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V Dubnici nad Váhom sa 12. júna a v Hybe 19. júna 
toho roku uskutočnil jubilejný 25. ročník Športových hier 
detí z detských domovov. „Cieľom tohto podujatia bola 
príprava detí na bezproblémovú integráciu do spoločnos-
ti. Motiváciou je pre ne možnosť postúpiť z krajského do 
slovenského kola a odtiaľ na medzinárodné stretnutie“, 
hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar. Športové hry 
sa organizovali v 8 krajoch SR pre štátne detské domovy a 
profesionálne rodiny v rámci príslušného kraja. Z krajských 
kôl postúpili na celoslovenské hry v atletike iba družstvá, 
ktoré sa umiestnili na prvých miestach v každej disciplíne 
a kategórii. Na medzinárodné športové hry postúpili len 
športovci v kategórii 10–17 ročných. Kým v predchádzajú-
cich ročníkoch sa v domácich súťažiach mohli zúčastniť 
iba súťažiaci do 17 rokov, tento ročník priniesol aj kategó-
riu nad 18 rokov. 

„Cieľavedomosť deťom z detských domovov často 
chýba a práve športové hry im dávajú príležitosť si túto 
vlastnosť precvičiť“, dodala M. Soboličová. Na hrách víťa-
zi krajských kôl z ce-
lého Slovenska súťa-
žili vo vybraných sú-
ťažných disciplínach. 
V Dubnici nad Vá-
hom sa konala súťaž 
v atletike (behu na 100 
m, 300 m, 800 m, 1500 m, skoku do diaľky, skoku do výš-
ky, vrhu guľou a štafete 4 x 100 m) a v Hybe sa uskutočni-
lo slovenské kolo súťaže vo futbale, volejbale a stolnom te-
nise. V tomto ročníku Športových hier sa na štart postavilo 
celkom 1 277 detí. Najlepší športovci reprezentovali Sloven-
sko na Medzinárodných športových hrách detí z detských 
domovov, ktoré sa konali v Ostrave, 26. – 28. júna za účasti 
mladých „domovákov“ z Česka, Slovenska, Maďarska, Ru-
munska a Poľska.

Text a foto: (mš) a SPDDD ÚaD 

Športové hry detí  
z detských domovov

Ako vieme, zamestnávateľ, 
ktorý zamestnáva viac, než 20 
zamestnancov, musí zamest-
nať aj osoby so zdravotným po-
stihnutím tak, aby tvorili 3,2 per-
centa všetkých zamestnancov. 
V prípade nesplnenia si tejto 
zákonnej povinnosti, musí za-
mestnávateľ zaplatiť odvod vo 
výške 0,9-násobku celkovej ceny 
práce vypočítanej z priemernej 
mzdy alebo má 2. možnosť: ob-

jednať si službu alebo tovary z chránených dielní či chrá-
neného pracoviska. Za porušenie tejto povinnosti hrozí za-
mestnávateľovi pokuta až do výšky 33 194 eur. Otázkou zo-
stáva, či by sa pre zamestnávateľov nenašlo viac možnos-
tí spravodlivého riešenia tejto povinnosti, ktoré by vyhovo-
vali zamestnávateľom, aj hendikepovaným uchádzačom 
o prácu. Hoci Zákon číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov zamest-
návateľom dovoľuje dve možnosti, sú tu skutočné problé-
my, ktoré iba zákon nevyrieši. 

Pri dvojcifernej percentuálnej miere nezamestnanosti si 
ťažko hľadajú prácu ľudia tam, kde je pracovných príležitos-
tí málo. A sú tiež pracoviská s takými prácami, ktoré nie sú 
pre hendikepovaných ľudí vhodné vôbec. A sú aj pracovis-
ká, ktorým sa nedarí a často nie vlastnou vinou bývajú stra-
tové, a práve preto nemôžu hendikepovaných ľudí zamest-
nať a ani zmluvne odoberať tovar z niektorej chránenej diel-
ne, aj keby chceli. 

