TS Bratislava 29.novembra 2014
Benefičný koncert MIROSLAV DVORSKÝ a HILARIS CHAMBER ORCHESTRA
v Dóme sv. Martina
Dňa 18. novembra 2014 o 18.30 hod. pri príležitosti 20. výročia od založenia Nadácie
MEMORY.

Významné výročie činnosti si pripomenieme benefičným koncertom so svetoznámym
operným spevákom a prezidentom Nadácie MEMORY Miroslavom Dvorským, ktorý dobyl
najslávnejšie operné domy v Taliansku, Japonsku či Amerike, ale rád sa vracia na domácu
scénu do Slovenského národného divadla. Bude ho sprevádzať výnimočné hudobné teleso
Hilaris chamber orchestra pod vedením renomovaného dirigenta Rastislava Štúra. Na
koncerte zaznie nádherné dielo slávneho českého skladateľa A. Dvořáka ‐ Biblické písně, ako
aj virtuózne Corelliho Concerto grosso v podaní slovenského huslistu Alana Vizváryho a
českej huslistky Anežky Kara Drmolovej. Hosťom koncertu bude aj český violončelista Lukáš
Polák, zakladateľ svetoznámeho Skampa quartet.

Čo skrýva 20 ročná história Nadácie MEMORY?
Pred dvoma desaťročiami sa narodila dobrá a ušlachtilá myšlienka pomôcť ľuďom trpiacim
Alzheimerovou chorobou. Bola však spojená s otázkou ako, ktorú si kládol profesor Michal
Novák, ktorý sa čerstvo vrátil z laboratórií molekulárnej biológie z anglickej Cambridge.
S niekoľkými nadšencami založil Nadáciu MEMORY, ktorej prezidentom sa stal operný
spevák Miroslav Dvorský. Prvotný cieľ bol zameraný na výskum, ale po dvoch rokoch sme už
zriaďovali ambulanciu Alzheimerovej choroby v Podunajských Biskupiciach. Od roku 1998
sme sa pravidelne stretávali s rodinnými príslušníkmi, ktorí sa starali o svojho člena rodiny
v domácom prostredí. Dávali sme rady, odhaľovali sme prejavy ochorenia, o ktorom sa na
Slovensku vtedy veľa nehovorilo. Poskytovali sme emočnú podporu v tom, že sa už necítili
byť sami so svojím veľkým problémom. Zároveň sme pochopili, že na Slovensku nie je
špecializované zariadenie pre túto diagnózu. Preto vznikol Projekt Centrum MEMORY, ktorý
sa realizoval založením rovnomenného centra v Bratislave v Petržalke. Nebolo ustlané na
ružiach, pretože bolo potrebné prebudovať budovu materskej škôlky a finančných
prostriedkov sme mali veľmi málo. Nevzdali sme sa a postupne sme to realizovali. Dnes
môžeme skonštatovať, že Centrum MEMORY sa stalo modelovým zariadením, ktoré je
preventívnym, diagnostickým a vzdelávacím centrom a špecializovaným zariadením pre ľudí
s Alzheimerovou chorobou.

Dnes teda môžeme zbierať bohaté plody pôvodnej myšlienky. Súčasnou realitou sú
terapeuticko‐aktivizačné programy pre pacientov v dennom pobyte, tréningy pamäte pre
aktívnych seniorov, kognitívna rehabilitácia pre ľudí s poruchami pamäti, akreditované
vzdelávanie pre personál zdravotníckych a sociálnych zariadení, odborná publikačná
a osvetová činnosť, fungovanie špecializovanej psychiatrickej ambulancie a ambulancie
liečebného pedagóga.
Od prvého stretnutia s rodinnými príslušníkmi prešlo šestnásť rokov. Bol to impulz na založenie
Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti ‐ občianskeho združenia spájajúceho ľudí , ktorých sa
ochorenie bytostne dotklo, či už v rodine alebo ako profesionála.
Vedeckým pilierom celého projektu sa stal Neuroimunologický ústav SAV, ktorý vznikol v roku 1996
a dodnes nespustil z intenzity hľadania lieku na úplné vyliečenie.
Sny sa stávajú skutočnosťou a vízie realitou, za ktoré sa aj ďakuje. Preto ďakujeme všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom o to pričinili.
A v živote prichádzajú ďalšie výzvy. Jednou z nich je vybudovanie špecializovaného rehabilitačno‐
tréningového MEMORYparku pre ľudí s poruchami pamäti v záhrade Centra Memory, kde by mohli
byť originálne aktivizačné pomôcky. Preto máme vyhlásenú aj verejnú zbierku schválenú
Ministerstvom vnútra SR a ponúkame všetkým, aby podľa svojích možností pomohli ľuďom, ktorí si
už sami nepomôžu a sú na našu pomoc odkázaní...
Viac na www.alzheimer.sk
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