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Správa o činnosti Diadoru za rok 2021.

Diador klub bol založený 14.11.1988, teda táto správa hodnotí 33. rok činnosti. To, že 
je organizácia schopná pracovať toľko rokov, je zásluha najmä tých, ktorí dlhšie či kratšie 
obdobie pracujú vo výbore Diadoru a venujú svoj voľný čas na prípravu, realizáciu 
a vyhodnotenie jednotlivých podujatí nášho občianskeho združenia. O to je to cennejšie, že 
Diador po celý čas pracuje absolútne bez štátnych dotácií, celú svoju činnosť pokrýva 
finančne najmä z 2% z daní, v menšom rozsahu z finančných príspevkov sponzorov a máličko 
aj z darov svojich členov.   

Pôvodní členovia, ktorí Diador zakladali, sú už dnes predstaviteľmi strednej ba 
i staršej generácie. Máme však aj členov vo vekovej kategórii detí od 16 do 18 rokov. 
V Diadore naďalej chceme napĺňať heslo, ktoré sme pri vzniku našej organizácie prijali za 
svoje krédo, a to “Pomoc ľuďom s diabetom”, nehľadiac na ich príslušnosť k Diadoru, či 
k inej organizácii ľudí s diabetom.

Úvod:
Výročná členská schôdza, ktorá prebehla pred rokom on-line dňa 30.11.2020

zhodnotila  činnosť Diadoru, poukázala na problémy, s ktorými sa v práci stretávame. Už 
tradične sme sa snažili aj pre rok 2021 prednostne vybrať podujatia, o ktoré bol prejavený 
záujem medzi členmi. Plán práce sme doplnili aj o nové podujatia a dúfali sme v ich úspech. 
Pre rok 2021 sme však všetko plánovali podmienečne. Poučenie sme si zobrali z roku 2020, 
kedy sa objavila pandémia korona vírusu a mnohé podujatia, ba aj zasadania výboru Diadoru, 
museli byť zrušené.  

Doba, ktorú momentálne žijeme je charakterizovaná práve korona krízou, obavami až 
strachom z dosiaľ nepoznaného a rôznymi obmedzeniami. Preto aj my, pri hodnotení 
uplynulého roka sme už vyrovnaní s tým, že mnohé, aj tradičné, podujatia nemôžeme 
zhodnotiť, pretože sa neuskutočnili. Je to pre nás mimoriadne nepríjemné, pretože pre Diador 
bolo vždy typické, že aktivít je veľa a každý si môže vybrať tú, ktorá je mu najbližšia.   

O to viac teší, že sa našlo zopár tých, ktorí napriek ťažkej dobe a svojej pracovnej 
záťaži obetujú svoj voľný čas pre celú členskú základňu Diadoru.  V roku 2021 sa členovia 
výboru Diadoru plus zopár aktívnych radových členov schádzali každý mesiac na 
rokovaniach výboru našej organizácie, kde sa okrem prípravy  podujatí, vyjadrujú aj 
k otázkam právnym, sociálnym a najmä zdravotným, ktoré sa vždy týkajú života s diabetom. 
   

Hodnotenie jednotlivých oblastí:

A/ Riadiaca činnosť (Ľubomír Barák)
Výbor Diadoru sa stretol na 12 zasadnutiach, ktoré obsahovo prebiehali  podľa 

schváleného harmonogramu zasadnutí, ktorý však bol od júna upravovaný v závislosti od 
aktuálnej situácie. Účasť zástupcov jednotlivých farmaceutických alebo „pomôckových“
spoločností, ktorých sme už niekoľko rokov pravidelne prizývali na zasadnutia výboru, sme 
v roku 2021 nerealizovali, nakoľko tieto spoločnosti mali pre svojich zamestnancov ešte 
prísnejšie kritériá na stretávanie sa, ako boli vyhlásené štátom. 