Ale, ak by aj nezamestnanosť klesla na minimum a prá-
ce by bolo dosť pre všetkých, aj pre hendikepovaných ľudí, kto-
rí sú zamestnateľní, iba samotný zákon neodstráni predsud-
ky, ktoré v spoločnosti voči ľuďom s postihnutím pretrvávajú. 
Otázka je, prečo vlastne pretrvávajú? Istotne aj preto, že nielen 
s prípravou hendikepovaných či znevýhodnených ľudí do re-
álneho života sa nie všade začne včas, správne, citlivo, trpezli-
vo, odborne... Skrátka, v spoločnosti treba odbúravať predsud-
ky voči hendikepovaným ľuďom, všade tam, kde sa vyskytu-
jú. V tomto môže viac pomôcť škola, aj rodina. Je to však „beh 
na dlhú trať “. Záleží od dobrej vôle ľudí. Našťastie, aj na Slo-
vensku máme už aj dobré príklady z praxe, kde sa túto dlhú 
trať podarilo skrátiť i skvalitniť tak, aby bola zdolateľná. O jed-
nom z nich sa píše aj v tomto čísle Humanity, v rubrike Pred-
stavujeme.

Dobrá vôľa

Margita Škrabálková
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Príloha: Dvadsať rokov v živote Slovenskej humanitnej rady – 2. časť

V americkom meste Los Angeles 
sa cez víkend, 2. augusta tohto roku, 
skončilo vrcholné športové podujatie 
pre športovcov s mentálnym postih-
nutím, na ktorom si slovenskí repre-
zentanti v konkurencii športovcov zo 
165-ich krajín počínali veľmi úspešne. 
Vybojovali celkove 24 medailí, z toho 
bolo sedem zlatých. 

Medailové umiestnenia si vybojova-
li plavci Darina Krihová (striebro 25 m 
prsia) a Michal Poloni (2x bronz; 100 m 
znak aj 200 m prsia). Aj atléti získali po 
dvoch medailách – Monika Cabajová 
bola strieborná v behu na 200 m a skoku 
do výšky, Martin Vaškovič získal v behu 

na 100 m zlato a na 200 m striebro. Boccis-
ti Erika Szepeová a František Rigo boli 
zhodne v jednotlivcoch obaja zlatí. Kom-
pletnú kolekciu medailí si priviezli jazdci. 
Filip Graňo získal zlato v traili a striebro v  
anglickom jazdení a v anglickom jazdení 
získala ešte Michaela Bednárová bronz. 

 Unifikovaný tím futbalistov (športov-
ci s mentálnym postihnutím a ich part-
neri bez postihnutia) skončil s bronzový-
mi medailami. Moderná gymnastka Gi-
zela Billiková získala štyri bronzové me-
daily s náčiním (obručou, stuhou, kužel-
kami a loptou) a vo viacboji striebro. Po 
dve medaily vybojovali stolní tenisti Do-
minika Rástočná (v dvojhre bronzová) a 
Adam Cabaj (v dvojhre zlatý), spolu zís-
kali v zmiešanej štvorhre zlato. Tenisti vo 
štvorhre získali striebro a k nemu Jaroslav 

Kulina ešte striebro a Milan Pumpa zlatú 
medailu.

 Toto svetové športové podujatie hod-
notili jeho účastníci ako výborne zorga-
nizované. Na organizácii týchto špeciál-
nych olympijských hier sa podieľalo do-
kopy tridsaťtisíc dobrovoľníkov. Účastníci 
hier si pochvaľovali aj otvárací a závereč-
ný ceremoniál, ako aj sprievodný kultúr-
ny program i sériu skríningových vyšetre-
ní zúčastnených športovcov. 

  Zdroj: Slovenské hnutie  
špeciálnych olympiád (SHŠO)

Na obrázku obr č. 1 na obálke je Da-
rina Krihová, slovenská plavkyňa, ktorá 
získala striebornú medailu na  Svetovej 
letnej špeciálnej olympiáde  mentálne po-
stihnutých športovcov 2015 v Los Angeles.
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Športovci s mentálnym postihnutím 
vybojovali sedem zlatých

Na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde 2015 v Los Angeles

Na obrázku sú tri najlepšie gymanstky – medailistky Svetovej letnej špeciálnej 
olympiády  mentálne postihnutých športovcov 2015 v Los Angeles. Na 3. stupni 
víťaziek je Slovenska, Gizela Billíková, ktorá vybojovala štyri bronzové medaily 
s náčiním (obručou, stuhou, kuželkami a loptou) a vo viacboji striebro.   

