pre reumatikov s mo-

derne rozvinutou a systematickou činnosťou.
Každý člen LPRe SR dostal poštou v októbri 
zborník na svoju domácu adresu a zvlášť 
dostali miestne pobočky a kluby zásielku 
so zborníkmi, aby mohli brožúrky rozdávať 
na svojich podujatiach SDR 2015, ale aj 
neskôr pri rôznych príležitostiach na propa-
gáciu LPRe SR v ich meste, okrese, VÚC, 
u najrôznejších sponzorov, lekárov, v regio-
nálnych médiách, a hlavne ľuďom, ktorí by 
o Lige mali vedieť a doteraz o nás nepočuli, 
takže aj v čakárňach u reumatológov.         

-jdc-
foto: Yvona Púčiková

ROKOV

2015

25 rokovLigy proti reumatizmuna Slovensku
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Udelenie Novinárskej pocty KROK 2014  

 
Povedali – napísali o nás a o témach blízko reumy 

a) Print
1. miesto 
Jozefovi Mačejovskému, za článok 
Svetový deň reumatizmu aj v Bardejove! 
v Ahoj Bardejov z 15.10.2014
2. miesto 
Martine Utešenej, za článok Čierne kosti 
v týždenníku Plus 7, č. 37/2014
3. miesto 
Monike Chybovej, za článok Reuma – 
ochorenie na celý život v časopise Nový 
čas pre ženy, č. 42/2014

b) Rozhlas
1. miesto 
Janke Bleyovej
a) za reportáž Reumatické ochorenia  
v rubrike PORADÍME z 03.10.2014  
v RTVS, Rádio Slovensko    

V rámci osláv Svetového dňa reumatizmu 
bola, tak ako po ostatných šesť rokov, sláv-
nostne udelená  Novinárska pocta KROK 
2014. V nominovaných príspevkoch domi-
novalo slovo reumatizmus, resp. reuma, 
život s reumatickým ochorením. V troch 
kategóriách – print, rozhlas a televízia sú-
ťažilo 14 príspevkov. Od 1.5. do 30. 9. 2015 
bolo príspevkom pridelených 1540 hlasov. 
Sme radi, že sa v médiách objavuje stále 
viac informácií o tomto neradostnom auto-
imunitnom ochorení – o reume. Kým pred 
rokmi bolo slovo “reuma“ pre mnohých spá-
jané s chorobou seniorov, postupne sa nám 
darí informovať, že zápalové reumatické 
ochorenie, akým je aj reumatoidná artritída 
(RA), postihuje aj mladšiu generáciu pacien-
tov, ba aj malé deti. Vďaka medializácii a ini-
ciatívam LPRe SR je o reume počuť stále 
častejšie. Obraz informácií a vedomostí  
o tomto ochorení sa tak rozširuje, čím sa po-
máha včasnej diagnostike a predchádzaniu 
trvalého poškodenia kĺbov. 
Dôkazom je aj obsah jednotlivých súťaž-
ných príspevkov, v ktorých približujeme ve-
rejnosti životné príbehy ľudí a ich boj s touto 
špecifickou chorobou. Niekedy stačí aj milé 
slovo ako povzbudenie pre ľahšie prekoná-
vanie ťažkostí v prežívaní každého dňa. 
Zato patrí úprimná vďaka všetkým pri-
spievateľom, novinárom a protagonistom  
príspevkov. 

Výsledková listina

b) za reláciu Reumatické ochorenia  
v relácii POHOTOVOSŤ s reumatológom 
Doc. Zdenkom Killingerom z 06.10.2014 
v RTVS, Rádio Regina Bratislava
2. miesto 
Ivete Pospíšilovej za reportáž Centrum 
sociálno-psychologickej podpory  
v Piešťanoch  z 08.09.2014 v RTVS, Rádio 
Regina Bratislava

a) Televízia
1. miesto
Autorom Jane Pifflovej-Špankovej 
a Robertovi Valovičovi za reláciu 
Ambulancia – Reuma je ako ďalšie dieťa 
(materstvo a reuma) v RTVS 
z 09.12.2014
2. miesto 
Autorom Štefanovi Hijovi a Darine 
Kostíkovej za  reportáž Trpiacich 
reumou je 350 miliónov v TV Bardejov 
z 21.10.2014
3. miesto 
Dámsky klub v RTVS, Karin Majtánovej, 
Andrei Chabroňovej, Ivete Malachovskej 
a Soni Müllerovej
a) Dámsky klub – (hosť: MUDr. Elena 
Košková), téma: Juvenilná idiopatická 
artritída, 22.01.2014
b) Dámsky klub – (hosť: MUDr. Elena 
Ďurišová), téma: DNA, zvýšená hladina 
kyseliny močovej – postihnutie kĺbov aj 
vnútorných orgánov, 28.04.2014
c) Dámsky klub – (hosť: MUDr. Elena 
Ďurišová), téma: Reumatoidná artritída 
a kvalita kostí (aj s nadväznosťou 
na osteoporózu pri tomto ochorení), 
26.05.2014
d) Dámsky klub – (hosť: prof. MUDr. Jozef 
Rovenský), téma: Reumatické ochorenia 
a materstvo, 29.09.2014
4. miesto 
Blanka Dóková z TA3 za reportáž  
Aj reumatici majú svoj Svetový deň, 
12.10.2014
5. miesto 
TV Markíza za Teleráno
a) Teleráno 2.5.2014, Tamara Cho, téma: 
Reumatoidná artritída – zlá reuma (hosť: 
MUDr. Elena Ďurišová)
b) Teleráno 10.10.2014, Tamara Cho, 
téma: O reumatoidnej artritíde pri 
príležitosti Svetového dňa reumatizmu 
(hostia: Natálka a Ivana Antošové, MUDr. 
Elena Ďurišová) 
6. miesto 
Kristíne Hamárovej z RTVS, Správy 
RTVS o 19. hod. za reportáž Matkou aj 
s reumatizmom z 11.10.2014
7. miesto 
Matejovi Strculovi z TV JOJ za rozhovor  
Osteoporóza – tichý zlodej kostí – 

postihuje obidve pohlavia a všetky 
vekové skupiny s MUDr. E. Ďurišovou 
zo dňa 20.10.2014
8. miesto 
Danielovi Levickému Archlebovi z TV 
JOJ za reportáž v Spravodajstve TV JOJ 
Reuma a deti z 23.09.2014
9. miesto 
Simone Frantovej z TA3 za reportáž 
Reuma postihuje aj stovky detí, 2.5.2014

Absolútnym víťazom novinárskej súťaže 
KROK 2014 sa stala relácia Ambulancia 
s názvom “Reuma je ako ďalšie dieťa” 
(materstvo a reuma) v RTVS z 09.12.2014, 
ktorá získala 247 hlasov. Hlavné prota-
gonistky príbehu boli Inka a Kristinka 
Regiecové. Ďakujeme aj ďalším pacientom 
a lekárom, ktorí v relácii vystúpili. 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. 
venovali absolútnym víťazom, novinárke 
a hlavnej aktérke víkendový relaxačný 
pobyt v hoteli Danubius Health Spa 
Resort Esplanade**** Ceny odovzdala za 
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 
pani Martina Minárechová z Obchodného 
oddelenia.                             

-dmik- a -jdc-
foto: Yvona Púčiková                                                            

Print:
Ženský web* (10.10.2015)
12. október - Svetový deň reumatizmu

TOPky* (12.10.2015)
Reuma nie je choroba seniorov: 
Svetový deň artritídy upozorňuje 
na včasnú diagnostiku!

Markiza.sk* (12.10.2015) 
Je to v našich rukách! Skorá diagnostika 
môže zachrániť aj vaše kĺby

PLUSKAZdravie.sk* (12.10.2015) 
Reuma je hlavne bolesť! Viete, čo vám 
môže pomôcť?

FEMINITYZdravie.sk* (12.10.2015)
Je to v našich rukách! Skorá diagnostika 
môže zachrániť aj vaše kĺby

Piešťanský týždeň, (16.10.2015), 
reportáž z podujatia SDR

Časopis Slovenka* (pripravujeme)

Časopis Zdravie* (pripravujeme)  

RTVS Rozhlas: 
Zvukové spoty* (08.-14.10.2015)
„Je to v našich rukách“ na hlavnom okruhu 
SRo, Slovensko

SRo, Rádio Regina BA* (14.10.2015) 
Rádio budík, Janka Bleyová, 
reportáž zo SDR

SRo, Rádio Regina Bratislava* 
(20.10.2015), Vademecum, Detská reuma, 
s hosťom MUDr. Tomášom Dallosom, 
moderátorka: Janka Bleyová

SRo, Rádio Regina (30.09.2015) 
Reuma často trápi aj mladé ženy, 
Iveta Pospíšilová

SRo Rádio Regina (10.10.2015) 
Bibiána Ondrejková, 
„Aký budete mať víkend?“

RTVS, Rádio Regina Banská Bystrica 
(12.10.2015) Jozefína Mikovínyová, 
hosť: ortopéd

Regionálne médiá:
Ahoj Bardejov 
Bardejovská televízia (BTV)
TV Centrál Topoľčany
Púchovská televízia
TV Locall, s.r.o. v Lučenci
a ďalšie...

Televízie: 
RTVS, Správy RTVS* (10.10.2015 19.h.) 
reportáž zo SDR, Dominika Kusá

TV MarkízaTELERÁNO* (12.10.2015) 
Lenka Šóošová a Roman Juraško, 
Reuma vás môže priviesť na mizinu, 
hosťky: Majka, Sonička a AlenkaGarajové

RTVS, Dámsky Klub* (14.10.2015) 
Reuma u detí, MUDr. Dagmar Mozolová

TA3* (17.10.2015) 
Reuma nesúvisí s vekom, Lenka Ježová, 
respondentky: MUDr. Mozolová 
a pacientka Lucia Baánová

TV Markíza* Reflex (23.10.2015 o 17.20) 
respondentka Sima

TIVI.sk* reportáž (20.10.2015), 
MUDr. Dagmar Mozolová

RTVS, Dámsky klub (30.09.2015) 
Atypické prejavy reumy, 
MUDr. Roman Jančovič  

RTVS, Dámsky klub ( 09.10.2015) 
Osteoporóza, MUDr. Elena Ďurišová

TV KARPATY (26.10.2015)
Diskusia: Výmena ramenného kĺbu 
v Piešťanskej nemocnici

Príspevky boli odvysielané v kampani SDR 2015 „Je to v našich rukách!“ (sú označené*), ale aj z vlastnej iniciatívy a podľa programovej 
štruktúry niektorých médií.
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Svetový deň reumatizmu v NÚRCH-u Piešťany   

 
Kedy je kúpeľná liečba
hradená zdravotnou poisťovňou?   

Kampaň SDR 2015 s názvom „Je to v na-
šich rukách“ aktívne podporili zdravotné 
sestry NÚRCH-u v Piešťanoch tým, že sa  

12. októbra obliekli do tričiek s logom SDR a 
odfotili sa s typickým gestom HIGH 5 (tľap-
nutím oboch rúk nad hlavou).

Ďakujeme, sestričky naše! Veľmi si vašu 
podporu vážime.

foto: -KK-

Kúpeľná liečba môže byť hradená zdravot-
nou poisťovňou z verejného zdravotného 
poistenia pri splnení podmienok uprave-
ných v zákone č. 577/2004 Z.z. o rozsa-
hu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na 
základe verejného zdravotného poistenia a 
o úhradách za služby súvisiace s poskyto-
vaním zdravotnej starostlivosti.

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na pred-
chádzajúcu ústavnú alebo ambulantnú sta-
rostlivosť o pacienta. Zdravotná poisťovňa 
schvaľuje kúpeľnú starostlivosť podľa zá-
kona o rozsahu zdravotnej starostlivosti 
uhrádzanej na základe verejného zdravot-
ného poistenia. 

Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odbor- 
ný) lekár na základe zdravotného stavu 
poistenca. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na 
kúpeľnú starostlivosť“ a k Návrhu na kú-
peľnú starostlivosť doloží potrebné výsled-
ky vyšetrení, prípadne odporúčania.

Pacient by mal Návrh podpísať, 
môže uviesť aj svoje telefónne čís-
lo pre uľahčenie kontaktu so zdra-
votnou poisťovňou. Kompletne vypl-
nený Návrh s prílohami musí byť do  

zdravotnej poisťovne doručený najne-
skôr šesť týždňov pred uplynutím doby 
indikácie.

Pacient so zdravotným postihnutím, vy-
žadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kú-
peľnej liečbe môže požiadať poisťovňu  
o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Takú-
to požiadavku je potrebné uviesť priamo  
v Návrhu na kúpeľnú starostlivosť, pri-
čom lekár, ktorý návrh vypĺňa, musí po-
trebu sprevádzania pacienta odôvodniť.  
V prípade schválenia čiastočnej úhrady 
za sprievodcu zdravotná poisťovňa uhrá-
dza náklady na jeho pobyt vo výške 4,98 
€ za deň pobytu. Zvyšok ceny pobytu  
v kúpeľnom zariadení si sprievodca hradí sám. 

Náklady spojené s dopravou do kúpeľného 
zariadenia a z kúpeľného zariadenia zdra-
votná poisťovňa poistencom neprepláca.
Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať je-
denkrát v kalendárnom roku len na základe 
odporúčania lekára špecialistu, pri splnení 
všetkých zákonom stanovených podmienok.
Zdravotná poisťovňa v súlade s uvedeným 
zákonom posúdi úhradu kúpeľnej starostli-
vosti.  Zdravotná poisťovňa bude poistenca  
o výsledku písomne informovať.

