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Našim podporovateľom 

Úvod 

Občianske združenie Dom svetla Slovensko je mimovládnou neziskovou 

organizáciou, ktorej hlavným cieľom je odstránenie stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV 

v spoločnosti, obhajoba a presadzovanie ich ľudských práv a prevencia šírenia 

HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb. 

Naše ciele a činnosti združenia 

združovanie občanov v súlade s poslaním združenia 

odborné vykonávanie zdravotnej a výchovno-vzdelávacej prevencie a poskytovanie 

komplexného poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou združenia, 

organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, 

poskytovanie konzultácii a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových 

projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia, 

pomoc a poradenstvo občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie 

sociálnych služieb, aktivizovanie vnútorných schopností na prekonanie 

psychických, fyzických               a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej 

situácie a pomoc s ich opätovnou integráciou do života, 

podpora všestrannej a komplexnej výchovy odbornej i laickej verejnosti, 

organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí, 

publikačná činnosť, tvorba a vydávanie náučných a výchovno-vzdelávacích 

materiálov, 

podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovania kompetencií a podpora študijných 

ciest        a pracovných pobytov pre členov združenia, 

spolupráca s partnermi  domácimi aj zahraničnými v súlade s poslaním a činnosťou 

združenia, 

vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych 

darov, príspevkov a dotácií pre združenie. 

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, 

nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie. 

 

 

 

„V rokoch 1985 

až 2013 

diagnostikovali 

na Slovensku 

725 prípadov HIV 

infekcie, z toho 

86 prípadov v 

roku 2014.“ 
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Prehľad činnosti združenia za rok 2014 
 

Svetlá linka AIDS pomoc 0800 666 777 

Prevádzku Linky pomoci zabezpečujeme s Česko spoločnosťou AIDS pomoc. Je 

v prevádzke nonstop 365 dní v roku. V roku 2014 ju využilo 298 volajúcich zo 

Slovenska.  Je bezplatná. Jej prevádzka sa hradí zo sponzorských darov.  Na 

otázky odpovedajú riadne preškolení a poučení pracovníci. Otázky sa musia týkať 

problematiky HIV/AIDS. Okrem riešenia náhlych krízových situácií odpovedáme aj 

na otázky  z nasledujúcich oblastí: 

 Testovanie na HIV 

 Cesty prenosu HIV 

 Klinické príznaky HIV a AIDS 

 Sociálne a právne aspekty 

 Ako žiť s HIV 

 Prevencia a ochrana pred HIV infekciou 

 Štatistické údaje o HIV a AIDS 
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Webové stránky združenia 

Po počiatočných problémoch s fungovaním redakčného systému webových stránok 

sa nám v apríli 2014 podarilo reštrukturalizovať  ich obsah a členenie. Zotrvali sme 

v graficky atraktívnom a užívateľsky príjemnom vzhľade. Darí sa nám priebežne 

aktualizovať ich obsah. O úspešnosti svedčí ich  návštevnosť. V období apríl až 

december 2014 sme mali 2009 užívateľov a 3783 zobrazení. Pridanou hodnotou je, 

že samí užívatelia nám pomáhajú pri ich aktualizácii podnetmi a novinkami v oblasti 

testovacích miest aktualít a pod.. Pri tvorbe vstupov spolupracujeme s odborníkmi 

na problematiku. Dôležitou časťou je poradňa, v ktorej sa zameriavame na pomoc 

HIV pozitívnym pri riešení ich každodenných problémov.  

Streetwork 

V rámci streetworkovej činnosti sme sa zamerali na distribúciu preventívnych 

materiálov na akciách zameraných hlavne pre mládež.  

 LOTOS CUP Bratislava 2014 

 Koncert TIESTO  

 Koncert ARMIN VAN BUREN 

 Diskotéka TEPLAREŇ 

 Diskotéka HOMOMAT 

Verejná zbierka ČERVENÁ STUŽKA® 

Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  SVS-OVS3-2014/022492 

sme mohli pilotne spustiť verejnú zbierku Červená stužka®. Zbierka bola podporená 

vystúpením Miloša Štefančíka v relácii RTVS „Hosť Rádia Regina 1“ dňa 

26.11.2014 kde sme hovorili o Kampani proti AIDS - Červená stužka. Do zbierky sa 

zapojili 4 stredné školy, ktoré spolu vyzberali 516,58 €. Súčasťou aktivity bola aj 

beseda s HIV pozitívnym lektorom pre školu ktorá predala 250 stužiek. Beseda sa 

stretla s veľkým ohlasom a táto forma vzdelávania v prevencii HIV spojená 

s osobným príbehom prispieva v boji proti predsudkom voči HIV pozitívnym 

osobám. 

Služby pre HIV+ komunitu 

V roku 2014 začala Česká společnost AIDS pomoc, z.s. vydávať informačný 

dvojmesačník POZTIVNĚ určený pre českú a slovenskú HIV pozitívnu komunitu.  

Publikácia vychádza v elektronickej aj tlačovej podobe. Časopis v tlačovej podobe 

distribuujeme do čakární špecializovaných lekárov a úradov verejného 

zdravotníctva. 

