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Preteky kačíc 2010 

 Už po tretíkrát patrila Bratislava k mestám, ktoré má-
vajú preteky umelých  kačíc. Toto benefičné podujatie zor-
ganizovala 4. septembra tohto roku Komunitná nadá-
cia Bratislava. V Areáli vodných športov na Divokej vode  
v Bratislave-Čunove sa hodinu pred štartom pretekov 
sa spustil dážď, ale účastníci ho prečkali vo veľkom stane, 
kde sa prezentovali.  Na trati vodného kanála súťažili kači-
ce v kategóriách jednotlivcov, aj firiem. Plné vrece súťažia-
cich kačičiek najprv zdvihol nad vodu žeriav. Preteky od-
štartovala herečka a spe-
váčka Helena Krajčiová. 
Keď zaznel štartový sig-
nál, na vodu sadlo 1 412 
kačíc. Ihneď nato nad-
šení diváci bežali pozdĺž 
trate a výkrikmi plávajú-
ce kačice povzbudzova-
li. Najrýchlejšie trať  zdo-
lala  kačica „Kaťuša“ od 
spoločnosti Baumit Slo-
vensko - za 2 minúty a 32 
sekúnd. Víťazkou sa sta-
la kačka  číslo 575, ktorá 
pre svoju majiteľku, Ka-
tarínu Hrušovskú, vy-
hrala hlavnú cenu: ví-
kendový pobyt pre dve 
osoby.

 

Nebola to však len zábava. Majiteľov všetkých súťažiacich 
kačíc spájalo to, že svojou symbolickou adopciou kačice za 
tri eurá prispeli na podporu niektorých z ôsmich nezisko-
vých organizácií. Každý si mohol vybrať, koho podporí či 
Detský fond Slovenskej republiky alebo Združenie sale-
ziánskej mládeže Domka, Rodinné centrum Prešporkovo, 
združenie Mačky SOS, Občianske združenie Bol raz jeden 
človek, Občianske združenie Ľudia proti rasizmu, SOS/
BirdLife Slovensko alebo Komunitnú nadáciu v Bratisla-
ve. 

(mš) 
Snímky: archív

Mesiac úcty k starším 
Ani sme sa nenazdali a  nadišiel Medzinárodný deň starších 

ľudí, 1. október, kedy sa seniori v mestách, obciach, domovoch dô-
chodcov, aj domovoch sociálnych služieb  a svojich kluboch opäť 
zišli, aby spolu dôstojne oslávili tento významný deň. A nielen to. 
Nadišiel čas, aby si pripomenuli, čo sa za posledný rok seniorom 
podarilo, ale aj spomenúť, čo ich trápi. Napríklad, keď zaznie slo-
vo dôchodca, pre mnohých občanov,  najmä tých, ktorí sú o jed-
nu, dve generácie mladší než oni, je slovom dôchodca povedané 
všetko. A čo všetko? 

Pre jedných sú dôchodcovia  takí ľudia, na ktorých sa mož-
no dívajú s rezervou, ktorých chápu ako osoby zaberajúce miesto 
mladším a ktoré sú skôr na príťaž iným,  o ktoré sa treba neustále ,
čoraz viac starať, lebo by bez drahých liekov nedokázali žiť ďa-
lej, ktoré patria do minulého storočia, lebo  dnešnej dobe už ne-
rozumejú. A pre druhých sú dôchod-
covia  zasa tí, ktorým patrí najvyššia 
úcta, zato že po celý svoj život mi-
lovali svoju vlasť, svoju rodinu, za 
to, že celý život čestne pracovali aj 
za malé peniaze, za to, že dobre vy-
chovali svoje deti, zato, že sa nadre-
li aj zdarma, za to, že budúcim gene-
ráciám odovzdali cenné skúsenos-
ti a za to, že tu zanechajú veľké hod-
noty, na ktorých môžu budúce ge-
nerácie budovať svoj vysnívaný, lep-
ší svet. Zjednotiť tieto dve skupiny 
v  názoroch na seniorov asi nemož-
no. Aj preto je dobré, že 14. 12. 1990 
vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov 
1. október za Svetový deň starších ľudí – dnes už medzinárodný 
deň. Dôvodom bola správa, že svetová populácia starne. A prečo 
na Slovensku máme celý Mesiac úcty k starším? Je to istotne aj pre-
to, že treba, aby si všetci pripomínali aspoň v jednom mesiaci  za 
rok,  že prínosy dnešnej  generácie seniorov pre spoločnosť  sú veľ-
ké, neodškriepiteľné, aj keď si to, žiaľ,  nie všetci v našej spoločnos-
ti  uvedomujú. Veď asi  preto sa nevyužíva potenciál seniorov tak, 
ako by sa mohol. Preto sa neraz, žiaľ,  úcta voči šedinám a vrás-
kam starších ľudí  často bez príčiny stráca. Je toho veľa, čo senio-
rov trápi a čo ešte treba vysloviť nahlas. Viac ako nízke dôchodky 
starodôchodcov,  trápi mnohých skutočnosť, že  kvalita života sta-
rých a chorých ľudí  sa posudzuje mnohokrát bez záujmu o ich ná-
zor. Nemožno mi však týmto  smerom pokračovať,  lebo by to bol 
dlhý žalospev. 

Nedá mi však nepovedať, že každá spoločnosť potrebuje kva-
litnú víziu do budúcnosti, aby nestagnovala a neupadala. Povin-
nosťou všetkých slušných ľudí je pomáhať spoločnosti tak, aby do-
kázala dospieť do vyššieho stupňa svojho, nielen hospodárskeho, 
ale aj  morálneho rozvoja, aby zvýšila svoj záujem o riešenie váž-
nych problémov a dokázala ich včas  pomenovať, aby sa dokáza-
la priznať aj k vlastným omylom, aby občania  mali odvahu pove-
dať nahlas, hoci aj nepohodlné názory, ak sú presvedčení, že majú 
pravdu, aby sa nebáli  vstupovať do verejných diskusií, keď im tak 
káže občianska česť a aby pomohli tak nakoniec nájsť správne od-
povede na pálčivé spoločenské otázky. A v tomto všetkom, môžu 
i seniori významne pomáhať. Musím zdôrazniť, že aj mimovlád-
ne organizácie, medzi nimi aj Slovenská humanitná rada či aj Jed-
nota dôchodcov a mnohé ďalšie chcú a budú, každá po svojom, 
spoločnosti prispievať na jej zdarný rozvoj, ak na to budú mať pod-
mienky. 

Ivan Sýkora
prezident Slovenskej 

humanitnej rady
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Príloha: Mesiac o srdcových témach

Slovenskí športovci s mentálnym 
postihnutím v septembri tohto roku 
veľmi úspešne reprezentovali Sloven-
skú republiku na Európskych letných 
hrách špeciálnych olympiád vo Varša-
ve. Kým sa stihli aklimatizovať, absol-
vovali krátke tréningy v olympijskom 
mestečku Pulavi. Ako sa patrí,  potom 
spoločne so všetkými účastníkmi sláv-
nostného pochodu  privítali olympij-
ský oheň. Vtedy ešte nikto z nich netu-
šil, že sa im podarí  domov na Sloven-
sko priniesť osem zlatých, sedem strie-
borných a dve bronzové medaily, čiže 
viac, než  bol počet našich zúčastne-
ných športovcov.  A nielen to.  Získali aj 
mimoriadnu Cenu fair play.

Ako sme sa dozvedeli od vedúcej 
slovenskej delegácie, športovej riadi-
teľky, Slovenského hnutia špeciálnych 
olympiád (SHŠO) Mgr. Moniky Urba-
novej, PhD., po prílete 24. septembra  
z Varšavy,  našim športovcom sa v Poľ-
sku dostalo nielen milého prijatia, ale or-
ganizátori im pripravili aj pekný výlet do 
blízkeho mesta Kazimierz. A ako nám 
ďalej M. Urbanová prezradila: „Súťažiť vo 
Varšave sa začalo 18. septembra zaraďo-
vacími kolami. Pretekali sme v stolnom 
tenise, tenise a atletike. Dohromady  je-
denásť športovcov získalo pre Slovensko 
sedemnásť  medailí“. 
 Na našu otázku, kto zo súťažiacich 
preslávil Slovensko najviac, sme dosta-
li prekvapivú odpoveď: „Všetci. Naprí-
klad, v atletike každý z našich súťažia-
cich získal po dve medaily. V behu na 
sto metrov získali slovenskí športovci tri 
zlaté medaily. V behu na dvesto metrov  
a v behu na štyristo metrov vybojovala 
Darinka Gézová  z Košíc dve strieborné 
medaily. Kristína Kroščanová získala na-
vyše aj za vrh guľou zlato, Monika Hor-
váthová získala  striebro za beh na 200 
metrov a zlato za beh na  sto metrov. 

Ferko Galica, ktorý štartoval v prispôso-
bených disciplínach,  vybojoval v behu 
na päťdesiat metrov zlato a v chôdzi na 
päťdesiat metrov striebro. Roman Laka-
toš, ktorý súťažil v behu na sto metrov, 
získal štvrté miesto a vo vrhu guľou ob-
sadil tretie miesto a získal tak bronzovú 
medailu“.  Slová zlato, striebro  a bronz sa 
opakovali  v Monikinej odpovedi aj keď 
hovorila o tom, ako naši dopadli v stol-
nom tenise a tenise.
 „V stolnom tenise sa súťažilo  
v mužských a ženských dvojhrách. 
Odtiaľ si naše stolné tenistky prinies-
li striebro i zlato. Muži si v stolnom  
tenise vybojovali jednu zlatú medailu a 
tiež obsadili jedno 4. miesto.  Na zmie-
šaných stolnotenisových štvorhrách zís-
kali jednu striebornú a jednu bronzo-
vú medailu. V  stolnotenisových dvoj-
hrách mužov získal Štefan Dzedzina
- zlato a Zoltán Csütörtöky krásne  4. 
miesto. V dvojhrách žien zasa Emília Fa-
bianová získala   striebro a Ľubomíra 
Demeterová  zlato. A  napokon, pokiaľ 
ide o zmiešané štvorhry, dvojica Zoltán 

Csütörtöky  - Ľubomíra Demeterová  vy-
bojovala striebro a  dvojica Štefan Dze-
dzina - Emília Fabianová zasa bronzovú 
medailu.
Na tenisových dvojhrách vybojoval Mi-
lan Pumpa takisto zlato a Jarko Kulina 
striebro.  Ďalej v tenise, čo nikto nečakal,  
vybojovali títo istí naši chlapci vo štvor-
hre zlato“.
 Dve zlaté nečakala
 Po prílete z Poľska sme oslovili aj jed-
nu z víťaziek,  držiteľku dvoch zlatých 
medailí, Kristínu Kroščanovú s otázkou, 
či očakávala svoj veľký úspech. So sklo-
peným zrakom skromne odvetila: „Sú-
ťažila som v behu na sto metrov a vo 
vrhu guľou.  Prvé miesto v obidvoch dis-
ciplínach som nečakala. Myslela som si,  
že nevyhrám, že druhí budú silnejší“. 
Kristína žije v domove sociálnych služieb 
pri Košiciach. Vyrástla v detskom domo-
ve. Športuje stále, od svojich pätnástich 
rokov.  Tohto roku slávila 45. narodeniny. 
Tešila sa na chvíľu, keď svoje zlaté medai-
ly zavesí na stenu kancelárie riaditeľa v  
„jej“ domove sociálnych služieb. Medai-