Na obrázku je plavec Michal Poloni (vľa-
vo), ktorý vybojoval  na  Svetovej letnej 
špeciálnej olympiáde mentálne postih-
nutých športovcov 2015 v Los Angeles 2 
bronzové medaily  a pri ňom (vpravo) je 
medailista Filip Graňo, ktorý na tej istej 
olympiáde  získal zlato v traili a striebro 
v anglickom jazdení na koni. 
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Detský fond Slovenskej repub-
liky si 18. júna tohto roku vo svo-
jom nízkoprahovom centre pre deti, 
MIXklube, pripomenul 25. výročie 
svojho založenia. V parčíku pred 
areálom neslávne známeho obyt-
ného areálu „Pentagon“ na Stav-
bárkej ulici 38, kde MIXklub a klub  
MIXáčik pre menšie deti sídli, sa pri 
tejto príležitosti uskutočnil aj veľký 
Mixácky deň detí. 

Pracovníci nízkoprahového centra  
MIXklub pre školákov a klubu MIXáčik pre 
mladšie deti pripravili pestrý program. 
Nechýbal nafukovací hrad, bábkové di-
vadlo, atraktívne i poučné hry spoje-
né so súťažami o hračkárske „peniaze“ 
(lóve), ktoré deti získali, ak boli úspešné 
v súťažiach. Všetci účastníci súťaží sa usi-
lovali „o dušu“ a potom nedočkavo s mi-
xáckymi „lovášmi“ utekali hore schod-
mi MIXklubu vyzdobenými vyše stov-
kou balónikov do mixáckeho bufetu „U 
Alenky“, kde za ne „kúpili“ hračky alebo 
sladkosti, všetko podľa vlastného výbe-
ru. Radostnú atmosféru umocnila vese-
lá hudba v podaní mladých hudobníkov 
z Mixklubu. 

 Vedenie Detského fondu SR pripravi-
lo i narodeninové prekvapenie v podo-
be velikánskej torty so sviečkami s čís-
lom 25. Dobrú náladu v parku nepoka-
zilo ani to, že tesne pred otvorením pod-
ujatia v jeho blízkosti na prvom poscho-
dí v jednom z bytov horelo. Požiar však 
privolaní hasiči včas uhasili a nikto nebol 
zranený. Prišli i policajti, ktorí zisťovali či 
bol požiar úmyselný alebo náhodný. Ta-
kéto udalosti však v bratislavskom Penta-
gone nie sú výnimočné. „Nedávno sme 
tu boli svedkami hlučnej hádky dvoch díle-
rov“, poznamenal známy psychológ a dl-
horočný predseda Detského fondu SR, 
Štefan Matula.

 Počas svojho dlhodobého pôsobe-
nia Detský fond SR pomohol nielen ti-
sícom detí, z ktorých mnohé vyrastali aj 
v Mixklube, ale aj tisíckam detí so zdra-
votným postihnutím, vďaka peniazom 
Konta Bariéry, do ktorého Detskému fon-
du SR každý rok prispievajú rozliční dar-
covia z celého Slovenska. Konto Bariéry, 
nízkoprahové centrá MIXklub a MIXáčik 
v bratislavskom Pentagone, ale aj Ostro-
vy života, úspešné celoslovenské kampa-
ne proti telesným trestom, proti týraniu 

Veľký mixácky deň detí

Narodeninovú tortu Detského fondu SR k 25. výročiu Detského fondu SR rozkro-
jila bývalá dlhoročná riaditeľka DFSR, Alena Synková, ktorá stála pri zrode níz-
koprahoých centier pre deti - MIXklubu, aj klubu MIXáčik. Vedľa nej uprostred je 
Štefan Matula, predseda DFSR, pri ňom vpravo je podpredsednícčka DFSR, Naďa 
Feketeová a vľavo je súčasná riaditeľka DFSR, Alena Kuišová.