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostli-
vosť so spôsobom úhrady „A“
Zdravotná poisťovňa hradí kúpeľné procedú-
ry, stravovanie a ubytovanie v štandardných 
podmienkach.

Poistenec hradí 1,66 € za stravovanie  
a pobyt na lôžku za každý deň v liečeb-
ných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu.  
O nadštandardných podmienkach kúpeľ-
ných doplatkoch sa poistenec informuje  
v kúpeľnom zariadení. Poistenec si hradí 
daň za ubytovanie.

Zväčša ide o pobyt na 28 dní. Jedná sa naj-
mä o pooperačné stavy. Pri niektorých diag-
nózach je pobyt  21 dní.

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostli-
vosť so spôsobom úhrady „B“
Zdravotná starostlivosť je plne hradená  
z verejného zdravotného poistenia, služby  
z verejného zdravotného poistenia hrade-
né nie sú. To znamená, že poisťovňa hra-
dí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí 
ubytovanie, stravu a daň z ubytovania. Ide 
o pobyt na 21 dní. 

(zdroj: SLK PN a internet)

Správy z centrály LPRe SR 

Sociálne okienko 

Vzdelávanie a prevencia

3. Medzinárodné stretnutie zástupcov RL ČR a LPRe SR

Motivačno-vzdelávací kurz lídrov z MP a klubov (2/2015) 

Už po tretíkrát sa uskutočnilo pracovné  
Medzinárodné stretnutie zástupcov 
RL ČR a LPRe SR. Tentoraz to bolo opäť  
v Piešťanoch 4. – 5. júla 2015 v hoteli 
Magnólia. Za každé OZ sa na podujatí zú-
častnili po tri zástupkyne OZ. Hostiteľskou 
organizáciou bola Revma liga ČR s partner-
skou pomocou AbbVie, aj keď (paradoxne), 
na slovenskej pôde. Bol to však zámer, lebo 
hlavnou témou stretnutia bola teoretická  
i praktická ukážka toho, ako sa pracuje s 
najmladšou generáciu reumatikov v Klu-
be Kĺbik na Slovensku. Poskytli sme im aj 
praktické ukážky a stretnutia s účastníkmi 
Rekondično-integračného pobytu Klubu 
Kĺbik 2015, ktorý práve od nedele začínal  
v Magnólii.

Predsedníčka RL ČR Edita Müllerová na 
úvod zahájila podujatie svojou prezentáciou  

o vydarených krokoch RL a možnostiach 
využívania mobilných aplikácií pre pacien-
tov s reumatickými  ochoreniami. 

Za LPRe SR prednáškami prispeli všetky 
tri delegátky. Predsedníčka LPRe SR Jana  
Dobšovičová Černáková predniesla prezen-
táciu s názvom „Quo vadis Klub Kĺbik?“ kde 
zhrnula históriu, súčasnosť i plány Klubu  
Kĺbik od roku 1998 – 2015. Darina Kostíková  
prezentovala svoj príbeh dobrovoľníčky.  
Petra Balážová (Bednárová) sa venovala  
pôsobeniu a plánom mládežníckej organizácie 
reumatikov pri EULAR PARE  Young PARE, 
ktorého je zakladajúcou predsedníčkou.
Medzinárodné podujatie bolo z oboch  
zúčastnených strán hodnotené ako vydare-
né a prínosné pre ďalšiu spoluprácu.     
                                                     

-red-

V Piešťanoch 10. – 11. 10. 2015 sa usku-
točnil druhý tohtoročný Motivačno-vzde-
lávací kurz lídrov z miestnych pobočiek  
a klubov LPRe SR. V programe bolo niekoľko  
nových a zaujímavých úloh, ktoré mali 
účastníkom umožniť priamo sa zúčastniť 
na prípravách a realizácii SDR 2015. Prvý 
deň M-V kurzu sa uskutočnil (tzv. v teréne)  
na slávnostnom podujatí, celoslovenskom 
stretnutí reumatikov pri príležitosti SDR. 
Druhý deň M-Vk sme zahájili hneď po  
raňajkách v Penzióne Hellene tým, že sme 
podrobne rozobrali priebeh slávnostného 

podujatia SDR. Každý účastník kurzu mal 
možnosť osobne sa vyjadriť a predniesť  
v diskusii svoje postrehy a hodnotenia.  
Zámerom bolo aj to, aby sa zástupcovia MP/K  
v budúcnosti nebáli naplánovať a zrealizo-
vať podobné kultúrno-spoločenské poduja-
tia aj v ich mestách. Je dlhoročným záme-
rom Ligy, aby sa činnosť v jej pobočkách 
viac orientovala aj smerom k mestu a jeho 
obyvateľom. Hlavne pri takých príležitos-
tiach, ako je SDR. Práve vtedy je vhodné 
vyzvať k spolupráci či k partnerstvu samo-
správu a ďalšie OZ v meste s podobným 

zameraním, seniorské organizácie, školy  
a pod. Máme už prvé lastovičky, kedy  
miestne pobočky prizývajú na svoje poduja-
tia napr. seniorov, ale hlavne aj primátorov,  
regionálne televízie a zástupcov redakcií 
časopisov. 

Centrála LPRe SR im k tomu poskytuje  
maximálnu podporu a servis či už v podobe 
inštrukcií, tlačových správ, rôznych propa-
gačných materiálov, ale i v rámci celoplošnej 
mediálnej kampane, ktorá informuje o SDR 
a hlavne o úskaliach života s reumatickým 
ochorením. Aj týmto spôsobom sa vo vše-
obecnosti dostáva do povedomia viac infor-
mácií o možnostiach liečby. Taktiež hlavne 
v rámci prevencie nezanedbať príznaky 
ochorenia, výzvy k návšteve lekára, lebo  
jedinou záchranou pred trvalým poškodením 
kĺbov je včasná diagnostika a nastavenie  
správnej liečby.                                                                                                  

-jdc- 
foto: Jozef Tryzna
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„Okrúhle stoly“ 
NROZP

Seminár
v oblasti účtovníctva MNO

Pacient a liek kurz SZU  

Národná rada občanov so zdravotným  
postihnutím v SR zorganizovala 4. a 11. 
novembra 2015 v Bratislave Okrúhle stoly 
v rámci projektu Podpora spolupráce MNO 
pri účasti na implementácii a monitoringu 
uplatňovania Dohovoru OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím. Za LPRe 
SR sa na podujatí zúčastnila JUDr. Zuzana 
Žatkovičová. 

-red-

Dňa 13.11.2015 sa uskutočnil v Bratislave 
seminár v oblasti účtovníctva MNO v rám-
ci realizácie národného projektu Zvyšova-
nie transparentnosti neziskového sektora  
a kvality služieb poskytovaných neziskovými  
organizáciami cez mechanizmus akreditácie  
mimovládnych neziskových organizácií 
(MNO). Projekt prebiehal od marca 2014 
do konca roku 2015 a je realizovaný vďaka  
podpore z Európskeho sociálneho fondu  
v rámci Operačného programu Zamestna-
nosť a sociálna inklúzia.
Cieľom projektu je vytvoriť otvorený in-
formačný systém, ktorý zabezpečí vyššiu  

mieru transparentnosti, profesionality, kvality  
ľudských zdrojov a kvality služieb MNO. 
Zároveň sa tým sleduje zefektívnenie ma-
nažmentu verejných financií na strane  
poskytovateľov i prijímateľov. 
V projekte boli naplánované vzdelávacie  
a poradenské aktivity: kurzy projektového  
a finančného manažmentu, kurzy verejného 
obstarávania, daňovo-účtovné poradenstvo 
a priebežný účtovný audit s cieľom overenia 
úrovne vedenia účtovníctva u MNO. Všetky 
informácie nájdete na www.minv.sk/?ros            

-mb-

Dňa 19. novembra 2015 pokračoval tema-
tický kurz kontinuálneho vzdelávania na 
Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bra-
tislave – Lekárskej fakulte, Pacient a liek. 
Pacienti potrebujú podporu, aby sa stali 
rovnocennými partnermi vo vzťahu so zdra-
votnými pracovníkmi pri zvládaní ich stavu. 
Pacienti môžu urobiť informované rozhod-
nutia o svojom zdraví, ak sú schopní sa  
dostať ku všetkým relevantným informáciám  
v ľahko zrozumiteľnej podobe.
MUDr. Katarína Kafková, prezidentka Asoci-
ácie na ochranu práv pacientov informovala 
o aktivitách v roku 2015, napr.:
AOPP poskytuje poradenstvo na základe  
osobného podania klientov, mailom  
poradna@aopp.sk, alebo telefonicky na čísle 
0903 711 117 v čase 9:00 – 16:00 v pracov-
né dni. Klienti môžu prísť do Hotela ECHO  

v Bratislave, Prešovská 39, 1. poschodie 
osobne počas úradných hodín poradne,  
a to v utorok a štvrtok od 9.00 do 13.00 hod. 
Najčastejšie otázky majú pacienti v oblasti 
zdravotníctva (ročné zúčtovanie zdravotného  
poistenia, schvaľovanie kúpeľnej liečby, 
schvaľovanie inovatívnych liekov procesom 
mimoriadneho dovozu liekov, vyhľadanie 
zmluvného lekára a informácie, ako sa dostať  
k zdravotnej starostlivosti hradenej z verej-
ného zdravotného poistenia, sťažnosti na  
neetické chovanie lekárov, sťažnosti na po-
skytovanie zdravotnej starostlivosti, vybera-
nie poplatkov, určovanie lekárne pacientovi  
a iné) a oblasť sociálneho zabezpečenia, naj-
mä nárokovateľnosť sociálnej jednorazovej 
dávky – príspevku a štandardných sociálnych 
dávok, spôsob vybavovania nároku, vysvetľo-
vanie kompetencií príslušných úradov a ďalšie. 

AOPP sleduje predkladané návrhy noviel 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pripomienkovala návrh Zákona o športe, 
ktorým mali byť odčerpávané prostriedky 
verejného zdravotného poistenia napr. na 
stavbu štadiónov. 
AOPP pripomienkovala Národný program 
starostlivosti o pacientov so zriedkavými 
chorobami, a to z dôvodu potreby zabezpe-
čenia jeho finančného krytia. 
Veľkou témou bol aj návrh Štátneho  
rozpočtu na rok 2016 a otázka výšky odvo-
dov za poistencov štátu.
Tematický kurz kontinuálneho vzdelávania 
pacientov na Slovenskej zdravotníckej uni-
verzite v Bratislave – Lekárskej fakulte bude 
pokračovať aj v budúcom roku. V prípade 
záujmu je možné sa ho zúčastniť.

 -mb-

 
Čerpanie PN-ky   

Bratislava 15. októbra (TASR) - Sociálna 
poisťovňa (SP) upozorňuje, že ak dočas-
ná pracovná neschopnosť poistenca trvá 
dlhšie a prechádza z jedného mesiaca do 
nasledujúceho, poistenec musí doručiť prí-

slušnej pobočke poisťovne, ktorá mu nemo-
censké vypláca, Preukaz o trvaní dočasnej 
pracovnej neschopnosti.

Spravidla pred koncom kalendárneho me-
siaca ho vystavuje ošetrujúci lekár. Tento  
doklad treba doručiť vždy najneskôr do piate-
ho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  
za ktorý má byť nemocenské vyplatené. Ak 
má do tohto dňa pobočka SP vyplácajúca  
nemocenské k dispozícii všetky potrebné 

doklady, dávku vyplatí v riadnom výplatnom  
termíne, v opačnom prípade sa dátum  
výplaty posunie.

Nemocenské dávky sa vyplácajú mesač-
ne pozadu v lehotách určených Sociálnou 
poisťovňou, pričom výplatný termín je ur-
čený spravidla okolo 20. dňa kalendárneho  
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca. 

(zdroj AOPP)

Vzdelávanie a prevencia 

TVORIVÉ DIELNE – Kreatívna rehabilitácia 

Prezentácia Centra sociálno-psychologickej podpory  

Vianočný stromček  

Pozvali nás, aby sme informovali na Akadémii autoimunitných  
ochorení pre špecializované zdravotné sestry o činnosti a poslaní 
CS-PP. Partnerom akadémie bola spoločnosť AbbVie s.r.o. Podujatie  
sa uskutočnilo 20. – 21. novembra 2015 v Grand Hoteli Permon  
v Podbanskom. S prednáškou vystúpila sociálna pracovníčka  
Centra Mgr. Silvia Lišková. Auditórium jej prednáška mimoriadne  
zaujala, hlavne poznatky z praxe a najčastejšie otázky klientov.

CS-PP poskytuje základné sociálne poradenstvo v stredu od 15.30 do 
17.30 h. Objednať sa môžete na 0905 784 512.
Psychologické služby poskytuje PhDr. Alena Heřmánková vo štvrtok 
od 14.00 do 16.00 h. Objednať sa môžete na 0915 180 688.

-jdc-
foto: -PG-

Návod ako na to:

Fotografia 1: 
Pripravíme si lepiacu tavnú pištoľ, nožnice, 
polystyrénový kužeľ, farebné guľôčky na 
zdobenie, vatové tampóny na odličovanie. 
Kužeľ môže byť i z iného materiálu, dôležité 
je, aby bol pevný a stabilný.

Fotografia 2: 
Tampóny rozstrihneme nožnicami na dve 
polovice a zlepíme rožkami k sebe.  
Pripravíme si ich čo najviac, aby sme  
ich potom mohli priamo lepiť na kužeľ. 