Zlatonosné septembrové dni
Úspechy slovenskej výpravy na Európskych letných hrách špeciálnych olympiád 2010

Slovenskí účastníci Európskych letných hier špeciálnych olympiád 2010 doniesli domov 8 zla-
tých, 7 strieborných a 2 bronzové medaily.
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lí najmä z domácich miestnych i celoslo-
venských športových súťaží má už veľa. 
Zaslúži si náš absolútny obdiv, rovnako 
ako aj všetci naši  pretekári na tohtoroč-
ných Európskych letných hrách špeciál-
nych olympiád.  
 „Pre väčšinu z nich to boli prvé ta-
kéto veľké preteky na medzinárodnom 
fóre. Veľmi dobre ich zvládli a ani cudzie-
ho prostredia sa nezľakli. Bolo to tak ur-
čite i vďaka tomu, že Poliaci už v hos-
ťovskom meste Pulavi vytvorili príjem-
nú, pohostinnú atmosféru a to prispelo 
k veľmi dobrej kondícii našich preteká-
rov. Na pretekoch sa zúčastnilo 56 krajín 
a pretekalo sa v mnohých disciplínach. 
Napríklad aj v ženskom futbale, bowlin-
gu, v jazde na kolieskových korčuliach, 
vo vzpieraní, unifikovanom basketbale  

a tiež v spomenutých atletických dis-
ciplínach a stolnom tenise a tenise“, do-
dala M.Urbanová. 
 Cena fair play
 Nemôžeme nespomenúť, ako jeden 
z našich športovcov, Zoltán Csütörtöky 
získal Cenu fair play. Ako pripomenula 
Mgr. Eva Lysičanová, prezidentka SHŠO, 
všetci naši športovci hrajú vždy čestne. 
Aj tentoraz. Keď  sa dozvedeli, že mož-
no v  stolnotenisových dvojhrách získa-
jú jednu bronzovú medailu, Zoltán Csü-
törtöky verejne priznal, že došlo k omy-
lu a že medaila patrí športovcom Veľkej 
Británie. Naši športovci si tak získali veľ-
ké sympatie, popularitu a Zolo dostal 
spomenutú Cenu fair play.    
 Na tohtoročnom slávnostnom 
otvorení Európskych letných  špeciál-

nych olympiád sa zúčastnil aj ich naj-
vyšší predstaviteľ,  Timothy Shriver spo-
lu s európskou riaditeľkou špeciálnych 
olympiád Mary Dawis. Záštitu nad tým-
to podujatím  prevzal samotný prezi-
dent Poľskej republiky, Bronislaw Ko-
morowski a na záver podujatia všetkým 
zúčastneným športovcom poďakovala 
manželka prezidenta Poľskej republiky 
pani Komorowska.

Margita Škrabálková
Snímky: archív

Poznámka: na  prvom obrázku  
na obálke sú Slovenskí účastníci  

Európskych hier špeciálnych  
olympiád vo Varšave 

 Po roku sme sa 23. septembra 
opäť dočkali otvorenia, tentoraz už 
8. výstavy Non Handicap v bratislav-
skej Inchebe, ktorá spolu so súbežný-
mi  výstavami Slovmedica a Sloven-
ské dentálne dni až do 25. septem-
bra efektívne poskytovala širokej ve-
rejnosti možnosť získať nielen kvalit-
ný prehľad  o  súčasných spôsoboch 

využívania modernej zdravotníckej 
a rehabilitačnej techniky. Tisíce náv-
števníkov sa oboznámilo aj s mnohý-
mi novinkami, ktoré v praxi uľahčujú 
život zdravotníkom, ošetrovateľom, 
ale najmä  pacientom. 
 Veľký ruch panoval napríklad, 
aj pri elektronicky riadených japon-
ských masážnych kreslách. Na mo-

nitore počítača upevneného priamo 
k jednému masážnemu kreslu, mohol 
klient vidieť ako elektronické zariade-
nie zisťuje, ktoré miesta na jeho tele 
bude masírovať. Po elektronickom  na-
stavení  príslušného programu masá-
že (relaxačného, rehabilitačného či in-
dividuálneho), sa začalo masírovanie  
a na malej obrazovke  sa ukazovalo, 

Člen Slovenskej humanitnej rady, 
0bčianske združenie Ambrelo a Sloven-
ská humanitná rada (SHR), najstaršie ná-
rodné dobrovoľnícke centrum, ktoré 
má v súčasnosti 175 kolektívnych a ďal-
ších pridružených a spolupracujúcich čle-
nov, pripravili v spolupráci s občianskym 
združením Spojme srdcia pre zdravie 
a spoločnosťou Orange Slovensko,  a.s., 
nový projekt s názvom „Svetlo do tmy“, 
nad ktorým prevzala záštitu prvá dáma 
SR, Silvia Gašparovičová. Generálnym 
mediálnym partnerom projektu je Star 
production, s.r.o., Bratislava. 

Cieľom tohto projektu  je pomoc ľu-
ďom so zdravotným postihnutím a  rodi-
nám s  postihnutým členom prekonávať 
dôsledky zdravotného a telesného postih-
nutia, a  to prostredníctvom mobilnej ve-
rejnej finančnej zbierky, ktorá bola povole-
ná Ministerstvom vnútra SR a ktorú orga-
nizuje Slovenská humanitná rada. Zbierka 
sa začala dňa 15. októbra a potrvá do 31. 
decembra 2010.  

Každý, kto má možnosť a  chce po-
máhať zdravotne a  telesne postih-
nutým, môže v  uvedenom období  

finančne prispieť formou zaslania prázd-
nej SMS – správy na číslo: mobilného ope-
rátora Orange Slovensko 805, čím prispe-
je do tejto zbierky sumou 1 €.  Vyzbie-
rané finančné prostriedky sa odvádzajú 
na osobitný účet  tejto zbierky, číslo: 
2629768876/1100, vedený v Tatra banke 
Bratislava. Zbierka podlieha kontrole MV 
SR. 

Vyzbierané prostriedky budú po 
skončení zbierky poskytnuté žiadateľom - 
fyzickým osobám (jednotlivcom) na zákla-
de predložených písomných žiadostí,  kto-
ré bude posudzovať  osobitná grantová 
komisia, zložená z osobností, ktoré svojím 
životom napĺňajú myšlienky humanizmu, 
spolupatričnosti a  pomoci ľuďom, ktorí  
pomoc naozaj potrebujú. Do tejto komisie 
nominuje svojho člena  napríklad, aj spo-
ločnosť Orange Slovensko, a.s., STAR pro-
duction, s.r.o. a ďalší. 

Použitie finančných prostriedkov zo 
zbierky bude SHR sledovať a dohliadať na 
splnenie záväzku obdarovaného žiadateľa, 
ktorý musí predložiť doklad o  náležitom 
využití prostriedkov poskytnutých z  uve-
denej zbierky. 

Projekt pomoci Svetlo do tmy sa 
úzko spája s  benefičným koncertom, 
ktorý sa uskutoční  2. decembra 2010 
v  Mestskom divadle na Laurinskej uli-
ci v Bratislave, pod záštitou primátora hl. 
mesta Bratislavy Andreja Ďurkovského. 

Nosnou myšlienkou benefičného 
koncertu je výzva: Pomôžme spoločne 
zmierniť utrpenie, biedu, izoláciu tých, 
ktorí našu pomoc potrebujú!. S myšlien-
kou  tejto výzvy  oslovil Slovenskú huma-
nitnú radu nevidiaci umelec, spevák Ma-
rián Bango, člen občianskeho združenia 
Ambrelo. Hoci je sám postihnutý, nemyslí 
len na seba a svoju rodinu, ale na všetkých 
tých,  ktorí si pre svoje postihnutie sami po-
môcť nemôžu a sú odkázaní na podporu 
iných. 

Projekt podporili: Ministerstvo 
kultúry SR, Hlavné  mesto SR Bratislava, 
Bratislavské kultúrne a informačné stre-
disko, spoločnosť ISTROART, s.r.o.,  Brati-
slava Sponzori projektu sú: Východoslo-
venská energetika, a.s., EXIM banka, DHL 
Senec.

Mgr. Eva Lysičanová
riaditeľka Úradu SHR

Svetlo do tmy

Výstava Non Handicap

Pomôžme spoločne zmierniť utrpenie, biedu, izoláciu tých, ktorí našu pomoc potrebujú!
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kde konkrétne masáž prebieha. Pod-
ľa slov vystavovateľa, tieto elektronic-
ky riadené japonské masážne kreslá 
už využívajú  klienti vo viacerých slo-
venských kúpeľoch, ale aj v niekoľ-
kých masážnych salónoch slovenských 
miest, kde sa vraj zhodli všetci užívate-
lia v názore, že efekt masáže, aký  do-
káže urobiť práve tento stroj, ľudská 
ruka maséra sotva dokáže. 
Aby sa tieto súbežné výstavy  stretli aj 
s náležitým záujmom odbornej verej-
nosti, bol aj tohto roku v Inchebe pri-
pravený kvalitný a  zaujímavý sprie-
vodný program, orientovaný na aktu-
álne problémy starostlivosti o  zdravie 
človeka.   Ako povedal v  úvode Ale-
xander Rozin, predseda predstaven-
stva a generálny riaditeľ Incheby, a.s.: 
„V tomto roku sa koná súbor medziná-

rodných konferencií s názvom: „Celoži-
votné vzdelávanie zdravotníckych pra-
covníkov, zdravotníckych záchranárov 
a  edukácia pacienta“, ktoré sa kona-
li  pod záštitou mnohých popredných 
odborných lekárskych inštitúcií. Hneď 
v prvý deň sa konal aj seminár „Soci-
álna politika a  Dohovor OSN o  prá-
vach osôb so zdravotným postih-
nutím“, ktorý zorganizovala Národná 
rada občanov so zdravotným postih-
nutím SR. Po ňom nasledovala zaují-
mavá prednáška „Uplatňovanie záko-
na na ochranu nefajčiarov v SR“, kto-
rú zorganizovala Slovenská zdravotníc-
ka univerzita, Katedra behaviorálne-
ho zdravia SZU. Zaujala aj prednáška 

o tom, čo všetko ovplyvňuje našu cho-
robnosť. Krátko sa pristavíme ešte pri 
súťaži o najlepší exponát ocenený ce-
nou „Zlatá Incheba“. Túto vysoko kva-
litnú protézu ruky vyvinul špičkový 
tím odborníkov. Doteraz používané bi-
o-elektrické typy protéz ruky umožňo-
vali jeden typ uchopenia predmetu.  
Táto ruka  však bude umožňovať 7 ty-
pov uchopení. Má 2 motorčeky. Jeden 
ohýba všetky články prstov a regulu-
je silu stisku rukou a druhý motorček 
riadi pohyb palca v dvoch osiach, pre-
tože ľudský palec sa pohybuje v sme-
re dvoch osí. Táto ruka dáva teda mož-
nosť uchopovať skoro všetky tvary a  
predmety. Očakáva sa, že do roka by 
mohla byť na trhu nielen vo vyspelých 
krajinách sveta, ale aj na Slovensku.  .
 Nemôžme nezdôrazniť, že aj  

