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MAGNA Deti v núdzi je 
humanitárna organizácia, 
ktorá poskytuje pomoc ľuďom 
v ohrozených oblastiach, 
postihnutých krízou zapríčinenou 
chudobou, chorobami, vojnou 
a ekologickými katastrofami, 
bez ohľadu na rasu, náboženstvo 
či národnosť. 

MAGNA Deti v núdzi má svoje stále pobočky na Slovensku, 
v Česku a v Rakúsku. Ich úlohou je získavať materiálne 
a finančné prostriedky pre rozvojové a humanitárne projekty, 
získavať pracovníkov do terénu, realizovať edukačné projekty 
a informačné kampane, spolupracovať s médiami a oboznamovať 
verejnosť s problémami ľudí a detí žijúcich v nebezpečných 
zónach sveta. 
MAGNA Deti v núdzi pôsobí na Slovensku od roku 2001 
ako operačná sekcia, ktorá organizuje, plánuje a uskutočňuje 
humanitárne a rozvojové aktivity organizácie MAGNA Deti 
v núdzi vo svete.
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v júni 2007 otvárala 
MAGNA Deti v núdzi 
40-lôžkové pediatrické 
oddelenie nemocnice 
Chey Chumneas 
v provincii Kandal 
v Kambodži, zamerané 
predovšetkým na liečbu 
HIV/AIDS a podvy-
živených pacientov, 
kde práve v tomto období 
začala naberať enormné 
rozmery epidémia 
horúčky dengue. 

Drahí priatelia,
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7ktoré čelia infekciám a zabezpečujú rast a rozvoj dieťaťa. 
V prípade, že nedostatok živín začne byť signifikantným 
dlhodobým javom, telo dieťaťa začne chradnúť. V skutočnosti 
to znamená, že telo začne čerpať nevyhnutné živiny z vlastného 
tkaniva, čo spôsobuje chradnutie detského organizmu. 
Chradnutie je znakom akútnej podvýživy.
Podvýživa postihuje najviac a prevažne deti mladšie ako 
2 roky. Avšak malé deti mladšie ako 5 rokov, adolescenti, tehotné 
a dojčiace matky, starí ľudia a ľudia s chronickými ochoreniami 
(vrátane HIV/AIDS a TB) patria takisto k najohrozenejším 
skupinám. Dieťa je špeciálne vystavené riziku zlyhania rastu 
v prípadoch, keď iné jedlo musí slúžiť ako náhrada za dojčenie 
v prvom a druhom roku života. Celkové chradnutie a iné formy 
podvýživy sa často objavujú v partikulárnych periodických 
cykloch, zvyčajne a najčastejšie v období medzi zbermi úrod 
v daných oblastich. 
MAGNA Deti v núdzi sa zamerala na zlepšenie výživy u detí 
v ohrozených oblastiach, hľadá a zabezpečuje možné spôsoby 
zdravého rastu a vývinu dieťaťa. Usilujeme sa zabrániť vzniku 
detskej podvýživy a v prípade výskytu ju okamžite a účinne 
liečiť. Dnes máme dlhodobé skúsenosti s distribúciou jedla, 
s monitorovaním tejto distribúcie a prispievaním k náhradným 
nutričným programom. 
MAGNA Deti v núdzi sprostredkúva odovzdávanie zdravotných 
zásob a balíčkov s jedlom pre podvyživené deti na troch 
kontinentoch. V spolupráci s Bill Clinton Foundation takisto 
sprostredkúvame liečbu náhradnou terapeutickou stravou 

 H
neď v prvých dňoch sme hospitalizovali priemerne 80 detí denne, 
ktoré ležali všade na zemi a chodbách oddelenia, a celý MAGNA 
tím pozostávajúci z 12 zdravotných sestier, 4 lekárov a 1 logistu 
pracoval nepretržite 24 hodín denne. Okrem personálneho vybavenia 
nemocnice poskytla MAGNA aj zdravotnícke potreby ako striekačky, 

rehydratačné súpravy, infúzie, hematokryt a intravenózne infúzie, injekcie 
a antibiotiká. 
MAGNA Deti v núdzi povolala aj slovenského lekára/pediatra, ktorý pomohol 
nemocnici a nemocničnému personálu vytvoriť funkčné oddelenie s nepretržitou 
24-hodinovou službou a supervíziou pacientov. Situácia sa po niekoľkých 
mesiacoch upokojila a v súčasnosti MAGNA Deti v núdzi naďalej poskytuje 
pomoc podvyživeným a HIV pozitívnym deťom v tejto nemocnici.

