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Milí priatelia! 

Pripadla mi ťažká úloha – napísať úvodník do Informátora. Za normálnych okolnosti by 

som to zvládla „ľavou zadnou“. Ale o čom mám písať v týchto ťažkých časoch, ktoré nás 

postihli v súvislosti s koronavírusom? Pomaly je koniec marca a tak sa mi zdá, že ľuďom 

až teraz dochádza vážnosť situácie. Ja sa ani nedivím, veď celá táto generácia – našťastie 

– nepozná iný život, ako život v mieri a pokoji. Aj keď boli nejaké nepokoje – vždy sa 

vyriešili. Ale nepoznali sme  zákaz stretávania sa, obmedzovanie pohybu. 

Nemôžem si pomôcť, ale u mňa to vyvolalo spomienky dávno uložené niekde hlboko 

v pamäti – spomienky z druhej svetovej vojny, keď uprostred noci nás zobudila streľba 

a vojaci nás vyhnali von – matky s deťmi, lebo otcovia bojovali na vojne. Mala som vtedy 

päť rokov, ale toto mám pred očami dodnes. Takýto pocit bezmocnosti sa ma chytá 

niekedy aj dnes. Ale v tom momente sama seba napomeniem, že nemôžem padať do 

beznádeje. Hovorím si, že veda dnes už natoľko pokročila, že určite nájde spôsob 

a prostriedky, ktoré zamedzia šíreniu tejto pliagy. Bude to síce ešte trvať, ale musíme 

vydržať, musíme myslieť pozitívne. 

Verím, že po skončení a ukľudnení  situácie sa znova budeme stretávať ako doteraz. 

Veľmi sa na to teším. 

Vaša Alica Suchá 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Príhovor predsedu 

Nechcem tu zvyšovať mieru nášho nepokoja a neistoty, obáv z toho, čo prinesú najbližšie 

dni, týždne, mesiace. Sme zahltení obrovským množstvom informácií, málokedy optimis-

tických, bojíme sa o seba, no najmä o svojich najbližších. Snažíme sa dodržiavať všetky 

pokyny, nariadenia i odporúčania, správame sa zodpovedne a krútime hlavami nad 

ľahkovážnosťou a nezodpovednosťou iných. Sú to ťažké, veľmi ťažké časy a ako 

počúvame všade naokolo, nikto z nás nebol na také niečo pripravený, nikto z nás si na 

nič podobné nepamätá.  

Veríme však, že táto katastrofa časom prehrmí, nikto však nevie, ako dlho to bude trvať 

a aké budú následky. Radšej to rozoberať ani nejdem. Verím len – a dúfam, že je nás 

väčšina – že to prežijeme my a aj všetci naši blízki, držme si palce, aby to tak naozaj bolo.  

Je začiatok apríla, v tomto čase sme boli zvyknutí nájsť si vo svojej poštovej stránke 

jarné číslo nášho Informátora. Za tie roky – a je ich už pekná kôpka, prehupli sme sa už 

do aktuálneho XXV. ročníka – sme si na to aj zvykli. Dianie okolo nás však zásadným 

spôsobom zasahuje do našej každonennej rutiny, mení naše rituály, zvyklosti, plány 

a predsavzatia, nevyhli sme sa tomu ani v našom poliospoločenstve.  

Toto číslo Informátora vydávame prvý raz – a dúfam, že aj posledný raz – len v elektro-

nickej podobe. Dôvodom je snaha minimalizovať kontakt s vonkajším prostredím, teda 

nemusieť ísť do tlačiarne pre hotové výtlačky, nemusieť ísť ani s Informátormi v obál-

kach na poštu. Informátor č. 1/2020 je preto dostupný len na webstránke našej 

Asociácie https://www.polio.sk/.  

https://www.polio.sk/
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Pokiaľ ide o obsah, ten je výrazne ovplyvnený aktuálne prebiehajúcou pandémiou, no 

v čísle prinášame aj niekoľko ďalších informácií. 

Začnem snáď čerstvou a potešiteľnou informáciou – 2. apríla Ústavný súd Slovenskej 

republiky zverejnil tlačovú správu, v ktorej informuje o svojom náleze, že vekové 

obmedzenie pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky – viac o tom 

nájdete v čísle. 

V tomto roku sa mali na jar konať výročné členské schôdze vo všetkých základných 

organizáciách, ako aj v oboch republikových špecifických organizáciách SZTP vrátane 

našej AP. Pandémia však tieto zámery zmenila a zatiaľ vieme len to, že zjazd SZTP, ktorý 

sa spolu s MDOZP mal konať v dňoch 4. – 6. júna 2020 v Hokovciach, sa odložil na 

neurčito. Vzhľadom na to, že výročná členská schôdza našej Asociácie polio, pôvodne 

plánovaná na začiatok mája v Piešťanoch, sa nakoniec neuskutoční, Správu o činnosti za 

obdobie 2016 – 2020 predkladáme Vám, našim členom aspoň takto, v písomnej podobe. 

Do tejto tak trochu oficiálnej časti patrí aj Správa o hospodárení za uplynulý rok. No a 

krátko sa ešte vraciame aj k nášmu Štatútu a informujeme, ktoré z návrhov sa premietli 

do jeho aktuálneho znenia.  

Som rád, že v čísle môžeme uverejniť aj aktuálne informácie o tom, ako sa koronavírus 

COVID-19 bezprostredne týka nás obrnárov, poliomyelitikov – informácie zo zahranič-

ných zdrojov spracovala členka Rady MUDr. Zuzka Baranová, PhD.  

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej obrne bol v októbri 2019 v denníku SME 

uverejnený článok p. Zuzany Matkovskej, v ktorom zasvätene a zaujímavo píše o tom, 

ako sa celosvetovo podarilo vyhubiť ďalší z vírusov detskej obrny – príspevok so 

súhlasom autorky i samotného vydavateľstva Petit Press, a. s., uverejňujeme v plnom 

znení.  

O šoférovaní vo vysokom veku a s tým súvisiacom posudzovaní psychickej spôsobilosti 

v minulom čísle písala Alicka, tejto téme sa venujeme podrobnejšie v rozhovore s p. 

Jurajom Zvarom, konateľom Medicentra na Strečnianskej ul. v Bratislave – Petržalke, 

kde takéto vyšetrenia ako na jednom z mnohých podobných pracovísk na Slovensku 

robia. Verím, že informácie v ňom uvedené pomôžu mnohým z nás tak trochu sa 

psychicky pripraviť na to, čomu možno budeme onedlho čeliť.    

Milí priatelia,  

neviem, čo prinesú najbližšie týždne a mesiace, nikto z nás to zrejme nevie. Neviem 

preto ani to, či sa vôbec tento rok uskutoční niektorá z akcií, ktoré sme si naplánovali a 

na ktoré sme sa tešili. Júlová Zemplínska šírava i augustové Hokovce sú podľa 

aktuálnych informácií a aj tých optimistickejších scenárov bezprostredne ohrozené, 

veľké pochybnosti visia aj nad jesennou víkendovkou alebo akýmkoľvek iným naším 

spoločným podujatím v horizonte najbližších šiestich mesiacov. Nepochybujem však, že 

toto ťažké obdobie jedného dňa skončí a potom sa naše životy budú môcť vrátiť do 

stavu pred koronou. Budeme si potom vzácnejší a s o to väčšou radosťou sa budeme 

tešiť na naše budúce stretnutia. Verím, že ich spolu zažijeme ešte veľa. 

    Štefan Grajcár 
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Správa o činnosti 
Asociácie polio v Slovenskej republike, RŠO SZTP, za roky 2016 – 2020 1 

 

Úvod 

Za najvýznamnejšiu zo všetkých aktivít Asociácie polio v uplynulom volebnom obdoí 

považujeme úspešné zavŕšenie nášho spoločného úsilia započatého v r. 2014 petíciou za 

zmenu Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť. Začiatkom októbra 2017 

Národná Rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorého súčasťou bola aj 

nami iniciovaná zmena. Do tabuľkovej časti Indikačného zoznamu v časti „A“ pribudol 

jeden ďalší riadok, v ktorom sú obe „naše“ diagnózy – následky poliomyelitídy 

a postpoliomyelitický syndróm. Podarilo sa nám dosiahnuť, o čo sme sa snažili a verím, 

že lepšia dostupnosť kúpeľnej liečby významne prispeje k skvalitneniu našich životov. 

Rád by som však v tejto súvislosti ešte spomenul, že za týmto úspechom je množstvo 

krokov a aktivít nás všetkých vrátane členov Rady AP. Keďže sme o týchto krokoch 

a aktivitách, realizovaných v r. 2016 – 2017, podrobne informovali priebežne na 

stránkach Informátora, nie je potrebné sa k tomu opätovne vracať na tomto mieste.  

V ďalších častiach tejto správy sa podrobnejšie zameriame na  jednotlivé oblasti činnosti 

Asociácie polio v hodnotenom období.  

 

Členská základňa 

K 30. 4. 2016 sme v Asociácii polio mali celkom 133 registrovaných členov, k 31. 12. 

2019 registrujeme 147 členov, z toho 130 vo veku nad 60 rokov. V tejto súvislosti 

môžeme konštatovať, že za posledné štyri roky je naša členská základna stabilizovaná, 

popri prirodzenom úbytku 2-3 členov ročne nám približne rovnaký počet pribudne.    

 

Členské schôdze 

V hodnotenom období sa uskutočnili celkom štyri (2016, 2017, 2018, 2019), a to vždy 

v máji v rámci našich pravidelných jarných víkendových stretnutí. Priestor na 

informovanie členov, výmenu skúseností a spoločnú diskusiu sme však vytvorili počas 

všetkých našich stretnutí.  

Osobitnú pozornosť si zaslúži členská schôdza, ktorá sa uskutočnila v máji 2017 a na 

ktorej sme si aj za účasti hostí pripomenuli 25. výročie založenia našej Asociácie. Trom 

našim zaslúžilým členom – Emílii Staňákovej, Ing. Jozefovi Danekovi a Milošovi 

Stilhammerovi – sme odovzdali ďakovné listy za dlhoročnú a úspešnú činnosť 

v prospech našej organizácie, činnosť Asociácie za tých 25 rokov vo svojom príspevku 

zrekapitulovala a fotografiami bohato zdokumentovala Marika Mruzková, zakladajúca 

členka Asociácie.  

 

 

 

                                                           
1 Správa o činnosti mala byť pôvodne prednesená na výročnej členskej schôdzi Asociácie polio v SR, ktorá 
sa mala konať 8. 5. 2020 počas víkendového stretnutia členov AP v SR v hoteli Satelit v Piešťanoch. 
Vzhľadom na to, že všetky hromadné podujatia sú v tomto čase na Slovensku až do odvolania zakázané, 
resp. zrušené, Správu o činnosti predkladá predseda rady Asociácie polio v SR v písomnej forme s tým, že 
je uverejnená v Informátore na stránke Asociácie polio v SR, www.polio.sk.  

http://www.polio.sk/
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Rada a Kontrolná komisia Asociácie polio 

Podľa výsledku korešpondenčných volieb, ktoré sa uskutočnili na jar 2016, Rada 

Asociácie polio v uplynulom volebnom období pracovala v nasledovnom zložení:  

 predseda:   PhDr. Štefan Grajcár  

 podpredsedkyne: Ing. Alica Suchá a Ing. Marcela Gašová  

 tajomníčka:   Mgr. Anna Hmiráková 

 hospodárka:   Helena Kánová 

 členovia:  Ing. Vojtech Antošovský, MUDr. Zuzana Baranová, PhD., Ing. 