Fotografia 3: 
Začíname lepiť odspodu (pekne dookola)  
- jeden tampón vedľa druhého – jemne, 

nepučiť a príliš netlačiť, aby nám ostal 
zachovaný pekný tvar, do ktorého budeme 
vlepovať guľôčky. Polepíme takto celý kužeľ 
– fotografia 4, 5

Fotografia 6: 
Po oblepení celého kužeľa vlepíme do 
tampónov guľôčky, alebo rôzne iné drobné 
ozdôbky. Môžu to byť drobné farebné gom-
bíky, koráliky, odstrižky farebných stužiek  
a iné, podľa vlastnej fantázie. Na špic prile-
píme hviezdičku.

Veselé kreatívne a zdravé Vianoce  
všetkým praje Zuzana Bendíková

foto: -ZB-
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LPRe – Miestna pobočka Bardejov      

Aktivity bardejovských 
reumatikov 

Prvýkrát sme sa v bardejovskej miestnej 
pobočke Ligy proti reumatizmu stretli na 
výročnej členskej schôdzi koncom februára 
vo veľmi peknom zariadení Senior Centrum 
v Bardejove. Keďže vieme, že na týchto 
podujatiach sa stretáva väčšina členov, 
chceli sme spojiť účelnosť s užitočnosťou. 
Naša pani predsedníčka pozvala  pani 
MUDr. Zbyňovskú a asistentku p. Müllerovú 
z bardejovského Ústavu verejného zdra-
votníctva. Obidve nám v priebehu schôdze 
robili vyšetrenia cholesterolu, pomeru sva-
loviny a tuku na našom „telesnom zariade-
ní“ v závislosti od hmotnosti, a iné podobné 
terénne vyšetrenia. Mnohí sme tento úkon 
podstúpili prvýkrát v živote a kto ešte ne-
vedel všetko o sebe, získal aspoň pred-
bežnú informáciu a mohol sa zariadiť podľa  
výsledku, ktorý hneď dostal.  

Tešíme sa, že každý utorok môžeme cvičiť  
v telocvični Senior centra, ktorá je veľmi 
dobre vybavená. Od marca sa tam sku-
točne stretávame – na cvičenie, aj debatu. 
Cvičiteľkou je naša členka. Berie to veľmi 
zodpovedne. V rámci týchto cvičiacich utor-
kov na Deň mozgu nás zase potešila pani 
MUDr. Zbyňovská veľmi podrobnou pred-
náškou a ako bonus si pre nás pripravila 
p. Müllerová psychologický test. No nepí-
sal sa ľahko, mladší boli určite pohotovejší  
a rýchlejší.

Pokorili sme aj zrekonštruovanú Kyslí-
kovú dráhu v Bardejovských Kúpeľoch.  

Viacerí z nás „kysličku“ poznali ešte za 
starých čias a po rokoch si ju vo vyno-
venom šate potrebovali pripomenúť. 
Keďže posledný aprílový týždeň sľubo-
val konečne pekné a teplé počasie, roz-
hodli sme sa vybrať na spoločnú túrič-
ku. Stretlo sa nás skoro polovica členov 
MP. Na chrbtoch ruksaky s „proviantom“, 
lebo sme si povedali, že ako odmenu za 
zdolanie, si každý opečie čo si priniesol. 

Lesný terén nám ubiehal, cesta sa štverala 
do mierneho kopčeka a po nejakej chvíli sa 
nám objavili prvé cvičebné náradia s pres-
ným popisom, ako sa má cvičiť. Veru, že sa 
našli aj medzi nami „krivými“ a neohybný-
mi  šikovní a vrtkí. Prekvapili a vyrazili dych 
– možno aj sebe, že to dokázali. Nakoniec 
sme našli aj  ohnisko s oddychovými lavi-
cami, chlapi sa postarali o oheň a bola ope-
kačka  jedna radosť. Čo sa „navarilo“, to sa 
zjedlo a po oddychu a pokeci, sme sa vracali 
okruhom naspäť.

Prežili sme pekné popoludnie v pohybe, de-
bate a plánoch na ďalšiu túru o týždeň. Vy-
brali sme si Zborovský hrad.     

V prvú májovú nedeľu sme sa vybrali na 
Zborovský hrad. V minulom roku sa nám to 
nepodarilo, o to sme radšej, že sa túru po-
darilo uskutočniť. O rekonštrukciu hradu sa 
zanietene stará združenie za záchranu Zbo-
rovského hradu, a to konkrétne Ing. Vladimír 
Kaminský (a ostatní nadšenci), ktorý ochot-
ne prišiel a predstavil nám jeho históriu. 

Tretí „BJ rekondičák“. V bardejovskej 
pobočke LPRe sa už stáva rekondičný po-
byt vo Vysokých Tatrách tradíciou. Aj tohto 
roku sme sa ho rozhodli stráviť v hoteli So-
lisko na Štrbskom Plese, lebo toto zaria-
denie nám prirástlo k srdcu a ponúka nám 
všetok komfort.

Keďže po minulé roky sme boli na pobyte  
v jesennom mesiaci september a tentoraz sa 
nám ponúkal pobyt v letnom júli, chceli sme 
zažiť Tatry aj v lete. Aby sme si ho mohli do-
voliť, prispela k tomu aj dotácia  mesta Bar-
dejov, ktorá bola štedrá a mestu bardejovskí 
reumatici za ňu ďakujú.

Prvým a teda aj cestovným dňom bol 22. júl 
2015. Cestovali sme po vlastnej osi – niekto-
rí autobusom, iní vlakom alebo autom. Toto 
odpoludnie sa nieslo v režime nezávislých 
prechádzok okolo jazera a kompletne sme 
sa stretli až na spoločnej večeri. Schválili 
sme si nenútený plán na nasledujúce dni tak, 
aby bol pobyt spojený aj s pohybom, túrami 
v rámci našich možností a samozrejme s re-
laxom, ktorý ponúka hotel Solisko vo svojich 
priestoroch. Nechýbala medzi nami ani naša 
masérka Anka, ktorá už má na tomto  pobyte 
nezastupiteľné miesto.

Najzaujímavejšou akciou sa zdal byť výlet 
na Lomnické sedlo, aj keď sme plánovali  
„vyliezť“ ešte vyššie, a to lanovkou na Lomnic-
ký štít. Nedožičilo nám to však počasie, lebo  
v stredu od obeda sa na „Lomničák“ chystali 
búrky a lanovky od toho času už nepremá-
vali. A tak sme sa vyviezli s „prestupovaním“ 
len na Lomnické sedlo, strávili tam asi 2 ho-
dinky a pohľad na oblohu nás hnal radšej sa 
odtiaľ stratiť. Búrka niektorých chytila pri pe-
šej túre na ceste do Smokovca ( pre poruchu 
lanovky), ale niektorí veru zamrzli priamo  
v sedle.  Na smiech nebol ani krízový stav 
na železničnej stanici v Starom Smokovci, 
keď nás (a strašné množstvo cestujúcich) 
na stanici bičoval ohromný lejak s krúpami.  
Nikto nepozeral, do ktorej električky nastu-
puje, lebo sa to v tom dave a „búrkanici“ ani 
zistiť nedalo. Nakoniec (hoci sa to v tých 
chvíľach ani  nezdalo) všetko dobre dopadlo  
a aj keď sme zmokli, sláva nášmu výletu! 
Ostatné dni sme museli prispôsobovať po-
časiu, lebo nastalo búrkovo-prehánkové  
počasie  a riskovať sme nechceli.

Ako predchádzajúce  rekondičné pobyty, aj 
tento bol výborný. Ponúkol z každého rožka  
troška, zmenu prostredia, pohyb, relax  
a nezabudnuteľné zážitky a pohľady z na-
šich krásnych hôr ...

Tešíme sa, že činnosť v našej pobočke 
funguje a prekvitá. Každý si tu môže nájsť 
priestor pre seba. Záleží len na jednotliv-
coch, ako tieto možnosti využijú.

Mája Matejová
foto: archív MP BJ

Miestne pobočky

LPRe – Miestna pobočka Ilava  

Je to už niekoľko rokov, čo sme aj v Ilave  
predstavili výstavu „Working Wonders“, 
ktorá putovala po rôznych metropolách 
Európy. Potešilo nás, že bola inštalovaná 
v našej malej považskej metropole v Ilave.  
Výstava bola o ľuďoch s reumatickým 
ochorením, ktorí sa zapájali do verejné-
ho života. Aj u nás platí, že členovia Ligy 
proti reumatizmu v našej pobočke sa chcú 
doň aktívne zapájať. A tak sme si do náš-
ho programu pre rok 2015 dali cieľ, ktorý 
môžeme nazvať “celoročné poznávanie“. 
Bolo to veľmi jednoduché v tom, že všetky 
miesta, ktoré sme navštívili, sme obohatili 
už počas cestovania informačným výkla-
dom s rôznymi témami. 

Celoročné poznávanie sme začali už  
v máji, a to prednáškou MUDr. Michala 
Slivku s témou „Choroby z potravín“. 96 
účastníkov prednášky  si vypočulo perfekt-
ný výklad a navyše sa mohli zapojiť do dis-
kusie. Rovnakú prednášku sme pripravili aj 
v kúpeľoch Nimnica, kde sme našli pocho-
penie pre naše aktivity u PhDr. Františka 
Halmeša. Ďalšie vedomosti sme získali  pri 
našich cestách za kúpaním. Tak sme sa 
dozvedeli, že geotermálny prameň v Pod-
hájskej má teplotu 80°C a že tejto vody  
vytečie z hĺbky 1 900 m na povrch 50 litrov  
za sekundu. Prvý vrt bol realizovaný už  
v roku 1973, v krátkom čase nato si oby-
vatelia Podhájskej v podstate vo svojej 

réžii vybudovali bazény. Komplexná rekon-
štrukcia bola vykonaná v r. 2003. Samo-
zrejme sme sa informovali aj o chorobách, 
liečbe ktorých je voda prospešná a ku  
ktorým patria aj reumatické ochorenia. Cestou  
do Podhájskej prechádzame cez Nitru  
a tu je ďalšie miesto s veľkým potenciálom 
informácií. Väčšinou vieme, že v Nitre sa 
konajú výstavy a veľtrhy, ale menej ľudí už 
vie, že Nitra má približne 80 000 obyvateľov.  
Sú tu 2 univerzity, je šiestym najväčším 
mestom na Slovensku a meno NITRA  
nesie aj vesmírna planétka č. 9543. A  čo 
viac, je to mesto naozaj veľmi pekné. Cel-
kom 6-krát sme sa zotavovali v Podhájskej 
a vždy bol autobus plný. Poskytovali sme 
informácie, ktoré nám pomáhali lepšie  
poznať krajinu a jej históriu. Zájazd v ok-
tóbri do ZOO v Lešnej na Morave bol ur-
čený hlavne deťom našich členov. Zámok 
Lešná je krásny vďaka anglikánskemu 
štýlu, ale pre deti je prioritou  zoologická 
záhrada.   

V zoologickej záhrade s 220 druhmi zvierat  
je čo obdivovať. Určite bývalý majiteľ zámku  
pán Josef Seilern ani netušil, že k jeho zbier-
ke vtáčích vajec a kolibríkov, ktorú zhromaž-
dil už v roku 1929, pribudnú postupne aj iné 
druhy zvierat, ktoré potešia každú detskú, 
ale i dospelú dušičku. 

Na posledný poznávací výlet sme sa vy-
pravili do maďarského mesta Győr. Výklad 
sme začali tak trocha zoširoka. V mestskej 
časti Ilavy v Klobušiciach je hrobka. Osob-
nosť, ktorá je tu pochovaná sa volá Gábor 

Ako si my reumatici  
v Bardejove žijeme
Kde bolo, tam bolo, na severovýchode Slo-
venska, blízko Poľska, i Ukrajiny (i do Ma-
ďarska neďaleko) bolo raz jedno krásne krá-
ľovské mesto ... uhádnete jeho meno? Nie je 
to ani Martinkov Klingáčov, ani Laktibradov, 
ba ani Lomidrevov. V minulosti ho však ľud 

pospolitý volal i Bártfa, i Bardiov, no teraz je 
to jednoducho   BARDEJOV !

A v tom meste i jeho okolí,  okrem zdravých 
ľudí, žijeme i my reumatici. Reuma bolí, kriví, 
krúti, ale veď to pozná každý, združený i ne-
združený v Lige proti reumatizmu. Rozhodli 
sme  sa však nepoddať sa a priečiť sa „Babe 
Reume“. Našli sme si také miesto, volá sa 

to Senior Centrum, kde sa s Babkou Reu-
mou bojovať dá. Sú tam komnatky na pokec, 
na schôdzovanie i na predvádzanie našich 
zručností, ale existuje aj miestnosť na ohý-
banie chorých hnátikov. Táto mučiareň sa 
volá telocvičňa! A aké všelijaké nástroje na 
mučenie sa tam nachádzajú? Neverili by ste 
vlastným očiam! Stroj zvaný bicykel, steper, 
rebriny, veľké nafúkané lopty, rôzne pomôc-
ky na získavanie a naťahovanie svalov – no, 
ľudkovia boží,  hrôza! 

Skalní sa tam stretávame a mučíme hnáty 
od februára každý utorok. A my chceme byť 
všetci skalní! Veľmi radi by sme medzi se-
bou videli aj ostatných spolutrpiteľov, lebo 
spoločne sa ľahšie trpí.

