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Do Bratislavy prišla s projektom Ostro sledované prsia unikátna Prsná stena 

 

 

Bratislava, 16. januára 2019 

 

 Dnes bola v Divadle Nová scéna odhalením Prsnej steny odštartovaná ďalšia 

časť medzinárodného projektu Ostro sledované prsia vo V4. Jej organizátormi sú 

česká Aliance žen s rakovinou prsu a slovenské organizácie Ružová stužka n.f., 

Europa Donna Slovensko a OZ Amazonky. Projekt je pokračovaním kampane, ktorou 

sa Aliance žen s rakovinou prsu prezentovala na 50. Medzinárodnom filmovom 

festivale v  Karlových Varoch. Úspech, s ktorým sa stretla,  Alianciu žen inšpiroval k 

tomu, aby nápadu predĺžila život a z festivalovej extravaganzy ju premenila na 

dlhodobú kampaň. Stena postupne zavítala do regiónov, v roku 2019 sa s kampaňou 

verejnosť stretla v 24 českých mestách a teraz sa stáva súčasťou boja proti rakovine 

prsníka slovenských neziskových organizácií. 

 

 Cieľom kampane Ostro sledované prsia je upozorniť slovenskú verejnosť na 

dôležitosť prevencie a mamografického skríningu v boji proti rakovine prsníka. 

Kampaň nabáda ženy k zodpovednosti za svoje zdravie. Tento rok je na Slovensku 

rokom prevencie onkologických ochorení a Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so 

zdravotnými poisťovňami rozbieha nový skríningový program zameraný na aktívne 

vyhľadávanie skorých štádií rakoviny prsníka. Cieľom mamografického skríningu je 

včas zachytiť zhubné nádory prsníka alebo chorobné zmeny, z ktorých by sa zhubný 

nádor mohol vyvinúť, v skorých štádiách, kedy je výrazne lepšia úspešnosť liečby. V 

Českej republike mamografický skríning prebieha už 17 rokov a jeho výsledky v 



znížení úmrtnosti sú signifikantné. Toto je cieľom aktivít aj na Slovensku. U nás v 

súčasnosti absolvuje preventívne bezplatné mamografické vyšetrenie každé dva roky 

len 20 % žien vo veku 40-69 rokov, s tým preukázateľne súvisí vysoká úmrtnosť  - až 

300 žien ročne zomiera na Slovensku „zbytočne“ pre zanedbanú prevenciu. 

Rakovina prsníka je choroba ako každá iná - najúspešnejšie sa lieči vo včasnom 

štádiu!  

 

OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f., Europa Donna Slovensko  minulý rok 

úspešne podporovali osvetu o mamografickom skríningu unikátnym projektom Poď 

na mamografiu #jasomužbola a oceňovaním auditovaných mamografických 

pracovísk. Na mnohých výjazdoch sa stretli so ženami, ktoré učili správne 

samovyšetrenie prsníkov, vyvracali mýty o mamografii a hovorili o zdravej 

životospráve s dôrazom na hodnotu prevencie. 

  

Medzinárodná časť projektu Ostro sledované prsia vo V4 odštartovala v 

októbri 2018 v budapeštianskom divadle Vígszínház, na Slovensku mala premiéru v 

Štátnom divadle Košice. Od 16. januára bude projekt pokračovať v Divadle Nová 

scéna v Bratislave a od februára v Poľsku. Kampaň putuje po netradičných miestach 

- divadlách. Stovky divákov sa tak môžu denne pred Prsnou stenou sadrových 

odliatkov pŕs zdravých, ale i chorých žien, zamyslieť nad dôležitosťou prevencie v 

boji s rakovinou prsníka. OZ Amazonky a Ružová stužka n.f. ponúkajú odvážnym 

Slovenkám možnosť vytvorenia odliatku prsníka zo sadry. Odliatky postupne plnia 

Prsnú stenu a poputujú do ďalšieho divadla, ďalšieho mesta, ďalšej krajiny. V 

prípade záujmu o vytvorenie odliatkov prsníkov, z ktorých sa jeden umiestni na Prsnú 

stenu, a druhý zostane žene na pamiatku, treba skontaktovať OZ Amazonky na 

rok.amazonky@gmail.com, telefonicky na 0948 352 952, prípadne cez kontaktný 

formulár na webe www.ruzovastuzka.sk. Odliatky vyhotoví vyškolený personál pre 

ženy s ochorením prsníka zdarma, pre zdravé ženy za príspevok v minimálnej 

hodnote 40 EUR. Výťažok zbierky prispeje  na financovanie aktivít OZ Amazonky. 

 

Pevné termíny pre vytvorenie odliatkov sú v dni 24.1.2019, 4.2.2019 a 

11.2.2019 v priestoroch OZ Amazonky na Námestí SNP 472/13 v Bratislave. V 

prípade vážneho záujmu je možnosť dohodnúť sa individuálne. 



Vyvrcholením medzinárodného projektu bude prezentácia Prsnej steny na 

svetovej konferencii Reach to Recovery International, v júni 2019 v Prahe, stena sa 

stane symbolom podpory, spolupatričnosti žien - zdravých s tými, ktorí práve s 

ochorením bojujú. Pokračovať budú v tomto roku i kampane OZ Amazonky a Ružová 

stužka, n.f, Europa Donna Slovensko - Beh pre zdravé prsia, Poď na mamografiu 

#jasomužbola a oceňovanie mamografických pracovísk. 

 

Prsnú stenu budú môcť záujemcovia vidieť v Divadle Nová scéna od 

16.1.2019 do 15.2.2019. 

 

Patrónkou kampaně Ostro sledované prsia vo V4 je francúzsko-česká herečka 

Chantal Poullain. Autorom výtvarnej časti je Matyáš Fuchs. 

 

Kampaň Ostro sledované prsia vo V4 je financovaná vďaka podpore Visegrad Fund. 

 
 

Aliance žen s rakovinou prsu  

www.breastcancer.cz 

www.ostresledovanaprsa.cz 

 

Ružová stužka n.f. 

www.ruzovastuzka.sk 

 

Europa Donna Slovensko 

www.europadonna.sk 

 

OZ Amazonky 

www.ozamazonky.sk 

 
 

Kontakt pre média: 

Katarína Gudiaková 

Snowball Communications, s.r.o. 

gudiakova@snowball.sk 

+421 903 605 329 

 

JUDr. Magdaléna Vošalíková 

Aliance žen s rakovinou prsu 

Havlíčkovo nám. 15, Praha 3, Česká republika 

vosalikova@czechpr.cz 

+420 732 314 118 
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