    Jozef Danek, Miloš Stilhammer 

Predsedníčkou Kontrolnej komisie bola Jana Šebianová, jej členmi potom Ing. Milan 

Dovhun a doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc. 

Zasadnutia Rady AP sa konali vždy bezprostredne pred májovou členskou schôdzou v 

Piešťanoch, dve zasadnutia Rady sa uskutočnili aj v jesennom období v priestoroch Únie 

žien Slovenska v bratislavskom Horskom parku. Na svojich zasadnutiach sa Rada AP 

venovala najmä príprave a zabezpečeniu akcií na príslušné obdobie.  

 

Hospodárenie Asociácie polio 

Prehľadné informácie o príjmoch a výdavkoch v jednotlivých rokoch, ktoré spracovávala  

hospodárka našej AP, p. Helena Kánová, sme priebežne uverejňovali v našich 

Informátoroch, na tomto mieste uvádzam len sumárny prehľad za uplynulé obdobie:  

 2016 2017 2018 2019 

Príjmy (€) 15.441,09 15.543,24 17208,93 21.842,84 

Výdavky (€) 14.534,71 15.007,49 17254,27 21.867,54 

Upozorňujeme, že relatívne vysoké sumy v riadku „Príjmy“ sa skladajú z troch hlavných 

zdrojov: z účastníckych poplatkov za víkendové a rekondičné pobyty, z členských 

príspevkov, kľúčovým zdrojom našich príjmov sú však príjmy z dvoch percent. Z tohto 

zdroja sme za posledné štyri roky získali nasledovné sumy:  

 2016 2017 2018 2019 

Príjmy z 2 %  (€) 1.969,90 2.405.24 2.802.93 5.451.70 

 

V súvislosti s príjmami z dvoch percent je potrebné zdôrazniť, že ide o zdroje, ktoré sú 

na jednej strane nevyhnutne potrebné na to, aby sme vôbec vedeli finančne podporiť 

účasť našich členov na plánovaných podujatiach, na druhej strane ich výška sa nedá 

nijako spoľahlivo odhadnúť, preto pri plánovaní našich aktivít nemôžeme vopred 

povedať, v akej výške môžeme naše aktivity z tohto zdroja dotovať.  

Trochu odvrátenou stranou tejto mince je administratívna náročnosť registrácie nášho 

občianskeho združenia na príjem z asignačnej dane – registráciu na notárskom úrade je 

potrebné realizovať každý rok v období od 15. 9. do 15. 12., nevyhnutnou podmienkou 

úspešnej registrácie sú potvrdenia o tom, že nemáme nedoplatky voči štátu na poistnom 

alebo že máme v peňažnom ústave zriadený účet, notársky úrad si za tento úkon 

zakaždým účtuje 65 – 80 €. No a v prípade, že suma z asignačnej dane v príslušnom roku 
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presiahne čiastku 3.319,39 €, čo je taká čerešnička na torte, je potom ešte potrebné 

v Obchodnom vestníku SR zverejniť informáciu, na aký účel sme takéto zdroje použili. 

Ako z tabuľky vyššie vyplýva, takáto povinnosť nám vzniká až za príjmy z 2 % získané 

v roku 2019, účel ich použítia musíme zverejniť v OV SR v termíne do 31. mája 2021.  

Pokiaľ ide o členské príspevky, v jednotlivých rokoch sme z nich získali nasledovné 

sumy:  

 2016 2017 2018 2019 

Príjmy z členských príspevkov (€) 617,00 832,00 629,00 1.121,00 

 

Príjem z členského v poslednom roku vykazuje pomerne výrazné zlepšenie, je to však 

spôsobené tým, že na členskej schôdzi v máji 2019 sme si odsúhlasili výšku členského 

príspevku na 10 € ročne s platnosťou od r. 2020 a niektorí členovia si vlani v predstihu 

zaplatili členské  už aj na tento rok. Žiada sa ešte dodať, že pri aktuálnom počte členov 

našej organizácie by sa príjem z členských príspevkov mal pohybovať na úrovni 1.500 € 

ročne. 

 

Komunikácia s členmi a širšou verejnosťou 

Asociácia polio už roky za svoj najdôležitejší nástroj komunikácie s členskou základňou 

považuje Informátor, spravodajský časopis, ktorý vydávame dvakrát ročne, spravidla 

v apríli a v októbri. V hodnotenom období vyšlo celkom 8 čísel vrátane tohto, ktorý máte 

práve pred sebou (ich celkový rozsah je 255 strán), toto číslo je však pritom jediné 

z nich, ktoré vzhľadom na súčasné protiepidemické opatrenia je k dispozícii len 

v elektronickej podobe.  

Napriek opakovaným výzvam sa nám, žiaľ, nepodarilo do tvorby obsahu jednotlivých 

čísel Informátora zapojiť viac našich členov. Spomínaných osem posledných čísel 

vrátane tohto sa na príprave obsahu podieľalo len 12 autorov, väčšinou členov Rady. 

Kľúčovú úlohu pri zostavovaní Informátorov má už viac ako dve desaťročia  Alica Suchá, 

naše poďakovanie patrí aj p. Elene Senkovej za grafickú úpravu a tlačiarni Kartprint za 

tlač jednotlivých čísel.  

Informátor je od mája 2019 voľne dostupný aj na webstránke, sú tam však k dispozícii aj 

všetky predchádzajúce čísla od r. 2012. Tu patrí naše poďakovanie našim priateľom 

z partnerskej českej Asociácie polio, Marike Mruzkovej, našej zakladajúcej členke,  

a Václavovi Tobiášovi, ktorí nám výdatne a nezištne pomáhajú najmä pri technickom 

zabezpečení fungovania našej webstránky.  

Podobne ako je to v prípade nášho Informátora, aj na tvorbe obsahu webstránky sa 

podieľa len zopár našich členov príležitostným publikovaním fotografií zo spoločných 

aktivít. Webstránka je však v našom prípade zdrojom informácií pre širokú, aj laickú 

verejnosť, informácie na nej zverejňované, hlavne ich kvalita a aktuálnosť, môžu byť 

dôležité aj pri získavaní donorov asignačnej dane či pre zvyšovanie povedomia laickej 

a odbornej verejnosti o detskej obrne a postpoliomyelitickom syndróme.  

Nasledujúci graf prehľadne ukazuje návštevnosť stránky www.polio.sk za posledných 

12 mesiacov, údaje za apríl sú však len čiastkové (štatistika je k 13. 4. 2020). Z grafu 

http://www.polio.sk/
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vidieť, že priemerná mesačná návštevnosť je až na jednu výnimku vyššia ako 1500, 

štyrikrát však návštevnosť prekročila hranicu 1750, čo by sme mohli považovať za 

celkom úspešné čísla, skvalitnením a spestrením obsahu by sa však čítanosť, resp. 

návštevnosť našej stránky mohla výrazne zvýšiť.  

 
Pravidelné podujatia Asociácie polio 

Ťažiskovými aktivitami, podujatiami, ktoré roky organizujeme, sú víkendové a relaxačné 

pobyty – zvykli sme si na ich pravidelnosť, sezónnosť, tešíme sa na ne, tešíme sa na 

vzájomné a opakované stretnutia, spoločné trávenie týchto voľných chvíľ.  

Víkendové stretnutia sa v hodnotenom období konali štyri – okrem pravidelných 

„májoviek“ v hoteli Satelit v Piešťanoch (2017, 2018, 2019) sme na prelome septembra – 

októbra 2019 zorganizovali víkendovku vo wellness hoteli Alexandra v Liptovskom Jáne. 

Víkendovka plánovaná na začiatok mája 2020 v Piešťanoch sa zo známych dôvodov už 

uskutočniť nemohla. 

Rekondičných pobytov sa v rokoch 2016 – 2019 uskutočnilo celkom osem: v r. 2016 to 

bolo v Dudinciach (hotel Hviezda), v nasledujúcich troch rokoch (2017, 2018, 2019) 

potom v Hokovciach (Hotel Park). Po niekoľkoročnej prestávke sme sa vďaka iniciatíve 

a pomoci Anky Porembovej vrátili aj na Zemplínsku šíravu, kde sa rekondičné pobyty 

v r. 2016 – 2019 konali či už plne v našej vlastnej réžii, alebo v spolupráci so ZOM 

v Prešove.  

Organizovanie všetkých víkendových i rekondičných pobytov po celý čas 

bezkonkurenčne a s absolútnou suverenitou zabezpečovala Alica Suchá, patrí jej za to 

naše veľké poďakovanie. 

Členovia Asociácie polio z Bratislavy a blízkeho okolia si v predvianočnom období 

zorganizovali aj tzv. Mikulášske besiedky (2017, 2018), či stretnutie pri kačacine (2019), 

posledné dve sa pritom konali v reštaurácii Bivio v Bratislave – Rači, ktoré prevádzkuje 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a ktoré niekoľko takýchto ľudí 

v zariadení aj priamo zamestnáva; z našej strany to vnímame ako výraz podpory ich 
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dlhoročného úsilia integrovať ľudí s mentálnym postihnutím do väčšinovej spoločnosti 

aj vytváraním vhodných pracovných príležitostí.   

 

Prieskum kvality života obrnárov 

Z aktivít, ktoré sa vymykajú z bežného rytmu našej Asociácie chceme na tomto mieste 

spomenúť prieskum zameraný na zmapovanie kvality života obrnárov na Slovensku. 

V lete 2018 sme prostredníctvom vlastného anonymného dotazníka oslovili niekoľko 

desiatok účastníkov rekondičných pobytov v Hokovciach a na Zemplínskej šírave, 

dotazník mohli v online prostredí vyplniť aj ďalší naši členovia. V konečnom dôsledku 

ide skôr o pokus, keďže nakoniec sme získali odpovede „len“ od 46 respondentov, čo 

predstavuje necelú tretinu našich členov. Niektoré výsledky prieskumu spolu so závermi 

a odporúčaniami do budúcnosti sme prezentovali na konferencii „Postpoliomyelitický 

syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů“, ktorá sa konala v októbri 2018 

v Prahe, ale aj na stránkach Informátora v č. 1/2019.  

 

Aktivity v rámci Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP)  

Asociácia polio je od začiatku svojej existencie súčasťou SZTP so statusom republikovej 

špecifickej organizácie. Predseda Rady AP je členom Republikovej rady SZTP a z tejto 

pozície sa zúčastňoval pravidelných, zasadnutí RR SZTP, spravidla dvakrát ročne (január 

– február, resp. september), výnimočne však aj v iných termínoch.  

V r. 2018 bol predseda AP nominovaný za predsedu Legislatívnej komisie SZTP, ktorej 

úlohou bolo predovšetkým pripraviť návrhy úprav vnútrozväzových predpisov a noriem 

(najmä Stanovy, Organizačný a Vnútorný poriadok SZTP), ktoré mali byť následne 

predložené na rokovanie zjazdu SZTP. Týmto aktivitám sme sa intenzívne venovali 

hlavne od jari 2019, predmetné návrhy boli vo februári 2020 prediskutované na 

zasadnutí RR SZTP v Bratislave, na programe rokovania delegátov zjazdu SZTP budú až 

keď sa rozhodne o náhradnom termíne jeho konania (z pôvodne plánovaného termínu  

5. 6. 2020 bol odložený na neurčito). 