Členská schôdza v roku 2019 uložila výboru spracovať úpravu niektorých článkov 
Stanov Diadoru. Výbor úlohu splnil, predložil Stanovy na schválenie na Ministerstvo vnútra 
SR, avšak táto inštitúcia materiál neschválila. Problémom bol názov občianskeho združenia. 
V opravených Stanovách sme uviedli názov Diador bez v zátvorke objasňujúceho pojmu 



DIAbetický DORast, ktorý sa javil vzhľadom na súčasnú členskú základňu ako zavádzajúci. 
Ukázalo sa však, že rovnaký názov má aj jedna spoločnosť s ručením obmedzeným, sídliaca 
na západnom Slovensku. Preto sa hospodárka pozrela do Obchodného vestníka a zistila, že 
daná sro-čka nevyvíjala žiadnu aktivitu už druhý rok. To, že niesla názov Diador bolo chybou 
MV SR, pretože my sme boli prihlásení v zozname MV SR pod týmto názvom od roku 2003 
a spoločnosť, ktorú uvádzame, si tento názov prihlásila v roku 2018. Spojili sme sa 
s konateľom tejto spoločnosti a po objasnení problému, sme uspeli a daná spoločnosť zmenila 
svoje meno. Tým sme sa na Slovensku stali jediným nositeľom názvu Diador, ktorý sme si 
pre istotu dali patentovať. 

Od decembra 2013 je Diador členom International Diabetes Federation, teda svetovej 
inštitúcie, ktorá združuje jednotlivé organizácie (lekárske i pacientske), ktoré pracujú 
s diabetom. Kontaktnou osobou za Diador bola do polovice roka hospodárka K. Červená, od 
tohto času je ňou nová členka VD Sabina Poláková. Avšak ani IDF nebola v hodnotenom 
roku príliš aktívna z dôvodu korona krízy, preto aj naša práca bola v tomto ohľade výrazne 
jednoduchšia. Za celý rok sme boli menej často oslovení na spracovanie  materiálov pre 
potreby IDF, ktorými nás v iných rokoch exekutíva IDF doslova zaplavovala. 

Žiaľ, neabsolvovali sme ani prijatia na štátnych inštitúciách (na ministerstvách, 
v Národnej rade a pod.), keďže aj tam platili veľmi prísne kritériá pre priame kontakty. Dvaja 
zástupcovia Diadoru (Ľ. Barák, I. Tárnok) boli dňa 2.8.2021 prijatí predsedníčkou Asociácie 
kúpeľov Slovenska MUDr. Zálešákovou, kde sa snažili o presadenie myšlienky tzv. 
kúpeľných pobytov pre mladých dospelých s diabetom, nakoľko súčasná situácia odrádza túto 
skupinu absolvovať kúpeľnú liečbu, pretože 90% kúpeľných hostí sú ľudia v geriatrickom 
veku. Hoci sme od Dr. Zálešákovej získali súhlas a promptnú pomoc, pokračovanie 
presadzovania tejto aktivity bolo zatiaľ zabrzdené, pretože si vyžaduje kladný postoj najväčšej 
zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa) a ten dosiaľ nemáme.    

B/ Administratívna práca (Andrej Popov)
Svoje úlohy si spočiatku plnil zodpovedne, podieľal sa aj na všeobecných aktivitách, 

ktoré priamo nespadali do jeho kompetencií. V posledných mesiacoch roka však výrazne 
viazlo časové spracovávanie zápisníc z rokovaní VD, čo značne komplikovalôo prácu výboru 
Diadoru. V budúcom roku sa budeme držať zásady, že zápisnice z výborových schôdzí budú 
spracovávané maximálne 3 dni po zasadnutí. . 

Koncom novembra spoločne s predsedom prekontroloval dokumentáciu Diadoru 
a doplnil chýbajúce materiály. 

C/ Oblasť hospodárenia (Katrina Červená)
Svoju prácu si odvádzala na štandardne výbornej úrovni. Napriek tomu, že ju 

zamestnávali materinské povinnosti, bezo zvyšku si svoje úlohy splnila. V prvej polovici roka 
pre rodinné zaneprázdnenie bola jej priama účasť na zasadnutiach VD nižšia, avšak po každý 
raz bola telefonicky kontaktovaná a oboznámila nás s aktuálnou finančnou situáciou, v druhej 
polovici sa už zúčastňovala priamo na zasadnutiach VD. Všetky doklady sú naďalej plne 
v poriadku. Aj počas tohto roka sme oslovili viacerých „neplatičov“ členského za 
predchádzajúce roky, stále je však zopár takých, ktorí dlžobu do dnešného dňa nevyrovnali. 

