
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

... a takí  sme  teraz 

Takí  sme  boli 



Naše stretnutia 
 

Začínali sme v knižnici DFN v Bratislave v roku 
1991 
 
Máj 1992 Dudince  
Kúpanie v bazéne, múzeum v Antole, hrad v Banskej 
Štiavnici 
 
Leto 1992 Mlynčeky  
Hrad aj skanzen ľudovej architektúry v Starej Ľubov-
ni, kúpele Vyšné Ruţbachy 
 
Nový rok 1993 Dudince 
 
Máj 1993 Gänserndorf - Safari park  
 
Leto 1993 Malá Lučivná (Orava)  
Oravská priehrada, Oravský hrad, Vrátna dolina, vý-
stup na Chleb, odtlačky prstov, neurológ a psycholo-
gička 

 
 
Január 1994 Malá Lučivná (Orava) 
 
Leto 1994 Bardejovské Kúpele 
Múzeum slovenskej dediny v Bardejovských Kúpe-
ľoch, historické námestie Bardejova, splavovanie pl-
ťami po Dunajci, Červený Kláštor 

 
 
3. decembra 1994 Mikulášsky deň v Bratislave  
 
1995 Rajecké Teplice 
Kaštieľ Kunerád, kone na ranči 
 
1996 Bobrovec (Liptov) 
Stomatológ, odtlačky chrupu, salaš 
 

1997 Dudince    
Krytý bazén, minerálna voda v Slatine, termálne kúpa-
lisko v Santovke, návšteva novej členky – Martinky 

 
 
1998 Krpáčovo  
Čiernohronská ţeleznica 
 
1999 Reváň (Fačkovské sedlo)  
Hrad, ZOO a kúpalisko v Bojniciach, slovenský Bet-
lehem v Rajeckej Lesnej, návšteva nového člena –
Janka z Jasenového, karneval v maskách, ktoré si deti 
sami vyrobili 

 
 
2000 Rajecké Teplice  
 
2001 Bystrá   
Bystrianska jaskyňa, ranč – jazda na koníkoch, Brezno, 
Čertovica, golfové ihrisko na Táloch 
 
2002 Bystrá  
Na poslednú chvíľu preloţené z povodňou postihnu-
tého Kováčova 

 



2003 Kováčov (Štúrovo)  
Termálne kúpalisko Vadaš, prehliadka katedrály v 
Ostrihome, termálne kúpalisko v Maďarsku, sútok 
Ipľa s Dunajom, plavba loďou po Dunaji, telocvičňa 
a obed v Muţli, Belá – ochutnávka vín vo vinici 

 
 
2004 Liptovský Ján  
Nové fitlopty a dve inštruktorky, plavba loďou po 
Liptovskej Mare, jaskyňa Vaţec 

 
 
2005 Rožnov pod Radhoštěm  
Skanzen v Roţnove aj s kultúrnym programom, Pus-
tevny a socha Radhošťa, múzeum Tatra Kopřivnice, 
výrobňa sviečok, jazda na koníkoch 
 
2006 Predná Hora, Muráň  
Bazén a inštruktorka vodnej rehabilitácie, jazda na 
koníkoch, hrad Muráň, Ochtinská aragonitová jasky-
ňa, Štítnik, Chyţné, Šivetice, Revúca, múzeum zvon-
cov Šumiac, psychológ z Grécka 

 
 
2007 Kováčov (Štúrovo)  
Termálne kúpalisko Vadaš, hrad Visegrád v Maďar-
sku, jazda vláčikom z Ostrihomu do Štúrova, plavba 
loďou po Dunaji, policajti predvádzali svoju výstroj a 
činnosť, kamióny (autodoprava), telocvičňa a obed v 
Muţli, Belá – ochutnávka vín v pivnici kaštieľa 

 
 

2008 Spojár (Liptov)    
Ţiarska chata, skanzen Pribylina, Chopok (lanovkou), 
termálne kúpalisko Bešeňová, plavba loďou po Lip-
tovskej Mare, jaskyňa Slobody,  ranč – jazda na koni, 
prvýkrát spoločne s českou spoločnosťou Willík 

 
 