Slovenská humanitná rada a jej člen-
ské združenia mali tento rok opäť 
možnosť (za veľmi výhodných pod-
mienok a niektoré bezplatne), prezen-
tovať sa, oboznámiť verejnosť so svo-
jimi humanitnými aktivitami a projek-
tami. Nebolo však veľa tých, čo túto 
skvelú príležitosť využili. Medzi tých, 
čo pochopili veľký význam výstavy 
Non Handicap,  boli okrem SHR, už 
tradične Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska a  s  ňou spoločnosť 
Tyflocomp., Spoločnosť psoriatikov 
a atopikov Slovenska, Slovenský zväz 
sklerosis multiplex, Občianske zdru-
ženie Slovak Crohn club a po prvý raz 
aj Občianske združenie Humánum pô-

sobiace pri Domove sociálnych slu-
žieb v Zavare, okres Trnava. 
 Využili sme teda príležitosť a  spý-
tali sme sa Ing. Daniely Patkovej, za-
stupujúcej   OZ Humánum na vystave 
na výrobky klientov DSS Zavar, ktoré  
vznikli v niektorých z početných chrá-
nených dielní tohto zariadenia. „V na-
šom domove sociálnych služieb urče-
nom pre mužov,  sa vo veľkej miere 
využíva pracovná terapia. Naši klienti 
majú  všetci svoje stabilné miesta a sta-
bilný čas, v ktorom sú zvyknutí praco-
vať.  V chránených dielňach sa cítia dob-
re, radi tam chodia, lebo každý z nich 
robí takú prácu, ktorá jeho schopnos-
tiam zodpovedá a ktorá ho baví“, pre-
zradila nám D. Patková. A že títo klien-
ti pracujú s láskou a majú vzťah k svo-
jej práci, bolo vidieť aj na vystavených, 

Aj o stánok Slovenskej humanitnej rady sa náv-
števníci po celý čas otvorenia výstavy zaují-
mali. Viacerí pri stánku SHR stretli svojich zná-
mych, ktorých už dlho nevideli.

Na obrázku nové japonské, elektronicky riade-
né masážne kreslo. Dokáže vraj viac, než ruky 
maséra.

Novinka – nový typ riadenej protézy ruky. Vý-
robok, ktorý tohto roku získal cenu Zlatá In-
cheba.

Na obrázku nový typ protézy s riadeným  
kĺbom kolena.
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pekne vyzdobených keramických 
miskách, aj na presne vytvarovaných, 
farebne zladených a  vkusne zabale-
ných sviečkach,  ako aj na drobných 
suveníroch, ktoré vznikli v DSS Zavar. 
Ako sme sa tiež dozvedeli, muži žijúci 
v DSS v Zavare sa nikdy nenudia. Svoj 
voľný čas využívajú zmysluplne. Venu-
jú sa, okrem iného,  aj divadlu a veľmi 
sa tešia z toho, že môžu v ňom vystu-
povať  ako neprofesionáli. 
 Nemožno vynechať, že nás zau-
jal aj informačný stánok Slovenského 
zväzu sklerosis multiplex (SZSM) a tak 
sme sa Jarmily Fajnorovej,  prezident-
ky SZSM pýtali i  na novinky v  liečbe 
tejto zákernej a doposiaľ nevyliečiteľ-
nej choroby.  Okrem časopisu  SZSM 

Nádej, kde človek, ktorý trpí na skle-
rózu multiplex (SM), naozaj nájde všet-
ky potrebné informácie, našu pozor-
nosť upútala aj publikácia farmaceu-
tickej spoločnosti Biogen Idec. Spo-
ločnosť má vedúcu pozíciu v celosve-
tovom  výskume sklerózy multiplex, a 
preto prinášame aj vyjadrenie vedúcej 
výskumníčky  tejto spoločnosti o  ná-
dejnom výskumnom programe tý-
kajúcom sa vývoja lieku proti tomuto 
ochoreniu: „Čaro anti-LIGNO-1 spočíva 
v  tom, že podľa všetkého podporuje 
regeneráciu axonov i opravu myelínu. 
To naznačuje, že by mohlo mať poten-
ciál skutočne zvrátiť niektoré poškode-
nia centrálnej nervovej sústavy (CNS) 
spôsobené ochoreniami ako SM“.  

Pri všetkých výstavných a  informač-
ných  stánkoch  sa návštevníci priebež-
ne informovali o všetkom, čo ich zau-
jímalo, niektorí si objednávali ponúka-
né novinky z výroby zdravotníckych 
alebo kompenzačných pomôcok, iní 
obdivovali autá prispôsobené telesne 
postihnutým ľuďom v stánku AV Mo-
bilita, ďalší kupovali liečivé čaje...škoda 
len, že možnosti, aké ponúkla výstava 
Non Handicap 2010, nevyužilo nielen 
viac členských združení Slovenskej hu-
manitnej rady, ale aj iných mimovlád-
nych subjektov.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

V uliciach stopätnástich sloven-
ských miest bolo 22. septembra toh-
to roku možné stretnúť dobrovoľ-
níkov Únie nevidiacich a  slabozra-
kých Slovenska , ktorí zbierali pe-
niaze do tradičnej, každoročnej ve-
rejnej zbierky Biela pastelka. Tento-
raz  kúpou bielej pastelky, symbo-
lu sveta nevidiacich, podporili obča-
nia Slovenska nevidiacich a slabozra-
kých ľudí aj preto, aby mohli absol-
vovať potrebné špeciálne kurzy, kto-
ré im môžu významne pomôcť zdo-
lávať denné prekážky a bariéry v ich  
živote bez svetla.

„Už od detstva som zvyknutá bo-
jovať nielen s  okolím, ale aj sama so 
sebou. Na ceste za svojim snom po-
trebuje človek cítiť podporu a  po-
moc okolia. Únia nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska podáva pomoc-
nú ruku všetkým ľudom so zrakový-
mi problémami. Preto podporujem 
nielen túto organizáciu, ale aj zbierku  
Biela pastelka“, uviedla Henrieta Far-
kašová, slovenská paralympionička, 
ktorej strata zraku nezabránila získať 
zlatú medailu. Za svoje úspechy vďačí 
aj Únii nevidiacich a slabozrakých, kto-
rá jej umožnila absolvovať potrebné 
odborné kurzy  pre nevidiacich.  Sta-
la tak reprezentantkou kampane Bie-
la pastelka. Tvárou tejto kampane bol 
tentoraz aj mladý muž, Martin Sdur-
ka, ktorý sa ako krátkozraký podrobil 
operácii. Neskôr, po odtrhnutí sietnice 

oka stratil zrak celkom. Usiloval sa ako 
najlepšie vedel a úspešne absolvoval 
už viacero kurzov pre nevidiacich. Nes-
tráca optimizmus a  hodlá absolvovať 
aj ďalšie kurzy, aby si mohol ľahšie náj-
sť prácu. Aj preto by sa  chcel podro-
biť ďalšej operácii očí. Držíme mu pal-
ce! Tvárou kampane Dňa Bielej pastel-
ky bola aj Iveta Zbranková, ktorá pra-
cuje ako masérka v nemocnici. Aj ona 
vystúpila na pódium na Námestí SNP 
v Bratislave a jej krásne, modré oči vô-
bec neprezradili, že nevidia.

Dodajme, že deviaty ročník tej-
to zbierky ešte stále pokračuje do 
31. decembra 2010. Prispieť mož-

no aj teraz, prostredníctvom posla-
nia prázdnej SMS správy v  cene 1€  
na číslo 820, alebo vložením lubovol-
ného príspevku na  bankový účet čís-
lo: 4030016212/3100 verejnej zbierky.

„Vyzbierané peniaze použije-
me na špecializované sociálne po-
radenstvo a realizáciu kurzov nevy-
hnutných pre každodenný život zra-
kovo postihnutých ľudí. Ide, naprí-
klad, o bezpečnú chôdzu s bielou pali-
cou, čítanie a písanie v Braillovom pís-
me a sebaobslužné činnosti ako va-
renie, upratovanie, osobná hygie-
na a podobne. Časť výnosu poputu-
je na aktivity zrakovo postihnutých 

Hlavný deň Bielej pastelky
Reportáž:

Členovia ochotníckeho súboru Zrakač v ktorom hrajú aj zrakovo postihnutí, tentoraz pri vystú-
pení na námestí SNP v Bratislave s úryvkom divadelnej hry W. Shake Spearea Romeo a Júlia.
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členov, ale aj nečlenov ÚNSS, pro-
jekty, spolkovú a záujmovú činnosť“, 
priblížila využitie výnosu  zbierky Iva-
na Potočňáková, riaditeľka Únie ne-
vidiacich a  slabozrakých Slovenska.  
Nielen o zbierke, sa obyvatelia SR 
mohli informovať v  informačných 
stánkoch Únie nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska. 

Okrem zbierky boli  veľmi vydare-
né podujatia – Koncert Bielej pastel-
ky na Námestí SNP v Bratislave a po-
dujatie „Vyskúšate si?“ v budove Úra-
du práce, soc. vecí a rodiny v Poprade, 
kde si občania tiež mohli vyskúšať aký 

je to pocit chodiť v tme, so zakrytým 
zrakom a s bielou palicou v ruke. V Bra-
tislave, v Poprade, aj iných mestách SR 
si mohli skúsiť aj jazdu na „dvojbicyk-
li“ so zakrytými očami spolu s vidiacim 
cyklistom. Mohli, napríklad, aj napí-
sať svoje meno v Braillovom písme na 
Pichtovom stroji, mohli si vyskúšať ako 
funguje hovoriaca váha... No nepreko-
nateľní boli traja štvornohí pomocní-
ci zrakovo postihnutých a nevidiacich,  
psíkovia, ktorých návštevníci  poduja-
tia na Námestí SNP mohli pohladkať a 
s ich cvičiteľkami si pohovoriť o ich vý-
cviku a poslušnosti.  Skvelým zážitkom 

bolo aj divadlo, kde členovia ochotníc-
keho súboru Zrakáč zahrali na námes-
tí SNP s veľkou dávkou dôvtipu úryvok 
z divadelnej hry Williama Shakespea-
ra, Rómeo a  Júlia. Na pódiu ich vy-
striedali speváci ako Katka Koščová, 
Marián Bango i Sisa Sklovská a ďalší 
účinkujúci, medzi ktorými boli aj ne-
vidiaci hudbníci. Zážitky z  tohto po-
dujatia veru, stáli zato. Jeho organizá-
torom  prialo aj počasie. Tí čo na Ná-
mestie SNP 22. septembra prišli, istot-
ne naň budú dlho spomínať. 