Riport: Detský fond SR oslávil 25. narodeniny

Do divadla v spoločenskej sále MIXklubu prišlo 18. júna aj veľa detí bývajúcich v by-
toch bratislavského Pentagonu aj so svojimi mamičkami. Divadelné predstavenie 
o tučnom hadovi malo tiež veľký úspech.
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detí a tiež proti detskej úrazovosti, ako 
aj odborné konferencie „Dieťa v ohro-
zení“, to všetko sú niektoré z mnohých 
úspešných projektov, vďaka ktorým Det-
ský fond SR nielen zlepšil, ale často do-
slova aj zachránil životy mnohým deťom, 
upozornil na nebezpečenstvá, aké na ne 
číhajú, začal o nich diskusiu a inicioval 
zmeny k lepšiemu. 

 Čo sa týka súčasného ohrozenia 
detí, Štefan Matula uviedol: „Najväčšie 
súčasné ohrozenie detí je v tom, že vo sve-
te čoraz vo väčšej miere prestávajú platiť 
tradične uznávané spoločenské pravidlá 
a morálne zásady. Myslím si, že nie je ďa-
leko doba, keď sa všetci dospelí budú mu-
sieť konečne dohodnúť, ktoré zásady je 
našou povinnosťou dodržiavať.“ Hovoril 
však aj o ďalších vážnych ohrozeniach, 
ktoré negatívne vplývajú na detskú my-
seľ, ktoré denne produkujú mnohé te-
levízne programy, aj o každodenných 
nástrahách internetu pre deti. „Prá-
va dieťaťa máme na papieri veľmi dobre 
formulované, no na nás stále ostáva mi-
moriadne dôležitá úloha – veľmi pozor-
ne strážiť ich dodržiavanie, poukazovať 
na neprávosti a spájať ľudí, ktorí k ochra-
ne práv detí majú čo povedať“, pripome-
nula Naďa Feketeová, podpredsedníč-
ka Detského fondu SR. 

Text a snímky: Margita Škrabálková

Obrázok č. 2 na titulke: Na veľký 
mixácky deň prišli za deťmi MIXklu-
bu do parčíku pred bratislavký Penta-
gon aj zástupcovia Občianskeho zdru-
ženia Prima. Naučili deti novú súťaž-
nú stolovú hru, ktorá sa u detí stretla s 
veľkým záujmom, keď si mohli vysúťa-
žiť aj mixácke „lóve“.

Presne triafať loptu do koša učil deti v parčíku Marián z MIXklubu. Aj takto si 
mnohé z nich vyslúžili vytúžené mixácke lóve.

Jedna z najviac obľúbených súťažných disciplín detí bolo rýchle skákanie vo vreci 
medzi kuželkami, ktoré sa však nesmeli pri skákaní zhodiť.
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Práva detí a zdravotne postihnutých  
ľudí budú chrániť komisári

Aby každé dieťa malo rodinu

Pracovná skupina zložená zo zá-
stupcov dotknutých ministerstiev a re-
prezentatívnych organizácií osôb so 
zdravotným postihnutím a reprezen-
tatívnych organizácií pre deti navrh-
li spoločné riešenie verejnej ochrany 
práv detí a verejnej ochrany práv osôb 
so zdravotným postihnutím. „Hľada-
li sme riešenie, akí budú konštituovaní 
komisári, čo bude ich hlavnou úlohou, 
aké základné pravidlá budú dodržia-
vať a ako budú pomáhať napĺňať doho-
vory OSN, ku ktorým sme sa zaviazali, 
konkrétne Dohovor OSN o právach die-
ťaťa a Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím,“ priblížil štát-
ny tajomník Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR, Jozef Burian.