V roku 2021 nebol prekročený limit prijatých finančných prostriedkov z 2 % z daní, 
teda nevznikla pre nás povinnosť absolvovať externý audit. 

V novembri 2021 bol po odoslaní žiadosti na grant na Novo Nordisk o finančné krytie 
novej aktivity Diadoru – projekt „Skríning diabetu“  príjem vzrástol o sumu 60.000 eur.   



D/ Rekondičné pobyty (Irén Tárnok)
Aj v roku 2021 viedla úsek rekondičných pobytov Jessy (Irén Tárnok). Hoci bol 

pripravený zimný aj letný RP, prihlásení boli aj účastníci, zimný RP bol napokon pre 
nepriaznivú epidemickú situáciu zrušený. Letný RP sa uskutočnil v Penzióne Kohútik 
v Oravskej Lesnej. Týždňový pobyt bol realizovaný napriek výrazne nižšej účasti členov, keď 
celkový počet bol 25, z toho iba 3 ženy. Zrejme majú naše členky väčšie obavy z korony ako 
muži. Napriek tomuto nepomeru a veľmi zlému počasiu, keď prvé štyri dni bol silný dážď, 
pobyt splnil všetky svoje súčasti – liečebnú, rekondičnú ba aj výchovno-edukačnú. Program 
pobytu pozostával z kratších vychádzok, návštevy aqua centra v Dolnom Kubíne, či 
prehliadky Oravského zámku. Počas pobytu sa nevyskytlo žiadne vážnejšie ochorenie a ani 
žiadny úraz. 

Edukačný seminár, ktorý organizuje Diador v období pred Vianocami bol, pre 
opätovne zhoršenú epidemickú situáciu, odvolaný. 

E/ Kutúrno-spoločenské podujatia (Monika Martinčičová)
Diador bol pripravený nezanedbávať ani kultúru. Po znovuotvorení divadiel 

a koncertných sál sa podarilo zorganizovať návštevu Divadla Aréna, ktoré momentálne 
pôsobí v Divadle P.O. Hviezdoslava a vidieť komédiu Ľadvina  (24.10.21) a návštevu Divadla 
Nová Scéna a vzhliadnuť slávnostné predstavenie k 75. výročiu vzniku divadla (21.11.21).       

F/ Šport (Juraj Adamek)
Aj v oblasti športu bola situácia veľmi podobná. Športové podujatia boli rušené 

v celom štáte, preto ani Diador nemohol zrealizovať viaceré z pripravovaných športových 
akcií. Nezrušili sme však tradičný Športový deň Diadoru ktorý sa uskutočnil dňa 11.9.2021 
vo vnútorných aj vonkajších športových priestoroch Obchodnej akadémie na Račianskej ulici. 
Solídna účasť viac ako 20 členov nás podporila v myšlienke, že keď to len trochu ide, treba 
športové podujatia organizovať.  Vydareným podujatím bol aj miniturnaj v plážovom 
volejbale na ihriskách petržalského Draždiaka dňa 14.8.21. Druhé vydanie miniturnaja, ktoré 
bolo o mesiac neskôr nemalo už takú úspešnosť, pretože sa ho zúčastnilo výrazne menej 
členov. 

Odvolané boli oba turnaje vo volejbale, a to „Diador vs farmafirmy“ v Bratislave 
a tiež turnaj DiAktívu Havířov v Českej republike (Luhačovice). 

Finálové vyvrcholenie Majstrovstiev Európy ľudí s diabetom vo futsale DiaEuro 2021, 
ktoré sa malo uskutočniť v Bosne a Hercegovine bolo odvolané, takže s výnimkou jedného 
sústredenia vo februári v Prašiciach, sme neorganizovali iné prípravné sústredenia nášho 
tímu. 

Ďalšou zrealizovanou aktivitou bola spoluúčasť Diadoru pri otvorení cyklistických 
pretekov Okolo Slovenska v Košiciach dňa 14.9.2021, kde spoločnosť Novo Nordisk za 
spolupráce viacerých občianskych združení (včítane Diadoru) pripravila pod organizačným 
vedením agentúry Webster jazdu amatérov na bicykli pod názvom „Diapozitívci na kolesách“ 
spolu s propagačným stánkom o diabete.   