Margita Škrabálková
Snímka: autorka

 Zvýšené hodnoty krvného 
cukru (hyperglykémia), čo je cha-
rakteristický prejav cukrovky,  
v priebehu rokov vedú k poškode-
niu ciev. Postihnutie malých ciev 
(diabetická mikroangiopatia) sa 
prejaví zhoršením zraku, poško-
dením funkcie obličiek a  nervov. 
Zmeny na veľkých cievach (dia-
betická makroangiopatia) je sú-
hrnné označenie pre arteroskle-
rotické zmeny na veľkých a stred-
ných tepnách diabetikov. 
 V  klinickom obraze postihnutia 
veľkých ciev prevládajú prejavy po-
stihnutia koronárnych ciev (ische-
mická choroba srdca), mozgových 
ciev  (mozgové porážky) a  konča-
tinových ciev (ischemická choro-
ba dolných končatín), aj keď artero-
skleróza je lokalizovaná aj v  iných 
častiach cievneho riečiska (naprí-
klad, v  obličkových tepnách). Tiež 
vysoké hodnoty krvného tlaku (ar-
tériová hypertenzia) sa vyskytu-
je podstatne častejšie u diabetikov 
v porovnaní s jej výskytom u nedi-
abetikov. 
 Cukrovka 2. typu a arteroskleró-
za vyrastajú zo spoločnej pôdy me-
tabolického syndrómu, ktorým je 
postihnutá minimálne jedna štvr-
tina populácie rozvinutých krajín. 
Cukrovka 2. typu je často sprevá-
dzaná  niektorými inými ochorenia-
mi, napríklad, obezitou tvaru „jabl-
ka“ – abdominálny typ obezity, po-

ruchami v hladinách krvných tukov 
(dyslipidémiami),  vysokým krvným 
tlakom (artériovou hypertenziou), 
prítomnosťou už malého množ-
stva bielkoviny v  moči (mikroalbu-
minúriou), zvýšenou tendenciou 
k  tvorbe  krvných zrazenín (pro-
trombotický stav), sa spolu označu-
je ako metabolický syndróm. Ten-
to syndróm je spojený so zvýše-
ným rizikom vzniku a  rozvoja  ar-
terosklerózy (kôrnatenia ciev) a  jej 
komplikácií. Ak sa u  jednotlivca 
s  metabolickým syndrómom  roz-
vinie cukrovka, jeho srdcovo-ciev-
ne riziko sa ešte viac zvyšuje, keď-
že zvýšená hladina krvného cukru 
(hyperglykémia) je nezávislým rizi-
kovým faktorom arterosklerózy. 
 Výskyt srdcovo - cievnych 
ochorení u pacientov s cukrovkou 
 Diabetici sú výrazne ohrozená 
skupina, čo sa týka srdcovo-ciev-
nych ochorení. Cukrovka 1. typu 
a  predovšetkým cukrovka 2. typu 
sú spojené s  vysokou chorobnos-
ťou a úmrtnosťou na srdcovo-ciev-
ne ochorenia. V  porovnaní s  ne-
diabetickou populáciou rovnaké-
ho veku, u  diabetikov sa ischemic-
ká choroba srdca vyskytuje  2,5 až 
3-krát častejšie, ischemická choro-
ba dolných končatín   2 – 4-krát čas-
tejšie a cievne mozgové porážky sa 
vyskytujú 2 – 2,5-krát častejšie v di-
abetickej populácii, než u nediabe-
tikov. Diabetici 2. typu, ktorí nema-

jú doposiaľ zistené žiadne srdco-
vo-cievne komplikácie, sú napriek 
tomu, ohrození úmrtím na srdco-
vo-cievne ochorenia v tej istej mie-
re ako nediabetici po prekonanom 
srdcovom infarkte. Arterosklerózou 
spôsobené  srdcovo-cievne ocho-
renia predstavujú až v 75 – 89 per-
centách príčinu smrti u diabetikov.
 Najdôležitejšie rizikové fakto-
ry srdcovo-cievnych ochorení pri 
cukrovke
- Poruchy v  hladinách krvných  
 tukov (dyslipidémie)
- Vysoký krvný tlak (artériová  
 hypertenzia)
- Zvýšené hladiny krvného cukru  
 (hyperglykémia)
- Prítomnosť malého množstva  
 bielkoviny v moči 
 (mikroalbuminúria)
- Poruchy v  krvnej zrážanlivosti  
 (hemostázy)
- Fajčenie
- Stres.
 Osobitosti srdcovo-cievnych 
ochorení u diabetikov
 Ischemická choroba srdca (ne-
dokrvenie srdca v dôsledku postih-
nutia koronárnych ciev) u  diabeti-
kov: často postihuje aj mladšie ve-
kové skupiny a  postihnutie ciev je 
rozsiahlejšie (difúznejšie), úmrt-
nosť je 2 až 3-krát väčšia, pričom di-
abetičky majú toto riziko ešte väč-
šie. Riziko srdcovej nedostatočnos-
ti je 3-krát vyššie, úmrtnosť pri srd-

Vzťah medzi cukrovkou a ochoreniami 
srdca a ciev

Lekár radí: Cukrovka, rizikový faktor srdcovo-cievnych ochorení
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covom infarkte je dvakrát vyššia, 
srdcový infarkt máva často nebo-
lestivý priebeh, najmä v  dôsledku 
postihnutia nervov srdcovo-ciev-
neho systému pri cukrovke a  vý-
skyt rôznych porúch srdcového 
rytmu a  náhlych úmrtí je podstat-
ne častejší. 
 Mozgové porážky u  diabeti-
kov
 Majú podstatne horšiu prog-
nózu ako u  nediabetikov, vráta-
ne vyššej úmrtnosti po prekona-
ní mozgovej porážky, častejšie sa 
opakujú, v diagnóze mozgovej po-
rážky je u  diabetika dôležité vy-
lúčiť nízke hladiny krvného cuk-
ru (hypoglykémie) ako príčinu ne-
urologických príznakov, diabeti-
ci majú trikrát častejší výskyt zú-
ženia krčníc (hlavných krčných te-
pien, ktoré zásobujú krvou mozog) 
– preto je ich vyšetrenie u každého 
diabetika mimoriadne dôležité. 
 Ischemická choroba  (nedokr-
venie) dolných končatín u diabe-
tikov
 Postihnutí sú aj mladší pacien-
ti a  postup ochorenia je rýchlej-
ší. V dôsledku postihnutia nervov 
pri cukrovke (diabetickej neuro-
patii) je častý  aj nebolestivý prie-
beh pri závažnom cievnom postih-
nutí a výskyt ochorenia u  diabe-
tických mužov  je len o málo vyšší, 
než u  žien, kým u  nediabetikov je 
výrazne vyšší výskyt ochorenia 
u  mužov. Vedie k  mnohosegmen-
tovému, obojstrannému postihnu-
tiu ciev dolných končatín, na roz-
diel od častejšieho výskytu jedno-
segmentového a  jednostranného  
postihnutia ciev dolných konča-
tín u  nediabetikov. Typicky posti-

huje cievy medzi kolenom a  člen-
kom, kým u nediabetikov postihu-
je stehnové tepny, srdcovnicu (aor-
tu), ilické tepny, pri odumretí čas-
ti končatiny (gangréne), ktorá je 
väčšinou relatívne ohraničená, ale 
u nediabetikov je častejšia rozsiah-
lejšia (rozširujúca sa do okolia).  Po 
prípadnej amputácii končatiny je 
úmrtnosť vyššia ako u  nediabeti-
kov.
 Možnosti prevencie srdcovo-
cievnych ochorení pri cukrovke
 Základným cieľom liečby cuk-
rovky  je zlepšenie celkového zdra-
votného stavu pacienta. Z krátko-
dobého hľadiska je dôležité, aby 
vymizli príznaky ochorenia ako 
zvýšený smäd, časté močenie, 
chudnutie, svrbenie tela a podob-
ne. Z dlhodobého hľadiska je po-
trebné zabrániť vzniku chronic-
kých, a  teda aj srdcovo-cievnych 
komplikácií cukrovky. Medzi zá-
kladné piliere liečby cukrovky pat-
rí zmena životného štýlu, ktorá za-
hŕňa diétny režim, pravidelné stra-
vovanie, dostatok fyzickej aktivity 
a samozrejme, aj vyhýbanie sa faj-
čeniu. Pri cukrovke 1. typu na do-
siahnutie optimálnej metabolickej 
kompenzácie treba podávať inzu-
lín, a to takým spôsobom, ktorý čo 
najvernejšie napodobňuje vylučo-
vanie inzulínu tak, ako je to u zdra-
vých ľudí. 
 Pri cukrovke 2. typu sa uplat-
ňuje v  liečbe  tzv. stupňovitý prí-
stup. V prípade, ak hodnoty krvné-
ho cukru nalačno, aj po jedle nie sú 
v rozmedzí, ktoré sa približuje  nor-
málnemu stavu, vtedy k  diétnym, 
režimovým opatreniam pristupu-
je aj liečba tabletami, tzv. orálny-

mi antidiabetikami. 
 V  posledných rokoch zdôraz-
ňujeme individuálny prístup k pa-
cientom. Pri výbere jednotlivých 
skupín tabletiek zohľadňujeme  
rôzne kritériá ako sú: vek pacienta, 
trvanie cukrovky, hmotnosť, domi-
nancia zvýšeného cukru (hyper-
glykémie) nalačno, alebo zvýšené-
ho cukru po jedle (postprandiálnej 
hyperglykémie).  Berieme ohľad aj 
na súčasnú prítomnosť iných sprie-
vodných ochorení,  komplikácií 
cukrovky a  samozrejme, aj na prí-
tomnosť prípadných nemožností 
použitia (kontraindikácií) jednotli-
vých skupín tabletiek. 
 Ak ani tabletky nestačia  
na zlepšenie kontroly krvného cuk-
ru, je ďalším krokom, aj pri cukrov-
ke 2. typu, liečba inzulínom. Cuk-
rovka, a to predovšetkým cukrovka 
2. typu, zriedka prebieha ako izo-
lované zvýšenie hodnôt krvného 
cukru. Často ju sprevádzajú vyso-
ké hladiny krvných tukov, vysoký 
krvný tlak,  obezita a  iné ochore-
nia, ktoré sú aj samostatne schop-
né poškodiť srdce a cievny systém. 
Preto z hľadiska zníženia rizika pre-
dovšetkým srdcovo-cievnych kom-
plikácií pri cukrovke je dôležité 
adekvátne vyhodnotiť  a  liečiť aj 
sprievodné ochorenia. 

MUDr. Zbyněk Schroner, PhD.
MUDr. Vladimír Uličiansky   

(z publikácie: Zdravý životný štýl,
s  podtitulom Cesta k  prevencii 
ochorení srdca a ciev, ktorú zosta-
vili :G.Kamenský a  D. Pella). 

Liga za duševné zdravie SR organizu-
je už 7.ročník informačnej kampane Dni 
duševného zdravia na podporu pravdi-
vých informácií o  duševných poruchách 
a ich liečbe. Pretože najvážnejší problém 
ľudí s duševnou poruchou je sociálne vy-
lúčenie, kampaň má heslo: Už nikdy viac 
osamelí medzi ľuďmi. Začala sa 1. októb-
ra pri príležitosti Európskeho dňa depre-
sie a vyrcholila  verejnou zbierkou Dni ne-

zábudiek k Svetovému dňu duševného 
zdravia, ktorý si svet pripomína  10. ok-
tóbra.