Účinkovanie v Republikovej rade SZTP znamenalo, že sme sa aktívne zapájali aj do 

legislatívnej činnosti, najmä pripomienkovania návrhov legislatívnych predpisov, ktoré 

vláda alebo NR SR predkladali na medzirezortné pripomienkové konanie a ktoré sa 

týkali problematiky ľudí so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti je potrebné 

spomenúť, že naša Asociácia polio sa prostredníctvom Marcely Gašovej a predsedu AP 

v r. 2018 významne podieľali na pripomienkovaní novely zákona o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sme radi, že aspoň 

niektoré z opatrení, ktoré sme navrhovali, či podporili aj my, sa nakoniec do novely 

zákona nakoniec aj dostali; súčasne včak treba priznať, že mnohé z nich sa presadiť 

nepodarilo, a to ani napriek ich vecnej opodstatnenosti.  

V osobe predsedu AP sme sa v priebehu rokov 2018 – 2019 intenzívne zapojili aj do 

priebežných rokovaní súvisiacich s prípravou projektu e-parkovania, o ktorom sme 

opakovane informovali aj na stránkach nášho Informátora.  

Naši členovia sa zúčastňovali osláv Medzinárodného dňa osôb so zdravotným 

postihnutím, ktoré každoročne organizoval SZTP v letných mesiacoch (v r. 2016 a 2019 

v Trebišove, v r. 2017 v Hurbanove, v r. 2018 vo Zvolene). Do tejto kategórie našich 
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aktivít v hodnotenom období možno zaradiť aj opakovanú a veľmi vydarenú účasť 

manželov Heleny a Milana Dovhunových na Kremnickej barličke (2017, 2018, 2019), 

prehliadke umelecko-remeselnej tvorby členov SZTP, Helena Dovhunová okrem toho 

svojimi prácami opakovane prispela do zborníka poézie a prózy, ktorý vydáva SZTP 

a ktorý obsahuje výlučne príspevky členov SZTP.    

Predseda AP ako člen Republikovej rady SZTP sa v r. 2018 a 2019 ako nominovaný 

zástupca Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím zúčastnil zasadnutí Rady 

vlády SR pre neziskové mimovládne organizácie, ako nominant NROZP sa zúčastnil aj 

výročných zasadnutí Európskeho fóra zdravotne postihnutých (EDF) v r. 2018 vo 

Vilniuse, Litva, resp. v r. 2019 v Bruseli. 

V snahe zvýšiť šance pri presadzovaní našich požiadaviek v oblasti zdravotnej a najmä 

kúpeľnej starostlivosti sa naša Asociácia polio na jeseň 2017 stala členom Slovenskej 

aliancie zriedkavých chorôb a v r. 2017 – 2018 sme sa aktívne zapájali do aktivít, ktoré 

SAZCH organizovala. I keď sme svoj cieľ v r. 2017 dosiahli, členstvo v tejto organizácii 

považujeme stále za prospešné, najmä vzhľadom na skutočnosť, že poliomyelitída je 

podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie považovaná za zriedkavú chorobu 

a v tomto zmysle si zo strany národných zdravotníckych autorít vyžaduje aj osobitný 

prístup.  

 

Medzinárodná spolupráca 

V oblasti medzinárodnej spolupráce a zahraničných aktivít treba spomenúť v prvom 

rade našu spoluprácu s Asociáciou polio v Českej republike – tu sme pokračovali v už 

dávno nadviazanej spolupráci, no v r. 2017 sme ju povýšili na vyššiu úroveň, keď sme 

najprv v Piešťanoch (máj), potom v Janských Lázňach (september) podpísali Dohodu 

o spolupráci. 

Prejavom úzkych vzťahov s obrnármi v Českej republike je vzájomná účasť na našich 

podujatiach – naši členovia sa radi a pravidelne zúčastňujú Festivalu obrnári obrnárom 

o obrnároch v Janských Lázňach, stretnutí „šesťákov“ vo Veľkých Losinách (2016 – 

2019), na druhej strane niekoľko skalných účastníkov z Českej republiky chodí na naše 

víkendové podujatia či rekondičné pobyty.  

Samostatnou kapitolou aktivít Asociácie polio na medzinárodnom poli je naše členstvo 

v Európskej únii polio (European Polio Union, EPU). V júni 2016 sme v Piešťanoch 

zorganizovali výročné Valné zhromaždenie EPU za účasti takmer 40 účastníkov z 13 

krajín. Stretnutie malo medzi zahraničnými účastníkmi veľmi dobrý ohlas, Piešťany ako 

miesto konania tohto pre nás významného podujatia sa ukázali byť ako výborná voľba 

na prezentáciu Slovenska, krajiny, ktorú väčšina z účastníkov zhromaždenia navštívila 

po prvý raz.  

Predseda Asociácie sa v júni 2016 stal členom výboru EPU a v tejto pozícii sa zúčastnil 

výročných valných zhromaždení EPU v r. 2017 a 2019 v Lobbachu (tu spolu aj 

s manželkou), resp. v r. 2018 v Rheinsbergu, všetko v Nemecku, ale tiež dvoch zasadnutí 

výboru EPU vo februári 2018 v Paríži, resp. v novembri 2018 v Dubline. Po dohode 

s Asociáciou polio v Českej republike zastupuje predseda našej AP na týchto 
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medzinárodných stretnutiach aj českú AP. Náklady spojené s týmito aktivitami neboli 

hradené z rozpočtu AP. 

Ako zástupca EPU sa predseda AP zúčastnil výročných konferencií EURORDIS – 

Európskej organizácie pacientov so zriedkavými chorobami, ktoré sa konali v r. 2017 

v Budapešti, resp. v r. 2018 vo Viedni. 

Naša Asociácia sa snaží udržiavať vzťahy aj s organizáciou obrnárov v Maďarsku, sme 

s ich zástupcami v príležitostnom písomnom kontakte, koordinujeme svoje kroky aj na 

pôde EPU, na výročné valné zhromaždenie v r. 2017 v Lobbachu sme cestovali spoločne 

autom z Bratislavy.  

Poslednou aktivitou z oblasti medzinárodnej spolupráce, ktorú je potrebné spomenúť, je 

účasť začiatkom júla 2016 na zasadnutí regionálnej skupiny obrnárov v rakúskom St. 

Pöltene, ktorá je súčastou nemeckej Bundesverbandes Polio e. V.  O tom ako sú obrnári 

v susednom Rakúsku organizovaní a prečo by sme mali byť s nimi v kontakte, sme 

podrobnejšie písali v Informátore 2/2016. 

          Štefan Grajcár 

Bratislava 14. 4. 2020       predseda Rady AP 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Tvorba a čerpanie finančných prostriedkov Asociácie polio v SR  
v roku 2019 

  
Príjmy (v Eur) 

1. Účastnícke poplatky za víkendový pobyt Piešťany  .....................................................  3 732,00 

2. Účastnícke poplatky za SRK Hokovce  ................................................................................  5 533,14 

3. Účastnícke poplatky za SRK Šírava  ...................................................................................... 2 835,00 

4. Účastnícke poplatky za víkendový pobyt Lipt. Ján ........................................................  2 920,00 

5.  Členské príspevky  .....................................................................................................................  1 121,00 

6.  Finančné dary  .............................................................................................................................      200,00 

7.  Ostatné príjmy  ............................................................................................................................        50,00 

8.  Príjmy z  2 % z dane ) ...............................................................................................................  5 451,70 

Príjmy spolu  .........................................................................................................  21 842,84 

Výdavky (v Eur) 

1. Úhrada za víkendové pobyty a vrátenie poplatkov  .....................................................  9 295,00 

2.  Úhrada za SRK a vrátenie poplatkov  ............................................................................... 11 077,88 

3.  Úhrada za tlač Informátora  .................................................................................................       223,00 

4.  Kancelárske potreby  ...............................................................................................................         65,10 

5.  Poštovné  ......................................................................................................................................       339,80 

7.  Poplatky Prima banke  ...........................................................................................................       107,80 

8.  Ostatné náklady (overovanie, kopírovanie, vedenie web stránky, 

     registrácia na 2 %, účast. popl.  na MDZPO a Kremnickú barličku, 

    členský poplatok EPU a iné)   ................................................................................................       758,96 

Výdavky spolu  .............................................................................................................   21 867,54 
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Poznámka šg: Za prehľadom o príjmoch a výdavkoch Asociácie polio v uplynulom roku 

spravidla nasledovala informácia o návrhu rozpočtu na rok nasledujúci. Aj tentoraz sme 

ju pripravili, no vzhľadom na obmedzenia súvisiace s epidémiou je tento rozpočet 

v podstate neaktuálny a ani nemá zmysel ho tu uvádzať. Podujatie v prvom polroku 

(víkendovku v Piešťanoch) sme  už museli zrušiť a nad akciami v druhom polroku 2020 

visí stále veľký otáznik.  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu štatútu Asociácie polio  

V jesennom čísle Informátora sme publikovali návrh znenia Štatútu našej Asociácie 

a predložili ho Vám, našim členom, na diskusiu. V priebehu decembra a januára sme 

dostali k návrhu pripomienky od dvoch našich členov – Jožka Daneka a Ferka Kána, ich 

znenie, ako aj moje predbežné stanovisko k nim uvádzame v nasledovnom prehľade. 

Vyhodnotenie pripomienok k Štatútu Asociácie polio v SR, RŠO SZTP 
 Autor a dátum 

zaslania 
pripomienky 

 
Text a zdôvodnenie pripomienky 

Predbežné stanovisko 
k pripomienke so 
zdôvodnením  

1. Jozef Danek, 
21. 11.2019 

Čl. I 
Sídlo: adresa bydliska zvoleného 
predsedu  AP –neuvádzať  
Odôvodnenie:  Každá zmena funkcie 
predsedu by si žiadala zmenu 
štatútu. 

Pripomienka akceptovaná s 
výhradou: V návrhu Štatútu, 
ktorý bude predložený na 
schválenie Republikovej rade 
SZTP, informácia o sídle AP 
nebude uvedená, doplní sa až po 
voľbách do Rady AP a podľa 
toho, kto bude zastávať funkciu 
predsedu v nasledovnom 
období. Informácia o sídle 
občianskeho združenia je podľa 
zákona povinným údajom, musí 
sa v jeho základnom dokumente 
(stanovách, štatúte) uvádzať. 

2. dtto Čl. IV, 2. bod, písm a): 
Odstavec 2/a „..... a zaplatením 

členského príspevku“ –  
toto  vynechať 
[Pôvodný text v navrhovanom znení 

Štatútu: 
„2. Členstvo vzniká: 
a) u občana, ktorý má následky po 
poliomyelitíde, dňom doručenia jeho 
prihlášky Rade AP v SR, RŠO SZTP, 
a zaplatením členského príspevku,“] 

Pripomienky č. 2-5 v zásade 
navrhujú zrušiť povinné členské 
príspevky ako jednu z troch 
povinností každého člena AP, čo 
navrhovateľ zdôvodňuje tým, že 
na príjem z členských 
príspevkov (aktuálne vo výške 
600-800 € ročne)  naša AP nie je 
finančne odkázaná, zvýšenie 
členského na 10 € považuje 
dokonca za neetické.   
 