Podvýživa
Hlad a podvýživa zostávajú naďalej jednou z najvážnejších hrozieb 21. storočia. 
Samotná potravinová kríza súčasne výrazne zhoršila už beztak chronickú krízu 
detskej podvýživy. Na riešenie podvýživy sa vynaloží až 11 % celosvetových 
liečebných nákladov, ale napriek tomu je to problém, ktorý svetová komunita 
stále zanedbáva. Každým dňom hlad a chudoba zabije 25 000 životov. Každých 
5 sekúnd zomrie vo svete dieťa na následky hladomoru. Nedostatok jedla 
a potravinová kríza zasahuje citeľne každého 7. človeka. 
Hlad oslabuje imunitný systém. Podvyživené deti sú obzvlášť vystavené 
riziku ochorení až do takej miery, že bežné detské ochorenia, ako napr. hnačka 
či zápal pľúc, môžu byť pre takéto dieťa smrteľné.
Deti sa stávajú podvyživenými, keď sa im nedostáva adekvátneho prísunu 
živín nevyhnutých pre telo a funkčnosť jeho obranyschopných mechanizmov, 
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prostredníctvom distribúcie Plumpy Nut – dizajnovej pasty 
balenej na okamžité použitie, ktorá výrazne pomáha zvýšiť 
hmotnosť a podporuje prísun adekvátnych vitamínov a minerálov 
pre podvyživené deti. V roku 2007 MAGNA Deti v núdzi 
distribuovala 763 balíčkov s jedlom a 3 547 balíčkov náhradnej 
terapeutickej pasty Plumpy Nut (program Plumpy Nut bol 
spustený v novembri 2007). 
MAGNA Deti v núdzi liečila v roku 2007 celkovo 405 detí 
trpiacich podvýživou prostredníctvom náhradných balíčkov 
s jedlom a terapeutickej stravy a hospitalizovala 168 detí 
v akútnom a kritickom stave podvýživy. 

MAGNA PMTCT iniciatíva
Každým dňom sa vo svete nakazí vírusom HIV okolo 1 800 detí, 
väčsinou novorodencov. Viac ako 90 % infikovaných detí žije 
v rozvojovom svete a väčšina z nakazených detí v tejto časti 
sveta je asociovaná s prenosom vírusu z matky na dieťa. Až 1 400 
detí mladších ako 15 rokov zomiera denne na choroby vyvolané 
a zapríčinené vírusom HIV. Tehotná HIV pozitívna žena môže 
infikovať svoje nenarodené dieťa počas tehotenstva v maternici, 
počas pôrodu a neskôr počas dojčenia materským mliekom. 
PMTCT sa stalo dôležitou súčasťou MAGNA aktivít. MAGNA Deti 
v núdzi sprostredkúva PMTCT v 7 nemocniciach a zdravotných 
strediskách s 344 ženami, ktoré sa stali súčasťou programu 
v roku 2007. Hlavný dôraz sa kladie na integráciu rutinnej 
prenatálnej (ANC) a natálnej starostlivosti, ako aj starostlivosti 