Táto - aj pozvánka je ladená rozprávkovo  
a v „Rozprávkove“ sa vždy všetko na dobré 
obráti. A naším heslom je: Kto príde, neodíde.                                      

  -MM-
Darina Kostíková, predsedníčka LPRe – 
MP Bardejov, bardejov@mojareuma.sk 
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LPRe – Miestna pobočka Košice   

Baross. Keď vystúpite v Budapešti, priamo 
zo železničnej stanice uvidíte jeho sochu.  
V Győri je nástenná doska Gábora Barossa 
na rovnako pomenovanej ulici a na radnici 
je jeho busta. Nezvyklé by sa mohli zdať 
návštevy predstaviteľov mesta Győr v Ilave  
a každoročné uctenie pamiatky Gábora 
Barossa priamo na mieste v Klobušiciach. 
Avšak predstavitelia nášho mesta sú v per-
manentnom kontakte s predstaviteľmi oveľa 
väčšieho mesta Győr. A tak sa každý v duchu 
pýta, prečo je to tak. A zistíte veľmi zaujíma-
vé veci. Gábor Baross bol náš krajan. Naro-
dil sa v roku 1848 v dedinke Pružina, ktorá je 
od nás vzdialená asi 20 kilometrov. Od roku 
1875 sa aktívne venoval politike a zastupoval 
v Uhorskom parlamente púchovsko-ilavský 
región a tiež mesto Győr. Postupne sa stal 
zo štátneho tajomníka  ministerstva spojov  
a verejných prác aj ministrom. Výrazne 
ovplyvnil vývoj pošty a telegrafu,  po jeho  
reorganizácii výrazne zlacneli poplatky za tie-
to služby. Bol autorom pásmového sadzob-
níka na železnici, čo dopravu po železnici 
zlacnelo a zjednodušilo, podporoval riečnu  
i železničnú dopravu a dal pripraviť aj pro-
jekty pre náš región. Je škoda, že nežil 
dlhšie, možno by sme dnes mohli používať 
vláčik na ceste z Ilavy na Zliechov, alebo  
z Púchova cez Pružinu až do Banskej Bystrice. 
Presadil dobudovanie železnice z Bratislavy 
do Žiliny. Zlé jazyky tvrdia, že to bolo preto, 

že chodieval za frajerkou práve do Klobušíc,  
a že to bolo obdobie, kedy prvý raz a aj na-
posledy zastavoval v Klobušiciach rýchlik. 
Faktom ale zostáva, že podporoval nielen 
rozvoj železníc, ale aj výstavbu mostov cez 
Tisu a Dunaj a aj ten, čo sa v súčasnosti  
rekonštruuje bol na konci 19. storočia otvo-
rený a dobudovaný hlavne vďaka jeho pod-
pore. A mesto Győr je na túto osobu, sloven-
ského rodáka, oprávnene hrdé. Ale mesto 
môže byť hrdé samo na seba. Je pekné, 
čisté, obklopené riekami Rába, Rábca a Du- 
naj, má asi 130-tisíc obyvateľov, je tu veľká 
fabrika, ktorá sa podieľa na výrobe automo-
bilov Audi. V Győri sa  zachovala  historická 
časť mesta, za čo sa mu dostalo ocenenie 
Unesca. Medzi významné osobnosti mesta 
patrí aj Ľudovít Štúr. Snažili sme sa zistiť, 
prečo o osobe Gábora Barossa nevedia  
ľudia viac. Zistili sme, že mu zrejme nebola 
naklonená doba, v ktorej pôsobil. Cestou 
do Győru sme si v autobuse zopakovali aj 
trochu z histórie. V roku 1866, keď prehralo  
Rakúsko vojnu s Pruskom, vznikol následne  
duálny štát Rakúsko-Uhorsko. Uhorský 
snem v roku 1867 uzákonil, že po celom Uhor-
sku sa bude používať len jazyk maďarský.  
Na toto nešťastné uzákonenie doplatili všet-
ky národnostné menšiny v Uhorsku, ale aj 
už existujúce slovenské gymnáziá a Matica 
slovenská. Pokiaľ ale posudzujeme prínos  
Gábora Barossa pre krajinu, je to prínos 

vysoko pozitívny a určite si zaslúži viac  
pozornosti. 

Aj o tom bolo naše poznávanie. A tak, keď 
to zhrnieme, približne 425 ľudí, členov  
našej pobočky i našich sympatizantov z Jed-
noty dôchodcov a Zdravotne postihnutých  
občanov, sa v roku 2015 zúčastnilo na našej 
ceste za poznaním. A zájazdom do Győru 
sme si pripomenuli nielen Svetový deň reu- 
matizmu, ktorý je každoročne 12. októbra, 
ale veľa sme sa aj naučili. My sme zájazd 
zorganizovali o deň neskôr a nachodili sme 
pri poznávaní mesta niekoľko kilometrov. 
Využili sme aj termálne kúpalisko Aqua  
Quelle na zregenerovanie tela i ducha. 
Samozrejme nás napadá, či sa to ľuďom 
páčilo, alebo nie. Viackrát sme sa stretli so 
známymi, ktorí sa už po našej akcii pýtali: 
„Prečo si mi nepovedal, aj ja by som išiel!“. 
A tak sme presvedčení, že sa naša snaha 
vyplatila.           

Josef Rosenbaum,
Foto: A. Balónová

Pozn.: Veľké poďakovanie za pomoc pri  
organizovaní našich podujatí patrí aj prof. 
MUDr. Petrovi Schmidtovi. 

Ľubomír Stratený, 
predseda LPRe – MP Ilava,

ilava@mojareuma.sk 

Október 2015 v MP 
Košice 

Mesiac október bol v našej MP Košice 
mimoriadne zaujímavý a odštartoval celý 
rad aktivít a podujatí. Možno práve preto, 
že v tomto mesiaci si pripomíname Sve-
tový deň reumatizmu a v tomto roku aj 
25. výročie založenia LPRe SR. V dňoch 
10.-11.10 2015 sa osláv tejto výnimočnej 
udalosti s krásnym programom v Pieš-
ťanoch zúčastnilo aj  7 našich členov,  
3 za MP, 2 členky za predsedníctvo  
a 2 za Klub Kĺbik. Naša MP a štyri naše 
členky Katarína Palková, JUDr. Zuza-
na Žatkovičová, Bc. Zuzana Bendíková  
a Ing. Elena Melicharová boli ocenené  

ďakovnou plaketou za dlhoročnú spolu- 
prácu a podporu venovanú osobám s reu-
matickým ochorením.

Po horúcom lete sme v októbri opäť obnovili 
pravidelné cvičenia, raz za týždeň, s našou 
obľúbenou cvičiteľkou Erikou Škvarekovou, 
ktorá je zároveň našou členkou, vyškolenou 
pre cvičenie s reumatikmi. 

V priebehu októbra 35 členov našej po-
bočky načerpalo nové sily na obľúbe-
nom päťdňovom rekondičnom pobyte na  
Šírave. Túto aktivitu podporila finančným 
príspevkom MČ Nad Jazerom, za čo sme 
veľmi vďační. Ubytovanie bolo ako tradične  
v hoteli Chemes, s plnou penziou. K spo-

kojnosti zúčastnených prispeli aj novozre-
konštruované priestory pre vodoliečbu, 
elektroliečbu, či rehabilitáciu. Program 
pobytu obsahoval predovšetkým liečebné 
procedúry: vodoliečba-perličkový kúpeľ 
alebo vírivka, klasická masáž, skupinové 
cvičenia v telocvični, parafínové teplé zába-
ly, elektroliečba-magnetoterapia, biolampa 
a iné. Okrem týchto liečebných aktivít náš 
program zahŕňal  rôzne  spoločenské či 
športové podujatia: slávnostné posedenie 
v prvý večer pobytu, turistická vychádzka 
lesom ku jazeru Vinné, spoločná návšteva  
Thermalparku Šírava, stolno-tenisový  
a šachový turnaj, spoločné posedenie  
v altánku spojené s opekaním a tombolou.  
Každý sa výborne bavil a pri spoločnej zá-
bave na chvíľu zabudol na svoje bolesti.  
A ako bonus: takmer celý pobyt nám prialo 
krásne počasie babieho leta. Ku príjemnej 
atmosfére prispeli aj nádherné farby jese-
ne okolitých lesov. A predovšetkým: počas 
celého pobytu medzi účastníkmi vládla 
spokojnosť, dobrá nálada a takmer rodinná 
pohoda. Svetový deň reumatizmu v našej 
MP sme si pripomenuli  tak ako každoroč-
ne, na akcii „Deň zdravia“ dňa 21.10.2015 
v spolupráci s pacientskou organizáci-
ou – košickou pobočkou SÚPO a klientmi  

zariadenia LUX, n. o., ktorí sa na túto uda-
losť vždy nesmierne tešia. Podstatou tejto 
aktivity je pohyb. Akýkoľvek pohyb, aký kto 
dokáže – beh, chôdza, na vozíku, s barlami  
i bez nich. Registrovalo sa 93 súťažiacich  
v štyroch kategóriách – bežci, vozičkári, bar-
ličkári a seniori. Pred štartom je spoločná  
rozcvička a potom už - Do toho! Víťazi 
boli všetci, pretože každý podával výkon  
s plným nasadením a prekonával sám seba. 
Ale predsa, len prví traja mohli byť ocenení 
medailou. V chladnom popoludní bolo treba  
pokračovať v pohybe a tak prišla na rad 
dobrá hudba a tombola, v ktorej boli všetci 
potešení malým prekvapením. Tešíme sa 
na spoločné stretnutie znovu o rok! 

A to ešte v októbri stále nie je všetko. Naje-
motívnejšou udalosťou bol „Beh pre Ota“ 
zorganizovaný v spolupráci so skupinou 

Active life dňa 27.10.2015. Active life spája 
ľudí, ktorí si chcú zabehať a stačila jedna 
úžasná myšlienka, spojiť tréningový beh  
s charitatívnym behom a dobrý skutok 
bol na svete. Prihlásilo sa a nakoniec aj  
odbehlo 4,5 km a 6,5 km trasu 102 bežcov 
s úmyslom nielen si zabehať, ale aj pomôcť. 
Oto má bechterevovu chorobu od svojich 
19-tich rokov.

K reume sa pridružili ďalšie ochorenia  
a operácie. Naučil sa žiť s veľkými boles-
ťami. Jeho stav sa zlepšil nasadením bio-
logickej liečby a tešil sa na syna, ktorý sa 
mal narodiť.  Časy, keď s nami Oto trávil 
príjemné chvíle na rekondičných pobytoch  
a vyhrával stolnotenisové turnaje, sú bohu-
žiaľ preč. V roku 2013 sa mu zhoršil zdra-
votný stav až tak, že sa dostal do kómy. 
Medzitým sa mu narodil synček. Osud ho 

síce „prebudil“ a pomaličky, vďaka rehabi-
litáciám a obetavosti manželky sa dostal 
na vozík, ale potrebuje ešte veľa síl, aby 
sa vedel tešiť a hrať so svojím potomkom. 
Celý výťažok z akcie bol darovaný Otovi. 
Takto získané peniažky mu pomôžu za-
bezpečiť tak potrebnú ďalšiu rehabilitáciu. 
Naši členovia síce nebehali, ale aspoň svo-
jou prítomnosťou prišli Ota podporiť. V cieli 
sme ocenili prvých troch bežcov pohármi  
a tričkami našej MP a rozdávali záujemcom 
informačné materiály o ťažkostiach ľudí  
s reumatickým ochorením. Táto akcia sved-
čí o tom, že aj v dnešnej dobe sa nájdu  
ľudia s dobrým srdcom, ktorí neváhajú  
pomôcť druhým. Ďakujeme.    

 -em-
Ing. Elena Melicharová, 
kosice@mojareuma.sk

foto: archív MP KE 

LPRe – Miestna pobočka Lučenec 

Svetový deň 
reumatizmu v Lučenci
Podľa schváleného plánu činnosti našej 
LPRe – MP Lučenec 16. októbra sme si pri-
pomenuli Svetový deň reumatizmu. Poduja-
tie sme propagovali formou plagátov, a tiež 
materiálmi vyhotovenými členmi pobočky  
a v spolupráci s našimi priaznivcami a sym-
patizantmi.
V deň konania bolo od rána mimoriadne 
nepriaznivé počasie. Mali sme veľké obavy, 
či sa akcia vôbec uskutoční. Do akcie boli 
zaangažovaní aj predstavitelia Mestského 
úradu v Lučenci prostredníctvom pani primá-
torky PhDr. Pivkovej . Pozvali sme aj deti zo 
ZŠ na Haličskej ceste č. 7 spolu s ich vycho-
vávateľkou p. Lukáčovou, ktorá je zároveň 
profesionálnou cvičiteľkou aerobiku.
Na naše prekvapenie sa udial zázrak.  
Hodinu pred začiatkom akcie prestalo pršať. 
Ako usporiadatelia sme boli rozhodnutí, že 
sa v miestnom parku stretneme za každých 
okolností pred 15:00 hod. Tak aj bolo. Ľudia 
sa začali schádzať a tiež prišli deti s pani 
vychovávateľkou. Milo nás prekvapila prí-
tomnosť regionálneho TV štábu televíznej 
spoločnosti Locall s.r.o. Urobili krátke šoty, 
stručné interview s JUDr. Agnesou Kvakovou,  

ktorá informovala hlavne o činnosti v našej 
LPRe – MP Lučenec. Napriek nedobrému 
počasiu sa zišlo neuveriteľných 48 riad-
nych členov a ďalších hostí. Za potlesku  
s prvými tónmi krásnej hudby začala pred-
cvičovať pani Lukáčová. Všetci prítomní  
začali spontánne cvičiť. Bol to krásny pohľad! 
Úsmev a dobrá nálada vládli na historickom 
mieste nášho krásneho parku. Obávali sme 
sa možného zhoršenia počasia, ale zrejme 
to „tam hore“ mysleli s nami dobre, lebo,  
čuduj sa svete, počasie vydržalo. Po trištvrte 
hodine relaxačného cvičenia sme poďakova-
li účastníkom vydareného podujatia. 
Pani primátorka PhDr. Pivková pochválila 
všetkých, od maličkých až po tých neskôr 
narodených za ich nasadenie a radosť  

z cvičenia i v náročnejších podmienkach. 
S deťmi sme sa rozlúčili malými darčekmi,  
z ktorých boli nadšené. Potom pani primátor-
ka pozvala prítomných do reštaurácie Biela 
labuť v miestnom parku na občerstvenie, 
ktoré zabezpečil Mestský úrad Lučenec.  
Čakala nás chutná kapustnica, ktorej bolo až 
– až, veru aj na dupľu ostalo. Veľmi si vážime  
spoluprácu s vedením mesta a už dnes 
sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia. 
Predseda MP pán Viktor Kvak s nadšením  
fotografoval, aby sme mali vydarenú akciu aj 
riadne zdokumentovanú. 

