
                                            

Ahojte, 

tým ktorí ma nepoznajú, volám sa Martin Boťanský a mám 31 rokov. Život píše rôzne príbehy 

a ja vám poviem časť toho môjho. Ako malý hyperaktívny chlapec som mal veľa záujmov, 

aktivít ako napríklad lukostreľbu, v ktorej som vynikal, zbieral ocenenia ako Majster Slovenska 

2006, 2007 a dokonca reprezentoval našu krajinu po svete. Časom sa mojou ďalšou vášňou 

stalo moje zamestnanie, som kuchár a svoju prácu robím s láskou a dávam do toho všetko. 

Lenže život prináša situácie, o ktoré nikto nestojí. K 23. narodeninám som dostal neželaný dar 

v podobe sklerózy multiplex (SM) - choroba, ktorá má tisíc tvárí. Málokto to o mne vie, niet sa 

čím chváliť... Od tohto momentu sa všetko zmenilo, už len spracovať to a vyrovnať sa s tým je 

veľmi ťažké. S touto chorobou prišla bolesť, nové príznaky, ťažkosti, ktoré sú čoraz 

obťažnejšie zvládať a nedávať ich najavo. Stav choroby sa  mení a stupňuje sa sila liekov, 

ktoré prinášajú zlé vedľajšie účinky. Progresie choroby prichádzajú často a tým sa vyčerpávajú 

možnosti liečby. Posledné zhoršenie mi poškodilo očný nerv na pravom oku na, ktoré teraz 

skoro nevidím. Nakoľko trpím agresívnejšou formou SM, je čas ku mne neúprosný. Našťastie 

prichádzajú do života aj fantastické situácie a úžasní ľudia, ako je moja manželka Silvia, ktorá 

je mi oporou v každej situácii. Dala mi krásneho syna Huga a spravil by som pre nich všetko 

na svete. Som človek, ktorý je ochotný podstúpiť čokoľvek, aby som s nimi mohol stráviť čo 

najviac času. Je tu nádej v podobe veľmi účinnej špecifickej liečby, ktorej sa môžem podrobiť 

iba v Moskve. Hospitalizácia v sterilnom prostredí trvá približne 90 dní. Tá pomocou 

transplantácie vlastných kmeňových  buniek dokáže spomaliť v perspektívnych prípadoch 

trvalo stabilizovať zdravotný stav. Prekážkou je, že nedokážem liečbu financovať sám, nakoľko 

ju poisťovňa neprepláca a  stojí 45 tisíc € + výdavky na rekonvalescenciu . Preto chcem 

poprosiť touto cestou o pomoc vás všetkých. Každý príspevok, každé zdieľanie ma posunie 

o krok ďalej. 

IBAN : SK94 0900 0000 0051 8348 7124 

Ďakujem všetkým za váš čas a prečítanie si môjho príbehu. 

https://hsct-russia.com/general-information 
 
https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9409000000005183487124 

                                                     

https://hsct-russia.com/general-information
https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9409000000005183487124