Navrhujem, aby sme v Štatúte 
ponechali všetky ustanovenia 
týkajúce sa členského a jeho 
výšky v pôvodnom znení s tým, 
že o výške členského príspevku 
rozhodnú členovia hlasovaním 

3. dtto Čl. IV, 3. bod, písm. e) – vynechať  
[Pôvodný text v navrhovanom znení 

Štatútu: 
„3. Členstvo zaniká: 
e) neplatením členských príspevkov 

po dobu dlhšiu ako 3 roky.“] 
4. dtto Čl. V, 2. bod, tretia zarážka – 
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vynechať 
[Pôvodný text v navrhovanom znení 

Štatútu: 
„Člen AP v SR, RŠO SZTP, má tieto 

povinnosti: 
- platiť členské príspevky, o výške 

ktorých rozhoduje členská 
schôdza“] 

na výročnej členskej schôdzi, 
ktorá sa uskutoční začiatkom 
mája 2020 v Piešťanoch. Ak 
bude tento návrh schválený 
väčšinou prítomných členov, 
Štatút AP bude v tomto zmysle 
upravený a predloží sa opätovne 
na schválenie Republikovej rade 
SZTP,  ktorej nasledujúce 
zasadnutie sa uskutoční na jeseň 
2020.  

5. dtto Čl. IX, 2. bod, písm. a) – vynechať 
a nahradiť textom „dobrovoľných 
príspevkov členov“ 
 
[Pôvodný text v navrhovanom znení 

Štatútu: 
„2. Finančné prostriedky sa tvoria z: 
a) členských príspevkov, ktorých 

výšku určuje členská schôdzaAP 
v SR, RŠO SZTP,“] 

1.
-

5. 

dtto Odôvodnenie pripomienok č. 2-5 (z 
mailu J.D.): 
„AP nie je odkázaná finančne na 
členské príspevky. Gro peňazí sa 
minie na víkendové a relaxačné 
pobyty. Je veľa členov, ktorí sa na 
nich nemôžu zúčastňovať a využiť 
možnosť benefitu z dvoch percent 
dani.  Myslím si, že tí čo ho využívajú 
aj viackrát ročne, by mali byť tí čo 
zaplatia dobrovoľný príspevok. Je 
neetické, že sa navrhuje členský 
príspevok ešte vyšší na 10 eur. 
Členský príspevok bol ako spätná 
väzba počtu členov. Toto navrhujem 
nahradiť tak, že do Informátora sa 
vloží ofrankovaná obálka s textom 
otázok /parketa Štefana/  nech člen 
napíše niečo o sebe ,čo sa mu páči-
nepáči, čo môže byť potom uvedené 
v ďalšom informátore alebo 
v stránke AP. 
Okrem toho ušetríme členom 
vyplňovanie zloženky odnesenie na 
poštu a samozrejme aj peniaze. Aj 
Hanka bude mať menej roboty.“ 

 

1.
-

5. 

Jozef Danek,  
9. 12. 2019 

Doplnenie zdôvodnenia 
pripomienok: 
„Tým, ktorým sa v Rade žiada, aby 
členské príspevky sa vyberali. 
Navrhujem, aby sa do Čl. IX odstavec 
2/a doplnil takto. Rada stanoví 
percento z príspevku na víkendový. 
resp. relaxačný pobyt ako povinne 
clenske.  Napr. 10 %. Ti čo sa 
zúčastnili oboch podujatí (príspevok 
20 a 60 eur) zaplatia 8 eur ako 
členský  príspevok. Doklad 
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prezenčná listina.  
Dnesne clenske, ako pises, robi cca 
600-800 eur. Takze navrhovany 
clensky príspevok skoro kopiruje 2 
percenta z dani. Napr. 5450,- eur 
moze byt clenske 545,- eur. No ak by 
to bolo malo tak rada zvysi 
stanovene percento. 
Vacsina z 2 percent dani ide na 
prispevky. Tie prispevky dava stat 
pre vsetkych clenov vratane tych co 
sa nemozu zucastnit stretnuti. Rada 
by mala najst moznost ako to 
realizovat. 
Je na smiech ked stanovujeme 
vylučenie clena ak za tri roky po 
sebe nezaplati clensky príspevok. 
Ved nas uz vyraduje vyssia moc.“ 

6. dtto Všeobecne: Nie je už veľa toho čo by 
mala rozhodnúť Rada. 
Rozhodovanie ponechať 
„parlamentu“ alias členskej schôdzi 
a Rada nech je ako „vláda“ 
s výkonnou mocou, ktorá maká. 
Trocha demokracie by sa žiadalo aj 
vo volebnom systéme našej AP. 

Na túto pripomienku som 
Jozefovi 21. 11. 2019 odpísal 
nasledovne:  
„Pokiaľ ide o ďalšie Tvoje 
návrhy (kompetencie Rady vs. 
členskej schôdze, "trocha 
demokracie" do volebného 
systému) myslím, že bolo by 
dobre sa o tom porozprávať, aj s 
ostatnými členmi Rady a 
prípadne navrhnúť konkrétne 
zmeny.“ 

7. František Kán, 
1.12.2019 
(pripomienky 
zaslané listom, 
pečiatka 
s dátumom 
11.12.2019)) 

„Asociácia ako názov ma irituje 
povedať, že sa približuje k príd. 
menu asociačný /protispoločenský/. 
Navrhujem nasledovne: Združenie 
členov poliomyelitikov, republiková 
špecifická organizácia Slovenský 
zväz telesne postihnutých, skratka 
ZČP SZTP. 
Skratka Polio je známa našej 
organizácii, verejnosti pochybujem.  
Keď je to možné prosím v celom 
rozsahu článkov I. – XI. Zmeniť 
skratku Polio za slová detská obrna, 
viď český zprav. „obrnáři – 
obrnářum – o obrnářích“. 

Zmena názvu našej organizácie 
je príliš zásadná zmena na to, 
aby o nej rozhodla Rada AP, 
navrhujem preto o tejto veci dať 
hlasovať na najbližšej členskej 
schôdzi na našej víkendovke 
začiatkom mája 2020 
v Piešťanoch. 

 
Spracoval: Štefan Grajcár 

28. 1. 2020 

 
Ak to zhrniem, pripomienky sú v zásade dve – Jožko navrhuje zrušiť povinné členské a 

namiesto toho zaviesť inštitút dobrovoľného členského, Ferko navrhuje zmeniť názov 

našej organizácie. Domnievam sa, že v jednom i v druhom prípade ide o tak závažné 

zmeny, že o nich nemôže rozhodnúť Rada, preto navrhujem, aby sme to nechali na 

rozhodnutie členskej schôdze. A keďže termín najbližšej členskej schôdze v danej chvíli 

nevieme, rozhodnutie o uvedených návrhoch sa odkladá na neurčito.  
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Návrh Štatútu Asociácie polio som predložil na rokovanie Republikovej rady SZTP, ktoré 

sa konalo 1. 2. 2020 v Bratislave, stanovisko RR SZTP k návrhu bolo nasledovné: 

1. Štatút AP, rovnako ako iné štatúty schvaľuje zjazd SZTP (pred desiatimi rokmi ho 

schválila Republiková rada SZTP mimoriadne kvôli zmene predsedu/štatutára a sídla). 

2. Rada s navrhovanými zmenami (v porovnaní so znením z r. 2010) súhlasí, bol som 

však upozornený na to, že  

- v Štatúte by sme mali mať explicitne stanovenú výšku minimálneho členského, 

v opačnom prípade by príjem z členských príspevkov podliehal dani z príjmu, 

- takisto je potrebné v Štatúte uviesť, že AP je vo svojej činnosti viazaná Stanovami 

SZTP a ostatnými vnútrozväzovými predpismi. 

Štatút AP vo  verzii schválenej na zjazde SZTP a upravený podľa výsledkov volieb do 

Rady AP (to sa týka len sídla Asociácie) pôjde následne na registráciu na MV SR, za 

zmenu údajov, ktoré v registri od minulého roka už sú, zaplatíme 16,60 €. Schválenú 

verziu Štatútu nakoniec zverejníme na našej stránke.  

Vzhľadom na to, že toto číslo Informátora vychádza len v elektronickej forme, môžeme si 

dovoliť na nasledovných stránkach uverejniť verziu Štatútu, ktorá bude predložená na 

rokovanie zjazdu SZTP.  

Štatút republikovej špecifickej organizácie  
Asociácia polio v Slovenskej republike 

 
Čl. I. 

Základné ustanovenia 
1. Názov: Slovenský zväz telesne postihnutých, republiková špecifická organizácia Asociácia 

polio v Slovenskej republike 
2. Oficiálna skratka: RŠO SZTP AP v SR  
3. Sídlo: Žehrianska 7, 851 07 Bratislava 
4. Republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Asociácia polio 

v Slovenskej republike (ďalej len „Asociácia polio v SR“) je organizačnou jednotkou SZTP 
združujúcou občanov, ktorí v ranom detstve prekonali detskú obrnu, poliomyelitídu. 
 

Čl. II. 
Poslanie a cieľ činnosti 

1. Asociácia polio v SR je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt. Má 
právnu subjektivitu v zmysle stanov SZTP. 

2. Základným programom a cieľom Asociácie polio v SR je ochrana záujmov skupiny 
obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde, nepretržité 
odborné vystupovanie pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomoc pri 
riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb 
a záujmov.  

3. Cieľom Asociácie polio v SR pri riešení životných podmienok jej členov je: 
- podpora integrácie do spoločnosti a aktívna účasť na zlepšovaní ich sociálneho 

postavenia 
- analýza spoločenského a právneho postavenia občanov s poliomyelitídou, 
- celoslovenská a regionálna koordinácia sociálnej rehabilitácie, 
- rozvoj aktivity, solidarity, komunikácie, informovanosti a vzájomnej pomoci, 
- informačná a publikačná činnosť prostredníctvom Informátora Asociácie polio v SR, 

vlastnej internetovej stránky a v masmédiách, 
- spolupráca s asociáciami poliomyelitikov v zahraničí. 

4. Asociácia polio v SR sa vo svojej činnosti riadi týmto Štatútom, ako aj Stanovami SZTP 
a ostatnými jeho vnútrozväzovými predpismi a normami.  
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Čl.  III. 
Predmet činnosti 

1. Sociálne poradenstvo, sociálno-rehabilitačné služby v zmysle platných právnych predpisov. 
2. Programy sociálnej rehabilitácie a rekondície. 
3. Zdravotnícka osveta. 
4. Pomoc pri obstarávaní ortopedických, protetických a kompenzačných pomôcok. 
5. Činnosť zameraná na odstraňovanie architektonických bariér. 
6. Pomoc pri pracovnom uplatnení členov v nadväznosti na zdravotný stav. 
7. Kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácia a šport. 
8. Informačná, publikačná a propagačná činnosť. 

 
Čl. IV. 