Dobrým predpokladom návratu ľudí 
s duševnými poruchami do života a k prá-
ci je najmä aktívna podporná sieť služieb 
zdravotnej a  sociálnej starostlivosti, ktorá 
sleduje individuálne potreby človeka s du-
ševnou poruchou a  je dostupná tam, kde 
postihnutý duševnou poruchou žije. Žiaľ,  

v regiónoch Slovenska buď úplne chýba 
alebo je nedostatočná. Preto je informačná 
kampaň a Zbierka Dni nezábudiek 2010  
aj tentoraz veľmi potrebná. Celonárodnou 
zbierkou Dni nezábudiek liga podporuje 
rozvoj komplexnej siete starostlivosti, aby 
mohli ľudia s duševnými problémami ob-
noviť svoje sociálne väzby a zručnosti, ako 
aj schopnosť viesť plnohodnotný rodinný 
a pracovný život. Preto v  uliciach miest na 

Bez duševného zdravia niet zdravia
Aktuálne:  Svetový deň duševného zdravia a Európsky deň depresie
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celom Slovensku v dňoch 11. – 13. októb-
ra dobrovoľníci rozdávali informačné le-
táky,  brožúrky a  kvietky nezábudky ako 
symbol krehkého duševného zdravia. Dob-
rovoľným príspevkom za nezábudku mohol 
každý  podporiť začlenenie ľudí s duševný-
mi poruchami do života. Verejnosť ešte stá-
le môže prispieť aj zaslaním prázdnej SMS 
správy  na číslo 833 v sieti Orange Sloven-
sko a T - Mobile v sumou 1,- euro až do 31. 
októbra 2010. Treťou možnosťou je poslať 
finančný príspevok priamo na číslo účtu: 
4040154029/3100 v Ľudovej banke alebo 
aj na číslo účtu: 202 66 500/6500 v Pošto-
vej banke. Peniaze  z tejto  zbierky sú urče-
né na podporu služieb siete starostlivosti 
o ľudí s duševnými poruchami, najmä so-
ciálnych služieb a chránených dielní. 

Na tému osamotenosti ľudí s duševný-
mi poruchami MUDr. Pavel Černák, riadi-
teľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pine-
la v Pezinku, člen Správnej a Odbornej rady 
LDZ na stretnutí s novinármi povedal: „Osa-
melosť môže byť z času na čas príjemná, ak 
je motivovaná slobodným rozhodnutím 
duševne zdravého človeka. A  je len zdan-
livo príjemná, ak vyplýva priamo z povahy 
duševnej poruchy. Pretože vtedy osame-
losť znamená stratu možnosti rozvíjať svoj 
sociálny a duševný život a tvorivý potenciál, 
ktorý choroba chorému človeku zobrala. Je 
ilúziou urobiť všetkých ľudí šťastnými a so-
ciálne integrovanými. Ale nemusí byť ilú-
ziou pokúsiť sa urobiť niečo pre to, aby tých 
osamelých bolo o čosi menej“. 

V  téme Svetového dňa duševného 
zdravia na tlačovej besede LDZ MUDr. Da-
rina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO 
na Slovensku zdôraznila, že  pri chronických 
telesných ochoreniach nesmieme zabúdať 
na starostlivosť o duševné zdravie. Upozor-
nila aj, že tohtoročný Svetový deň dušev-
ného zdravia upriamuje pozornosť na to,  
že u pacientov s chronickými srdcovociev-
nymi, onkologickými, respiračnými, meta-
bolickými ochoreniami alebo u tých, kto-
rí majú z  rôznych dôvodov dlhodobo zní-
ženú pohyblivosť, sa často súbežne vyví-
jajú aj duševné poruchy. Najčastejšie sú to 
úzkostné a depresívne stavy, ktoré môžu 
hraničiť až so samovražednými sklonmi, 
alebo stavmi podráždenosti, výbuchmi 
zlosti až agresie. Tieto stavy môžu nakoniec 
vyústiť do pretrvávajúceho duševného 
ochorenia, ktoré je potom ďalším breme-
nom pre pacienta a jeho okolie, najčastejšie 
členov domácnosti, kde postihnutý žije. Ak 
sú ale tieto služby kvalitné a  dostupné,  vy-
tvárajú dobré predpoklady na celkovú po-
hodu pacienta a  jeho rodiny, a to aj v prí-
pade závažných ochorení. Liečenie chro-
nického telesného ochorenia treba vnímať 
v  kontexte so zabezpečením starostlivosti 

aj o duševné zdravie. Jedno pozitívne vplý-
va na druhé. Platí pritom, že bez duševného 
zdravia niet zdravia. 

MUDr. Eva Pálová, PhD.,  prednostka 
1. psychiatrickej kliniky FNLP a LFUPJŠ v Ko-
šiciach, členka odbornej rady Ligy za dušev-
né zdravie na stretnutí s novinármi uviedla, 
že depresia patrí k  najčastejším a  najzá-
važnejším duševným poruchám. Počas ži-
vota postihne takmer každého piateho člo-
veka a rôzne príznaky depresie sa môžu vy-
skytnúť až u tretiny obyvateľstva. Depresiu 
charakterizujú pocity smútku, beznádeje, 
únavy, zníženého sebahodnotenia, po-
ruchy spánku a rôzne bolesti. V najzávaž-
nejších stavoch prestáva človek rozprá-
vať, jesť, hýbať sa, nevie sa o seba posta-
rať. Pri vzniku depresie sa uplatňuje viacero 
príčin. V súčasnosti je depresia dobre lieči-
teľná za podmienky, že sa správne diagnos-
tikuje a správne lieči. Treba sa jej venovať, 
pretože je jednou z  najrozšírenejších du-
ševných porúch. Depresia je hlavnou prí-
činou samovrážd v celej Európskej únii.  
 Sprievodné podujatia

Liga za duševné zdravie organizuje vý-
stavu Galérie Nezábudka, ktorá bude, svo-
jou reprezentatívnosťou, prvou svojho dru-
hu na Slovensku. Autormi výtvarných diel 
sú ľudia so skúsenosťou s duševnou poru-
chou, ktorí nemajú výtvarné vzdelanie. Vo 
svete sa umenie týchto autorov pomeno-
valo „art brut“. Výstava ART BRUT sa koná 
v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. 9 v Brati-
slave od 14. 10. do 7. 11. 2010. 

Ako uviedla MUDr. Marcela Baro-
vá,  predsedníčka Občianskeho združe-
nia ODOS,  regionálne členské združenia 
ODOS pripravili ďalšie podujatia: DSS Most, 
Bratislava dňa 11.10. 2010 uskutočnilo mi-
moriadny  predaj skvelých koláčikov z chrá-
nenej kaviarne Medzi nami v  priestoroch 
spoločnosti DELL, spojený s  propagáciou 
myšlienky chránenej práce ľudí s duševný-

mi poruchami. Združenie Sofia, Bratislava,
dňa 11. 10. 2010 uskutočnilo prezentá-
ciu medzinárodného športovo - spolo-
čenského podujatia pre ľudí so skúsenos-
ťou s  duševnou poruchou, E.A.S.I. Cup 
2010 a iných aktivít združenia v priestoroch 
Miestneho úradu v Bratislave – Petržalke. 
OZ Prvosienka, Partizánske - Občianske 
združenie na podporu duševného zdravia, 
pripravilo propagačnú akciu s názvom 
Krajší svet  v dňoch 11. - 13. 10. 2010 v Art 
P centrum, n.o., a to na Námestí SNP v Par-
tizánskom.  Ponúkalo ľuďom propagačný 
materiál o duševnom zdraví, výrobky svo-
jich členov (obrazy, vankúše, keramiku, ple-
tené ponožky). Výstava výtvarnej a úžitko-
vej  tvorby sa konala aj v Integračno-soci-
álnom centre na Svätoplukovej ulici v Prie-
vidzi, a to od 1. 10. do 18. 10. 2010. Kultúr-
ne združenie národností a etník SR v Bra-
tislave pripravilo prezentáciu knihy Miro-
slava Košťányho: „Tváre ľudskej zloby“ 
už  25. 9. 2010 v Mestskej knižnici v Seredi 
a 31. 10. 2010 bude mať uzávierku Medzi-
národnej literárnej súťaže Rozhľady 2010. 
Združenie Zdravá duša v Považskej  Bys-

Na obrázku Ing. Oľga Valentová (vľavo), manažérka ligy za duševné zdravie, MUDr. Darina Sed-
láková, riaditeľka kancelárie WHO v Bratislave (v sterde). Ing. Alexandra Fišerová, riaditeľka LDZ.

MUDr. Marcela Barová, predsedníčka občian-
skeho združenia ODOS pri Lige za duševné 
zdravie.
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 Občianske združe-
nie Humánum síd-
li v Domove sociál-
nych služieb (DSS) 
pre mentálne po-
stihnutých dospe-
lých mužov v  Za-
vare, v  Trnavskom 
okrese. Hoci toto 
združenie pôsobi-

lo spočiatku len v  Trnavskom kraji, 
dnes má celoslovenskú pôsobnosť. 
Poskytuje služby občanom so zdra-
votným postihnutím organizovaním 
spoločenských, kultúrnych a športo-
vých aktivít, a to  predovšetkým  pre 
svojich klientov a  v záujme rozvoja 
ich osobnosti. Prvoradou snahou 0Z 
Humánum je zmysluplné integrova-
nie sa  klientov DSS v Zavare do spo-
ločnosti tak, že na podujatia  vede-
nie DSS pozýva aj obyvateľov obce 
Zavar, najmä opatrovníkov klientov, 
ktorí žijú v  Zavare a  tiež inštitúcie, 
ktoré s  DSS spolupracujú – základ-
né, stredné a vysoké školy, Poľovníc-
ke združenie Háj, Zväz záhradkárov, 
Klub seniorov a spolupracujú s nimi 
pri organizovaní mnohých spoločen-
ských,   kultúrnych podujatí a  voľ-
nočasových aktivít. Humánum si 
tak získalo sympatie a podporu  ve-
rejných činiteľov Trnavského samo-
správneho kraja a  tiež viacerých  
známych kultúrnych a  umeleckých 
osobností.  Združenie Humánum sa 
zaregistrovalo na Ministerstve vnút-
ra SR v septembri 2004 a pridruže-
ným členom Slovenskej humanitnej 
rady sa stalo 18. októbra 2004. O his-

tórii DSS v Zavare a aj jeho súčasnom 
živote a  pôsobení jeho Občianskeho 
združenia Humánum,  sme sa poroz-
právali s riaditeľkou tohto DSS, PhDr. 
Annou Pavlovičovou, PhD. 
 Aké boli historické začiatky 
vášho sociálneho zariadenia v Zava-
re?
 Domov sociálnych služieb pre do-
spelých v Zavare s názvom „Humá-
num“ sídli v priestoroch klasicistické-
ho kaštieľa, ktorý začiatkom 19. sto-
ročia vlastnil šľachtický rod Majlátho-
vých. S  týmto rodom sa spájajú za-
čiatky opatrovateľskej histórie tohto 
kaštieľa. V ňom  v roku 1887 barónka 
Štefánia Majláthová zriadila opatrov-
ňu pre chorých a slabých ľudí. Opat-
rovňu od roku 1893 viedli sestry Rádu 
svätého kríža. Až v roku 1958 bol v 
kaštieli zriadený domov dôchodcov a 
od roku 1991 bol zriaďovacou listinou 
Okresného úradu v Trnave v ňom  zria-
dený Ústav sociálnej starostlivosti pre 
dospelých s celoročným pobytom. Po 
nadobudnutí účinnosti zákona NR SR 
číslo 195 z roku 1998 Z. z. O sociálnej 
pomoci, sa zariadenie reprofilizova-
lo  a  dostalo súčasný názov Domov 
sociálnych služieb pre mentálne po-
stihnutých dospelých mužov. Jeho 
zriaďovateľom je Trnavský samospráv-
ny kraj. 
 Novodobú históriu tohto sociál-
neho zariadenia však charakterizuje 
nielen nový názvov, ale najmä nová 
filozofia prístupu ku klientom. V čom 
spočíva táto nová filozofia?
 Nielen prostredie kaštieľa dnes 
pôsobí humánnejšie, ale aj prístup ku 

