
DOM SVETLA SLOVENSKO občianské združenie

Výročná 
správa 
2017 

Checkpoint HIV Babušková 2 Bratislava



Úvod

Miloš Štefančík predseda

Rok 2017 bol pre naše združenie prelomový. Podarilo sa nám naplniť sen, ktorý sme mali pri 
zakladaní združenia v roku 2012.  
Každý človek má predovšetkým osobnú zodpovednosť za svoje zdravie, ktorú nemožno 
prehodiť na nikoho iného. Jedine včasná a  účinná liečba dokáže udržať dlhodobú kvalitu 
života. Jediným spoľahlivým nástrojom ako zistiť svoj HIV status je test. Možno sledovať 
úmerný vzťah medzi stigmatizáciou a  testovaním na HIV. Čím je v  spoločnosti väčšia 
stigmatizácia, tým menej ľudí sa necháva testovať. Poďme bojovať proti stigmatizácii tým, že 
sa necháme otestovať na HIV. 
Pri návštevách u partnerov v zahraničí sa často rieši dostupnosť testovania na HIV 
v  spoločnosti. Trend niekoľkých desaťročí v Europskom priestore vrátane krajín Balkánu je 
snaha sprostredkovať testovanie na HIV cestou neziskového sektoru.  Vlády si už dávno 
uvedomili, že cestou štátnych organizácii nevedia osloviť komunity, ktoré sú vo vyššom riziku 
nákazy HIV. Dobrovoľné testovanie na HIV sa podieľa najvyšším percentom na odhalení 
nových prípadov infekcie. To nás viedlo k myšlienke vytvoriť Checkpoint HIV i na Slovensku. 
Bohužiaľ sa tak nestalo s prispením štátu. Jedná sa o najväčší projekt našej organizácie od jej 
vzniku. 
Pre mňa osobne je veľkou cťou, že som mohol svoje pôsobenie vo funkcii predsedu združenia 
završiť práve spustením projektu Checkpointu HIV, ktorým prinášame spoločnosti 
porovnateľné podmienky ake majú v civilizovanom svete.
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Lights Up – Svetlo pre AIDS  21. mája 2017

International AIDS Candlelight Memorial, je najväčšou    
celosvetovou kampaňou v oblasti HIV/AIDS, ktorá je 
organizovaná jednotlivými lokálnymi organizátormi.

  

Spomienku na obete AIDS sme vyjadrili červeným 
osvetlením Veľvyslanectva SRN, Talianska, Spojeného 
Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Reštaurácie 
UFO watch . taste . groove na Moste SNP. Zároveň prejavili 
svoju účasť v predvečer - 20. 5. 2017 podujatiami NIGT 
BEFORE Lights up kluby - SHANGHAI CLUB Vrútky a 
APOLLON CLUB Bratislava .



Programy a kampane prevencie HIV/AIDS

Streetworkové aktivity 
SHANGHAI CLUB Vrútky  
APOLLON CLUB Bratislava  
Tepláreň café Bratislava 

Spolupráca na našich projektoch 
Podujatia  NIGT BEFORE Lights up 
Diskusia o HIV/AIDS 
Propagácia Checkpointu HIV 
Distribúcia preventívnych balíčkov a materiálov 



Svetlá linka AIDS pomoc 0800 666 777 
Prevádzku bezplatnej Linky pomoci zabezpečujeme už od 
roku 2014 v spolupráci s Českou společností AIDS pomoc. 
V  roku 2017 ju využilo 471 volajúcich. Zaznamenali sme 
viac ako 100% nárast klientov v porovnaní s rokom 2016. 
Najviac otázok sa týka oblastí: 
• Testovanie na HIV 
• Cesty prenosu HIV 
• Klinické príznaky HIV a AIDS 
• Prevencia a ochrana pred HIV infekciou 
• Štatistické údaje o HIV a AIDS 
Pracovníci na linke pomoci prechádzajú školením 
a  následnou supervíziou. Tým je zabezpečená odborná 
úroveň a  schopnosť reagovať na rôznorodé otázky 
volajúcich. Zo strany HIV komunity sme najčastejšie 
o s l o v o v a n í s o ž i a d o s ťo u o  s p r o s t r e d k o v a n i a 
stomatologického ošetrenia. Prevádzku Svetlej linky AIDS 
pomoci hradíme z grantov a sponzorských darov.   

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1645/796099 

Aktivity k Svetovému dňu boja proti AIDS 

Svetovému dňu boja proti AIDS a problematike HIV/AIDS 
bola venovaná rozhlasová relácia POHOTOVOSŤ. 
Vysielania sa zúčastnil   zástupca občianského združenia 
Dom svetla Slovensko a MUDr. Azzaden Shunnar. 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1645/796099
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1645/796099


Stretnutie neziskových organizácií vo Viedni 

Zástupcovia nášho občianského združenia sa v dňoch 9 až 
11. júna vo Viedni zúčastnili aktivít so zástupcami 
neziskových organizácii pracujúcich v oblasti HIV. 
Stretnutia sa zúčastnili kolegovia z Bulharska, Bosny a 
Hercegoviny, Česka, Chorvátska, Poľska, Srbska, Slovinska 
a Rakúska. Okrem podnetných rozhovorov a rokovaní sme 
sa zúčastnili aj tlačovej konferencie organizácie AIDS LIFE, 
ktorá každoročne organizuje LIFE BALL ktorá je najväčším 
charitatívnym projektom podporujúcim komunitu HIV / 
AIDS v Európe. Po skončení konferencie sme sa stretli s 
Garym Keszlerom zakladateľom a organizátorom akcie. 
Aktivity sme sa mohli zúčastniť vďaka Eurocomm-PR Wien.