„Veľmi pekne 

ďakujeme za 

možnosť 

organizovania 

besedy. Bola 

vynikajúca! Ohlasy 

zo strany žiakov, či 

pedagógov boli 

veľmi pozitívne. Išlo 

o iný pohľad, ktorý 

nás všetkých 

uchvátil! Pán lektor 

dokázal publikum 

upútať a všetci 

dávali pozor, 

prípadne sa popýtali 

zopár otázok. 

Klobúk dole akú 

prácu odvádza!“ 
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Účasť v medzinárodných projektoch  

S našimi zahraničnými partnermi spolupracujeme na projektoch financovaných 

z Európskej únie. Ich aktivity sú zamerané na  elimináciu diskriminácie HIV 

pozitívnych osôb  v spoločnosti a na trhu práce, pretože si uvedomujeme dôležitosť 

otvorenia tejto témy aj v Slovenskej republike.    Participujeme na projektoch: 

„Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňování bariér při zaměstnávaní osob 

infikovaných HIV“ a „Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušenosti 

zaměstnávaní HIV pozitivních 

osob s důrazem na eliminaci 

diskriminace osob ve služebním 

poměru“. V rámci projektov sa 

aktívne zapájame do napĺňania 

kľúčových aktivít a plnenia 

monitorovacích indikátorov. 

V rámci projektov sme sa stretli 

so zástupcami Ministerstva 

vnútra, Ministerstva obrany, 

Ministerstva zdravtníctva SR 

a Verejnou ochrankyňou práv SR pani JUDr. Dubovcovou.  V novembri 2014 sa 

naši zástupcovia zúčastnili pražskej medzinárodnej konferencie „Zaměstnávání HIV 

pozitivních osob s důrazem na eliminaci a diskriminaci osob na trhu práce a ve 

služebním poměru“   

Na Slovensku aj v okolitých 

krajinách je v spoločnosti silne 

zakorenený strach z vírusu HIV. 

Strach je spôsobený čiastočne 

neinformovanosťou a tiež zlými 

predstavami o priebehu infekcie 

a možnostiach jej prenosu. 

Obavy okolia z nákazy sú tiež 

často dôvodom skrytej 

diskriminácie v spoločnosti 

alebo v zamestnaní. Preto sa 

podieľame na projekte financovanom Vyšehradským fondom s partnermi z 

ostatných krajín V4. Projekt si kladie za cieľ informačnou kampaňou zlepšiť vzťah 

spoločnosti k HIV pozitívnym osobám. 

Ďalšou aktivitou v rámci Vyšehradského fondu na ktorom sme sa podieľali bol 

projekt „AGEING AND HIV“ zameraný na HIV osoby 50+. Vybraný členovia 
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združenia sa v januári 2014 vo Varšave zúčastnili face to face školenia „Working 

with persons aged 50 and older at risk of contracting HIV/HCV/STI” 

Aktivity so slovenskými partnermi. 

V novembri 2014 sa v Nitre 

konala konferencia  HARM 

REDUCTION „Aplikácia filozofie 

znižovania rizík v pomáhajúcich 

profesiách“ ktorej sa 

s príspevkom zúčastnil Miloš 

Štefančík. Konferenciu 

organizoval náš slovenský 

partner združenie STORM z Nitry.   

 

Zahraniční partneri: 

AIDS-HILFE NÜRNBERG-ERLANGEN-FÜRTH e. V. (Nemecko) 

 

 

 

Społeczny Komitet ds. AIDS (Polsko) 

 

 

 

Česká společnost AIDS pomoc, z.s (Česko)  
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Správa o hospodárení  
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Orgány združenia v roku 2014 

 

Správna rada 

 Ján HONZA (predseda) 

 Július SZABÓ (podpredseda) 

 Peter ZÁHRADNÍK 

Dozorná rada 

 Jiří PAVLÁT 

 Dušan ŠMIDA 

 

Pohľad do budúcnosti 

V nasledujúcom roku 2015 chceme nadviazať na tohtoročné úspechy. Zameriame 

sa na rozvoj spolupráce s ďalšími mimovládnymi a neziskovými organizáciami, 

ktoré pomáhajú HIV pozitívnym s cieľom nastaviť základné formy vzájomnej 

spolupráce. Zintenzívniť spoluprácu s Národným referenčným centrom pre 

prevenciu HIV/AIDS a prispieť k plneniu Národného programu boja proti AIDS 

v Slovenskej republike. 

Pracovať na aktivitách, ktoré problematiku HIV / AIDS viac dostanú do povedomia  

v spoločnosti. Pokúsiť sa získať členstvo v národnej komisii boja proti AIDS 

v Slovenskej republike.  

Zotrvať v trende z roku 2014 a udržiavať vysokú odbornú úroveň poskytovaného 

poradenstva. Pravidelne aktualizovať webové stránky združenia. Zúčastňovať sa 

medzinárodných aktivít, vzdelávacích workshopov a konferencii. Dôraz položiť na 

vzdelávanie v oblasti HIV/AIDS a sledovanie najnovších trendov v tejto oblasti.  

Ján HONZA 

štatutárny zástupca 

22. január 2015 
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Kontaktné informácie 
 

 

Jan HONZA 

Štatutárny zástupca 

Telefon +421 903 013 569 

info@domsvetlaslovensko.sk 

  

    

    

 

Informácie o spoločnosti 
DOM SVETLA SLOVENSKO, o.z. 

Polereckého 7 
851 04 Bratislava 

Poštová adresa: 

P.O.Box 84 

814 99 Bratislava 

www.domsvetlaslovensko.sk 

 