Jeseň 2008  Bratislava   ZOO 
 
máj 2009 Bystrá s maďarskou spoločnosťou WS 
 
2009 Spojár (Liptov) 
Muzikoterapia a tvorivé práce, ranč – jazda na koni 

 
 
Jeseň 2009  Bratislava 
Referovanie o FEWS campe vo Francúzsku, Radnič-
kine trhy, plavba loďou na Devín, ZOO 
 
2010 Kováčov (Štúrovo)  
Muzikoterapia a tvorivé práce, termálne kúpalisko 
Vadaš, telocvičňa a obed v Muţli, jazda vláčikom 
z Ostrihomu do Štúrova, ZOO, cirkus a tropikárium  
v Budapešti 

 
 
máj 2011 Strečno 
Oslava 20. výročia, návšteva hradu, pomníka francúz-
skym partizánom, kúpanie v krytom bazéne 



20 rokov Spoločnosti Williamsovho syndrómu 
 

Spoločnosť Williamsovho syndrómu ţije uţ 

20 rokov. Je to pomerne dlhá doba, kus histó-

rie, pred ktorou musíme mať úctu. Verím, ţe 

jej vznik znamenal pre mnohé rodiny pozitív-

nu zmenu. Čas preveril správnosť tohto kro-

ku. Potvrdil, ţe svet našich detí je bohatší, keď 

sa môţu stretávať a nadväzovať nové priateľ-

stvá. Nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej 

Európy. Pochopili to v mnohých krajinách 

a nás teší, ţe sme patrili medzi zakladateľov 

spoločnej európskej rodiny Williamsovho syn-

drómu. Sme vďační tým rodinám, ktoré chro-

nologicky dokumentovali začiatky a mnohé 

aktivity našej spoločnosti. Máme svoju histó-

riu, ktorá znamená veľa pre naše ďalšie sme-

rovanie. Môţeme v nej pokračovať, rozvíjať 

ju a obohacovať. Tých 20 rokov spoločnej 

práce, stretnutí, poznávania a záţitkov je hl-

boko zapísaných v našich spomienkach. Ve-

rím, ţe pre mnohých sú zdrojom energie, 

s ktorou ľahšie prekonávajú prekáţky kaţdo-

denného ţivota. Od roku 1991, keď sme sa 

prvýkrát stretli, sa veľa 

zmenilo. Williamsov 

syndróm uţ nie je ne-

známym pojmom. 

Mnohí ho poznajú na 

základe klinických prí-

znakov, ale hlavne pre 

neuveriteľnú podob-

nosť našich detí, ich 

citlivú dušičku a láskavé 

srdce. Podobne ako u nás vznikli spoločnosti 

Williamsovho syndrómu aj inde vo svete. 

V tomto jubilejnom roku sme sa dozvedeli aj 

o dlho zabudnutom Dr. Williamsovi, ktorého 

meno je nám dobre známe. Bol to kardiológ, 

ktorý pracoval v Londýne a na Novom Zélan-

de. Jeho práca o deťoch, ktoré mali rovnakú 

srdcovú chybu, supravalvulárnu aortálnu ste-

nózu a podobali sa svojimi tváričkami, vyšla 

v roku 1961. Je prekvapujúce, ţe to bola jeho 

jediná vedecká práca. Dr.Williams často menil 

miesto svojho pôsobenia a dodnes sa nevie, či 

ešte ţije. Sme mu vďační za to, ţe prvýkrát 

odhalil deti s dovtedy neznámym syndrómom. 

Mal by dnes 88 rokov. Poznávanie histórie, 

vzájomné stretnutia detí európskych krajín 

v rámci medzinárodnej organizácie FEWS 

rozširujú obzor nášho poznania. Uvedomme 

si však, ţe nič nejde automaticky. Ani u nás ani 

vo svete. Svet dobra sa otvára hlavne tým, kto-

rí sú ochotní pomôcť. Za radosťou našich 

detí, za úspešnými stretnutiami s bohatým 

programom je vţdy úsilie 

a mnoţstvo vynaloţenej 

práce. Aj touto aktivitou 

sme prenikli do Európy, 

ktorá nás prijala 

a akceptovala. Váţme si 

to a snaţme sa naďalej 

pomáhať a podporovať 

našu spoločnosť.  

 Vladimír Bzdúch 
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