Viktor Kvak, 
predseda LPRe – MP Lučenec, 

lucenec@mojareuma.sk
foto: -VK-
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LPRe – Miestna pobočka Martin      

 
LPRe – Miestna pobočka Poprad      

 
LPRe – Miestna pobočka Púchov      

Čas uteká a nie a nie ho zastaviť. My sa 
snažíme udržať s ním aspoň trocha  krok. 
Prešla jar, leto, kedy sme tento čas preží-
vali na športových hrách, prechádzkach  
a tak utužovali telesnú i psychickú kondí-
ciu, no najmä sme obohacovali vzájomné 
vzťahy. Ani kultúra nám nebola vzdialená. 
Prežívali sme a nadchýnali sa divadelnými  
predstaveniami v Košiciach, Bratislave, 
Banskej Bystrici dejmi a výkonmi hercov. 
Galérie a literárne múzeum nás poučili  
a potešili vernisážami. Dr. Ján Prostred-
ný vystavoval svoje diela v múzeu SNP 
v Banskej Bystrici. Je úplne jedno, koľko 
máme rokov. Najdokonalejší je ľudský cit, 
ktorý máme vo svojich srdciach a tento 

krásny cit sme si vzájomne želali, dávali  
a prijímali.
Praha, iste prekrásne a inšpiratívne mesto. 
To sme si dopriali vidieť a prežiť tam krásne  
spoločné chvíle. Viete si predstaviť lepšiu 
odmenu, ako keď absolvujúci účastníci 
okrem iného povedia: “Bol to môj sen, už 
môžem zomrieť.“ 
Organizátori p. Prostredná, p. Sládeková 
a najmä Mgr. Janka Kalivodová pripravili  
zaujímavý program, trasu a zabezpečili 
veľkú zľavu, ktorú sme získali ako dotáciu. 
Navštívili sme Múzeum voskových figurín, 
Hradčany, Valdštejnský palác a jeho záhrady,  
ako aj priestory Senátu. Ubytovaní sme boli 
priamo v centre Prahy. Dojmy z výletu do 

Prahy v nás pretrvávajú  a budú nás oboha-
covať nadlho.
26.9.2015 získala p. Mgr. Elena Prostredná 
titul „ŽENA ROKA“, ktorý jej udelil primátor 
mesta Martin ako cenu Mesta. V mesiaci  
október bol p. Mgr. Prostrednej poslaný  
Ďakovný list od predsedníčky Spolku  
Živena od p. Magdy Vašáryovej za vzornú 
reprezentáciu Živeny, za obetavú prácu  
v prospech vzdelávania, šírenia kultúry, 
za pomoc seniorom a ťažko postihnutým 
občanom.

Mgr. Elena Prostredná, 
predsedníčka LPRe – MP Martin, 

martin@mojareuma.sk

Výbor MP Poprad sa schádza štvrťročne  
a riadi sa schváleným plánom práce.
V mesiaci jún sme mali Výročnú členskú 
schôdzu našej MP spojenú s posedením 

pri guľáši v Spišskej Teplici v altánku nášho 
aktívneho člena Michala Kubíka. Akcia bola 
spojená s lekárskou prednáškou MUDr.  
N. Rovderovej. Túto akciu môžeme hod-
notiť ako veľmi úspešnú, o čom svedčí aj 
priložená fotografia. Cítili sme sa výborne!
V mesiacoch júl a august sme sa zúčastnili 
na viacerých podujatiach, napr. na folklór-
nom festivale v Liptovskej Tepličke, ale aj 
na country-víkende Šuňava. Naši členovia 
navštívili termálne kúpaliská v Podhájskej  
a vo Vrbove. 
Dňa 16.10.2015 sme v rámci Svetového 
dňa reumatizmu, ktorý bol 12.10.2015,  
zorganizovali stretnutie reumatikov. Žiaľ,  

nevyšlo nám počasie, bolo chladno a pršalo,  
čo sa negatívne prejavilo na počte účast-
níkov. Prišlo 16 členov. Na akcii sa rozprá-
valo o činnosti Ligy a jej cieľoch. Rozdali 
sme upomienkové predmety a letáky, ktoré 
nám zabezpečila centrálna Liga proti reu-
matizmu SR. Našim členom sme odovzda-
li publikácie k 25. výročiu založenia Ligy. 
Členovia MP dostali vitamínové doplnky, 
vstupenky do Aquaparku Aquacity Poprad  
a termálneho kúpaliska Vrbov.  

Mária Galková, 
predsedníčka LPRe – MP Poprad, 

poprad@mojareuma.sk
foto: archív MP PP 

Svetový deň reumatizmu 
2015 pod heslom „Je to  
v našich rukách“
V rámci tohtoročných osláv SDR sme sa  
v Púchove stretli dvakrát. Prvý raz, keď 
sme sa zúčastnili na športovom podujatí 
organizovanom MsÚ za účasti primátora 
a viceprimátora mesta Púchov. Stretli sme 
sa so seniormi z Denného centra, z Jed-
noty dôchodcov a iných občianskych zdru-
žení. My, ligistky, sme boli najpočetnejšia 
skupina - bolo nás viac ako 40 - a boli sme 
oblečené v tričkách s logom Ligy, aby bolo 
hneď jasne vidieť, kto sme.
Športové disciplíny boli veľmi vtipné, ako 
beh s loptičkou na lyžičke, hod do cieľa  
čižmou, beh s loptou medzi kolenami  
a pod. Vo vedomostných testoch sme 

mali niektorí rezervy, hlavne s čarovaním  
s kompasom na mape. Skrátka, bolo ve-
selo. Po celkovom vyhodnotení, kde sme 
získali 1. a 2. miesto, Mgr. Češková z MsÚ 
všetkým prítomným vystavila diplomy za 
účasť na športových hrách.
Oficiálnu časť sme ukončili chytením sa za 
ruky a našou hymnou – Most lásky a pria-
teľstva. Po posilnení sa výborným guľášom 

sme vychutnávali gitarovú country hudbu  
a ľudovky s harmonikou. Na tomto 
stretnutí sme prítomných v skratke oboz-
námili s tým, že LPRe na Slovensku už 
slávi svoje štvrťstoročie a pozvali sme 
všetkých na oslavy do Piešťan. V rámci 
SDR tam bude udeľovaná aj novinárska 
pocta Krok 2015. 
Mnohí sa na toto podujatie v Piešťanoch 
veľmi tešili, ale nakoniec niektorých odra-
dilo upršané počasie. My, ktoré sme sa na 
stretnutí zúčastnili, sme si vypočuli hod-
notenie bohatej činnosti Ligy za uplynulé  
obdobie, ako i prehľad dosiahnutých  úspe-
chov za 25 rokov činnosti. Spomínali sme na 
začiatky i na zakladateľov a každá MP, ako  
i mimoriadne aktívni jednotlivci dostali 
„Plaketu vďaky“.
Veľký úspech zožalo vystúpenie folklórneho 
súboru „Žito“ a koncert Kataríny Koščovej  

s kapelou.
Druhý raz sme oslavovali SDR v rámci na-
šich stredajších cvičení na pešej zóne. Po 
krátkom úvode o reumatickom ochorení  
a o tom, koľko ľudí ním trpí na  Slovensku  
a vo svete sme začali rezko cvičiť podľa našej 
predcvičiteľky Vierky Krošlákovej v ligových 
tričkách. Aj keď veru teplo nebolo, pohľad na 
asi 60 svižných cvičiacich bol veľmi pekný.
Po polhodine ukážkového cvičenia za hoj-
nej účasti divákov sme sa išli zohriať čajom  
s citrónom do blízkeho Centra seniorov 
spolu s našou reumatologičkou MUDr.  
Janíkovou a Mgr. Češkovou. Hovorili sme  
o dôležitosti včasnej diagnostiky a tiež  
o blahodarných účinkoch cvičenia a pohybu 
na náš organizmus. Malo to len jednu chy-

bičku krásy, že pre našich 25 tohtoročných 
nováčikov nemáme tričká s logom. Obliekli 
si však biele tričká, aby medzi nás zapadli  
a bolo dobre.
V tomto roku máme ešte pred sebou jed-

nodňový výlet do Rajeckých Teplíc s kúpaním  
a týždňový pobyt pre 30 členov v kúpeľoch 
Nimnica. Najviac si ceníme pravidelné cvi-
čenie, ktoré je zadarmo. Teší nás, že me-
dzi nás prišli v tomto roku noví členovia aj  
z iných obcí a dokonca máme nových čle-
nov aj z iného okresu, čo svedčí o dobrej 
aktivite našej miestnej pobočky. Rozlúčili 
sme sa so želaním, nech nám choroby  
nekomplikujú život viac ako doteraz. Všetci  
sa tešíme na naše ďalšie pohodové 
stretnutia.

                  -A.J.-
Ing. Gabika Ondrichová, 

predsedníčka LPRe – MP Púchov, 
puchov@mojareuma.sk    

foto: archív MP PU

LPRe – Miestna pobočka Topoľčany  

LPRe – Miestna pobočka Trenčín   

Svetový deň reumatizmu 
v Topoľčanoch
Podujatie k Svetovému dňu reumatizmu  
v Topoľčanoch sa uskutočnilo 15. októbra 
2015. Akciu sme propagovali prostredníc-
tvom plagátov, cez okresné média a regi-
onálne noviny. Podujatia sa zúčastnilo 43 
členov MP Ligy proti reumatizmu a 6 hostí. 
Beh odštartoval primátor mesta Ing. P. Baláž.  
Štart a prezentácia boli pred mestskou pla-
várňou a pokračovalo sa cez mestský park 
okolo rieky Chocina a potom cez park pri 
Zimnom štadióne po trase dlhej cca 3 km. 

Počasie bolo krásne a jesenné stromy  
dotvárali pohodu. V priestoroch Zimného 
štadióna má svoje priestory Denné centrum 
seniorov, v ktorom bola akcia vyhodnotená.  
Občerstvenie a kultúrny program pripravili  
členky miestnej pobočky Ligy. Akcia 
bola veľmi pekná. Dôkazom je fotografia  
z podujatia.    
                      

-kk-
Ing. Koloman Krivošík, 

predseda LPRe – MP Topoľčany, 
topolcany@mojareuma.sk

SDR v MP Trenčín
V našej miestnej pobočke sme mali stretnu-
tie, kde sme si pripomenuli Svetový deň  
reumatizmu už 26. septembra. Urobili sme  
to v predstihu, mali sme nato viac dôvodov. 
Naplánovali sme peknú vychádzku v okolí  
Trenčína – cestu náučným chodníkom  
medzi Malou a Veľkou Skalkou. Tento 
chodník vznikol v roku 2013 v rámci obnovy  
a rozvoja pútnického miesta Skalka, ktoré 
je najstarším pútnickým miestom na Slo-
vensku. Kvôli zlému počasiu nás bolo len 
13, menej ako sme plánovali. Museli sme 
vytiahnuť aj dáždniky a cestu náučným 
chodníkom načas odložiť.

Prezreli sme si hlavne Veľkú Skalku, ktorú 
tvoria kostolík, kláštor a jaskyňa. Sprevá-
dzala nás odborná sprievodkyňa a podala 
nám obšírny výklad. Kostolík bol postavený 
v roku 1224 v gotickom slohu. V roku 1717 
znovu postavili kaplnku sv. Andreja Svorada  

a Benedikta s novou kupolou a vežou.  
V objekte kláštora sa nachádza vchod do 
pôvodnej jaskyne pustovníkov, ktorá je sprí-
stupnená verejnosti, a tak sme si ju mohli 
prezrieť aj my. 

Potom sme prešli na Malú Skalku, skadiaľ 
podľa legendy zhodili zbojníci sv. Benedikta  
do Váhu. Na tomto mieste bol postavený 
dvojvežový kostolík v románskom slohu. 
Jeho dnešná baroková podoba pochádza  
z roku 1745.