o matku a dieťa (MCH) a postnatálne služby spojené so sociálnou starostlivosťou 
vrátane pravidelných lekárskych prehliadok pre matky a novorodencov. 
PMTCT programy sú súčasťou MAGNA projektov v Keni v provincii Nyanza 
a v Kambodži v mestách Phnom Penh a Takhmao.
V rozvojových krajinách majú ženy len veľmi limitovaný prístup 
k prenatálnej starostlivosti (ANC) a s ňou spojeným službám. Všetky ženy 
by mali byť informované o ich statuse týkajúceho sa HIV testovania, aby 
v prípade, že sú pozitívne, mohli začať vlastnú liečbu, ako aj mali možnosť 
prevencie prenosu vírusu HIV na ešte nenarodené dieťa. V roku 2007 MAGNA 
asistovala pri 50 355 prenatálnych prehliadkach, keď zároveň 14 568 ženám 
bolo poskytnuté poradenstvo týkajúce sa testovania, prevencie prenosu vírusu 
a ochrany pred ním. Následne bolo 12 938 žien testovaných na HIV. 
PMTCT program je komplexný program zaoberajúci sa zabránením prenosu 
vírusu z matky na dieťa vrátane rozširovania stratégií prevencie prenosu na ženy. 
Program sprostredkováva reproduktívnu zdravotnú starostlivosť pre ženy žijúce 
s vírusom HIV, pomáha zabraňovať prenosu vírusu z matky na dieťa počas 
tehotenstva a počas pôrodu, minimalizuje možnosti prenosu prostredníctvom 
bezpečnejšej náhradnej dojčenskej stravy. Program takisto poskytuje zdravotnú 
starostlivosť a liečebné služby pre ženy, novorodencov a ich rodiny. Sledovanie 
správnosti a časovej pravidelnosti antiretrovirálnej liečby u HIV pozitívnych 
tehotných žien a novorodencov podstatne znižuje riziko prenosu vírusu 
z matky na dieťa. HIV pozitívnym matkám by tiež mal byť umožnený prístup 
k antiretrovirálnej liečbe ako podpora a ochrana ich vlastného zdravia.
Pokles pediatrických infekcií vírusu HIV v rozvinutých krajinách je 
zabezpečený hlavne prevenciou prenosu vírusu z matky na dieťa (PMTCT). 
Avšak implementácia takéhoto programu v prostredí s nedostačujúcim zdrojom 
informácií o reálnej situácii v krajine, podporená samotným faktom, že ženy 
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majú len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti, ktorá je schopná 
zabezpečiť pre infikovanú matku liečbu a zároveň zabrániť prenosu vírusu 
z matky na dieťa, je operatívne v týchto prostrediach veľmi náročná.
Globálny zásah PMTCT v roku 2007 nebol úspešný z pohľadu 420 000 nových 
prípadov infekcií u pediatrických pacientov (pacientov mladších ako 15 rokov). 
Dnešné údaje výskumov taktiež vypovedajú o tom, že približne len 20 % HIV 
pozitívnych tehotných žien malo možnosť podrobiť sa liečbe ARV v súvislosti 
s prevenciou prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Medzi ďalšie dôvody, ktoré 
bránia implementácii PMTCT programov patria finančné možnosti, kultúrne 
zábrany, kvalita infraštruktúry v daných rozvojových krajinách, nedostatok 
ľudských zdrojov, nízka úroveň zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa spolu 
s rozhodujúcim, často zanedbávaným faktorom, a to existenciou protokolov 
a ich správnou formuláciou v krajinách implementácie PMTCT programov. PMTCT 
programy sú súčasťou MAGNA projektov v Keni v provincii Nyanza a v Kambodži 
v Phnom Penh a provincii Kandal.
Veľké množstvo HIV pozitívnych detí je infikovaných od matiek počas 
tehotenstva, pôrodu alebo neskôr v období dojčenia. V rozvinutých krajinách bola 
infekcia HIV u pediatrických pacientov eliminovaná na absolútne minimum práve 
prostredníctvom prevencie prenosu HIV z matky na dieťa (PMTCT). Miera výskytu 
prenosu vírusu HIV v rozvinutých krajinách sa v súčasnosti pohybuje pod 2 %. 
Na druhej strane v rozvojových krajinách má možnosť zabrániť prenosu vírusu 
HIV na dieťa iba 8 % tehotných HIV pozitívnych žien. Tento fakt je alarmujúci 
a poukazuje na obrovskú nerovnosť a sociálnu nespravodlivosť. 
Ďalší ohromný nedostatok vidí MAGNA v aplikovaní protokolov 
v rozvojových krajinách, ktoré sa veľmi líšia od protokolov existujúcich 
a aplikovaných v krajinách rozvinutého sveta, kde sa má každá tehotná HIV 
pozitívna žena podrobiť kompletnej ARV liečbe počas tehotenstva, nasledovanej 
sprostredkovaním náhradnej dojčenskej stravy vo forme dojčenského mlieka. 
MAGNA Deti v núdzi ponúka v rámci PMTCT programov ženám voľbu náhradnej 
dojčenskej stravy alebo výhradného dojčenia s možnosťou absolvovať dôkladné 
nutričné poradenstvo pre matku a dieťa a pravidelné lekárske prehliadky. 
MAGNA v roku 2007 distribuovala 4 340 dojčenských mliek. V súčasnosti stále 
prebiehajú diskusie na tému dojčenia a hľadania správnych alternatív prístupu 
v sprostredkovaní náhradnej dojčenskej stravy. Otváranie nových PMTCT 
intervencií a ich implementácia v širšom rozmere si bude vyžadovať určenie 
a rozpoznanie správnej kombinácie ARV liekov a rozvoj adaptabilných FDC, 
ktoré sú nenáročné na administratívu, majú prijateľnú toxicitu a minimálne 
riziko možnej rezistencie.
Úspešnosť programu MAGNY v minimalizovaní prenosu vírusu z matky na dieťa 
bola v Kambodži 98,1 % (údaje za rok 2006 – 2007). Okrem Kambodže MAGNA 
prevádzkuje PMTCT program aj v Keni a plán pre nasledujúce roky 2008 – 2010 
je predstaviť MAGNA PMTCT program a s ním spojené služby v krajinách 
Mjanmarsko, Konžská demokratická republika, Vietnam a Zambia. 
Vy ste súčasťou viac ako 1 000 ľudí, ktorí podporujú prácu MAGNY na celom 
svete. S vašou podporou sú naši terénni pracovníci schopní priniesť nádej 
bezbranným ľuďom počas ich najťažších období. V mene našich zamestnancov 
v teréne a aj tých na ústredí, ale hlavne v mene ľudí, ktorým pomáhame 
a ktorých podporujeme, vám ďakujeme za oddanosť a za podporu tejto 
humanitárnej práce. 

Martin Bandžák
spoluzakladateľ
a prezident organizácie 

Denisa Augustínová
spoluzakladateľka a riaditeľka 
pre rozvojové a humanitárne projekty
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V roku 2007 MAGNA Deti v núdzi 
sprostredkovala humanitárnu 
pomoc a asistenciu v štyroch 
krajinách: Kambodži, Nikarague, 
Keni a Indii.

Veľkorysé príspevky od individuálnych darcov, korporácií, 
nadácií a oficiálnych rozvojových programov pomohli 
organizácii MAGNA Deti v núdzi uskutočniť a prevádzkovať 
projekty opísané v tejto sekcii. Stručné informácie o aktivitách 
v jednotlivých programových krajinách môžete nájsť 
na nasledujúcich stránkach. Ak máte záujem o komplexnejšie 
informácie, navštívte našu webovú stránku www.magna.sk

MAGNA
Výročná
správa
2007

11



12
MAGNA
Výročná

správa
2007

3 897
lekárskych 
prehliadok 
detí s HIV/AIDS 

1 535 

hospitalizovaných 
detí

10 946
asistencií 
pri pôrodoch
  3 456 

návštev domácej 
starostlivosti 
pre deti s HIV/AIDS 
d

 50 335 

prenatálnych 
návštev

14 568 

konzultácií pre 
tehotné ženy

12 938
testovaných 
tehotných žien

3 277
klientok, ktorým 
boli poskytnuté 
konzultácie v rámci 
PMTCT programov
 

42
PMTCT školení 
pre vyslancov 
v komunitách

4 340 

distribuovaných 
mliek

344
nových žien 
v PMTCT 
programoch 

1
postavené 
ARVT centrum

Aktivity v číslach
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6 647 

mobilných 
lekárskych 
prehliadok 
v odľahlých 
komunitách

348
HIV pozitívnych 
detí v domácej 
starostlivosti 

1 042
špecializovaných 
nutričných 
prehliadok

187
prednášok 
o chorobách 
a hygiene
 

3 547
distribuovaných 
balíčkov RUTF 
(terapeutickej 
pasty)