Sami sme tiež zrealizovali 12.6.2021 bicyklový výlet, žiaľ, s účasťou iba 3 členov 
Diadoru. Pre budúci rok je vhodné pokúsiť sa o osobnejší kontakt s tými členmi, ktorí radi 
a často jazdia na bicykli. 



G/Potravinový program (Milan Leško)
Reálne možno konštatovať, že úsek potravinového programu bol počas celého roka 

nečinný, pretože nebolo, čo organizovať. Preto aktivita jeho vedúceho M. Leška sa sústredila 
na prípravu brožúry „Umelé sladidlá“, ktorá by mala odísť do tlače v roku 2022.. 

Aký bude osud Celoslovenskej predajnej výstavy diapotravín a výrobkov vhodných 
pre ľudí s diabetom, je nejasné. Diapotraviny pomaly ale isto strácajú svoje postavenie najmä 
v jedálničku ľudí s diabetom 1. typu, ktorí tvoria prevažnú väčšinu členskej základne Diadoru. 
Možno však tieto špecifické potraviny nachádzajú svoje miesto pre ľudí s diabetom 2. typu 
a keďže Diador má napĺňať všeobecné heslo „Pomoc ľuďom s diabetom“, bude nutné 
porozmýšľať nad prípadným ďalším ročníkom tohto podujatia. Inak je potrebné sa zamyslieť 
aj nad náplňou práce tohto úseku našej činnosti. 

H/ Edukácia  (Martin Výdurek)
Oblasť, v ktorej Diador dosahoval v minulosti vynikajúcu úroveň. Avšak aj v tejto 

oblasti sme sa v roku 2021 museli výrazne obmedziť. Počas celého roka nebola 
zorganizovaná ani jedna edukačná beseda pre verejnosť z cyklu „Život s diabetom“, nakoľko 
nám to nedovoľovala epidemická situácia v krajine. Realizovať edukačné besedy on-line sme 
sa zatiaľ neodhodlali, jednak pre vysokú cenu agentúrnych spoločností, ktoré sa takýmto 
aktivitám venujú a jednak aj pre obavy efektívnosti takejto on-line besedy. 

Malá edukácia v priestoroch klubu na Tehelnej ulici zostala plne na pleciach Ľ.
Baráka. Bola to jediná možnosť na stretnutie v priestoroch Diadoru v malých skupinkách, aby 
neboli porušené protiepidemické obmedzenia. Aj takýchto stretnutí však bolo výrazne menej 
ako v minulosti. 

K Svetovému dňu diabetu (SDD) sme pre rok 2021 oslovili spoločnosť Novo Nordisk, 
kde sme úspešne začali realizovať veľký a dlhodobý projekt „Skríning diabetu“, ktorý bude 
prebiehať až do mája budúceho roka. Spoluprácou s cca 50 až 100 lekárňami na celom území 
Slovenska aj za účasti našich členov, by sme chceli pomôcť pri objavovaní dosiaľ 
neevidovaných ľudí s diabetom, ktorí o tejto skutočnosti zatiaľ nevedia.  Keďže ide o projekt, 
ktorý prevyšuje naše možnosti, oslovili sme na spoluprácu agentúru Grape PR. 

Pri príležitosti SDD sme požiadali prezidentku Slovenskej republiky JUDr. Zuzanu 
Čaputovú a primátora hl. mesta SR Bratislavy Ing.arch. Matúša Valla o nasvietenie ich 
rezidencií – teda Prezidentského a Primaciálneho paláca na modro. Obaja nám vyhoveli, a tak 
sa tieto dve významné stavby zaradili k mnohým svetovým stavbám, ktoré tiež 14.11.2021 
zasvietili na modro (Eifelova veža v Paríži, Big Ben v Londýne, Ríšsky snem v Berlíne, 
televízna veža v Toronte, Empire State Building v New Yourku, Európsky parlament 
v Bruseli, a pod.). Obe naše významné budovy boli foto dokumentované a snímky boli 
odoslané na adresu IDF.