Oproti kostolíku na zalesnenom svahu je  
situovaná krížová cesta, ktorá bola obno-
vená v roku 2012. O realizáciu obnovy sa 
zaslúžili neinvestičný fond, početní darcovia  
a brigádnici. Autorom námetu zastavení  
a umeleckého stvárnenia je akademický  
maliar Juraj Oravec, autorom textov je  
biskup Mons. Viliam Judák. 

Celková dĺžka cesty je 250 metrov a prevý-
šenie od prvého zastavenia po Golgotu je 36 
metrov. Našťastie, na chvíľu prestalo pršať  
a tak sme mohli túto cestu absolvovať, niek-
torí čiastočne, zdatnejší vystúpili až hore.
Na záver nás zahrial horúci čaj, ktorý nava-
rila naša predsedníčka a posilnili sme sa aj 
výbornou pizzou. Aj napriek nepriaznivému 
počasiu sa akcia vydarila. 

-mb-
Janka Kučerová, 

predsedníčka LPRe – MP Trenčín, 
trencin@mojareuma.sk

foto: archív MP TN
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R-i pobyt KLUB-u  KĹBIK 2015     

Výročná členská
schôdza LPRe – 
Klubu Kĺbik     

LPRe – Klub Kĺbik opäť po roku pripravil 
pre svojich členov tradičný Rekondično-in-
tegračný pobyt v Piešťanoch od 5. do 11. 
júla. Všetko sa podarilo vďaka šťastne vy-
skladanej skupine účastníkov, hlavne vďa-
ka úžasným deťom z Klubu Kĺbik a dobré-
mu riptímu organizátorov. Medzi usilovné  
a šikovné koordinátorky patrili: Jana, Dajka, 
Ela, Lucka, Peťka, Jozef, Zuzka, Timejka, 
Irenka, Vaneska. Mimoriadne obľúbenými  
fyzioterapeutkami boli Emília Čekovská  
a Lenka Jurčáková. Veľké ďakujem patrí 
prednášajúcim MUDr. Elene Koškovej, det-
skej reumatologičke a PaedDr. Monike Stup-
kovej, liečebnej pedagogičke. Nesmieme 
zabudnúť na skvelé služby personálu hotela 
Magnólia, dobrovoľníkov, podporný tech-
nický tím a na všetkých, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom a podielom prispeli k úspešnému  
a vydarenému podujatiu. Ďakujeme!
Pozdravujeme i tých, ktorí chceli a nemohli 
byť s nami. Už teraz sa tešíme na ďalšie 
stretnutia.
Ďakujeme za partnerstvo: CK Malko Polo 
Myjava a hotelu Magnólia Piešťany,...

Pozn.: ...pozrite POCITOVNÍKY účastníkov 
pobytu, aby ste sa dozvedeli aj bližšie po- 
drobnosti o zážitkoch a programe. 
http://www.mojareuma.sk/zivot-s-reumou/
pocity/389-pocity-2015.html
                                       

Klub Kĺbik dáva do pozornosti, že  
Rekondično-integračný pobyt Klubu 
Kĺbik plánujeme na júl 2016 (v týždni 
od 10.07. – 16.07.). Predbežný záujem  
nahláste na: klbik@mojareuma.sk 

5. júla 2015 sa v hoteli Magnólia uskutočnila  
Výročná členská schôdza LPRe – Klubu 
Kĺbik. V programe sme sa venovali voľbe  
pracovných komisií, kontrole uznesení  
z VČS 2014, správe o činnosti LPRe – KK 
za r. 2014, správe o hospodárení LPRe – 
KK za r. 2014 a správe revíznej komisie 
za r. 2014. Vyhodnotili sme Rozpočet roku  
2014 a schválili Rozpočet na rok 2015.  
V diskusii sa navrhli perspektívy činnosti na 
rok 2015. V závere boli prijaté Uznesenia 
VČS. Mandátová komisia skonštatovala, 
podľa prezentačnej listiny, že VČS bola 
uznášaniaschopná.                                                                 

-jdc-
                                       

Klub Kĺbik Klub Motýlik

Podujatie

Svetový kongres o Lupuse vo Viedni

Celoslovenské podujatie k SDR 2015 očami nováčika

Myslím, že ak poviem, že som šťastná, 
že tohtoročný Svetový kongres o Lupuse 
a stretnutie svetových pacientskych orga-
nizácii pre Lupus (World Lupus Congres 
and Convention on Lupus) sa uskutočnil 
vo Viedni, budem hovoriť za celý náš Klub 
Motýlik. Umožnilo nám to zúčastniť sa na 
tomto významnom podujatí s pomerne ne-
náročným finančným zaťažením, aj vďaka 
poskytnutému grantu od Lupus Europe. 
Viedenské svetové stretnutie sa konalo 
v dňoch 1. - 6. septembra v historickom 
kongresovom centre Hofburg a zúčastnili 
sme sa ho Petra Balážová (Bednárová) 
a ja - Helena Heděncová. Keďže to bol 
môj prvý kongres s takou veľkou účasťou, 
musím priznať, že som mala na začiatku 

veľké obavy. Petra ma hneď na začiatku 
zoznámila s ľuďmi z iných európskych  
organizácii. Všetci boli veľmi priateľskí  
a mali záujem počúvať.
Naše úlohy na kongrese by som rozdeli-
la do viacerých kategórií. Kongres mal 
dva paralelné programy, jeden určený pre  
lekárov, vedcov a ostatnú odbornú verej-
nosť a druhý pre pacientske organizácie  
z celého sveta. 
Pre mňa bol zaujímavejší a hodnotnejší 
program venovaný pacientskym organi-
záciám. Tu prebiehali prezentácie činností  
jednotlivých organizácií, ako vznikali,  
s akými problémami sa v daných krajinách 
stretli a ako ich riešili. Prekvapilo ma, že  
v afrických krajinách sú ľudia s lupusom 
stigmatizovaní ako nešťastie pre rodinu.  
A nakoľko výskyt chorých je medzi černoš- 
ským obyvateľstvom oveľa vyšší, aktivity,  
ktoré tieto organizácie robia, sú oveľa 
masovejšie. Napríklad robia prednášky  
o lupuse v školách alebo v nemocniciach.  
V Indonézii napríklad existujú až tri pa-
cientske organizácie vzhľadom na vysoký 
počet chorých a obrovskú rozlohu štátu. 
Milým momentom bolo zoznámenie sa  
s pani Ginette Volf-Philippot, prezident-
kou Lupus Francúzsko, ktorá  ma oslovila 
dokonalou češtinou. Organizáciu zalo-
žila, keď diagnostikovali lupus jej dcére. 
Obdivuhodne na mňa zapôsobila členka 

Lupus Trinidad a Tobago, ktorá do svojej 
prezentácie vložila veľa osobných momen-
tov. Myslím, že každý, kto túto prezentáciu 
zažil, odišiel s naplneným srdcom, odhod-
laním a entuziazmom do ďalšej práce. 
Súčasťou pacientskeho programu bol aj 
workshop na tému vytvorenia celosveto-
vej organizácie World Lupus, ktorá by za-
strešovala všetky pacientske organizácie  
a bola by hnacím motorom lobingu u far-
maceutických firiem a pri schvaľovaní le-
gislatívy pri výskume.  Zároveň by slúžila 
ako platforma pre informácie všetkého dru-
hu. Na takúto organizáciu si však budeme 
musieť ešte nejaký ten čas počkať.
Najdôležitejším bodom celej konferencie  
bol pre nás prijímací proces nášho  
Klubu Motýlik do Lupus Europe. Zasadanie  
a hlasovanie členov sa uskutočnilo v nedeľu.  
Výsledkom je, že LPRe –  Klub Motýlik 
je od 6.9.2015 oficiálnym členom Lupus  
Europe. Sme na to veľmi hrdí a už teraz sa 
tešíme na spoluprácu.
Veľmi by som si priala, keby sa aj ďalšie 
členky zúčastnili v budúcnosti takéhoto 
svetového kongresu. Je to namáhavé, ale 
na konci si uvedomíte, koľko pozitívnej 
energie zdieľaním svojich príbehov vo vás 
ostane.

                         
Helena Heděncová, 

tajomníčka LPR - Klub Motýlik

Piešťany – moje milované mesto, plné 
krásnych spomienok na školské prázdni-
ny, ďaleko od môjho rodného východného 
Slovenska. Každým rokom som sa tešila 
na prechádzky po zeleňou obklopenom 
kúpeľnom ostrove preplnenom ľuďmi, via-
cerými, tak trochu odlišnými od nás – mla-
dých, veselých a bezstarostných. Odlišnými 

chôdzou, pleťou, čudným držaním tela, cho-
diacich pomocou bariel, či dokonca s vozík-
mi. Kdeby som si voľakedy pomyslela, že 
súčasťou tých „odlišných“ ľudí budem aj ja  
a že mesto mojich nádherných spomienok 
na bezstarostnú mladosť  budem navštevo-
vať  v súvislosti práve s tými „odlišnými“ ľuď-
mi. Patrím totiž už 17 rokov medzi nich aj ja 

a z päťročného členstva v košickej miestnej 
pobočke som sa stala v tomto roku členkou 
jej výboru a „posunuli“ ma aj do celoslo-
venského Predsedníctva LPRe  SR so síd-
lom práve v Piešťanoch. Preto takáto moja 
úvodná  nostalgia. 
Moja prvá pracovná cesta sa mala usku-
točniť v máji 2015. Valné zhromaždenie 
som však pre zlý zdravotný stav  a operáciu  
musela oželieť. A tak  prvú  hodinu „prvo-
uky“ som  mala možnosť absolvovať až  
v októbri, účasťou na celoslovenskom 
stretnutí reumatikov pri príležitosti Svetového  
dňa reumatizmu a 25. výročia vzniku Ligy 
proti reumatizmu na Slovensku. Pozvanie  
som s radosťou prijala.
Po dlhých rokoch som opäť sedela vo vlaku 
a s ďalšími účastníkmi podujatia z pobočky  
cesta ubehla pomerne rýchlo. Len pohľad  
z okna vlaku bol miestami žalostný. Nádhernú  
prírodu zatienili niektoré schátralé hospo-
dárske budovy a ešte k tomu aj nevľúdne 
sychravé počasie. To nás privítalo aj v Pieš-
ťanoch. Boli sme radi, že sme sa taxíkom 
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Výzva

Výzva na súťaž Cena EDGARA STENA 2016 

Milí priatelia,
s radosťou Vás informujeme o novom roč-
níku súťaže o cenu Edgara Stena 2016. 
Víťazné eseje zo Slovenského národného 
kola súťaže Ceny ES sa v ostatných roční-
koch veľmi vydarili. Preto neváhajte a na-
píšte svoju esej a pošlite k nám, na e-mail: 
sekretariat@mojareuma.sk 

Najlepšiu esej pošleme do medzinárodnej 
súťaže. Počas otváracej ceremónie na  
Európskom kongrese reumatológie v Lon-
dýne  8.6.2016 spoznáme víťaznú esej na 
tému: „Život s reumatickým ochorením: 
Ako žijem svoj život naplno“.

Vyzývame Vás na napísanie Vašich osob-
ných skúseností a individuálnych stratégií  
boja s reumatickým ochorením, ktoré  

denne ovplyvňuje Váš život. Aké tipy 
by ste dali svojim spolubojovníkom, ako  
dosahujete stanovené ciele, akým spôso-
bom aktívne získavate kontrolu nad svojim 
životom? Čo ste doteraz dosiahli a ako? 
Každý, hoci malý, krok sa počíta a my sa 
tešíme na Vaše príbehy.

Pošlite nám svoj príbeh v slovenčine do 
31.12.2015. Súťažiaci by mali byť vo veku 
minimálne 16 rokov a esej by nemala  
presiahnuť dve A4 strany. Víťazná esej  
národného kola bude následne zaslaná do 
EULAR-u do 20.1.2016. Víťaz európskeho  
kola bude vyhlásený 15.3.2016 a bude 
sa môcť zúčastniť kongresu v Londýne  
a zároveň dostane ako odmenu 1000,- 
EUR. Tešíme sa na vaše príspevky!