Členstvo 
1. Riadnym členom Asociácie polio v SR, sa môže stať: 

a) každý občan, ktorý má následky po poliomyelitíde a ktorý dovŕšil 18 rokov veku, 
b) rodinný príslušník občana s následkami po poliomyelitíde, 
c) priateľ a priaznivec Asociácie polio v SR, 
d) cudzí štátny príslušník, ktorý zaplatí členský príspevok a súhlasí so štatútom 

a programom Asociácie polio v SR. 
2.  Členstvo vzniká: 

a) u občana, ktorý má následky po poliomyelitíde, dňom doručenia jeho prihlášky Rade 
Asociácie polio v SR a zaplatením členského príspevku, 

b) u ostatných občanov na základe ich žiadosti o členstvo, po kladnom rozhodnutí Rady 
Asociácie polio v SR a zaplatení členského príspevku. 

O prijatí za člena rozhoduje Rada Asociácie polio v SR. Dokladom o prijatí za člena je členský 
preukaz, evidenčný list a zaplatený členský príspevok. 

3.  Členstvo zaniká: 
a) dobrovoľným vystúpením z Asociácie polio v SR po doručení oznámenia o vystúpení 

Rade Asociácie polio v SR, 
b) vylúčením – dňom doručenia písomného  rozhodnutia Rady Asociácie polio v SR 

o vylúčení člena; dôvodom na vylúčenie člena môže byť sústavné alebo hrubé 
porušovanie Štatútu a poškodzovanie dobrého mena Asociácie polio v SR, konanie člena 
v rozpore s dodržiavaním dobrých medziľudských vzťahov a pri odsúdení za úmyselný 
trestný čin, 

c) neplatením členských príspevkov po dobu dlhšiu ako 3 roky,  
d) úmrtím člena, 
e) zánikom Asociácie polio v SR.  

 
Čl. V. 

Práva a povinnosti členov 
1. Člen Asociácie polio v SR má tieto práva: 

- zúčastňovať sa života Asociácie polio v SR podieľať sa na jej činnosti a rozhodovaní 
podľa svojich schopností a možností, 

- predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti a života Asociácie polio v SR  
a vyjadrovať sa k nim, 

- voliť do Rady Asociácie polio v SR, 
- byť volený do Rady  Asociácie polio v SR, a to za predpokladu, že ide o člena s následkami 

po poliomyelitíde, 
- využívať výhody, ktoré Asociácia polio v SR svojim členom poskytuje v zmysle platných 

všeobecne záväzných právnych a vnútrozväzových predpisov, 
- žiadať o právnu pomoc pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s telesným 

postihnutím v oblasti sociálnej, zdravotnej a pracovnej, 
- byť prítomný na rokovaniach Rady  Asociácie polio v SR, ktoré sa týkajú jeho osoby,  
- odvolať sa proti rozhodnutiam Rady Asociácie polio v SR a žiadať, aby vo veci rozhodla 

členská schôdza. 
2.  Člen Asociácie polio v SR má tieto povinnosti: 
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- dodržiavať Štatút Asociácie polio v SR, Stanovy SZTP, ako aj ostatné vnútrozväzové 
normy, 

- zúčastňovať sa podľa svojich možností na živote a činnosti Asociácie polio v SR, 
- platiť členské príspevky, o výške ktorých rozhoduje členská schôdza. 

 
Čl. VI. 

Organizačná štruktúra Asociácie polio v SR 
1. Asociácia polio v SR je organizačne začlenená do Slovenského zväzu telesne postihnutých 

ako republiková špecifická organizácia. Je organizačnou jednotkou SZTP špecifického 
zamerania, ktorá má republikovú pôsobnosť. V rámci jej pôsobenia sa na ňu vzťahujú 
všetky práva a povinnosti republikovej špecifickej organizácie, vyplývajúce zo Stanov 
Slovenského zväzu telesne postihnutých a ostatných vnútrozväzových noriem. 

2. Na čele Asociácie polio v SR je päťčlenná Rada Asociácie polio v SR (ďalej len „Rada“), ktorú 
volia členovia Asociácie polio v SR prítomní na členskej schôdzi, alebo hlasmi zasielanými 
písomne, a to na obdobie štyroch rokov. Rada volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu 
a hospodára. Ďalšie rozdelenie funkcií sa určí podľa potrieb Asociácie polio v SR. 

       Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť väčšiny členov Rady, uznesenie je platné, ak zaň 
hlasuje väčšina prítomných členov Rady. 

3. Rada Asociácie polio v SR sa schádza minimálne 2-krát do roka. 
4. Štatutárnym zástupcom Asociácie polio v SR je jej predseda, v jeho neprítomnosti ho na 

základe písomného poverenia predsedu zastupuje v plnom rozsahu podpredseda. 
5. Pri realizovaní činnosti na regionálnej úrovni môžu sa vytvárať kluby Asociácie polio v SR. 

Tieto sú bez právnej subjektivity. Práca klubov sa riadi štatútom a organizačným 
poriadkom, ktorý schvaľuje Rada. 

6. Súčasne s voľbou členov Rady Asociácie polio v SR, volia členovia Asociácie polio v SR na 
členskej schôdzi alebo hlasmi zaslanými písomne trojčlennú kontrolnú komisiu Asociácie 
polio v SR, a to na obdobie štyroch rokov. Komisia si zo svojho stredu volí predsedu. 
Kontrolná komisia je metodickým a kontrolným orgánom Asociácie polio v SR. Uskutočňuje 
pravidelné kontroly podľa svojho plánu práce a  mimoriadne kontroly na podnet členov 
a/alebo z poverenia predsedu Asociácie polio v SR. Kontrolná komisia upozorňuje na 
zistené nedostatky, navrhuje opatrenia, kontroluje nápravu nedostatkov, prípadne navrhuje 
sankcie. Kontrolná komisia predkladá Rade správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti. 

 
Čl. VII. 

Členská schôdza Asociácie polio v SR 
Najvyšším orgánom Asociácie polio v SR je členská schôdza. Schádza sa aspoň raz za rok. Na 
žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov Asociácie polio v SR alebo na základe uznesenia Rady zvolá 
Rada Asociácie polio v SR mimoriadnu členskú schôdzu.  

 
Čl. VIII. 

Rada Asociácie polio v SR 
1. Orgánom Asociácie polio v SR počas funkčného obdobia je Rada Asociácie polio v SR, ktorá 

sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi Asociácie polio v SR.  
Na čele Rady je predseda Asociácie polio v SR. 

2. Rada Asociácie polio v SR: 
a) zodpovedá za organizačnú činnosť a hospodárenie s finančnými prostriedkami 

Asociácie polio v SR 
b) koordinuje tok informácií v rámci Asociácie polio v SR, 
c) zastupuje a obhajuje záujmy členov voči vonkajším subjektom, 
d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy SR, 
e) spolupracuje s ostatnými organizačnými jednotkami SZTP, 
f) informuje o zasadnutiach Republikovej rady SZTP a koordinuje prácu klubov, 
g) navrhuje kandidáta na predsedu SZTP, 
h) navrhuje zástupcov odborných komisií pri Republikovej rade SZTP, 
i) ak je to účelné, vytvára si pre vlastnú potrebu odborné komisie, 
j) predkladá a vyhodnocuje projekty na grantové komisie, na štátnu správu, samosprávu, 

nadácie, organizácie a inštitúcie v zmysle ich predpisov, 
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k) odvoláva predsedu Rady Asociácie polio v SR pri neplnení povinností, porušovaní 
Stanov SZTP a Štatútu Asociácie polio v SR a pri odsúdení za úmyselný trestný čin. 

l) zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu podľa článku VII., 
m) navrhuje zástupcu Asociácie polio v SR do Republikovej kontrolnej komisie, 
n) navrhuje členov do kontrolnej komisie Asociácie polio v SR, ktorých volí členská 

schôdza Asociácie polio v SR.  
3.  Rada Asociácie polio v SR prerokúva: 

a)   štatistiku a evidenciu členov, 
b)   návrh plánu činnosti Asociácie polio v SR na ďalšie obdobie, 
c)   rozpočet podľa plánu činnosti,  
d)   správu o činnosti Asociácie polio v SR, 
e)   správu o hospodárení Asociácie polio v SR, 
 f)   správu kontrolnej komisie, 
g)   štatút a jeho zmeny a doplnky. 

 
Čl. IX. 

Finančné prostriedky a majetok Asociácie polio v SR 
1. Asociácia polio v SR je právnickou osobou, vlastní majetok, ktorý využíva na plnenie svojich 

úloh. 
2. Finančné prostriedky sa tvoria z: 

a) členských príspevkov, ktorých výšku určuje členská schôdza Asociácie polio v SR; 
minimálna výška členského schválená na Zjazde SZTP je pritom 5,- €,  

b) podielov zaplatenej dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, 

c) sponzorských príspevkov a darov, 
d) z účastníckych poplatkov za sociálno-rehabilitačné kurzy, rekreácie, relaxačné pobyty 

a i. 
e) príjmov z vlastnej činnosti, 
f) schválených projektov, 
g) ostatných príjmov v zmysle právnych predpisov SR. 

 
Čl. X. 

Združovanie 
Asociácia polio v SR, sa môže v spoločnom záujme združovať s ostatnými organizáciami 
zastupujúcich občanov so zdravotným postihnutím. O vstupe Asociácie polio v SR do združenia 
rozhoduje členská schôdza, ktorá volí aj zástupcov Asociácie polio v SR do združenia. Asociácia 
polio v SR môže byť členom medzinárodných organizácií. Zástupcov volí členská schôdza 
Asociácie polio v SR. 

 
Čl. XI. 

Zánik Asociácie polio v SR 
1. Asociácia polio v SR zaniká uznesením členskej schôdze Asociácie polio v SR. K platnosti 

uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. 
2. Uznesenie o zániku sa musí do 15 dní zaslať štatutárnemu zástupcovi SZTP 

a Republikovému centru SZTP. 
 

Čl. XII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Právo výkladu Štatútu a iných predpisov, ktorými je Asociácia polio v SR viazaná, prináleží 
Rade Asociácie polio v SR. 

2. Štatút Asociácie polio v SR nadobúda platnosť schválením na Zjazde SZTP. 
 
Štatút Asociácie polio v SR bol schválený na Zjazde SZTP dňa __________________  v  ______________. 
 
            _______________________________ 
                                                predseda SZTP 
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Tlačová správa Ústavného súdu Slovenskej republiky 

O diskriminačnom znení niektorých ustanovení zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako o tom hovorila vo 

svojej Správe o činnosti za rok 2018 komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, p. 

Zuzana Savrovská, sme podrobne písali v predchádzajúcom čísle Informátora. Pred 

niekoľkými dňami Ústavný súd Slovenskej republiky vydal Tlačovú správu, v ktorej 

informuje o svojom rozhodnutí v tejto veci, resp. o podnete podanom verejnou 

ochrankyňou práv Máriou Patakyovou v septembri 2018.  

Tlačovú správu citujeme v plnom znení, podrobnosti rozhodnutia Ústavného súdu SR, 

ktoré má 32 strán, je dostupné na tejto adrese: 

https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/c80e8ff4-a41a-495b-

a975-6fa01c46eaa3/Rozhodnutie%20-

%20Uznesenie%20z%20predbe%C5%BEn%C3%A9ho%20prerokovania%20PL.%20%

C3%9AS%2016_2018.pdf.  