 1
postavené 
PMTCT centrum

246
novorodencov 
narodených HIV 
pozitívnym ženám

45
HIV pozitívnych 
sirôt, ktorým je 
sprostredkovaná 
komplexná 
lekárska 
a sociálna 
starostlivosť 
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2007Žije v okrese Kombewa, ktorý je vzdialený od Kisumu viac 

ako 50 km. Cesta do nemocnice v Kombewe jej trvá 3 hodiny. 
Používa tradičný dopravný prostriedok – vlastné nohy. Pamela 
vstúpila do programu počas svojho tehotenstva a na prvej 
lekárskej prehliadke zistila, že je HIV pozitívna: „O MAGNE 
som nevedela. Jeden deň ma prišla navštíviť MAGNA PMTCT 
ambasádorka. Spolu s ňou som potom išla do nemocnice 
a dostala som sa do projektu MAGNA, lebo chcem, aby bábätko 
bolo negatívne." Malý Noel sa narodil za komplikovaných 
okolností, cisárskym rezom v provinčnej nemocnici v Kisumu 
(najväčšia vládna nemocnica v provincii Nyanza). Dnes je z neho 
krásny chlapček. Pamela vyzerá spokojne. Po otázke: „Čo pre 
teba znamená projekt MAGNA,“ stíchne a mlčí. Po chvíli z nej 
vypadne: „Ja to neviem vyjadriť... prepáč... Keby som nebola 
vaša klientka, tak by som nemala nič... Nikdy by som to nemohla 
zvládnuť sama, operácia je drahá a nemôžem si ju dovoliť... 
Asi by som tu už nebola a možno ani malý Noel... S MAGNOU 
som sa naučila, aké dôležité je poznať môj HIV status pred 
pôrodom a že bábätko sa môže odo mňa nakaziť. Teraz viem, že 
chodiť do nemocnice je dôležité, a tiež viem, ktoré kŕmenie je 
bezpečné a ako to mám robiť, či už ide o výlučné dojčenie, alebo 
náhradné mlieko. A malý Noel je negatívny!“

Pamela a syn Noel žijú 
v odľahlej vidieckej oblasti East 
Kanyadwera/Kombewa division 
v Keni. Mama Pamela je HIV 
pozitívna, žije sama. Manžel 
zomrel. S tým, čo vypestuje, 
sa snaží uživiť seba aj jej ďalších 
šesť detí.
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a nemocnicu v Takhmau s celkovým počtom 3 897 vykonaných 
lekárskych prehliadok. Od tohto obdobia sme do konca roku 
2007 hospitalizovali 1 535 detských pacientov. Súčasťou tejto 
prevádzky je taktiež sprostredkovanie nákladov na dopravu 
na kliniku pre pacientov, laboratórne testovanie a jedlo spolu 
s nutričným a terapeutickým poradenstvom. MAGNA takisto 
poskytuje komplexnú starostlivosť pre 45 HIV pozitívnych sirôt 
a prevádzkuje školu pre 90 HIV pozitívnych detí.
Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA sústredila 
na minimalizovanie rizika prenosu výrusu HIV z matky na dieťa. 
Program PMTCT bol vykonávaný v 5 nemocniciach a zdravotných 
zariadeniach s počtom 98 novoregistrovaných žien za rok 2007. 
MAGNA asistovala pri 47 433 prenatálnych prehliadkach. Spolu 
12 938 žien bolo testovaných na prítomnosť vírusu HIV. V roku 
2007 bolo narodených 86 detí ženám s pozitívnym statusom HIV 
v MAGNA PMTCT programe.
V júli 2007 MAGNA Deti v núdzi zriadila a plne prevádzkovala 
40-lôžkové pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou 
v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal. Od tohto obdobia 
sme do konca roku 2007 hospitalizovali 1 535 detských pacientov. 
Súčasťou nemocnice je Nutričné rehabilitačné centrum, ktoré 
zabezpečuje terapeutickú stravu (vrátane RUTF), jedlo, lekársku 
a sociálnu starostlivosť pre deti v ťažkom stave podvýživy.
MAGNA Deti v núdzi sprostredkovala lieky, zdravotnícke 
potreby a zdravotnú starostlivosť pacientom s horúčkou dengue 
v lete 2007, keď epidémia v Kambodži prepukla.

Medzinárodní zamestnanci: 7
Lokálni zamestnanci: 82
Reagujeme na problém 
infekčných ochorení, 
HIV/AIDS a podvýživy, 
sprostredkúvame zdravotnú 
starostlivosť o matku a dieťa.

V Kambodži žije momentálne 180 000 ľudí infikovaných 
vírusom HIV. MAGNA Deti v núdzi sa zameriava 
na sprostredkovanie liečby a zdravotnej starostlivosti pre 
HIV pozitívne deti a deti trpiace ochorením AIDS od roku 
2003. Zaisťujeme dostupnosť antiretrovirálnej liečby (ARV), 
zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu, 
starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy (domácu 
starostlivosť) v domácnostiach našich klientov žijúcich s vírusom 
HIV. Podľa posledných štatistík počet detí, ktoré stratili rodičov 
pre následky AIDS, sa od roku 2005 zvýšil o 77 000. Vo viac ako 
12 000 týchto prípadov bola zistená prítomnosť vírusu HIV. 
MAGNA Deti v núdzi sprostredkúva antiretrovirálnu liečbu 
a liečbu oportúnnych infekcií pre deti s AIDS od roku 2003. 
V roku 2007 sme prevádzkovali ARV kliniku v Phnom Penh 

Kambod✏a
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Medzinárodní zamestnanci: 2 
Lokálni zamestnanci: 74
Reagujeme na problém 
infekčných ochorení, HIV/AIDS 
a podvýživu.