-red-

čím skôr prepravili do miesta nášho ubyto-
vania. Ukryť sa pred nepríjemným vetrom  
a chladom, dať si čím skôr kávičku, “udo-
mácniť sa“  a pripraviť sa na odchod  do cieľa 
podujatia. Aj to sa, žiaľ, kvôli zlému počasiu 
presunulo z pavilónu Harmony do kongreso-
vého centra. Namiesto pokojnej prechádzky 
trebárs mestom, či po kúpeľnom ostrove 
sme boli  radi, že nás opäť taxík dopravil až 
ku centru.  Pripadala som si ako prvák, ktorý  
otvorí Šlabikár a nevedomky pozerá na  
obsah jeho stránok. Bez skúseností, širšie-
ho obzoru a poznatkov iba z našich schôdzí, 
či z obsahu bulletinov som plná očakáva-
ní  vstúpila do pomaly sa zapĺňajúcej sály.  
Pomocou informácií od mojich kolegýň som 
na diaľku iba vizuálne spoznávala tváre   
a dozvedela sa mená niektorých prítomných 
účastníkov.  Program sa nám veľmi páčil. 
Charizmatický spev a texty piesní K. Koščo-
vej rezonovali až zimomriavkami pod kožou. 
Najviac emócií však vyvolala prítomnosť 
reumatoidnou artritídou trpiacej mamičky  
s dcérkou, Inky a Kristinky, ktorá podstúpila 
10 operácií, aby sa mohla stať matkou. Re-
lácia o jej utrpení a odvahe v RTVS zvíťazi-
la v novinárskej súťaži KROK 2014. Pestrý 
program stlmil aj pocit smädu a trocha aj 
hladu po dlhej ceste, nakoľko občerstve-
nie chýbalo, čo bolo tiež zapríčinené rých-
lou zmenou miesta realizácie osláv. Na to 
sa však zabudlo pri následnom  pohostení  
a privítaní hostí predsedníčkou LPRe na 
Slovensku, pani Jankou Dobšovičovou Čer-
nákovou. Tak som mala konečne príležitosť 
po častej e-mailovej komunikácii, či skype 
konferenciách, spoznať ju a osobne a pria-
teľsky /aj pracovne/ sa porozprávať. Únava 
z cesty nás “Košičanky“ premohla a ne-

dovolila posedieť si v príjemnom prostredí  
s ostatnými  účastníkmi. Ráno nás privítalo 
ešte nevľúdnejšie počasie a vetrisko. Opäť  
z prechádzok nebolo nič, ešteže program 
pokračoval hneď po raňajkách motivač-
no-vzdelávacím kurzom. Bolo to pre mňa 
všetko zaujímavé, nakoľko som spoznávala 
ako nováčik všetkých prítomných osobne  
a počula ich vyjadrenia k slávnostnému 
podujatiu. Musím sa však priznať, že možno 
dve-tri mená ešte neviem zaradiť ku tváram. 
Po obede sa pomaly všetci rozpŕchli a od-
radená počasím zostala „naša košická sku-
pinka“ v penzióne v príjemnom posedení pri 
káve a družnej debate o všetkom možnom. 
Aspoň sme si z archívu pozreli na tablete  
reportáž zo včerajších osláv SDR v sprá-
vach RTVS. Bola natočená a pohotovo 
odvysielaná  v deň konania slávnostného 
podujatia. V reportáži hovorila o svojej cho-
robe aj naša mladá  aktívna členka Zuzka 
Bendíková. 
Cestou späť do Košíc som sem-tam zablú-
dila do spomienok na predchádzajúci deň. 
Celá akcia bola vydarená. Jej príprava stála 
určite obrovské množstvo síl, vybavovačiek, 
organizačných schopností a detailných ma-
ličkostí, aby bol konečný efekt perfektný. 
To sa podarilo aj pri tohtoročných oslavách 
Svetového dňa reumatizmu, začo patrí 
vďaka členom organizačného tímu na čele  
s pani Jankou.
Dôležité pre mňa bolo, že som sa už necítila 
ako outsider. Áno, patrím k tým 50-tisícom 
ľudí na Slovensku, trpiacich reumatizmom. 
Nevzdávam sa plnohodnotného života, do-
konca chcem pomáhať iným k úspešnej čin-
nosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku. 
Je to v našich rukách !

Na záver, nakoľko sa blíži koniec  roka, pri-
dávam recept na prichádzajúci rok 2016: 
Zoberieme 12 mesiacov, poriadne ich očis-
tíme od všetkých zlôb, nenávisti, sebec-
tva a strachu. Každý mesiac rozkrájame  
s touto myšlienkou na 29, 30 alebo 31 die-
lov, takže zásoba vystačí na celý rok. Po-
tom každý dielik upravíme tak, že jeden 
diel práce rozrobíme s dvoma dielmi nálady  
a humoru a pridáme tri polievkové lyžice 
optimizmu a čajovú lyžičku znášanlivosti 
so štipkou trpezlivosti a taktu. Toto všetko 
zalejeme veľkou lyžicou lásky. Ozdobíme 
pozornosťou a servírujeme s milým úsme-
vom a voňajúcim slovom. Dobrú chuť !

-dmik-

Podujatie Rozhovor

Rozhovor s Katarínou Koščovou 

Speváčka Katka Koščová v októbri 2015 
absolvovala celoslovenské turné. Séria 
deviatich koncertov niesla príznačný názov 
„Katarína Koščová na šnúre“. Tentokrát 
sa publiku predstavila s netradičnou ko-
mornou muzikantskou zostavou. Na otáz-
ku, ako by sa našim čitateľom v skratke 
predstavila, prekvapivo odpovedala: „Som 
v prvom rade mama parádneho Adamka,  
manželka skvelého muža, kamarátka 
ohromne slušných a morálne vyspelých 
ľudí a popritom spievam, cestujem, čítam, 
kávičkujem...“

Poviete nám niečo aj o Vašom účinko-
vaní v Superstar? Bol to úplne prvý roč-
ník. Išli by ste do toho opäť?
To bolo všetko už tak strašne dávno, že 
sa mi mnohé momenty zliali do jedného 
a mám ich v hlave uložené v „škatuli“ Su-
perstar. Pamätám si, že to bola sranda, že 
sa o nás štáb krásne staral, že nám bolo 
dobre a že to bola bublina, ktorá prirodzene  
praskne. Superstar som vďačná, bol to 
skvelý odrazový mostík a vďaka tomu 
som začala písať vlastné autorské piesne.  
Netuším, či by som sa do toho pustila, ak 
by tejto súťaže nebolo. Ale pravdupove-
diac, s dnešnými vedomosťami, skúsenos-
ťami a najmä tým, že nehráme komerčnú 
muziku, neviem či by som si túto súťaž  
vybrala. No na druhej strane, bez nej by 
som k týmto skúsenostiam a vedomostiam 
asi ani neprišla.

Kedy ste sa rozhodli pre profesionálnu 
dráhu speváčky? Kto alebo čo Vás naj-
viac v tomto ovplyvnilo?
Keď som mala 16 videla som v Prahe mu-
zikál Jesus Christ Superstar a to ma úplne 
zlomilo, rozhodla som sa, že toto je to, čo 
chcem robiť. Spievať v muzikáloch. Trikrát 
som sa prihlásila na JAMU, kam ma nevzali  

a nakoniec som v Prešove vyštudovala  
estetiku – filozofiu. Nastavila som sa tak, že 
spev bude iba mojím koníčkom a plánova-
la som sa venovať iným veciam, no lenže, 
prišla Superstar.

Aké ste boli dieťa? Čomu by ste sa  
venovali, keby ste neboli speváčka? 
Moji rodičia ma odmala viedli k hudbe.  
U nás bolo stále počuť Waldemara Matušku 
alebo Hanu Hegerovú, či Marii Rottrovou, 
lebo ich má moja mamka veľmi rada. Oco 
hral amatérsky na gitare a vyspevoval 
všetky trampské odrhovačky. „Rosu na 
kolejích“ sme považovali za najväčší hit.  
V prvom ročníku na ZŠ ma prihlásili na hru 
na klavír, ale prestala som tam chodiť keď 
som bola štvrtáčka, čo dodnes nesmierne  
ľutujem, lebo sa zo mňa nikdy nestal  
muzikant. Ako dieťa som chcela byť arche-
ologičkou, preto som po ZŠ išla na gym-
názium, aby som neskôr mohla študovať  
archeológiu. Až na gymnáziu v treťom roční-
ku som sa rozhodla pre spev. Na univerzite  
som si plánovala prácu v galérii, alebo  
v zákulisí divadla. Rozmýšľala som nad 
viacerými možnosťami spojenými s ume-
ním, ale vždy som chcela byť len v pozadí.

Čo pokladáte za svoj najväčší úspech  
v živote?
Môj najväčší úspech je moja rodina, všetko 
ostatné je príjemný doplnok.

Ktorá Vaša pesnička je pre Vás tá naj... 
tzv. srdcovka?
V poslednej dobe najradšej spievam  
pieseň Vtedy. Je to asi najťaživejšia  
pieseň, akú som kedy napísala. Je to pa-
radoxné, ale také sa mi spievajú najlepšie.

Nedávno ste absolvovali turné Na šnúre.  
Ako hodnotíte celý tento projekt? 
Zo “Šnúry” sa nesmierne teším, lebo sa 
nám podarilo spojiť skvelých hudobníkov  

a vytvoriť tak pre mňa veľmi vzácne a uni-
kátne muzikantské súznenie. Dano Špiner 
je mojim klaviristom už osem rokov, pozná-
me sa veľmi dobre, spolu tvoríme, hráme, 
cestujeme, vie presne, čo a kedy zahrať, 
pozná každý môj nádych. K jeho klavíru 
sme si prizvali skvelého harfistu Michala 
Matejčíka a fantastického huslistu Stanka 
Palúcha. Myslím, že táto hudobná kom-
binácia znela veľmi lahodne, pretože na  
albume hrá piesne klasická zostava – kla-
vír, kontrabas, bicie. Tešila som sa na tú 
zvukovú zmenu a myslím, že „aranžé“  
v podaní klavíra, harfy a huslí boli veľmi 
čarovné.

Spomínate si na vystúpenie v Piešťa-
noch na Svetovom dni reumatizmu?  
Vedeli ste o tom, že reumou trpia aj mladí  
ľudia, ba čo viac – aj úplne malé deti?
No práve, tá informácia, že ňou trpia aj 
deti, ma prekvapila. Ja som o reume mala 
skutočne veľmi obmedzené informácie. Tá, 
ktorá vo mne najviac rezonuje je spojená  
s detstvom a tým, ako mi babka vždy hovo-
rila, že sa nemám báť žihľavy, lebo ak ma 
popŕhli, tak nebudem mať reumu. Ale tak 
ľahko to bohužiaľ nefunguje.

Čo plánujete? Kde Vás budú môcť Vaši 
fanúšikovia vidieť v roku 2016? Prídete 
opäť do Piešťan?
Budúci rok začneme asi oddychom, lebo 
zvykneme mať preplnený december. No 
v marci by sme chceli robiť LiteraTour,  
čo sú literárno-hudobné večery určené pre 
knižnice. Chystáme klubové koncerty len 
s Danom Špinerom, určite budeme hrať aj 
s českou kapelou Neřež, kde hosťujem... 
Myslím a aj dúfam, že roboty bude veľa  
a že nás bude tešiť.

Ďakujem za rozhovor.                                                          

Zdenko Tomáš Černák
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Alkaptonúria a ochronóza  

Alkaptonúria je dedičná porucha metabo-
lizmu aromatických aminokyselín fenyla-
lanínu a tyrozínu, pri ktorej sa následkom 
defektnej aktivity enzýmu oxidázy kyseliny 
homogentizovej táto kyselina nerozštiepi, 
hromadí sa v organizme a vylučuje sa  
močom. Jej polymér – ochronotický pig-
ment – sa usádza v tkanivách bez cievneho 
zásobenia. Ide o zriedkavé ochorenie, ktoré  
u nás postihuje jedného z 19000 pacientov.

Klinické príznaky
Alkaptonúriu charakterizujú: vylučovanie 
alkaptonu, prítomnosť kyseliny homogenti-
zovej v moči, viditeľné, funkčne neškodné 
príznaky na očiach a ušiach, invalidizujúce 
zmeny na pohybových ústrojoch.

Ako sa alkaptonúria prejavuje?
Porucha metabolizmu pri alkaptonúrii sa 
týka predovšetkým jednej z aminokyselín, 
konkrétne tyrozínu. Aminokyseliny sú sta-
vebnými jednotkami bielkovín a bežne ich 
prijímame v strave. V prípade alkaptonúrie 
je porucha spôsobená mutáciami v géne 
enzýmu oxidáza kyseliny homogentizovej,  
ktorý sa na štiepení tyrozínu podieľa.  
V dôsledku nefunkčnosti tohto enzýmu sa 
následne v tele pacientov hromadí kyselina 
homogentizová a jej oxidačný produkt – 
ochronotický pigment vo forme modrasto-
čiernych depozitov v tkanivách. Postupne 
sa ukladá hlavne v chrupkovitom tkanive, 
čo vedie k jeho patologickým zmenám.  

Tomuto prejavu ochorenia hovoríme ochro-
nóza. Pigment sa ukladá do rozličných spo-
jivových tkanív – očného bielka, chrupiek, 
väzív, v menšej miere do endokardu, čo je 
blana pokrývajúca vnútro srdcovej dutiny, 
do obličiek, pľúc a do sluchového apará-
tu. Najviac sú poškodené kosti. Kyselina  
homogentizová sa vylučuje tiež močom, čo 
patrí medzi hlavné príznaky tohto ochore-
nia. Ukladanie ochronotického pigmentu 
spôsobuje degeneratívne zmeny na chrb-
tici, poškodzuje chrupky, ktoré sa stávajú  
krehkejšími a strácajú elasticitu. Tieto 
zmeny sa začínajú prejavovať približne po 
dosiahnutí tridsiateho roku veku. Kardio-
vaskulárne poruchy zahŕňajú kalcifikáciu 
aortálnych a mitrálnych chlopní a šelest 
srdca. Komplikáciou pre alkaptonurikov 
býva často nález obličkových a prosta-
tických kameňov, a to aj v detskom veku.  
Patologické zmeny na viacerých orgá-

nových systémoch spôsobujú pacientom  
postupnú invalidizáciu a vyradenie z pracov-
ného procesu. Liečiť sa dajú len príznaky,  
nie samotné ochorenie. Aspoň zatiaľ. 

