
História združenia:
Asociácia tuberóznej sklerózy (ASTUS) oficiálne vznikla 5.12.2012 registráciou na 
MVSR, avšak formovanie občianskeho združenia začalo už v roku 2010, kedy 
zároveň vznikla prvá oficiálna stránka o tejto diagnóze a formujúcom sa združe-
ní ASTUS na Slovensku s podporou významných odborníkov z oblasti medicíny 
nielen zo Slovenska, ale i Českej republiky. Zakladateľka združenia, Barbora Za-
jačková, ktorá má dcérku Ninku, iniciovala a  spoluvytvárala v roku 2010 stránku 
o TSC na základe markantného nedostatku informácií 
o ochorení Tuberózna skleróza v našom jazyku, rovnako ako 
aj potrebu zjednotiť sa do občianskeho združenia, ktoré by vý-
znamne podporovalo rodiny a pacientov s TSC. Vďaka ochote 
rodiny Andreja Melichera  spolupodieľať sa na vytváraní ob-
čianskeho združenia a šírení informácií o zriedkavom ochorení 
TSC sa podarilo spojazdniť stránku, prilákať na ňu desiatky ďal-
ších jedincov, ktorí sú do problematiky TSC zapojení. V novembri 
2011 sa ASTUS stal členom celosvetovej organizácie TSC Interna-
tional, vďaka čomu je naša asociácia v neustálom spojení so 
svetom a aktívne pri počiatkoch svojho vzniku mapuje situácie 
a potreby dovedna v 15-tich rodinách s TSC, ktoré sú v roku 2013 
jej oficiálnymi prvými členmi, aby tak naštartovala svoj program 
pomoci a spolupráce v roku 2013. 
ASTUS je s nimi v úzkom kontakte, snažíme sa ich navigovať na 
správnu cestu v oblasti zdĺhavých a nejasných krokov v oblasti 
sociálnych výhod, usmerňujeme ich v nejasnom svete sociálnej 
legislatívy, ozrejmujeme im možnosti vyšetrení či terapií, sme im 
vždy po ruke vtedy, keď radu potrebujú. Naše ciele a výzvy, kto-
ré postupne predstavujeme, sú a budú zároveň našimi záväzka-
mi, ktoré krok po kroku chceme napĺňať.

Ciele:
• ASTUS chce poskytovať dostatok prehľadných a aktuálnych 
informácií o problematike ochorenia TSC, novinky z oblasti vý-
skumu a liečby ochorenia, novinky v oblasti dostupných terapií 
na Slovensku na svojej oficiálnej stránke www.diagnozatsc.sk, 
aby sa rodičia a zainteresovaní do problematiky TSC a jej pridru-
žených ochorení vedeli lepšie orientovať v novej životnej situácii 
a efektívne riešili úlohy už pri počiatkoch diagnostiky ochorenia 
tuberóznej sklerózy.

• Nevyhnutnosť spolupráce s odborníkmi je ďalším cieľom 
nášho združenia, keďže sme v neustálom kontakte s viacerými 
odborníkmi, ktorí našim pacientom ochotne poskytnú rady a 
potrebné informácie.

• Uvedomujeme si, aké vyčerpávajúce je žiť vo väčšine prípadov s diagnózou 
TSC. Pre svojich členov chceme preto každoročne v rámci členských schôdzí 
realizovať rekondičné a relaxačné pobyty s množstvom užitočných terapií pre 
pacientov s TSC a ich rodiny, s prítomnosťou odborníkov, ktorí sa rodinám indi-
viduálnejšie budú venovať a radiť im v ich peripetiách s diagnózou TSC naj-
dostupnejšie riešenia a možnosti.

•ASTUS si naplno uvedomuje, že legislatíva v zdravotníctve, sociálnych veciach 
a školstve na Slovensku sa hlboko dotýka doživotne aj našich členov a pacien-
tov v dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave, rovnako ako všetkých zdravot-

ne znevýhodnených občanov krajiny. Preto sa budeme snažiť vďaka partnerom 
združenia z oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva i školstva, ktorí sa nám rozhodli 
podať svoju pomocnú ruku a radia nám, ako aktívne a efektívne zasahovať do 
procesu tvorby legislatívnych zmien, aby sme sa aspoň pokúsili dať najavo zle 
nastavené zákony, ktoré našim pacientom sťažujú a znevýhodňujú žiť svoj život 
dôstojnejšie.

•Partnerstvá s ďalšími neziskovými organizáciami a rozširo-
vanie ďalšej spolupráce je nevyhnutným faktom pri zdie-
ľaní informácií v rámci našej krajiny, Eú a životov našich 
pacientov v nej. Cieľom je predsa pre všetky pacientské 
organizácie napomôcť žiť pacientom ich životy plnohod-
notnejšie aj napriek zdravotnému hendikepu! A preto vzá-
jomná súdržnosť organizácií je zaiste nevyhnutným krokom 
dosiahnuť  a spoločne naplniť túto výzvu. Spolu predsa do-
kážeme viac!

•Veľké ciele má naše združenie v súvislosti s alarmujúcim 
nedostatkom predškolských, školských a adekvátnych te-
rapeutických zariadení pre deti a dospelých s TSC v rámci 
regiónov po celom Slovensku. Je to azda najmarkantnej-
šia výzva a predsavzatie nášho združenia zároveň, hoci je 
to problém celonárodný, spoločenský a teda aj politický. 
ASTUS sa už v roku 2013 snaží vyvíjať a napĺňať také kroky, 
ktoré povedú k zlepšeniu stavu, k vytváraniu potrebných 
školských a sociálnych zariadení i terapeutických centier 
a v rámci možností sa ASTUS bude spolupodieľať na ich 
zriaďovaní a spoluvytváraní. 

Aktivity:
ASTUS v rámci svojho krátkeho pôsobenia stihol vytvoriť 
veľmi efektívnu webovú stránku, ako základnú pomoc pre 
všetkých, ktorých sa ochorenie tuberóznej sklerózy dotýka. 
Informácie, ktoré tu svojim návštevníkom stránka poskytu-
je sú aktuálne a živé, a preto vytvoriť účinnú a efektívnu 
komunikáciu prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a 
telefonického spojenia sa stala základným kameňom bu-
dovania si vzťahu s našimi členmi a pacientmi, aby sme 
tak zároveň dokázali preklenúť hneď v počiatkoch vzniku 
vzdialenosť medzi sídlom asociácie a jej členov, ktorí sú po 
celom Slovensku.

Činnosť v roku 2012:
Keďže sme len nové občianske združenie, za svoj krátky 

čas pôsobenia sa nám podarilo vytvoriť v uplynulom roku kvalitné väzby s od-
borníkmi z oblasti medicíny, školstva a liečby, aby sme svojim pacientom a čle-
nom dokázali sprostredkovať kvalitné a overené poznatky  a informácie. Postup-
ne sa budeme snažiť napĺňať naše ciele, aby sa nám podarilo vytvoriť aktivity, 
ktoré umožnia našim členom a pacientom na Slovensku nielen s tuberóznou 
sklerózou a pridruženými ochoreniami (autizmus, epilepsia, mentálna retardá-
cia, rôzne poruchy správania a stupne postihnutia atď.) žiť svoje životy hodnotne 
a šťastne v kruhu najbližších.
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