Zdravotná výchova určená pre MSM  
(muži majúci sex s mužmi) 

V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS 30.11.2017 
prebehla v Klube Tepláreň v Bratislave diskusia o HIV / 
AIDS. Diskusie sa zúčastnilo 20 účastníkov z komunity 
MSM. Bola zameraná na zásady bezpečného sexu, 
rizikových situáciách a cestách prenosu infekcie HIV i 
porovnanie situácie v ČR a SR s dorazom na epidémiu HIV 
v MSM komunite v Prahe. 

Budova rakúskeho parlamentu



Výtvarny workshop 

V spolupráci s amatérskymi výtvarníkmi a skúsenými 
lektormi sme v Bratislave v blízkosti Bratislavského Hradu v 
dňoch 29. 7. – 30. 7. 2017 pripravili výtvarný workshop - 
akvarel s podtitulom PRE - ROD a následne bude jeho 
pokračovaním výtvarný plenér - akvarel PRE – ROD v 
malebných zákutiach Veľkého Krtíša.  
Výťažok z podujatia bude venovaný na prevenčné aktivity 
DOM SVETLA SLOVENSKO v oblasti HIV + a AIDS 
Ďakujeme Vám.

Stretnutia komunity  

Úspešne sa nám podarilo naštartovať stretnutia HIV 
komunity. Stretnutia prebiehaju v bezpečných priestorov a 
sú určené novým pacienton rovnako ako aj pacientom ktorý 
su diagnostikovaný dlhšiu dobu.  Využívame skúseností 
našich českých kolegov, kde takéto stretnutia prebiehajú 
niekoľko rokov. O opodstatnenosti tohoto počinu nás 
presviedča aj záujem komunity a účasť na tejto aktivite.

Pozvánka na workshop

Pozvánka na komunitné stretnutie



Tlačová konferencia 

Občianské združenie Dom svetla Slovensko realizovalo 
tlačovú konferenciu na ktorej upozornilo o  trende nárastu 
prípadov HIV na Slovensku. O  situácii na Slovensku nových 
trendoch v liečbe i živote s HIV informovali novinárov MUDr. 
Vachalíková, MUDr. Shunnar a  zástupcovia OZ Dom svetla 
Slovensko. Na tlačovej konferencii verejne vystúpil aj HIV 
pacient, ktorý odhalil svoj príbeh médiám.

Checkpoint HIV 

Najväčší projekt sme spustili   v novembri 2017 
CHECKPOINT HIV v Bratislave Ružinove. Realizujeme v 
ňom nízkoprahové testovanie na protilátky HIV. Za 
obdobie november a december bolo otestovaných 155 
klientov. Z toho bolo 119 mužov a 36 žien. 71 klientov bolo 
z MSM komunity čo z celkového počtu predstavuje 45,8%.



Europsky testovací týždeň na HIV a hepatitídy 

Občianské združenie Dom svetla Slovensko sa pripojilo k 
Europskemu testovaciemu týždňu. Ten prebiehal od 
17.novembra do 24. novembra 2017. V našom Checkpointe 
HIV sme 23.11 otestovali 22 klientov na protilátky HIV.

Hospodárenie občianského združenia 
účtovná uzávierka združenia za rok 2017 

  

náš testovací tím





P oďa k o v a n i e s p o n z o r o m p o d p o r o v a t e ľo m 
a partnerom 

Ďakujeme všetkým darcom a  sponzorom za ich pravidelné 
i nepravidelné finančné či vecné dary a príspevky na zbierkové 
účty. Ďakujeme firemným sponzorom za financovanie 
a podporu našich prospešných aktivít. Ďakujeme partnerským 
organizáciám za spoluprácu a  podporu činnosti občianskeho 
združenia DOM SVETLA SLOVENSKO. Mimoriadne 
poďakovanie patrí naším dobrovoľníkom za ich prácu 
vykonanú bez nároku na finančnú odmenu. 
Špeciálne poďakovanie za spoluprácu a  podporu smerujeme 
hlavne spoločnosti GlaxoSmithKline. 
Osobné poďakovanie za spoluprácu a  pomoc JUDr. Štefánii 
Sališovej. 
Za významnú nefinančnú podporu aktivít OZ DS SK ďakujeme 
všetkým LGBT zábavným podnikom, s ktorými spolupracujeme 
v oblasti distribúcie preventívnych materiálov v Bratislave a vo 
Vrútkach a  taktiež nasledujúcim organizáciám Veľvyslanectvu 
Spolkovej republiky Nemecko v  Bratislave, Národnému 
referenčnému centru pre prevenciu HIV/AIDS v  Bratislave, 
Miestnemu úradu  Bratislava – Petržalka, Dopravnému 
podniku Bratislava a agentúre Webster. 
Ďakujeme za spoluprácu neziskovým organizáciám Asociácii na 
ochranu práv pacientov, OZ Prima,  Slovenskej asociácii 
študentov medicíny SloMSA. 