Takmer 36 % detí v Keni sa nedostáva dostatočné množstvo 
jedla pre ich rast a vývin a je známe, že v niektorých oblastiach 
krajiny je až 60 % detí v určitom stave podvýživy. Denne 
zomrie až 700 ľudí následkami HIV/AIDS a predpokladá sa, 
že až 1 100 000 detí je osirotených práve následkami 
HIV/AIDS. Z tohto množstva detí 150 000 žije s vírusom HIV, 
ktorým boli infikované počas tehotenstva, pri pôrode alebo 
neskôr v období dojčenia materským mliekom. V západnej 
provincii Nyanza štatistiky vykazujú, že 24 % tehotných žien je 
infikovaných vírusom HIV. Od roku 1984, keď bol AIDS prvýkrát 
diagnostikovaný, zomrelo v Keni 1,5 milióna ľudí a v súčasnosti 
je infikovaných takmer 2,2 milióna. Kruté spojenia biedy, vírusu 
HIV a ochorenia AIDS končí hlbším odsúdením žien a rodín 
na život v chudobe.
Hlavným zameraním projektov MAGNY v Keni je PMTCT 
(prevencia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa), pediatrická 
liečba vírusu HIV a podvýživa. Projekt PMTCT plus bol v Keni 
spustený v roku 2007. MAGNA tento projekt prevádzkuje 
v oblasti Nyanza, ktorá je jednou z najpostihnutejších oblastí 
v krajine. Od júna 2007 MAGNA registrovala do programu 246 
HIV pozitívnych žien, 1 336 ženám bolo poskytnuté poradenstvo 
a 1 257 žien bolo testovaných na zistenie ich statusu HIV. 
Výskyt HIV u tehotných žien je v tejto oblasti 24 %. Projekt 
sprostredkúva a zabezpečuje týmto ženám prenatálnu, natálnu 
a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu vírusu 
z matky na novorodenca. Počas prvých šiestich mesiacov sme 
v programe registrovali 160 novorodencov. 
Operačnou základňou projektu PMTCT v Keni je krajská 
nemocnica Kombewa spolu so zdravotným centrom Nyahera 
v provincii Nyanza. MAGNA v týchto vládnych zdravotných 
zariadeniach sprostredkúva technickú podporu, komplexnú 
lekársku a sociálnu starostlivosť o matky a deti, náhradnú 
dojčenskú stravu počas prvých 6 mesiacov života novorodencov 
a náhradnú stravu počas prvého roku života dieťaťa. Keďže 
materské mlieko obsahuje vírus HIV, MAGNA odporúča matkám 
jednu z alternatív výhradného dojčenia alebo náhradnej 
dojčenskej stravy, ktoré MAGNA plne sprostredkúva. Terénni 
pracovníci v PMTCT programe sa počas návštev v domácnostiach 
klientov ubezpečujú o správnej a dostačujúcej hygiene 
a starostlivosti o dieťa. MAGNA takisto zrekonštruovala a rozšírila 
zdravotné zariadenia tejto oblasti.

Keň a
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Medzinárodný zamestnanec: 1
Lokálni zamestnanci 
a dobrovoľníci: 75

Udalosti posledných 12 rokov v Nikarague spôsobili 
ohromné zmeny v krajine. Z miesta  zmietajúcom sa vo vojne 
a v ekonomickom chaose sa stala krajina so stabilnou politickou 
situáciou a priemerným ekonomickým rastom.
Napriek tomu však Nikaragua zostáve jednou z najchudob-
nejších krajín západnej hemisféry. V Nikarague žije zhruba 
5,1 milióna obyvateľov – 52 % tvorí skupina ľudí mladších ako 
18 rokov. Chudoba postihuje 2,3 milióna ľudí, pričom v krajine 
žije 900 000 ľudí v podmienkach extrémnej chudoby. Väčšina 
týchto obyvateľov žije v centrálnej alebo atlantickej oblasti. 
Každé tretie dieťa trpí chronickou podvýživou a 20 % detí trpí 
kritickým stavom podvýživy. V krajine je veľmi limitovaný 
prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka 
odľahlejších oblastí. Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, 
ktoré sú za iných okolností liečitelné, ako napríklad hnačky, 
ochorenia dýchacích ciest a podvýživa.
MAGNA zriadila mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá 