 

 

ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Hlavná 110, 042 65 Košice 1                                                                    P. O. Box E - 35 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA č. 17/2020 

2. apríl 2020 

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR 

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 2. apríla 2020 
rozhodol:  

1. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 16/2018:  

O návrhu verejnej ochrankyne práv podľa čl. 151a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na 
začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 130 ods. 1 písm. g) Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 74 a nasl. zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej 
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o 
súlade § 22 ods. 2 prvej vety v časti „najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku“ 
a druhej vety zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej 
republiky, s čl. 2 ods. 2 a čl. 9 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 a čl. 19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a o súlade § 34 ods. 3 v časti „najneskôr do konca 
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku“ zákona č. 447/2008 Z. z. o 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 
12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 a čl. 9 Medzinárodného 
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, s čl. 5 ods. 1 a 2, čl. 19 písm. b) 
a čl. 20 písm. a) a b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, takto 
rozhodol:  
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1. Ustanovenie § 22 ods. 2 prvej vety v časti „najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. 
roku veku“ a druhej vety zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 
13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 9 Medzinárodného 
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 
19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.  

2. Ustanovenie § 34 ods. 3 v časti „najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom 
dovŕši 65 rokov veku“ zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 
13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 9 Medzinárodného 
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 
19 písm. b) a čl. 20 písm. a) a b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Zoznam daňovníkov, ktorí nám poukázali podiel zaplatenej dane v roku 
2019 a súhlasili so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému 
prijímateľovi podielu zaplatenej dane 
 

Meno     Adresa 

MUDr. Daniela Babincová  Bratislava 
Daniela Bakajsová   Pozdišovce 
Ivan Beňo    Zvolen 
Patrik Berac    Krupina 
Bc. Ján Bezecný   Dubnica nad Váhom 
Doc. RNDr. Ján Bezecný  Dubnica nad Váhom 
Peter Bombala   Zvolen 
Ing. Miroslav Bosák   Trenčín 
Róbert Bukvay   Bratislava 
COMMERZBANK   Frankfurt nad Mohanom 
EKON-EM, s. r. o.   Banská Bystrica 
Evil Clown, s. r. o.   Priechod 
Mgr. Slávka Fürstenová  Bratislava 
Jana Gablíková   Bratislava 
Ing. Marcela Gašová   Dunajská Lužná 
Mgr. Tomáš Grajcár   Bratislava 
Ing. Gizela Grajcárová  Bratislava 
Lívia Gregoríková   Levoča 
Janka Gregušková   Štrba 
Anna Mária Humajová  Zvolen 
Jozef Jankech    Kunerad 
Oľga Jankechová   Kunerad 
Ing. Mária Janovcová Homolová  Turecká 
Ivan Janovec    Turecká 
Jana Kohoušková   Krupina 
Kristian Kopko   Očová 
Mgr. Libuša Kostelková  Bratislava 
Tomáš Kusenda   Svätý Jur 
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Ing. Michaela Kyjanicová  Sliač 
Vladimír Mako   Pavlovce nad Uhom 
Elena Malčeková   Banská Bystrica 
Ján Martinovič   Zvolenská Slatina 
Zuzana Mihalčatinová  Varín 
Michal Mikula   Michalovce 
Ing. Gabriela Mižáková  Pavlovce nad Uhom 
Ján Molnár    Palín 
Kvetoslava Molnárová  Palín 
Jozef Národa    Zvolen 
Miroslav Národa   Zvolen 
Katarína Papová   Tvrdošovce 
Renáta Pobežalová   Bratislava 
Marianna Semanová   Levoča 
Martin Slašťan   Zvolen 
Ing. Jozefína Slezáková  Nové Mesto nad Váhom 
Stanislav Smoter   Košice 
SOVA TRADE, s. r. o.   Banská Bystrica 
Marián Staňák   Trenčín 
Ing. Katarína Steklá   Dubnica nad Váhom 
Ján Turčan    Trnavá Hora 
Ľubica Urbaničová   Stará Turá 
MUDr. Mária Vereščáková  Trebišov 
Xcars servis, s. r. o.   Banská Bystrica 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2019 venovali 2 % z dane 

z príjmu! 

Táto suma dosiahla v r. 2019 čiastku 5.451,70 €. 

 

 

Asociácia polio v SR úprimne ďakuje Odborovému zväzu Slovnaft – 

OVZORCHOZ pri Slovnaft, a. s., za finančný dar, ktorým prispel na 

činnosť našej organizácie. 

 

 
Ďakujeme! 
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Detská obrna versus koronavírus (COVID-19) – 1. časť  

Existuje znepokojenie, či ľudia, ktorí prekonali detskú obrnu, sú náchylnejší k infekcii 

spôsobenej koronavírusom. V snahe vyriešiť tieto obavy a poskytnúť niekoľko 

usmernení medzinárodná organizácia PHI (Post-Polio Health International) vydala 

nasledujúce vyhlásenie. 

Globálna situácia s pandémiou vyvolanou koronavírusom sa prudko mení. To, čo vieme 

dnes, o týždeň, či mesiac platiť nebude. Odborníci i laická verejnosť si kladú otázky 

týkajúce sa koronavírusu, a to vrátane tých, ktorí prežili detskú obrnu.  

Niektoré skutočnosti, ktoré sú však nemenné, sú tieto: 

1. Detská obrna a jej neskoré dôsledky samy osebe nespôsobujú imunitný kompromis. 

Preto „obrnári“ nie sú viac náchylnejší na infekciu koronavírusom, alebo sa u nich 

nevyvinú vážnejšie komplikácie ako u ostatných ľudí. 

2. Väčšina osôb, ktorá má následky po prekonanej detskej obrne je však staršia ako 60 

rokov, čo nás stavia do kategórie „s vyšším rizikom“ s väčšou pravdepodobnosťou 

výskytu závažných chorôb po infikovaní vírusom ako u mladších ľudí. 

3. Ľudia s prekonanou detskou obrnou, ktorí mali s pôvodnou chorobou postihnuté 

dýchacie svaly a / alebo v súčasnosti majú akékoľvek problémy s dýchaním, sú 

„vysoko rizikoví“, keď ochorejú na akúkoľvek infekciu dýchacích ciest, vrátane 

koronavírusov. 

4. Rovnako ako v prípade osôb, ktorí nikdy nemali detskú obrnu, ak pacient, ktorý 

prežil detskú obrnu, má cukrovku, ochorenie srdca, závažné ochorenie obličiek 

alebo ak má zníženú imunitnú odolnosť z dôvodu zdravotného stavu alebo určitých 

liekov, existuje vysoké riziko vzniku komplikácií, ak sa nakazí COVID-19. 

MUDr. Z. Baranová, PhD. 

zdroj: PHI 

Detská obrna versus koronavírus (COVID-19) – 2. časť 

Ako je známe, poliomyelitída (z gréckych slov polio - „sivá“ , myelos -„kostná dreň“ a itis 

-„ zápal“) mohla trápiť ľudstvo už od staroveku. Stĺpový náhrobok s plastickou výzdobou 

vyobrazuje egyptského kňaza Ruma (približne 1400 rokov pred n.l.) so skrátenou, 

atrofickou, chabou pravou dolnou končatinou, čo sa považuje za jedno z prvých 

zobrazení detskej obrny. Múmia faraóna Siptaha (z 1200 rokov pred n.l.) vykazuje 

deformitu ľavej dolnej končatiny, veľmi podobnú Rumovej.  

Prvý klinický opis choroby pochádza z roku 1789 od britského lekára Michaela 

Underwooda. Jakob Heine, nemecký ortopéd,  ju v roku 1840 uznal za chorobnú 

jednotku. Karl Landsteiner a Erwin Popper identifikovali poliovírus v roku 1908 a o 40 

rokov neskôr John Enders, Thomas Weller a Frederick Robbins dokázali vykultivovať 

poliovírus v bunkových tkanivových kultúrach, za čo získali v roku 1954 Nobelovu cenu 

za medicínu. Tento prielom uľahčil výskum vakcín a prvá inaktivovaná vakcína proti 

detskej obrne, ktorú vyvinul Jonas Salk a jeho tím, získala licenciu v roku 1955. O šesť 

rokov neskôr vyvinul Albert Sabin a jeho tím živú atenuovanú orálnu vakcínu proti 

detskej obrne. 

Pretože rozsiahle imunizačné kampane dosiahli pokrok v odstraňovaní regionálnej 

detskej obrny v Amerike, Svetové zdravotnícke zhromaždenie vyhlásilo v roku 1988 za 
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cieľ globálnu eradikáciu detskej obrny. Prostredníctvom partnerstva medzi 

spoločnosťami Rotary International, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), 

Detským fondom OSN, Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb a Nadáciou Billa a 

Melindy Gatesovej dosiahla globálna iniciatíva na odstránenie detskej obrny v 

celosvetovom meradle pokles výskytu detskej obrny o 99,9%. V súčasnosti sa prenos 

divého poliovírusu vyskytuje iba v Afganistane (celkový počet hlásených prípadov v 

roku 2019 zostáva 29) a v Pakistane (počet prípadov do roku 2020 je 30, pričom celkový 

počet v 2019 zostáva 146 prípadov, bolo tam hlásených 13 nových prípadov 

cirkulujúceho poliovírusu typ 2 získaného z vakcíny. V 4 zo 6 regiónov WHO formálne 

vyhlásila odstránenie pôvodného divého poliovírusu. Z troch druhov poliovírusu bol 

divý poliovírus typu 2 vyhlásený za globálne eradikovaný v roku 2015 a divý poliovírus 

typu 3 sa nezistil od roku 2012. Úlohou zostáva eliminovať iba 33 prípadov divého 

poliovírusu typu 1. 

Pandémia COVID-19 si vyžaduje celosvetovú solidaritu. Globálna iniciatíva na eradikáciu 

obrny (Global Polio Eradication Initiative - GPEI) s tisíckami pracovníkov v oblasti obrny 

a rozsiahlou laboratórnou sieťou má morálny imperatív zabezpečiť, aby sa tieto zdroje 

použili na podporu krajín v ich pripravenosti. V Nigérii, Pakistane a Afganistane, kde 

majú pracovníci GPEI v oblasti obrny značné skúsenosti, sa podieľajú na dohľade nad 

COVID-19 v odbornej príprave zdravotníckych pracovníkov, sledovaní kontaktov, 

komunikácii o rizikách a podobne. Americké strediská pre kontrolu a prevenciu chorôb, 

hlavný partner GPEI, nasadili dobrovoľníkov programu „Prestaň prenášať obrnu“ (Stop 

Transmission of Polio programme - STOP), ktorí už pracujú na eradikácii obrny v 13 

krajinách, na prípravy na zvládnutie pandémie COVID-19. 

Pracovníci GPEI sú si vedomí, že núdzová situácia COVID-19 znamená, že niektoré 

aspekty programu eradikácie obrny budú ovplyvnené. GPEI v súčasnosti dokončuje 

operačné usmernenia a pohotovostné plány pre program eradikácie obrny s cieľom 

určiť, ktoré aktíva sa môžu nasadiť proti šíreniu COVID-19, a určiť, ktoré rozhodujúce 

činnosti musia pokračovať, ak sa má obrna eradikovať.  

V rámci solidarity s najzraniteľnejšími skupinami sa program pre boj proti obrne bude 

deliť o svoje aktíva, aby zabezpečil čo najrýchlejšie porazenie tejto novej epidémie. Ich 

úloha eradikovať obrnu je stála, avšak ich záväzok v týchto časoch je spoločne bojovať aj 

proti COVID-19.  