Mimovládne organizácie spoluprácu 
so zástupcami rezortov hodnotia pozitívne 
a nový zákon považujú za veľký krok vpred. 
„Je tu potreba mať na Slovensku nejakú nezá-
vislú reprezentatívnu inštitúciu, ktorá dieťa ne-
vníma ako objekt práv, ale ako subjekt práv, to 
znamená, že mu umožňuje aj svoje sťažnos-
ti jazykom a spôsobom, ktorý je tomu dieťa-

ťu prístupný, tlmočiť nejakej inštitúcii a autori-
tu, ktorá môže ten podnet preskúmať,“ spres-
nil podpredseda Výboru pre deti a mládež, 
Ondrej Gallo. Podľa podpredsedu Výbo-
ru pre osoby so zdravotným postihnutím, 
Branislava Mamojku, sa tento zákon líši od 
tých ostatných tým, že umožňuje obhajo-
vať záujmy osôb so zdravotným postihnu-
tím vo všetkých oblastiach. „Tento nezávis-
lý mechanizmus nám ešte viac pomôže mo-
nitorovať, poukazovať a presadzovať riešenia 
problémov osôb so zdravotným postihnutím, 
aby ten pohľad na problém bol komplexnejší 
zo strany štátu, aj mimovládnych organizácií,“ 
doplnil Mamojka.

Komisári pre deti a pre osoby so zdra-
votným postihnutím sa budú zaoberať 
výlučne právami uvedených dvoch sku-
pín, ktoré im vyplývajú z dohovorov OSN, 
bez ohľadu na to, či ich vymedzuje Ústa-
va SR. Voľba Národnou radou Slovenskej 
republiky, nezlučiteľnosť funkcií a ich fi-
nancovanie prostredníctvom dotácie za-
bezpečia ich nezávislé pôsobenie.

Deti, seniori a zdravotne postihnu-
tí ľudia patria medzi krízové skupiny na 

Slovensku, skonštatoval na tohtoročnej 
51. schôdzi Národnej rady (NR) SR, posla-
nec za KDH Jozef Mikloško, ktorý víta, že 
táto právna norma prišla do parlamentu. 
„Nejaký úrad, ktorý by sa venoval týmto ľu-
ďom, by bol veľmi dobrý. Deti sú ohrozova-
né násilím, drogami, pedofíliou. Nejaké sys-
témové opatrenia chýbajú a toto považu-
jem za jedno z nich“, zdôraznil. Úrady no-
vých komisárov pre deti a zdravotne po-
stihnutých ľudí by mali vzniknúť v dru-
hej polovici tohto roka. Ich úlohou bude 
chrániť práva týchto ľudí na úradoch, sú-
doch, ale aj v súkromných firmách. Ná-
vrh na zriadenie inštitútov pripravilo Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny (MPSVR) SR. Osobu vhodnú na post 
komisára pre deti bude musieť prijať mi-
nimálne päť reprezentatívnych záujmo-
vých skupín rôznych združení, ktoré ob-
hajujú záujmy detí, rovnaké pravidlá sa 
budú vzťahovať aj na osobu komisá-
ra pre zdravotne postihnuté osoby. Oba 
posty sa budú obsadzovať na obdobie 
šiestich rokov.

(red)

Už 25 rokov organizuje Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov  
– Úsmev ako dar Najmilší koncert roka, 
v ktorom sa 10. júna v Bratislave opäť 
úspešne prestavili hudobne a pohybo-
vo nadaní mladí domováci. Aj najväč-
šie športové talenty z detských domo-
vov sa ukázali tohto roku v júni už na 
25. celoslovenských športových hrách.

„Naším cieľom je rozvíjať osobnosť a ta-
lent detí z detských domovov a náhradných 
rodín a dať im priestor, aby prostredníctvom 
spevu, hry na hudobný nástroj, dramatickej 
tvorby či tanca vyjadrili svoje pocity a myš-
lienky. Za tých 25 rokov pozorujeme, že deti, 
ktoré sa zúčastňujú na našich koncertoch 
či športových loptových a atletických súťa-
žiach, nachádzajú neskôr oveľa lepšie uplat-
nenie v živote“, povedal Jozef Mikloško, 
predseda spoločnosti Úsmev ako dar a do-
dal: „Tieto deti majú talent, chýba im však nie-
čo iné – rodina“. Podporiť ich však mohol 
každý, a to svojím príspevkom do zbierky  
„1 deň úsmevu“, ktorej 13. ročník sa konal 