operuje z mesta Leon na severe Nikaraguy. Tím tejto operačnej 
jednotky sprostredkúva pravidelné lekárske a nutričné prehliadky 
so zameraním na lekársku starostlivosť o matky a deti, podvýživu 
a infekčné ochorenia. Mobilná klinika sprostredkúva lekársku 
starostlivosť pre viac ako 8 915 ľudí žijúcich v oblasti odrezanej 
od civilizácie. Hlavnou prioritou sú deti do 5 rokov a tehotné 
ženy. Mobilná klinika poskytla v roku 2007 6 647 lekárskych 
prehliadok. 
Spolu s poskytovaním lekárskych služieb sprostredkúva 
mobilná klinika tréningy pre pôrodné asistentky v komunitách 
a vzdelávacie programy zamerané na prevenciu prenosu chorôb, 
prevenciu nákazy infekciami, akými sú malária, horúčka dengue, 
HIV/AIDS a iné. Špecializovaný vzdelávací tím sprostredkoval 
vzelávanie 4 622 klientov z komunít počas organizovania 
183 lekcií zameraných na ochorenia dýchacích ciest, hnačky 
a červy, horúčku dengue, maláriu, plánované rodičovstvo, 
správne dojčenie, leptospirózu, PAP, zdravotnú starostlivosť 
o novorodencov a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie rastu 
dieťaťa a dôležitosť imunizácie.
MAGNA Deti v núdzi pracuje priamo s komunitami pri 
budovaní sanitačného systému, pri zabezpečovaní a udržiavaní 
zdrojov pitnej vody, propagácii správnej hygieny a priamej 
výstavbe studní a latrín.

Nikaragua
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SlovenskoRakúsko

Česko

MAGNA podporila aktivity Združenia rodičou a detí s druhou 
šancou, ktoré od roku 2000 pri Transplantačnej jednotke kostnej 
drene II.DK DFNsP a LF UK podporuje malých pacientov tohto 
oddelenia a ich rodiny pri zotavovaní sa.MAGNA Kinder in Gefahr 

je samostatnou pobočkou 
organizácie MAGNA Deti v núdzi
v Rakúsku od roku 2006.
  
V apríli 2007 sme sa tešili veľkému úspechu, keď sa počas 
charitatívnej aukcie, ktorú pre MAGNU v Rakúsku organizovali 
dve partnerské organizácie, občianske združenie Family for You 
a investičná spoločnosť C Quadrat, podarilo vydražiť darované 
predmety sumou 114 500 EUR. Táto suma bola v plnej 
výške venovaná projektom organizácie MAGNA Deti v núdzi 
v Kambodži.
Denisa Augustínová ako zástupkyňa organizácie MAGNA Deti 
v núdzi prezentovala v septembri 2007 vízie, predstavy a prácu 
MAGNY s podvyživenými deťmi počas otvoreného dialógu Waldzell 
2007 ako tzv. Architect of the Future. Rečníkmi na konferencii boli 
jeho svätosť dalajláma, sir Paul Nurse, prezident Rockefellerovej 
univerzity a nositeľ Nobelovej ceny za medicínu 2001, architekt 
Frank Gehry, autor Guggenheimovho múzea, David Rosen, prezident 
výboru pre židovské a religiózne konzultácie, Bill Strickland, prezident 
Manchester Bidwell Corporation, opát Georg z opátstva v Melku, 
arcibiskup Philip z Poltavy a Kremenchugu, Ahmed Mohammad 
El-Tayyib, rektor univerzity Al-Azhar v Káhire, a Elizabeth Lesser, 
spoluzakladateľka Omega Institute v USA.

MAGNA Děti v tísni, o. p. s., 
je samostatnou pobočkou 
organizácie MAGNA Deti v núdzi 
v Českej republike od roku 2006. 

Prvý silnejší kontakt so širokou verejnosťou v Českej republike 
zaznamenala v novembri 2007, keď bol v Českej televízii 
odvysielaný dokumentárny film režisérky Olgy Sommerovej 
MEDELA – po latinsky pomáhať, ktorý približuje štyri projekty 
pomoci v rôznych kútoch sveta. Jedným z projektov je aj pomoc 
deťom s HIV/AIDS v Kambodži prostredníctvom organizácie 
MAGNA Deti v núdzi. Štáb Českej televízie v čele s režisérkou 
Olgou Sommerovou strávil v apríli 2007 v Kambodži niekoľko 
dní, aby priblížil českej a slovenskej verejnosti aktivity organizácie 
MAGNA Deti v núdzi v tejto oblasti.

India
Medzinárodný zamestnanec: 1 
Lokálni zamestnanci: 2

V Indii stále vládne nízka úroveň vzdelania obyvateľstva. 
Väčšina žien nikdy nenavštevovala žiadnu školu a iba 37 % z nich 
má možnosť študovať na strednej škole. V Indii je priemerne každá 
tretia žena negramotná. Podobne ani väčšina detí nemá prístup ku 
kvalitnému vzdelaniu následkom chudoby a zaradenia v kastovnom 
systéme. Štát Tami Nadu, ktorý sa nachádza pri juhovýchodnom 
pobreží, bol jeden z regiónov výrazne postihnutých vlnou tsunami 
v roku 2006. MAGNA Deti v núdzi otvorila v tejto postihnutej 
oblasti misiu ako humanitárny projekt pre obete postihnuté 
katastrofou.
MAGNA Deti v núdzi v súčasnosti pokračuje v podpore vzdelávania 
detí v tejto oblasti. Vzdelávací projekt zabezpečuje vzdelávanie pre 
deti, ktorých rodiny boli postihnuté prírodnou katastrofou, ako aj 
pre deti z potlačovaných a odsunutých sociálnych skupín. 
MAGNA sprostredkúva umiestnenie v školách, vybavenie 
školskými pomôckami a poradenstvo pre 350 detí v Tamil Nade.



Pracovníci
v teréne   

20
MAGNA
Výročná

správa
2007



21
MAGNA
Výročná
správa
2007

MAGNA Deti v núdzi je závislá 
od odhodlania, obetavosti 
a ťažkej práce ľudí, ktorí sa 
podieľajú na projektoch priamo 
v teréne.