MUDr. Z. Baranová, PhD. 

zdroj: PHI 

 

 

     Naše rady opustili  

     Anna Sztankayová  

    Soňa Lejsková 

                     Česť ich pamiatke! 
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Ľudstvo vyhubilo ďalší vírus detskej obrny. Zdravšiemu svetu bránia 

posledné prekážky 

Československo zohralo kľúčovú úlohu. 

Prémiový obsah 

29. okt 2019 o 12:28 Zuzana Matkovská 

 

 

Očkovanie orálnou vakcínou v Zambii. (Zdroj: TASR/AP) 

 

BRATISLAVA. Ľudstvo dokázalo celosvetovo vyhubiť druhú z troch foriem vírusu 

detskej obrny. 

Divý poliovírus typu 3 sa tak pridal na mimoriadne krátky zoznam pôvodcov chorôb, 

ktoré sa podarilo vďaka systematickej snahe vykynožiť. Predchádzali mu zatiaľ iba 

pravé kiahne a poliovírus typu 2. 

Hoci ide o dôležitý historický svetový míľnik, všimol si ho málokto. 

Vyhlásenie panelu nezávislých zdravotných expertov totiž prehlušili správy o bojoch v 

Sýrii, dohady o budúcnosti Brexitu, ale aj bizarný plán amerického prezidenta postaviť 

múr nielen na hranici s Mexikom ale aj vo vnútroštátnom Colorade. 

Prečo ide o významný moment v histórii ľudstva, ktorý by sme nemali prehliadať, a ako 

možno definitívne odstrániť detskú obrnu zo zemského povrchu? 

 

https://www.sme.sk/aut/416/zuzana-matkovska
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Detská obrna 

 Poliomyelitída (detská obrna) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie. 

 Môže napadnúť nervovú sústavu a spôsobiť doživotnú paralýzu alebo smrť. 

 Vírus sa medzi ľuďmi prenáša fekálno-orálnou cestou. 

 Väčšina prípadov je bez klinických príznakov. Ťažká paralytická forma ochorenia 

sa prejaví len u jedného z každých 200 – 300 nakazených. 

 Na bezpríznakové prípady sa zväčša nepríde, no človek niekoľko týždňov 

vylučuje vírus stolicou, sliznicami úst a nosa. Môže nakaziť iné osoby a spôsobiť 

im ťažkú formu ochorenia. 

 Detskej obrne možno účinne predchádzať očkovaním. 

 Existujú dva typy vakcíny: inaktivovaná vakcína proti detskej obrne (IPV), vo 

forme injekcie a orálna vakcína (OPV) podávaná ústne v kvapkách. Všetky krajiny 

EÚ prešli injekcie. 

 Detskou obrnou sa môže nakaziť aj nezaočkovaný dospelý. Dospelí v rozvinutých 

krajinách spravidla bývajú zaočkovaní, no ak sa pohybujú v rizikovom prostredí, 

je vhodné sa pre istotu dať preočkovať. 

Zdroj: ÚVZSR 

 

Nechceli to zakríknuť 

Detskú obrnu spôsobujú tri samostatné a imunologicky odlišné kmene divého 

poliovírusu: poliovírus typu 1 (WPV1), poliovírus typu 2 (WPV2) a poliovírus typu 3 

(WPV3). 

Napriek odlišnostiam sa všetky tri kmene prejavujú rovnakými príznakmi, spôsobujú 

nezvratnú paralýzu alebo dokonca smrť. 

Genetické a virologické rozdiely medzi jednotlivými kmeňmi robia z trojice kmeňov tri 

samostatné vírusy, z ktorých každý treba vykoreniť (eradikovať) samostatne. 

Pred štyrmi rokmi sa podarilo odstrániť typ 2 a teraz odborníci potvrdili úspešnú 

likvidáciu poliovírusu typu 3. 

Posledný potvrdený prípad WPV3 sa objavil v Nigérii ešte v roku 2012. Odborníci si ale 

nemohli byť stopercentne istí, že sa divoký typ vírusu opäť neobjavil v niektorej z 

odľahlejších častí sveta. 

Trvalo roky, kým sa definitívne zbavili pochybností a globálny monitorovací systém 

potvrdil, že táto hrozba je definitívne preč. 

„Je to významný úspech, ktorý by mal oživiť proces eradikácie a dodať motiváciu pre 

posledný krok - eradikáciu divého poliovírusu typu 1,” povedal profesor David Salisbury 

počas osláv v ženevskej centrále Svetovej zdravotníckej organizácie. 

Salisbury predsedá nezávislej Svetovej komisii pre certifikáciu eradikácie detskej obrny 

a svojim podpisom oficiálne potvrdil, že sa podarilo vykynožiť druhý z troch typov 

vírusu detskej obrny. 

Svetovú verejnosť o úspechu informovali symbolicky 24. októbra v Svetový deň boja 

proti detskej obrne. 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/two-out-of-three-wild-poliovirus-strains-eradicated
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Certifikát Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý oficiálne potvrdzuje celosvetovú eradikáciu 

poliovírusu typu 3. (zdroj: WHO, Global Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication) 

 

Československo očkovalo medzi prvými 

Počas vrcholného výskytu v polovici dvadsiateho storočia zomrelo na detskú obrnu pol 

milióna ľudí ročne. Ochorenie bolo bežné v 125 krajinách. 

Po objave vakcíny proti detskej obrne sa situácia začala podstatne zlepšovať. 

Spolu s Maďarskom a Sovietskym zväzom patrilo Československo medzi prvé krajiny, 

ktoré importovali novú vakcínu z Kanady a začali svojich obyvateľov plánovite a 

hromadne očkovať proti detskej obrne. 

Československo bolo zároveň prvou krajinou v regióne, ktorá začala vyrábať vlastnú 

vakcínu a prvenstvo napokon získalo aj v svetovej eradikácii ochorenia. 

„Východoeurópske vlády a aj Západ vnímali testovanie v teréne a masové očkovanie ako 

niečo, čo je špecifické pre komunistické krajiny,“ píše vedecká historička Dora Vargha v 

knihe Politika očkovania: Svetová história. 

Na jednej strane bolo zjavné, že hromadné očkovanie dramaticky znižuje výskyt detskej 

obrny, čo slúžilo ako „definitívny dôkaz nadradenosti ich ideologického a politického 

systému." Na strane druhej sa výskumníci a zdravotníci zo západu nedokázali zbaviť 

pocitu, že takáto masová vakcinácia sa neoddeliteľne spája s autoritatívnymi režimami. 

V závere Studenej vojny bolo možné odpútať sa od ideologických sporov a nazerať na 

detskú obrnu zo širšej geopolitickej perspektívy. 

Úspechy za železnou oponou prestali byť vnímané ako „pozitívum komunistických 

režimov,“ ale ako neutrálna vedecká stratégia, ktorou sa možno definitívne zbaviť 

detskej obrny. 

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1wn0s1m.9?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1wn0s1m.9?seq=1#metadata_info_tab_contents
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Svetová zdravotnícka organizácia sa tak inšpirovala očkovacími stratégiami úspešných 

krajín a v roku 1988 zahájila vlastný program, ktorým chcela celosvetovo odstrániť 

detskú obrnu. 

Dnes ho možno zaradiť medzi najväčšie úspechy v oblasti globálneho zdravia. 

Spomedzi divokých kmeňov dnes ostal v obehu už iba jeden vírus detskej obrny, 

poliovírus typu 1. V súčasnosti sa vyskytuje iba v dvoch štátoch sveta, v Afganistane a 

Pakistane, kde snahu o odstránenie ochorenia komplikuje vojenský konflikt a zložitá 

politická situácia. 

Úplný koniec detskej obrny? 

Africké krajiny nezaregistrovali nové prípady nákazy divým poliovírusom od roku 2016. 

Certifikát o odstránení vírusu môžu získať až v roku 2020. 

Na kontinente sa však stále objavujú špecifické prípady obrny, ktoré možno vystopovať 

naspäť k orálnej vakcíne. 

Vakcína, ktorá sa kvapká do úst, sa stala obľúbeným prostriedkom Svetovej 

zdravotníckej organizácie smerujúcim k eradikácii detskej obrny. Iba za posledných 

desať rokov ňou boli celosvetovo zaočkované zhruba tri miliardy detí. 

Odpadá pri nej strach z ihly, je jednoduché ju podávať a čo je dôležitejšie, je extrémne 

účinná v imunizácii čriev, v ktorých sa vírus zvykne udomácňovať. 

Bez orálnej vakcíny by sa ľudstvo pravdepodobne ani len nedokázalo priblížiť k 

budúcnosti bez detskej obrny. Orálnu vakcínu okrem ohromných výhod sprevádza aj 

isté riziko. 

Vakcína obsahuje oslabený vírus, ktorý má v tele spustiť imunitnú reakciu. Po tom, čo 

zdravotník nakvapká roztok dieťaťu do úst, sa začne oslabený vírus na krátky čas 

množiť v črevách zaočkovaného. Telo vírus zaregistruje a začne si preň vytvárať 

protilátky. 

V tomto pomerne krátkom časovom okne sa však vírus vylučuje z tela prostredníctvom 

fekálií. Ak zaočkovaný žije v mimoriadne nehygienických podmienkach, môže sa stať, že 

sa nezaočkovaní ľudia v jeho bezprostrednej blízkosti nakazia vírusom z výkalov. 

Deje sa to zriedkavo, no vírus z vakcíny takto môže istý čas kolovať medzi členmi 

nedostatočne odolnej populácie. Ak cirkuluje príliš dlho (najmenej rok), vírus môže 

získať nové mutácie. 

V mimoriadne ojedinelých prípadoch sa z oslabeného vírusu môže postupne stať forma, 

ktorá je opäť schopná u človeka spôsobiť paralýzu. 

Obrna odvodená z vakcíny nevznikla vinou samotného očkovania. Dochádzalo k nej v 

prípade, ak je vakcinačný program zle zvládnutý alebo nedostatočne zásobovaný a 

zdravotníci nezaočkovali všetkých členov komunity. 

Toto riziko musíme chápať v nevyhnutnom kontexte. Podľa údajov WHO sa od roku 

2000 objavilo menej než 760 prípadov obrny odvodenej z vírusu vo vakcíne. Za to isté 

obdobie očkovanie zabránilo ďalším viac než 13 miliónom prípadov. 

https://www.who.int/features/qa/64/en/
https://www.who.int/features/qa/64/en/
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/opv-cessation/
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Riziko nákazy sa medzičasom podarilo ešte výraznejšie znížiť úpravou zloženia vakcíny 

a tiež spôsobu, akým sa podáva a distribuuje. Systém stále nie je nepriestrelný a ak má 

viesť k úplnému vymiznutiu obrny, ľudia nesmú poľaviť v jeho zdokonaľovaní. 

Vlani sa totiž divokým poliovírusom typu 1 nakazilo spolu 33 ľudí, no vírusom 

odvodeným z vakcíny sa nakazilo až 104. 

Podľa WHO je riešenie oboch typov nákaz jednoznačné: Aby sa podarilo trvalo odstrániť 

detskú obrnu, je nutné každé dieťa na svete opakovane zaočkovať orálnou vakcínou. 