klientom. Tento prístup charakterizu-
je predovšetkým ľudskosť, ľudská dôs-
tojnosť a dôraz na budovanie sebaúc-
ty každého klienta. Sme presvedče-
ní, že ku všetkým  klientom, aj keď  sú 
mentálne alebo duševne alebo viacná-
sobne postihnutí, sa treba správať ako 
k rovnocenným ľuďom, pre ktorých 
platia tie isté ľudské práva, ako aj 
pre ľudí bez  zdravotného postihnu-
tia. Tento nový prístup ku klientom 
si vyžiadal  komplexnú transformá-
ciu nášho zariadenia, ktorá sa  začala  
v roku 2002 vypracovaním autentické-
ho projektu „Humánum“.
 Aké sú hlavné črty projektu Hu-
mánum?
 „Projekt HUMÁNUM“ za hlavné 
determinanty považuje: ergoterape-
utickú činnosť (klienti aktívne pra-
cujú v 11 dielňach). Ich pracovná čin-
nosť je efektívna, profesionálna, čo 
dokumentujú vlastné produkty tých-
to dielní. Ďalej je to integračná čin-
nosť – klienti aktívne vstupujú do dia-
nia spoločnosti. Zúčastňujú sa mno-
hých podujatí, kde sami vstupujú do 
týchto činností. V rámci integrácie sa 
klienti kontaktujú s deťmi, rodinnými 
príslušníkmi, občanmi z obce a vôbec 
z iných komunít. 
Edukačná činnosť (reedukačná čin-

Občianske združenie Humánum
Predstavujeme: 

trici zasa  uskutočnilo prezentáciu projek-
tu pacientského dôverníctva v regionálnej 
tlači, ako aj stretnutie verejnosti s psycho-
logičkou Mgr.Ninisovou dňa 7. 10. 2010 
v  klubovni PX Centrum. Združenie pripra-
vuje aj stretnutie študentov s  psychiatrič-
kou MUDr. Krištofíkovou v novembri 2010. 
Občianske združenie Šťastie si ty v Prievi-
dzi dňa 17. 9. 2010 zorganizovalo disku-
siu o  duševných poruchách so študentmi 
z Francúzska v priestoroch Základnej školy 
na ul. Sama Chalupku a 1. 10. 2010 v klubo-
vých priestoroch  združenia na Gorkého ul. 
sa konal Deň otvorených dverí. 

Občianske združenie SANARE, Ban-
ská Bystrica zorganizovalo 4. 10. 2010 vo 

Všeobecnej úverovej banke odbornú pred-
nášky a besedy pre verejnosť na témy: Kaž-
dodenný život pacientov s psychiatrickou 
diagnózou, Verejnosť a duševné choro-
by, Mýty a predsudky. Prednášali na nich 
PaedDr. Anna Lukáčová a zdravotá sestra 
Lenka Džurdžaníková.

Integra, o.z. a Pro mente n.o.,  Mi-
chalovce   v  dňoch 4. 10. - 22. 10. 2010 v 
Zemplínskom osvetovom stredisku v  Mi-
chalovciach uskutočnilo výstavu obra-
zov a výrobkov dielne rehabilitačného 
strediska pod názvom MOJA DUŠA. Po-
zdrav o.z, pripravilo výstavu obrazov 
v  centre Michaloviec, vo Výstavnej sie-
ni Klubu Pozdrav, ktorá je otvorená od 

20. 9. do 30. 10. 2010. Výstava je  spojená 
s  besedou s  odborníkom. Rehabilitačné 
stredisko Radosť, Košice dňa 11. 10. 2010 
zorganizovalo Deň otvorených dverí v Re-
habilitačnom stredisku Radosť s výstavou 
obrázkov a kultúrnym programom. Pohľad 
o.z., Košice zorganizuje workshop o  pod-
porovanom bývaní a  besedy s odborníkmi 
a OZ Mozaika, Žilina v Psychiatrickom sta-
cionári v areáli nemocnice zorganizuje zasa 
výstavu výtvarných prác pod názvom „13. 
komnata“.

(mš) 
Snímky: autorka
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nosť) - klienti sú stimulovaní a vede-
ní k zmene postojov, k formovaniu no-
vých názorov na život.
 Podľa dostupných prameňov, 
malo Občianske združenie Humá-
num v čase svojho vzniku 173 členov. 
Koľko členov má dnes ? 
 V  súčasnosti má Občianske zdru-
ženie 71 členov. Členmi Občianskeho 
združenia sú tohto času zamestnanci 
našej inštitúcie.
 Aký je súčasný sociálny záber 
vášho zariadenia a vášho združenia? 
Koľko klientov žije v DSS a akú dlhú 
dobu  v ňom môžu zostať?
 V  našom domove žije 140 klien-
tov – žiaľ, klienti zostávajú u nás počas 
celého svojho života (mali sme 3 prí-
pady, kedy sa po nejakom čase klient 
vrátil domov k svojim príbuzným). Pr-
voradým zámerom je to, aby sa zvýši-
la hodnota ľudskej dôstojnosti klienta 
a  tiež ponechala stabilita a  rozvoj so-
cializácie vo všetkých rozmeroch. 
 Ako je známe, pre rozvoj a život 
vašich členov a  klientov má kľúčový 
význam pracovná terapia. Aké dru-
hy pracovnej terapie sa vám najviac 
osvedčili? 
 V  podstate všetky druhy pracovnej 
činnosti sú osvedčené, pretože klienti 
sa v nich hľadajú a prevládajú také prá-
ce, ktoré aj kedysi robili. Pracujú v záhra-
de, s hlinou, s drevom, s parafínom, tkajú 
koberce, maľujú, hrajú na afrických bub-
noch atď., čiže pracovnú terapiu im po-
núkame na zdokonalenie psychomoto-
rických zručností, udržanie ich aktivity 
a tiež poskytujeme im aj tzv. alternatív-
nu terapiu, ktorá pôsobí na odstraňova-
nie negatívnych emócií našich klientov. 

 Vďaka mnohým kultúrnym akti-
vitám vášho združenia sa vám poda-
rilo získať pre spoluprácu aj umelec-
ké a  kultúrne osobnosti Slovenska. 
Môžete spomenúť mená niektorých 
z nich? Aký je ich prínos pre vaše za-
riadenie a združenie?
 Country hody - snáď najväčšie 
podujatie - patronát František Ne-
dvěd.
Univerzita ľudskosti - Vladimír Krč-
méry, profesor medicíny na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnav-
skej univerzite.
Svätá omša pri jaskyni Lurdskej Panny 
Márie – dekan Anton Priebera.
Kočovné divadlo „Hostinec Grand“ – 
Stanislav Štepka 
a  i., ktoré nie sú o  nič menej svojím 
charakterom. Všetky tieto podujatia 
obohacujú samotných klientov a  za-
mestnancov, oprašujú hrdosť a  dôs-
tojnosť mentálne postihnutých a  in-
tegrujú tak všetkých ľudí vo vzájomnej 
úcte a solidarite.
 Čím v  súčasnosti žije vaše zdru-
ženie? Aké podujatia pripravujete do 
konca tohto roka?
 V súčasnosti začíname kočovanie 
imaginárneho radošinského divadla 
– zavarského divadla, ktoré skutočne 
s odvahou a zároveň s istotou nazývam 
„veľkolepým“, pretože jeho predstave-
nie svojim výkonom nerozlišuje zdra-
vých a postihnutých. Je úžasným zážit-
kom pre každého diváka. Ďalej to bude, 
ako každý rok, zakáľačka a ochutnáv-
ka zakáľačkových špecialít spolu s Mi-
kulášskym posedením  s účasťou 
opatrovníkov  a podobne.
Univerzita ľudskosti sa tento rok za-

meriva na astronómiu a  poznávanie 
vesmíru. Garancie poskytla hvezdáreň 
v Hlohovci (s účasťou z celého trnav-
ského regiónu).
 Aké máte plány s  vaším združe-
ním v budúcom roku?
 Je pre nás dôležité pokračovať 
v našej práci s takou filozofiou, že tra-
dície a  zvyky treba dodržiavať a  živiť, 
nemeniť ich, keď prinášajú naplnenie 
a zážitok, to znamená, že  všetky naše 
podujatia budú pokračovať aj na bu-
dúci rok a nielen tieto, ale aj veľa ďal-
ších, iných. Tiež organizujeme rôzne 
medzinárodné stretnutia, dokonca aj 
medzinárodné nahrávanie filmu Niko-
la šohaj lúpežník. Pod týmto názvom 
sa s týmto filmom,  ktorý sa uskutoční 
v  slovensko-česko-poľsko-ukrajinskej 
spolupráci,  budeme uchádzať o  pre-
stíž.

Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímka: archív

Kontakt: 
Domov sociálnych služieb 
pre dospelých mužov
a Občianske združenie Humánum
Adresa: Hlavná 1
919 26 Zavar
Telefón: 033/559 71 07 
Fax: 033/559 75 06
E-mail: pavlovicovaanna@zupa-tt.sk
Bankové spojenie: Poštová banka,  
a. s., Bratislava
Číslo účtu: 20251704/6500
IČO: 73848208

 Už po druhý raz sa na Sloven-
sku uskutočnil národný Deň dob-
rovoľníctva, ktorý pripadol na 10. 
septembra. Pri tejto príležitosti sme 
navštívili Občianske združenie Vŕba 
a dobrovoľníčky, ktoré vo vestibu-
le nemocnice sv. Alžbety na Heydu-
kovej ulici v Bratislave na tvorivých 
dielňach pripravovali pre onkolo-
gicky chorých pacientov hodnotné 
darčeky. 
 Ručne vyrobené náušnice, pes-
trofarebné záložky do kníh, okras-

né predmety z  modelárskej hmoty, 
maľované obrázky, to všetko vznik-
lo 10. septembra vo vestibule ne-
mocnice za stolom  pri  vrátnici, vďa-
ka šikovným rukám, zručnosti  a  ta-
lentu, ale  najmä dobrej vôli pomá-
hať.  Dobrovoľníčky, ktoré sa vo ves-
tibule stretli, sa predtým zväčša  vô-
bec nepoznali. A keď popoludní pre 
pacientov  už dokončili svoje dar-
čeky, ktoré  putovali  pacientom do 
nemocničných izieb, aj  ony dosta-
li čosi vzácne: príležitosť oboznámiť 

sa bližšie so zaujímavou  históriou 
a  súčasnosťou Kostola sv. Alžbety,  
aj s jej životom plnom obetí, kto-
rý dobrovoľne venovala starost-
livosti o  chorých a chudobných.  
Zoznámili sa aj s kláštorom  
susediacim s  nemocnicou, aj s rá-
dovou sestrou Alžbetou, kto-
rá v  príjemnej atmosfére sprevá-
dzala dobrovoľníčky po kláštore, aj  
v starobylej kláštornej lekárni. Svo-
jím rozprávaním a  hlbokými zna-
losťami histórie tohto miesta aj ona 