I/ Brigádnická činnosť  (poverený člen VD)
V roku 2021  sme nerealizovali žiadnu väčšiu brigádu. Členovia výboru uskutočnili 

menšiu brigádu vo vnútorných priestoroch Diadoru, ktoré upratali a pripravili na Vianoce. 

J/ Sponzorstvo – fund raising ( členovia VD)
Táto oblasť by mohla znamenať veľký prínos pre celú činnosť Diadoru, Veď čím viac 

prostriedkov získame, tým môže byť naša práca bohatšia. Problémom je, že sa medzi členmi 
Diadoru dosiaľ nenašiel človek, ktorý by túto oblasť chcel realizovať. Ak tento trend bude 



pokračovať, v budúcnosti bude Diador odkázaný ozaj iba na príspevky z 2 % z daní a raritné 
dary od minima sponzorov.   

K/ Web stránka, (Vladimír Petrovič)
Od zmeny a rekonštrukcie web stránky v roku 2019 nenastali žiadne ďalšie 

skvalitnenia. Preto by bolo vhodné ak by sa našiel člen Diadoru, ktorý sa venuje, či už 
profesionálne alebo zo záľuby, takejto činnosti, radi by sme jeho schopnosti privítali 
v prospech našej web stránky. 

Diador je dostupný aj na Facebooku aj na Instagrame.

L/ Propagácia a styk s masmédiami  (členovia výboru Diadoru)
V časopise Diabetik sme mali možnosť mať k dispozícii v každom čísle jednu stranu, 

avšak nebolo o čom písať. Chýbali podujatia, ľudia boli situáciou zaskočení, a tak sa nenašiel 
nikto, kto by túto aktivitu realizoval. Pre nasledujúci rok preto ostáva dôležitou úlohou návrat 
Diadoru na stránky časopisu.      

M/ Spolupráca s inými organizáciami (členovia výboru)
Naše prepojenie na iné organizácie, ktoré sa zaoberajú ľuďmi s diabetom bolo taktiež 

prakticky nerealizované. Spolupráca so Zväzom diabetikov Slovenska už dlhoročne 
neexistuje. Funguje iba kontakt s jeho základnou organizáciou v Martine (DIAMART Martin) 
aj to iba na báze vzájomných informácií. Rovnako tak je realizovaná aj spolupráca s OZ 
Spišiačik. Spolupracujeme OZ Dia Bratislava. Vzájomné kontakty s OZ ADiaS boli po zmene 
predsedníčky prerušené, hoci snaha z našej strany o spoločné stretnutie bola veľká. Napokon 
sa predsedovia týchto troch občianskych združení pôsobiacich v Bratislave stretli dňa 
9.12.2021 v priestoroch Diadoru a pripravili náčrt spoločnej práce pre rok 2022 v prospech 
ľudí s diabetom. 

Zahraničné kontakty s organizáciami s podobným vekovým zložením ako je naša,
neboli vôbec realizované. Nepomohli ani naši členovia, ktorí pracujú alebo študujú 
v zahraničí. Žiadnemu z nich sa nepodarilo nadviazať spoluprácu s organizáciou podobného 
zamerania. V kontakte sme iba s organizáciou diAktiv, ktorá pôsobí v Havířove (Česká 
republika) pod vedením Mgr. V. Milatu, ale ako je už uvedené vyššie, pre korona krízu sme 
v tomto roku nemali spoločné športové akcie. . 

Záver:
Hodnotíme už 33. rok činnosti nášho občianskeho združenia Diador. Hodnotíme rok, 

ktorý kopíroval rok predchádzajúci a okresal pre korona krízu celú aktivitu Diadoru. Buďme 
však radi, že sa nám podarilo počas roka realizovať aspoň niekoľko podujatí a dať tak 
možnosť našim členom prejaviť sa aktívne aspoň účasťou na nich. . 

Poďakovanie patrí všetkým členom výboru Diadoru, ktorí si aj napriek tejto situácii 
ukrajovali zo svojho voľného času a postarali sa o to, že naše občianske združenie nezaniklo
a neostalo v úplnej pasivite. 

Veríme, že nasledujúci rok bude lepší, veríme, že sa svet vráti do normálu a aj my sa 
budeme môcť plne venovať našej činnosti. 