DOI: 10.3201/eid2411.181045 

 

Prevzaté so súhlasom vydavateľa Petit Press, a. s., a autorky z:  

https://primar.sme.sk/c/22246727/ludstvo-vyhubilo-dalsi-virus-detskej-obrny-na-

ceste-k-zdravsiemu-svetu-stoja-posledne-prekazky.html 

SME, 29. 10. 2019 

 

 

Dôležité upozornenie! Dôležité upozornenie!  Dôležité upozornenie! 

 

Siedme stretnutie vo Veľkých Losinách (2020) 

Ahoj priatelia, 

v týchto pohnutých časoch počúvame samé vážne správy, veď vieme o čom... 

Chcem vás všetkých informovať, niektorých asi potešiť, o pravdepodobnej a náhradnej 

verzii stretnutia vo Veľkých Losinách, ktoré má byť v máji tohto roka. Samozrejme, týka 

sa to tých, ktorí na stretnutie ísť plánovali. Ak by sa toto siedme stretnutie nemohlo 

v máji uskutočniť, navrhujem, po úvahe s českou kolegyňou Tamarou Kubicovou, aby 

sme ho uskutočnili v septembri, za predpokladu, že to bude možné a bezpečné!! Termín 

navrhujem, zatiaľ informatívne, na prvý alebo druhý víkend, čo je od štvrtka 03.09. do 

nedele 06.09.2020, alebo od 10.09. do 13.09.2020. Kto môže až od piatka, ok, len to treba 

dať vedieť, aby sme to zahlásili kvôli ubytovaniu. Stále platí, že kto si chce vybaviť 

ubytovanie sólo, môže tak urobiť. Samozrejme, budem vás informovať, ak bude niečo 

dôležité o tejto akcii. Zatiaľ len toľko, pretože ešte nie je nič isté. Prajem všetkým, aby 

sme vydržali a prestáli ohrozenie vírusom Korona v zdraví!! Dajte si pozor a 

opatrujte sa.  

Zdraví vás kamarát Ondrej M. 

21. 3. 2020 

 

 

 

 

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6200002/
https://primar.sme.sk/c/22246727/ludstvo-vyhubilo-dalsi-virus-detskej-obrny-na-ceste-k-zdravsiemu-svetu-stoja-posledne-prekazky.html
https://primar.sme.sk/c/22246727/ludstvo-vyhubilo-dalsi-virus-detskej-obrny-na-ceste-k-zdravsiemu-svetu-stoja-posledne-prekazky.html
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Posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov po 65. roku veku 

O svojej nedávnej skúsenosti s psychologickými testami, ktoré musela absolvovať, ak 

chcela i naďalej šoférovať, písala v predchádzajúcom čísle nášho Informátora Alicka 

Suchá. Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa týka alebo bude týkať väčšiny z nás, 

aktívnych vodičov a majitelov vodičského oprávnenia na vedenie osobných motorových 

vozidiel, chcel som sa o tom dozvedieť trochu viac. Oslovil som preto PhDr. Janu Zvarovú 

z Psychologickej ambulancie v Medicentre na Strečnianskej ul. v Bratislave – Petržalke 

(http://www.janazvarova.sk/), či by mohla odpovedať na niekoľko otázok, ktoré som jej 

k tejto téme po našom osobnom stretnutí poslal. Prinášame Vám odpovede, ktoré 

nakoniec vypracoval pán Juraj Zvara, konateľ Medicentra, keďže tieto vyšetrenia má  

v ambulancii na starosti on. 

Ktorých kategórií vodičov sa týka povinnosť preukázať sa potvrdením o 

psychickej spôsobilosti? 

Ide sa hlavne o vodičov z povolania, to znamená vodičov alebo žiadateľov skupín C, C1, 

CE, C1E, D, D1, DE, D1E, (kamióny a autobusy), vodičov taxislužieb, poštovych kuriérov, 

vodičov prevážajúcich nebezpečný náklad (ADR), vodičov s právom prednostnej jazdy 

(VRZ). Zároveň túto povinnosť môže nariadiť dopravný inšpektorát, napríklad pri 

porušení dopravných predpisov závažným spôsobom trikrát za 12 mesiacov, pri 

autonehode, prípadne pri zadržaní vodičského preukazu požitím alkoholu alebo 

omamných látok aspoň na dva roky. 

Čo to vlastne psychická spôsobilosť je? Aký je rozdiel medzi psychickou 

spôsobilosťou a duševnou spôsobilosťou, o ktorej je v zákone tiež reč? 

Psychická spôsobilosť má za úlohu posúdiť psychické predispozície testovaného 

človeka, či je dostatočne spôsobilý na vedenie motorového vozidla z psychologického 

hľadiska. Za psychicky spôsobilého sa považuje človek dosahujúci aspon 33. percentil 

v štandardizovaných testoch. Tieto testy sú zamerané na všeobecné rozumové 

schopnosti, gramotnosť, výkonové dispozície ako napríklad pozornosť v záťaži, 

psychomotorické tempo, reakčný čas, krátkodobá pamäť, zároveň sa berie do úvahy aj 

osobnostná štruktúra, opakovaná trestná činnosť, nekritický sebaobraz... je toho celkom 

dosť  Duševná spôsobilosť a psychická spôsobilosť je to isté. 

Kto rozhoduje o tom, či sa vodič má podrobiť overovaniu svojej psychickej 

spôsobilosti? Predpokladám, že táto povinnosť mu vyplýva priamo zo zákona, no 

musí o to požiadať iniciatívne vodič nad 65 rokov sám? 

Vo väčšine prípadov mu táto povinnosť vyplýva zo zákona. Vodič nad 65 rokov, ktorý nie 

je vodičom z povolania spomenutým vyššie nemusí žiadať o vyšetrenie zo svojej 

iniciatívy. 

Je posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov nad 65 rokov súčasťou 

posudzovania ich zdravotnej spôsobilosti alebo ide o dve rôzne, samostatné veci? 

Ak stále hovoríme o „bežných“ vodičoch, tak vyšetrenie psychickej spôsobilosti by malo 

byť súčasťou posudzovania zdravotnej spôsobilosti.  

http://www.janazvarova.sk/
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Kto takéto potvrdenia vystavuje a aká je dostupnosť tejto špecifickej odbornej 

služby?  

Tieto potvrdenia vystavuje psychológ so špecializáciou v odbore dopravná psychológia 

a príslušným certifikátom. Čo sa týka dostupnosti, Asociácia dopravných psychológov 

uvádza okolo 90 členov v rámci celej SR. 

Mohli by ste v krátkosti opísať, ako posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov 

nad 65 rokov veku prebieha, čo je jeho súčasťou?  

V skratke, vyšetrenie zahŕňa dve časti hlavné časti, tzv. papier a pero (osobnostné testy, 

anamnestický dotazník s osobnými údajmi a otázkami ohľadom vodičskej, zdravotnej 

a psychickej anamnézy) a vyšetrenie s využitím prístrojovej techniky (reakčný čas, 

stresová tolerancia, pamäť, pozornosť, IQ...), na záver je ešte interview s vyhodnotením 

a vydaním príslušného dokladu, prípadne doplnenie testovej batérie, ak si to situácia 

vyžaduje. 

Stretli ste sa vo svojej praxi s vodičmi, ktorí vzhľadom na svoje telesné postihnutie 

a z toho vyplývajúce špecifiká pri vedení motorového vozidla majú upravené 

riadenie na ručné ovládanie? Prebiehajú niektoré časti posudzovania psychickej 

spôsobilosti takéhoto vodiča inak? Ak takúto skúsenosť zatiaľ nemáte, ako by ste 

postupovali? 

Ešte sme sa nestretli. Riešili by sme to prispôsobením testovej batérie, pri niektorých 

testoch sa využívajú pedále, ale máme k tomu alternatívu aj bez pedálov.  

Možno na takejto „skúške" aj neuspieť a čo to v praxi znamená?   

Je možné aj neuspieť, v prípade profesionálnych vodičov, tí môžu opakovať túto skúšku 

najskôr po troch mesiacoch, dovtedy by mal dopravný inšpektorát obmedziť ich 

vodičský preukaz. Čo sa týka neprofesionálov, tam je to v kompetencií ich praktického 

lekára, ale ten by mal na základe vydanej správy o nespôsobilosti upovedomiť príslušný 

dopravný inšpektorát a zadržať dotyčnému vodičský preukaz. Treba ale dodať, že ako aj 

psychológovia, aj lekári môžu využiť možnosť len obmedziť vodičský preukaz, čiže aj 

trošku „slabší“ vodič stále môže využívať vodičský preukaz, ale bude obmedzený kódom, 

ako napríklad možnosť viesť motorové vozidlo len za dňa, v okruhu okolo miesta 

bydliska, zakázať jazdu na dialnici atď., možnosti sú pomerne široké. 

Juraj Zvara, konateľ 

Medicentrum 

Strečnianská 13 

851 05 Bratislava  

Š. G.: Ďakujem Vám za rozhovor.  

J. Z.: My ďakujeme za oslovenie  
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Zloženie Rady Asociácie polio v SR 
 
Predseda:   PhDr. Štefan Grajcár, Žehrianska 7, 851 07 Bratislava  

Tel.: 02/2070 2336 D (domov), 0905/542 748,  
e-mail: grajcar@chello.sk, stefan.grajcar@gmail.com  

Podpredsedovia:  Mgr. Gašová Marcela  
Narcisová 21, 900 42 Dunajská Lužná  
Tel.: 0903/186110, e-mail: gasom@centrum.sk  

Ing. Alica Suchá, Na barine 5 – D44, 841 03 Bratislava  
Tel.: 02/6542 7959 D, 0903/949 136;  
e-mail: suchaalica@gmail.com 

Tajomníčka:   Mgr. Anna Hmiráková  
M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava, tel.: 0904/977 341  
e-mail: a.hmirakova@centrum.sk, annah589@gmail.com 

Hospodárka:   Helena Kánová, L. Dérera 2, 831 01 Bratislava  
Tel.: 02/5477 2951 D, 0914/147 653 

Členovia:   Ing. Vojtech Antošovský, ul. Čs. parašutistov 23, 831 03 Bratislava  
Tel.: 02/4363 9248 D, 0905/864 48 
e-mail: vojtech.antosovsky@azet.sk  

MUDr. Zuzana Baranová, PhD.  
Nám. L. Novomeského 5, 040 01 Košice  
Tel.: 055/625 0727 D, 055/640 3688 Z, 0905/317 413  
e-mail: zuza.baran@gmail.com  

Ing. Jozef Danek  
Lehotského 4, 811 05 Bratislava,  
tel.: 02/5249 5417 D, 0907/626 212  
e-mail: jdanek@nextra.sk, danek.jozef@gmail.com  

Miloš Stilhammer  
Bakošova 28, 841 03 Bratislava,  
tel.: 0911/323 379; e-mail: milos.stilhammer@gmail.com 

 

Kontrolná komisia AP v SR 

Predsedníčka:  Jana Šebianová  
Novozámocká 2473/3, 960 01 Zvolen  
Tel.: 0908/148 544, e-mail: j.sebianova@gmail.com 

Členovia:   Ing. Milan Dovhun  
Nekyje na Ostrove 64, 930 25 Vrakúň  
Tel.: 0903/141 030, e-mail: hela_milo@hotmail.com  

Doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.  
J. Kalinčiaka 478/6, 018 41 Dubnica n/Váhom  
Tel.: 0905/511 518; e-mail: jbezecny@centrum.sk 
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