Národný Deň dobrovoľníctva
Riport
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obohatila  Deň dobrovoľníctva. 
 Pripomeňme, že v   78 organizá-
ciách, v  39 mestách na Slovensku sa 
ďalší dobrovoľníci, aj dobrovoľníc-
ke organizácie zapájali do konkrét-
nych aktivít, napríklad:  do úpravy 
okolia budov, v ktorých bývajú zdra-
votne postihnutí ľudia, do  posede-
nia alebo výletu s postihnutými ľuď-
mi, maľovania priestorov, kde býva-
jú postihnutí či  aj do ich upratova-
nia po rekonštrukcii a podobne. Od 
10. do 19. hodiny sa počas  tohtoroč-
ného Dňa dobrovoľníctva  zapojilo 
do rozličných dobrovoľníckych akti-
vít 2 084 dobrovoľníkov. Podľa úda-
jov všetkých zapojených organizácií, 
spolu odpracovali takmer osem tisíc 
hodín. 
 Výsledky dobrovoľníckeho dňa 
preukázali, že úroveň návštevnos-
ti v jednotlivých organizáciách veľmi 
záležala od toho, koľko úsilia venovala 
propagácii Dňa dobrovoľníctva sa-
motná   zúčastnená organizácia.  Takis-
to sa zaznamenala väčšia popularita  
organizácií, kde sa pomáhalo ľuďom 
s určitým hendikepom, napríklad au-
tistom, seniorom, chorým, nevidia-
cim, alebo tam, kde sa pričinili o zlep-
šenie stavu životného prostredia. Do 
aktivít mnohých organizácií sa zapo-
jili aj školské kolektívy.
 „Najväčší úspech malo sadenie 
stromčekov v  Bratislave na Kolibe, 
do ktorého sa zapojilo 212 dobrovoľ-
níkov.  Na východe Slovenska do čis-
tenia vôd  Ružínskej priehrady sa za-
pojilo až 89 dobrovoľníkov a  odviezli  
z nej takmer dve tony odpadu. Stred-
né Slovensko malo najúspešnejšiu 
aktivitu v  Stredisku sociálnych slu-
žieb, v  domove pre seniorov v  Ban-
skej Bystrici, kde pomáhalo v  deň „D“ 
spolu 76 dobrovoľníkov“, poveda-
la Alžbeta Mračková, riaditeľka  Ob-
čianskeho združenia C.A.R.D.O., orga-
nizátora podujatia. 

Margita Škrabáková
Snímky: autorka

Dobrovoľníčky Občianskeho združenia Vŕba  vo vestibule nemocnice sv. Alžbety na Heydukovej 
ulici v Bratislavy pripravovali darčeky – ručne robené šperky  pre onkologicky choré pacientky.

Pri ďalšom stole na vrátnici nemocnice iné dobrovoľníčky chystali zasa pre pacientov záložky  
do kníh a maľované obrázky.

Dobrovoľníčky OZ Vŕba na exkurzii v Kostole sv. Alžbety a v starobylej kláštornej lekárni s inou 
dobrovoľníčkou, rádovou sestrou Alžbetou.
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Všimli sme si:     

Viac, než sto dobrovoľníkov sa 
stretlo 3. až 5. septembra tohto roku 
na Duchonke  pri Topoľčanoch. Pou-
čili sa na prednáškach a uzavreli ďal-
ší semester  tzv. „Anjelskej akadé-
mie“. „Anjelský“ program patrí k  pi-
lierom Spoločnosti Úsmev ako dar. 
Jeho účastníci navštevujú deti v det-
ských domovoch,  náhradných rodi-
nách a  rodinách v  kríze. Starajú sa, 
aby sa vo voľnom čase nenudili, po-
máhajú im s  učením, pripravujú pre 
ne výlety a tábory. 

Títo dobrovoľníci museli absol-
vovať vzdelávanie, ktoré je akredito-
vané Ministerstvom školstva SR. Cer-
tifikát absolventov „Anjelskej akadé-
mie“  potvrdzuje, že majú vedomosti 
o špecifických potrebách detí, že po-
znajú sociálne zákony, že  nadobud-
li zručnosti, ktoré im umožňujú s  deť-

mi pracovať a  budovať si s  nimi pozi-
tívne väzby. V  minulom roku zorgani-
zovali pre deti spolu 1  216 podujatí. 
O  tom, že sa spolu dobre cítili, svedčí 
aj obrázok, na ktorom je dobrovoľníč-
ka s  dievčaťom z detského domova, 

ktorému sa dlhodobo venuje. Absol-
venti ,,Anjelskej akadémie" pomáha-
jú deťom zmysluplne naplniť  voľný 
čas, sú im príkladom ako majú zdra-
vo žiť. Sú ich kamarátmi, dôverníkmi, 
radcami v ťažkých chvíľach, ako pove-
dala Katarína Hlavandová, manažér-
ka „Anjelského programu“ v  Spoloč-
nosti Úsmev ako dar. Počas stretnutia 
na Duchonke si „anjeli“ vypočuli pred-
nášky o profesionálnom a náhradnom 
rodičovstve, informácie o motivačných 
hrách pre deti, vymieňali si skúsenos-
ti s prácou s deťmi a dozvedeli sa ako 
zvládať i „syndróm vyhorenia“. Boli 
medzi nimi  študenti stredných a vyso-
kých škôl, ženy a muži, ktorí majú vlast-
né deti a rozhodli sa venovať svoj čas aj 
deťom v detských domovoch. 

(mp)
Snímka: archív

Školenie „anjelov“

 Vďaka projektu s názvom Aby bolo 
jasno, ktorého prvý ročník sa konal 16. 
a 17. septembra tohto roku, sa na čer-
pacích staniciach Slovnaftu podarilo  
čosi nezvyčajné.  Vodiči, ktorí si na čer-
pacích staniciach Slovnaftu v  uvede-
ných dňoch nechávali umyť čelné sklá 
svojich áut dobrovoľníkmi, prispeli zá-
roveň na veľmi dobrú vec. Celý výťa-
žok z tohto podujatia putoval na Kon-
to Bariéry Detského fondu Slovenskej 
republiky (DF SR). Počas dvoch dní sa 
vyzbieralo spolu 17 085 eur.
 Ako na tlačovej besede uviedla Ing. 
Alena Synková, CSc., riaditeľka Detské-
ho fondu Slovenskej republiky, Konto 
Bariéry vzniklo v  roku 1993 a  odvtedy 
stále patrí ku kľúčovým projektom DF 
SR. Na základe žiadostí rodičov zdravot-
ne a telesne postihnutých detí  z Konta 
Bariéry prispieva DF SR každoročne de-
ťom, najmä zo sociálne slabých rodín, 
na kompenzačné pomôcky, ktoré by im  
bez takejto pomoci, boli nedostupné. 
Počas svojej existencie pomohlo Kon-
to Bariéry tisíckam postihnutých detí 
celkove čiastkou 431 351 eur. 

 „Suma vyzbieraná za dva dni  
na čerpacích staniciach Slovnaftu sa  
venuje na nákup zdravotných a  kom-
penzačných pomôcok pre deti a mla-
dých ľudí do 26 rokov so zdravotným 
postihnutím, tam, kde neprispieva štát, 
alebo kde zdravotná poisťovňa a rodi-
na nemá prostriedky na ich zaplatenie“, 
zdôraznila ďalej Ing. A. Synková. Finanč-
nou hotovosťou prispeli významnou 

mierou  aj zástupcovia Produkčného 
domu Forza, spoločností Slovnaft, vý-
robná značka Slatina, finančná skupina 
AXA. Peniaze slávnostne odovzdali na 
konto Bariéry  Ing. A. Synkovej. 
 Podujatie Aby bolo jasno, Konto Ba-
riéry pomáha deťom, sa uskutočnilo sú-
časne na 20 čerpacích staniciach na ce-
lom Slovensku (Bratislava – D1 Zla-
té Piesky, Bratislava – Záhorská Bystri-

Na konto Bariéry pribudlo za dva 
dni 17 085 eur?

Viete, že:

Zuzka s Marienkou  po „anjelskom“ školení  
na Duchonke.

Ing. Alena Synková, CSc., riaditeľka Detského fondu SR, Hanka Gallová, zastupujúca TV JOJ a zá-
stupca spoluorganizátora projektu, riaditeľ Produkčného domu Forza.
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Združenie na pomoc ľuďom 
s  mentálnym postihnutím (ZPMP) 
v  SR pripravilo v  priestoroch dvora-
ny Ministerstva kultúry SR na námes-
tí SNP v Bratislave 15. ročník výstavy 
výtvarných prác ľudí s mentálnym po-
stihnutím, Výtvarný salón 2010. Sláv-
nostná vernisáž sa uskutočnila 10. 
septembra. Záštitu nad podujatím 
prevzala manželka prezidenta SR, Sil-
via Gašparovičová a  minister kultúry 
SR, Daniel Krajcer.  Výstava bola otvo-
rená do 26. septembra. 

Výtvarný salón 2010 bol súčas-
ťou osláv 30. výročia založenia  ZPMP 
v SR, ktoré a  pri tejto príležitosti reali-
zuje kampaň zameranú na zvyšovanie 
vnímavosti spoločnosti voči problema-
tike mentálneho postihnutia. Zviditeľ-
ňuje tak  život ľudí s mentálnym postih-
nutím, pozitívne ich  predstavuje širo-
kej verejnosti a takto sa usiluje odstra-
ňovať bariéry, s  ktorými sa postihnutí 
v živote denne stretávajú. 

Výtvarný salón sa stal počas svo-
jej existencie tradičnou, významnou 
prehliadkou výtvarných schopnos-
tí a  kreativy ľudí s  mentálnym postih-
nutím na celom Slovensku.  Jej cieľom 
bolo  a  je oboznamovať širokú verej-
nosť s ich umeleckým cítením a výtvar-
ným nadaním. Spontánne a s radosťou 
dokážu pracovať s farbami, hlinou, tex-
tilom, drevom, ale aj s počítačom a fo-
toaparátom. Každoročne sa prihlasujú 
na  výtvarný salón nielen miestne or-
ganizácie ZPMP, ale aj desiatky domo-
vov sociálnych služieb,  rozličných ty-
pov špeciálnych škôl a ďalšie subjekty. 
Na tohtoročnej vernisáži výstavy sme 
sa oboznámili s 334 prácami klientov 
zo 74 domovov sociálnych  služieb, žia-
kov špeciálnych materských, základ-
ných a  praktických škôl, členov miest-
nych organizácií ZPMP a  hedikepova-
ných jednotlivcov z  celého Slovenska. 
Mnohé z  ich  výtvarných prác sú hod-
né obdivu. Bola to výberová výstava, 
pretože vzhľadom na vysoký počet pri-

hlásených nebolo možné vystaviť všet-
ky práce. O  výstavnej kolekcii rozho-
dla aj tentoraz odborná porota. Ten-
to rok pracovala v zložení: arteterapeu-
tička Jana Detvajová, akademická ma-
liarka Katarína Kuzmová, Mgr. Adrie-
na Pekárová a Mgr. Art. Hany Kašičko-
vá. Porota rozhodla aj o udelení ocene-
ní v kategóriách – maľba, grafika, ke-
ramika, fotografia a  stvárnenie témy 
Cesta okolo sveta. Novinkou bolo ude-
lenie cien jednotlivých porotkýň, z kto-
rých každá vybrala jednu prácu, za kto-
rú ocenili jej autora (autorku).