Krajiny trpiace extrémnou chudobou, vojnovými 
a povojnovými traumami, HIV/AIDS, podvýživou alebo 
následkami prírodnej katastrofy sa stávajú miestom ich 
pôsobiska, kde ponúkajú svoje schopnosti a zručnosti zväčša 
na 9 – 12 mesiacov počas jedného vyslania. Ich náklady sú 
hradené a za svoju prácu dostávajú neveľkú mesačnú odmenu, 
ktorá sa mení v závislosti od predošlých pracovných skúseností 
z terénu a od rozsahu ich projektových zopovedností. V roku 
2007 organizácia vyslala do terénu 15 pediatrov, koordinátorov, 
logistov a administrátorov. Medzinárodný personál z organizácie 
MAGNA Children at Risk poskytuje medicínsku a sociálnu 
asistenciu po boku svojich viac ako 250 lokálnych kolegov 
a dobrovoľníkov. V nasledujúcom zozname sú mená ľudí, ktorých 
MAGNA Deti v núdzi regrutovala a ktorí pracovali priamo v teréne 
na jednotlivých misiách v roku 2007:

Denisa Augustínová

Noel Badibanga

Martin Bandžák

Lucia Boldiszárová

Hannah Green

Julia Horáková

Simona Chytilová

Lauren Guyett

Gala Pernon

Zlatica Pešková

Maroš Púchovský

Karina Slováková

Andrea Stránska

Michal Šebesta

Eva Vitáriušová

Aktivity slovenskej pobočky týkajúce sa administratívy, 
kampaní, PR, komunikácie s darcami a donormi realizovali:

Zuzana Šumská

Patrícia Koštová

Lukáš Alner

Aktivity rakúskej pobočky zastrešovala:

Nikola Endrychová-Dudová
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Nezanedbateľnou súčasťou 
aktivít MAGNY je realizácia 
vzdelávacích, informačných 
a fundraisingových kampaní. 
Pravidelne oslovujeme 
širokú verejnosť s témami, 
ktoré v bežnom verejnom 
a mediálnom dianí nedostavajú 
dostatočný priestor a pozornosť, 
napriek tomu však predstavujú 
veľký spoločenský problém 
a často aj akútnu hrozbu. 

V roku 2007 realizovala MAGNA s veľkou podporou reklamnej 
agentúry VACULIK ADVERTISING úspešnú a viackrát ocenenú 
kampaň Last minute, ktorá upozorňovala na problémy detskej 
populácie v rozvojovom svete a nabádala k podpore týchto detí 
prostredníctvom aktivít MAGNY.
Súčasťou kampane bola aj výstava pod názvom Deti 
v núdzi v galérii Design Factory. Prezentované boli paralelne 
autorské fotografie Martina Bandžáka, výkonného riaditeľa 
a spoluzakladateľa MAGNY, s názvom Deti v núdzi, ktoré mapujú 
6 rokov existencie organizácie a jej aktivity vo svete, a kresby 
detí z tsunami postihnutej oblasti Tamil Nadu na juhu Indie, ktoré 
nakreslili počas terapeutických cvičení vďaka posthumanitárnym 
projektom Restoring the Past and Saving the Future I. a II. 
Zviditeľneniu programu Podpor dieťa bola venovaná 
aj kampaň na rádiu Expres. Prvým kontaktom so širokou 
verejnosťou v roku 2007 bol festival CAMERA SLOVAKIA 2007, 
na ktorom MAGNA prezentovala výstavu fotografií na tému AIDS 
a MAGNA. Výstava predstavovala prácu zdravotných a sociálnych 
pracovníkov organizácie MAGNA Deti v núdzi v teréne.



Darcovia
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MAGNA Deti v núdzi je veľmi 
vďačná svojim podporovateľom 
a sympatizantom za ich 
finančnú pomoc, bez ktorej 
by naša práca a naše úspechy 
neboli možné. Sme hrdí na túto 
spoluprácu a touto cestou sa 
chceme poďakovať našim 
individuálnym darcom, firmám 
a korporáciám, nadáciám 
a ostatným organizáciám, ktoré 
nás v uplynulom roku podporili. 