Najviac detských alkaptonurikov je na 
Slovensku
Už v 30. rokoch minulého storočia vedci 
zistili, že približne polovica postihnutých  
jedincov pochádzala z príbuzenských  
manželstiev. Neskôr sa potvrdilo, že v urči-
tých oblastiach Slovenska bola frekvencia 
ochorenia až desaťnásobne vyššia v po-
rovnaní so spomenutými údajmi. Tento fakt 
zaujal aj slovenských lekárov a vedcov,  
ktorí v 50. rokoch minulého storočia po-
rovnávali rodinný výskyt ochorenia a ge-
ografické súvislosti. Významné slovenské 
kapacity, profesori, špecialisti na ortopé-
diu a reumatológiu Siťaj, Červeňanský  
a Urbánek potom výsledky spracovali vo 
veľkej monografii Alkaptonúria a ochro-
nóza (1956), ktorá aj vo svetovom písom-
níctve predstavuje prvý veľký, komplexne 
spracovaný súbor chorých s alkaptonúriou 
a ochronózou. Na ich štúdie neskôr nad-
viazal ďalší významný slovenský pediater, 
zakladateľ slovenskej lekárskej genetiky, 
profesor Sršeň s manželkou docentkou 
Sršňovou a ďalšími spolupracovníkmi. 
Skríningom vyšetrili 610 000 obyvateľov 
Slovenska a do roku 1996 zaevidovali 204 
pacientov s alkaptonúriou, z toho 106 detí 
do 15. roku života, čo predstavuje najväčší 
súbor detských pacientov na svete. Vyko-
nali tiež skríning v skupine 509 192 novo-
rodencov, ktorý odhalil incidenciu alkapto-
núrie na Slovensku v prípade 1 z 19 000 
jedincov. 

Prečo je na Slovensku 
toľko alkaptonurikov? 
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Zvýšený výskyt tohto ochorenia na Slo-
vensku sa vysvetľuje tým, že pacienti  
pochádzajú z hornatých oblastí, kde sa 
osídlenie vyvíjalo až do 2. svetovej vojny 
ako genetické izoláty s častým príbuzen-
ským krížením. Ide predovšetkým o Kysu-
ce, Oravu, okolie Trenčína a Horehronie. 
Treba však pripomenúť, že k veľkosti súbo-
rov pacientov s alkaptonúriou prispel aj ak-
tívny spôsob vyhľadávania chorých, ktorý 
má na Slovensku už vyše 50-ročnú tradíciu  
a datuje sa od prvého prípadu, ktorý opísal 
Siťaj v roku 1947.

Tmavý moč a čierny pigment
Prvé príznaky alkaptonúrie sa prejavujú už 
u novorodencov. Ich moč na vzduchu tmav-
ne a zanecháva na plienkach hnedočierne  
škvrny. Pri styku s alkalickým mydlom 
sa škvrny zvýraznia a nedajú sa vyprať. 
Tmavý ušný maz sa tiež objavuje hneď po  
narodení. Príznaky tmavého moču a ušné-

ho mazu zostávajú viac rokov ako jediné 
klinické prejavy alkaptonúrie. V organizme 
postihnutom touto metabolickou poruchou 
sa zatiaľ odohráva oveľa závažnejší pro-
ces. Oxidatívnou polymerizáciou homo-
gentizovej kyseliny vzniká ochronotický 
pigment, ktorý sa usadzuje v bradytrofic-
kých tkanivách (bez krvného zásobenia 
– pozn. red.) a sfarbuje ich do hnedočier-
na. V zásade je to benígny proces, ktorý  
prebieha dlho nepozorovane. 
Prvé príznaky usadzovania ochronotické-
ho pigmentu sa môžu zistiť pri náhodnom 
odbornom vyšetrení v prednom segmente 
oka. Pigmentové škvrny na sklére sú naj-
nápadnejšie, ale pacientom nespôsobujú 
poruchy zraku.

Súbežne s očnými prejavmi sa zjavujú vidi-
teľné ochronotické zmeny aj na ušniciach 
po 10. až 15. roku života. Na chrupavke 
vidieť nebolestivé, tvrdé, drsné hrbolčeky, 
pevne spojené so spodinou a presvitajúce 
cez jemnú pokožku na tmavo-modro-fialo-
vo. V pokročilom štádiu niekedy vznikajú 
deformácie ušnice. Pacienti môžu mať aj 
výraznejšie postihnutie percepčného apa-
rátu. Prejavy alkaptonúrie na sluchovom 
orgáne sú charakteristické a často vedú  
k diagnóze ochorenia.
Rovnako typické pre alkaptonurickú ochro-
nózu sú zmeny na koži, najmä hnedastá 
alebo modrastá pigmentácia kože pod 
pazuchou, na tvári, na krku a na rukách, 
zriedkavo aj na nechtoch. Vzhľadom na ich 
viditeľnosť môžu mať význam pre včasnú 
diagnózu alkaptonurickej ochronózy.
Ochronotický pigment sa usadzuje aj na 
vnútorných orgánoch. V oblasti kardio-vas-
kulárnych ústrojov sú to myokard a cievy. 

Ochorenie degeneruje chrbticu a kĺby
Z klinického hľadiska sa najzávažnejší  
proces odohráva na kĺboch ako tzv. ochro-
notická artropatia. V podstate je to degene-
ratívny proces známej genézy s výraznou 
tendenciou k invalidizácii. Ťažiskom klinic-
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12th October 
World Arthritis Day
“It’s in ourhands”
Strong words that we’ve been hearing 
around. It is also the WAD motto. The aim 
of this campaign is to encourage people 
with RMDs and their caregivers to take 
every chance to improve their quality of 
life. Rheumatism is one of the topics that is  
heard around the world. Slovakia is also 
not oblivious to this issue.

12th October has been the day that  
belongs to rheumatics since 1996.  
October is the awareness month and we 
should be heard. The aim of all the events 
is to raise awareness on RMDs and on 
their early diagnosis. Despite an RMD, we 
want to be strong and we want to live a 
quality life. RMDs have become an issue 
that is being discussed. This can’t stop. We 
have to stress that it is a chronic disease 
and it can affect anybody – children, girls, 
boys, mothers, fathers,..there is no differ-
ence between the colour of the skin, age 
or gender. 

25th Anniversary of SLAR
Slovak League Against Rheumatism  
celebrates its 25th anniversary. On 10th 
October 2015, we celebrated also the 
WAD. We have prepared a variety of ac-
tivities, e.g. “Improvised rheumatologic 
office”, “Improvised social support group”, 
among the main event. 

We have also published a book dedicated 
to this special occasion – 25 years of the 

Slovak League Against Rheumatism. 
This was also an opportunity to give thanks 
to the most important figures of SLAR, to 
the most active volunteers, to cooperating 
organisations and other institutions.
 KROK 2014 – Journalist Award 
We have given the KROK award to journal-
ists who wrote or spoke about RMDs and 
life with RMDs for the 7th time this year. 
We had three categories (print, radio and 
TV) and 14 nominated pieces. Each cate-
gory had its winner and there was also an 
“absolute“ winner announced. 

We were lucky to have media present 
during this award-giving celebration (and 
throughout the event) and we were men-
tioned during the main news on a popular 
Slovak TV station.
 
We also had a concert of a folk group ŽITO 
from Piešťany and a famous Slovak singer 
KatarínaKoščová.                                                                                    

-jdc- preklad -pb-

kých prejavov ochronotickej artropatie od 
začiatku ochorenia je chrbtica. Prvé sub-
jektívne ťažkosti sa zjavujú na konci tretej 
vekovej dekády. Podľa pohlavia je značná 
prevaha mužov v pomere k ženám 2 : 1.
V dôsledku degeneratívnych zmien na plat-
ničkách sa medzistavcové priestory zužujú,  
čo sa prejaví na znížení celkovej výšky tela. 
Za 20 rokov niekedy až o 8 cm.
Röntgenologickým vyšetrením sa na chrb-
tici zisťuje charakteristické zvápenatenie 
medzistavcových diskov. Na telách stav-
cov vznikajú osteolytické a hyperplastické  
zmeny a druhotná reaktívna novotvorba  
kosti. Vytvárajú sa osteofyty (kostné  
výrastky – pozn. red.) a miestami až mohut-
né kostné premostenia. Kým chrbticu majú 
postihnutú všetci pacienti s ochronotickou 
artropatiou, periférne kĺby sú postihnuté 
často, no nemusí to byť pravidlom. Malé 
kĺby sú zvyčajne „ušetrené“ a veľké kĺby sú 
postihnuté v tomto poradí: kolená (64 %), 
ramená (42,3 %) a bedrové kĺby (34,6 %).

Diagnostika
Diagnostika alkaptonúrie spočíva v dôkaze  
homogentizovej kyseliny v moči. Tá sa  
v moči zdravého človeka nevyskytuje. 
Diagnóza ochronózy sa zakladá na náleze  
pigmentových škvŕn na očných štruktú-
rach, na šedo-modro presvitajúcom sfar-

bení ušníc a kože v podpazuší a na rtg. 
náleze kalcifikovaných medzistavcových 
platničiek. V pokročilejšom štádiu ochore-
nia sú pre ochronotickú artropatiu typické 
nepravidelne vyčnievajúce tŕňové výbežky 
na hrudníkovej a bedrovej chrbtici a špe-
cifický je nález pigmentovaných inklúzií  
v bunkách synoviálneho výpotku.

Terapia
Zatiaľ nie je dostupná kauzálna liečba  
alkaptonúrie, takže liečebné zásahy majú 
za cieľ znížiť vylučovanie homogentizovej 
kyseliny v moči, obmedziť vznik ochronózy 
a liečiť ochronotickú artropatiu.
S cieľom znížiť vznik homogentizovej ky-
seliny a jej vylučovania v moči sa v po-
sledných desaťročiach vyskúšali rôzne 
dietetické zásahy, vitamíny, hormonálne  
a iné prípravky s neurčitým a v niektorých 
prípadoch len prechodným efektom. Čo sa 
týka úsilia obmedziť tvorbu ochronotické-
ho pigmentu, a tým aj znížiť riziko vzniku 
ochronózy s jej škodlivými následkami naj-
mä v oblasti pohybových ústrojov, pripisuje 
sa pozitívny vplyv vitamínu C. Naznačujú 
to priaznivé výsledky experimentálnych 
prác i klinických štúdií. Doteraz však chýba  
dlhodobá kontrolná klinická štúdia, ktorá by 
tento problém objasnila.
Liečebno-preventívne zásahy zamerané 

na ovplyvnenie ochronotickej artropatie sa 
v podstate zhodujú s opatreniami používa-
nými pri liečbe degeneratívneho ochorenia 
chrbtice a končatinových kĺbov. Podávajú 
sa nesteroidové antireumatiká, fyzikálna 
liečba, balneoterapia s rehabilitáciou, vy-
konáva sa prevencia vzniku deformácií  
a podľa potreby sa robia reumochirurgické 
výkony. 
Veľmi dôležitá je depistáž, teda cielené vy-
hľadávanie a zachytenie všetkých nových 
prípadov detí s alkaptonúriou, ich sústavné 
sledovanie, usmernenie diéty a životosprá-
vy, správny výber športov a najmä vhodné-
ho zamestnania. 
Pokrok v terapii smeruje k priamej farmako-
logickej redukcii (zníženiu) kyseliny homo-
gentizovej. V súčasnosti prebiehajú klinické  
skúšky účinnej látky nitizinón. Tento liek sa ak-
tuálne používa na liečbu iného zriedkavého  
ochorenia – tyrozinémie, pri ktorom cho-
rým chýba enzým na metabolické odbúra-
vanie tyrozínu – rovnakej aminokyseliny,  
ktorá zohráva svoju rolu pri alkaptonúrii. 

Pripravené v spolupráci s prof. MUDr. Joze-
fom Rovenským, DrSc., FRCP

(zdroj: článok vyšiel v piatom čísle Bedekra 
zdravia v roku 2013, uverejnené so súhla-

som redakcie Bedekeru zdravia)
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– okamžitá úľava pri únave, bolesti nôh, kĺbov a šliach   

– pri bolestiach chrbtice a krížovej oblasti 

– prekrvenie svalstva pred športom 

– napomáha prevencii úrazov a nárastu výkonu 

– chladivý efekt 

Reuma gel od f. Volcano - legenda sa vracia
predaných viac ako 1 000 000 kusov 

– okamžitá

– pri bolestiach

–

– napomáha prevencii úrazov a

– chladivý efekt 

www.volcano-sro.sk žiadajte v lekárni

 ... let‘s make life easy ...
... uľahčite si život ...
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www.piestany-zdravia.sk

ZDRAVIE 
UKRYTÉ V BAHNE

Piešťanské kúpele 
vždy patrili na Slovensku 

k najväčším a najznámejším.

Za svoju povesť vďačia liečivej sile 
prírodných termálnych 
minerálnych prameňov 

a unikátnemu sírnemu bahnu, 
ktoré je tým pravým pokladom kúpeľov
a patrí medzi najkvalitnejšie na svete.

Informácie a rezervácie:
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Winterova 29, 921 29 Piešťany
tel.: (+421) 33 775 77 33

e-mail:booking@spapiestany.sk
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PACIENTSKÝ PROGRAM
pre pacientov s biologickou liečbou
www.spolutozvladneme.sk • www.biologickaliecba.sk

V SPOLUPRÁCI
Slovenská reumatologická spoločnosť • Slovenská dermato-venerologická spoločnosť

Liga proti reumatizu na Slovensku • Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
Bodkáčik – Združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením

Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik

*Pacientský program je organizovaný spoločnosťou Elbia a je určený pre všetkých pacientov s diagnózami 
RA, PsA, AS, JIA, PsO a nie je žiadnym spôsobom viazaný na predpisovanie niektorého lieku.

Sponzor programu: 
PFIZER Luxembourg SARL, o. z.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/3355 5500, fax: 02/3355 5499, www.pfizer.sk
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