Výstava sa prvýkrát uskutočnila 
priamo v  centre Bratislavy v  často na-
vštevovanej priestrannej výstavnej sie-
ni. Vznikli tak veľké šance, aby sa širo-
ká verejnosť lepšie zoznámila nielen  
s výtvarným cítením a zručnosťou ľudí 
s postihnutím, ale aj poukázala na ne-
odškriepiteľnú skutočnosť, že aj men-
tálne postihnutí ľudia dokážu rozvíjať 
a cibriť svoj talent hodný povšimnutia.  
Dodajme ešte, že Združenie na pomoc 
ľuďom s  mentálnym postihnutím v  SR 
(ZPMP v  SR) je mimovládna dobrovoľ-
nícka organizácia, ktorej cieľom je do-
siahnuť dôstojné životné podmienky 
pre deti a dospelých ľudí s mentálnym 

postihnutím. V  súčasnosti združuje 59 
miestnych organizácií vo všetkých regi-
ónoch Slovenska. Je členom medziná-
rodných organizácií Inclusion Interna-
tional a  Inclusion Europe, ale je aj po-
prednou  členskou organizáciou Slo-
venskej humanitnej rady.

(mš)
Snímky: autorka

Pätnásty Výtvarný salón 2010
Tridsiate narodeniny Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

ca, Bytča – Hlinická cesta, Ilava – Štúro-
vá, Ivachnová, Komárno – Novozámoc-
ká, Košice – Barca, Košice – Šaca, Nitra 
– Drážovská, Pezinok – Šenkvická cesta, 
Poprad – Predné Hony, Rimavská So-
bota – Košická, Ružomberok – Roveň, 
Senec I. – Bratislavská, Trenčín – Za-
marovce, smer BA, Trenčín – Žembe-
rov dom, Trnava – Bučianska cesta, Ze-
leneč, Zvolen – Neresnícka, Žilina – Ši-

benice). Podieľalo sa na ňom vyše sto 
ľudí ochotných pomôcť dobrej veci. 
Okrem dobrovoľníkov z Detského fon-
du a Produkčného domu FORZA, umý-
vali čelné sklá automobilov aj dobrovoľ-
níci spomedzi manažérov spoločností  
Slovnaft, výrobnej značky Slatina, fi-
nančnej skupiny AXA, ale aj viaceré 
osobnosti z obrazovky televízie i fina-
listky súťaže MISS Slovensko. Organizá-

tori - Detský fond Slovenskej republiky 
a Produkčný dom FORZA veria, že bu-
dúci rok podujatia Aby bolo jasno bude 
ešte lepší ako prvý a že sa podarilo zalo-
žiť novú  tradíciu. (Podrobné informácie 
nájdete na www.dfsr.sk).

(mš)
Snímka: autorka

Na obrázku Patrícia Garajová - Jariabková moderovala Výtvarný salón 2010 (vpravo). Vedla nej 
Iveta Mišová, zastupujúca ZPMP v SR. Pri nej prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, vedľa vľavo Da-
niel Krajcer, minister kultúry SR v dvorane ministerstva pri otvorení Výtvarného salóna.

Kolektívna výtvarná práca – koláž, ktorú vy-
tvorili žiaci Spojenej školy Pod kalváriou v To-
poľčanoch,  na tému: Cesta okolo sveta.  Získa-
li cenu Výtvarného salóna ZPMP 2010.
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Summary
September Gold Harvest

(page 3– 4)

Slovak intellectually dispaired 
athletes very successfully represented 
our country at the Special Olympics 
European Summer Games in Warsaw in 
September 2010. Before they became 
acclimatized, got used to slightly colder 
climate than in Slovakia, they passed 
short trainings at the olympic village of 
Pulavi. Then as it behoves, together with 
all participants at the opening ceremony 
they welcomed the olympic torch. At that 
moment no one anticipated that they 
would bring back to Slovakia eight gold, 
seven silver and two bronze medals. The 
number of medals was higher than the 
number of our participating athletes. 
But not just that. They even achieved an 
extraordinary reward – fair play. Mgr. 
Monika Urbanová, PhD., told us about the 
event: „The competition in Warsaw started 
with placement rounds on September 18th.  
We competed in table tennis, tennis and 
athletics. Altogether eleven athletes won 
seventeen medals for Slovakia.“  We asked 
who was the one who brought most fame to 
Slovakia and we got quite a surprising reply: 
„They all. For instance, in athletics each of our 
athletes got two medals. In 100 m running 
Slovak athletes got three gold medals. In 
200 m and 400 m running Darinka Gédlová 
from Košice was awarded two silver medals. 
Kristína Kroščanová won the gold medal 
in shot put throw... Ferko Galica, who 
competed in adjusted disciplines, won 
the gold medal in 50 m running and the 
silver medal in 50 m walk. Roman Lakatoš 
achieved in 100 m running the fourth place 
and in shot put throw the third place.“ 

White Crayon Prime Day
(page 6-7)

On September 22nd, in the streets of one 
hundred and fifteen Slovak towns it was 
possible to meet Blind and Partially Sighted 
Union volunteers collecting money for the 
traditional public collection White Crayon. 
Slovak citizens could purchase a white 
crayon – the symbol of the blind's world – to 
support the blind and partially sighted so 
that they could enroll in specific trainings 
which help them essentially to overcome 
obstacles and barriers in their everyday 
life without day light. „Since my childhood 
I have been used to fighting not only with 
my environment but also with myself. When 
you pursue your dream, you need to feel the 
support and help of others. The Slovak Blind 
and Partially Sighted Union lends a helping 
hand to all visually impaired people. For 

that reason I support not only the union but 
also the collection White Crayon,“ Henrieta 
Farkašová, Slovak paralympic athlete said. 
The loss of her sight did not prevent her from 
winning the gold medal. She feels that also 
the union contributed to her success, as they 
enabled her to pass necessary trainings for 
the blind. She also became a representative of 
the White Crayon campaign. Another „face“ 
of this campaign was a young man Martin 
Sdurka, who due to his shortsightedness 
had an operation. Unfortunatelly, later, his 
retina detachment caused permanent vision 
loss. Inspite the handicap he successfully 
passed several courses for the blind and he 
is determined to carry on his training. The 
third „face“ of the campaign White Crayon 
was Iveta Zbranková who works in a hospital 
as a masseur. In conclusion: This nineth 
annual collection is running from July 1st to 
December 31st , 2010. Anyone can contribute 
either sending an empty text message worth 
1 € to the phone number 820 or transferring 
financial contribution to the public collection 
bank account number 4030016212/3100.

We introduce: Civic 
Association Humánum

(page 10-11)

The civic organization Humánum 
is based in the Home of Social Services 
(Slovak acronym DSS) for mentally impaired 
adult men at the village of Zavar, Trnava 
county.  Although this association started 
their activities only in Trnava county, at 
present they are nationwide. They provide 
services to impaired citizens, organize 
social, cultural and sports activities for their 
clients, above all for the sake of personality 
development. The association's major 
objective is the meaningful integration of 
their clients at DDS Zavar into society. We 
interviewed PhDr. Anna Pavlovičová, PhD., 
DDS director and Humánum chair, about 
the history and present life of the DSS and 
activities of the civic association Humánum. 
What was the beginning of your social 
facilities at Zavar like?

The home of social services for adults 
at Zavar named Humánum has its seat in 
the premises of a classicistic manor house 
which was owned at the beginning of the 
19. century by the noble family line Majláth. 
Domiciliary care services in this manor house 
are connected with their family line. In 1887 
baroness Štefánia Majláthová established 
here domiciliary care of the ill and infirm. 
From the year 1893 it was supervised by the 
Order of the Holy Cross sisters. As late as 1958 
there was established an old people home in 
the manor house and in 1991 Trnava county 
authorities issued a deed of foundation and 
thus the home of social care for adults was 
established. After the Slovak National Council's 
law, code number 195 from the year1998 

on social provision entered into force, the 
home was transformed and renamed as the 
Home of Social Care for Mentally Impaired 
Adult Men. Its founder is Trnava municipality.  
Modern history of this social care facility is 
characterized not only by its new name but 
also new approach to their clients. What's 
the new policy?

Not only the new manor house 
environment but also the approach to clients 
has become more humane. This approach 
is marked by humanity, human dignity and 
emphasis on building self-respect at each 
client.We believe that all clients – mentally, 
intellectually or multiply impaired – must be 
treated as equals. They have the same human 
rights as people without impairment. This new 
approach to our clients required a thorough 
transformation of our facilities which was 
launched in 2002 when the authentic project 
Humánum was worked out.

National Volunteer Day
(page 11-12)

The National Volunteer Day was held 
in Slovakia for the second time. Among 
volunteers also Humanita was present at this 
event on September 10th. On this occasion 
we approached the volunteers of the Civic 
Association Vŕba who created valuable 
presents for oncological patients at the lobby 
of the Hospital sv. Ažbeta in Haydukova 
Street, Bratislava. The presents included 
handmade earrings, colourful bookmarks, 
little utility objects made of modelling 
clay, interesting paintings, all created by 
skillful hands and gift of volunteers who 
met there although they had not known 
each other before.  Individual volunteers 
and also seventy-eight organizations got 
together in thirty-nine Slovak towns to join 
various activities -  maintenance of areas 
around buildings where impaired people stay, 
whitewashing or decoration of their spaces, 
cleaning and tidying after a renovation, 
encounter or trip with impaired people etc. 
Between 10 am and 7 pm on the Volunteer 
Day 2010 about 2,084 volunteers joined 
various activities. According to the survey 
provided by all involved organizations the 
volunteers altogether worked eight thousand 
hours. Activities of several organizations were 
also joined by school teams.

* 
On the occasion of the World Heart Day, 

which is annually held on the last September 
Sunday, the Slovak Heart Foundation 
declared September the Month on Heart 
Issues. The Day of Heart on September 24th 
was the highlight and culmination of the 
fourth annual campaign MOST supervised 
by the Slovak Heart Foundation and Slovak 
Society of Cardiology. For that reason our 
whole supplement deals with heart issues.  



Pomôžme účasťou v zbierke Svetlo do tmy spoločne zmierniť utrpenie, 
biedu, izoláciu tých, ktorí našu pomoc potrebujú!

Do verejnej fi nančnej zbierky môžete prispieť v termíne od 
15. OKTÓBRA DO 31. DECEMBRA 2010

zaslaním prázdnej SMS na ČÍSLO 805 v cene 1 € 
v sieti ORANGE Slovensko, a.s..

Operátor odvedie na zbierku celú sumu 
a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňuje.