Vaša štedrosť a veľkorysosť umožnila MAGNE fungovať 
nezávisle od politických, ekonomických, náboženských záujmov, 
čo považujeme za klúčové vo vzťahu k našim pacientom 
a klientom. Pravidelné finančné príspevky zabezpečujú dlhodobú 
podporu už existujúcich projektov, umožňujú nám tiež flexibilne 
poskytovať efektívnu a adresnú pomoc v krízových situáciách. 
Naši podporovatelia s nami denne prikladajú ruku k dielu 
a pomáhajú nám pomáhať.
V roku 2007 MAGNA založila fond humanitárnej pomoci 
MAGNA Positive. Jeho morálny rozmer stavia na dôvere 
k našej organizácii na základe výsledkov našej práce a ponúka 
podporovateľom spôsob, ako podporiť našu flexibilitu, rýchle 
a efektívne jednanie v krízových situáciách. Prostriedky, ktoré 
podporovatelia do tohto fondu poskytujú pravidelne a dlhodobo, 
umožňujú naše okamžité a flexibilné reakcie v krízových situáciách.
Popri programe dlhodobej konkrétnej pomoci konkrétnym 
deťom v programe Podpor dieťa a jednorazovým darom 
na viazané účely sme teda začali združovať aj priateľov myšlienky 
neviazanej pomoci organizácii MAGNA Deti v núdzi – MAGNA 
Positive. Vo všetkých týchto programoch nás v roku 2007 
podporilo 689 nových pravidelných individuálnych darcov zo 
Slovenska, Česka, Rakúska a niekoľkých iných krajín. Do konca 
roka 2007 s vďakou evidujeme 1 597 aktívnych individuálnych 
donorov.
Za všetkých, ktorí nás podporili, sa na nasledujúcich riadkoch 
vyjadrila Mária Sarkanyová (individuálna podporovateľka 
v programe Podpor dieťa):
„Ďakujem vám za všetko, čo robíte, aby ste ulahčili ťažký život 
týchto detičiek, ktoré s príchodom na tento svet dostali do vienka 
neliečitelnú chorobu, ktorú musia zvládať bez svojich blízkych, 
v chudobe a takí maličkí! Každý deň, keď odkladám taniere zo 
stola a hľadím do plného hrnca, si na ne spomeniem a verte mi, je 
mi do plaču z bezmocnosti, ktorú cítim. Buďme solidárni!!!“.
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Zdroj použitia príspevkov Suma v tis. %

  Sk EUR* podiel

INDIA 310 9 2 %

KAMBODŽA 9 751 290 48 %

KEŇA 5 857 174 29 %

NIKARAGUA 2 682 80 13 %

SLOVENSKO 150 4 1 %

Režijné náklady + fundraising... 1 400 42 7 %

SPOLU 20 150 600 100 %

Výnosy občianskeho združenia 
MAGNA Deti v núdzi v roku 2007

Zdroj použitia príspevkov Suma v tis. %

  Sk EUR* podiel

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 % 1 058  31 5 %

Prijaté príspevky od organizácie 

Slovakaid/UNDP  8 269  246 42 %

Prijaté príspevky od nadácií a korporácií 7 986  237 41 %

Pravidelné a jednorazové príspevky 

od fyzických osôb  2 418  72 12 %

Ostatné príspevky  59  2 0 %

Kurzové zisky  74  2 0 %

Úroky na bankových účtoch  10  0 0 %

SPOLU  19 874  590 100 %

Spôsob použitia výnosov občianskeho 
združenia MAGNA Deti v núdzi v roku 2007

*konverzný kurz k 31. 12. 2007: 1 EUR = 33,603 SKK
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V roku 2007 MAGNA 
Deti v núdzi vynaložila 
18 750 000 Sk  
na prevádzkovanie  
programov priamo 
v teréne a zároveň 
1 400 000 Sk na edukačné 
kampane, fundraising 
a administratívne 
náklady. 

Na začiatku svojho vzniku sa MAGNA Deti 
v núdzi dobrovoľne zaviazala, že použije 
minimálne 80 % získaných prostriedkov 
na realizáciu projektov a len 20 % použije 
na získavanie darcov a zabezpečenia chodu 
organizácie.
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Staňte sa dlhodobým priateľom 
a podporovateľom organizácie 
MAGNA Deti v núdzi. Vaša 
pravidelná podpora nám pomôže 
riešiť dlhodobé problémy 
detí. Vo svojich projektoch sa 
predovšetkým zameriavame 
na problémy, akými sú 
liečba HIV/AIDS, podvýživa 
a starostlivosť o siroty. Sú to 
problémy, ktoré potrebujú 
dlhodobé riešenia.

Krajiny, v ktorých pracujeme, sa často spamätávajú 
z vojnových konfliktov, nedemokratických režimov alebo 
prírodných katastrof, ktoré zapríčiňujú chudobu s dlhodobými 
následkami. Tieto problémy a ich riešenia si vyžadujú vašu 
dlhodobú pomoc.

  MAGNA Positive

  Zachráň život

  Podpor dieťa

Milióny detí na celom svete zomierajú na ochorenia, 
ktoré sa dajú jednoducho liečiť. Mnohé trpia neustálou 
chorobnosťou spôsobenou chudobou. MAGNA považuje zdravie 
detí za najdôležitejšie. Aj preto je kvalitná zdravotná starostlivosť 
a dostupnosť liečby pre nás prioritou. Pracujeme v krajinách, 
v ktorých niekedy aj málo stačí, aby ste zachránili detský 
život. Váš akýkoľvek finančný príspevok nám pomôže okamžite 
reagovať na humanitárne, ekologické alebo iné katastrofy 
vo svete a pomôcť deťom v núdzi.
Pomôcť môžete aj vy doma za počítačom, a to bez toho, 
aby ste zmenili svoju prácu a narušili svoje pohodlie. Vaša pomoc 
zachráni život a dá nádej deťom na lepšiu budúcnosť.

  www.magna.sk
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MAGNA Deti v núdzi
Páričkova 18
821 08 Bratislava
Slovenská republika
magna@magna.sk

MAGNA Děti v tísni
Na Petřinách 2 
162 00 Praha 6 
Česká republika 
magna@magnadetivtisni.cz

MAGNA Kinder in Gefahr 
Naglergasse 2
1010 Wien
Austria 
magna@magnakinderingefahr.at

Grafické spracovanie výročnej správy zabezpečila 
agentúra VACULIK ADVERTISING bez nároku 
na honorár. Fotografie použité vo výročnej správe 
poskytol Martin Bandžák.

Kontakty



www.magna.sk