25. mája tohto roku. V ten deň sa v Bratisla-
ve zhromaždili na Dulovom námestí v Ru-
žinove desiatky dobrovoľníkov z bratislav-

ských škôl a svoj postoj solidarity s deťmi 
z detských domovov vyjadrili ľudskou reťa-
zou v tvare srdca a potom sa rozišli do ulíc, 

Študentská dobrovoľnícka dvojica Jakub Tomašovič a Michaela Fábryová (na 
obrázku), žiaci 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie v Bratislave, tiež význam-
ne pomohli 25. mája zbierať peniaze do zbierky organizácie Úsmev ako dar  
– „1 deň úsmevu“.
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Na obrázku je Veronika Kubaliaková, 
bývalá domováčka, ktorá svoje det-
stvo prežila aj s 5 súrodencami v ná-
hradnej rodine v najväčšom Detskom 
domove na Slovensku, v Zlatovciach. 
Za svoje úspechy vďačí aj športu  
a svojej účasti na športových hrách 
detských domovov. 

kde sa konala zbierka, ktorá pokračovala 
až do 7. júna tohto roku v uliciach miest a 
obcí Slovenska. Na Dulovom námestí zau-
jala pozornosť okoloidúcich i dvojica mla-

dých dobrovoľníkov v červených tričkách 
s nápisom „Aj ja chcem, aby každé die-
ťa malo rodinu“. Preukázali sa dobrovoľ-
níckym preukazom a potom začali zbierať 

darované peniaze do špeciálne označenej 
príručnej pokladničky. Boli to: Jakub To-
mašovič a Michaela Fábryová, žiaci 1. a 
2. ročníka Obchodnej akadémie v Bratisla-
ve, ktorí sa Spoločnosti Úsmev ako dar za-
viazali pomáhať pri vykonávaní zbierky 1 
deň úsmevu. „Ja som pomáhal aj vlani zbie-
rať peniaze do tejto zbierky a podarilo sa mi 
nazbierať najviac z bratislavských dobrovoľ-
níkov. Dúfam, že tento rok sa nám bude dariť 
aspoň tak ako vlani“, povedal Jakub a jeho 
spolužiačka Michaela dodala: „Zajtra nás 
vystrieda iná dvojica dobrovoľníkov na ná-
mestiach a v tých najrušnejších uliciach mes-
ta“. Obidvaja prišli i na 25. Najmilší koncert 
roka 10. júna o 18. hodine do bratislavské-
ho divadla Aréna, kde vystúpili víťazi regi-
onálnych koncertných súťaží detí z det-
ských domovov. 

„Najviac zo všetkého som vďačná za to, 
že športové aktivity a súťaže mi dali nových 
priateľov, s ktorými sa stretávam dodnes, 
a preto sa necítim ani po odchode z domo-
va sama“, prezradila bývalá domováčka, 
Veronika Kubaliaková, ktorá už pracu-
je a s priateľom sa práve sťahuje do no-
vého bytu v bratislavskom Ružinove. Teší 
ju, že 35 najlepších športovcov, víťazov fi-
nále športových hier bude reprezentovať 
Slovensko na Medzinárodných hrách detí 
z detských domovov 26. až 28. júna v mo-
ravskej Ostrave.

Text a foto: Margita Škrabálková

Na obrázku je Ján Herák, ktorý tiež 
prežil svoje detstvo v detskom domo-
ve a dnes, po skončení štúdia pomáha 
mladým ľuďom, ktorí už opustili detský 
domov, zaradiť sa do života v Dome na 
polceste v Dunajskej Lužnej.

Druhý kemp hedikepovaných športovcov  
na Remate

Od nedele 2. augusta tohto roku 
sa Stredisko zdravotne znevýhodne-
ných športovcov druhý raz stalo v za-
riadení Slovenského zväzu telesne 
postihnutých športovcov na Rema-
te, opäť domovom pre hendikepova-
né deti z celého Slovenska, ktoré po-
čas prvého augustového týždňa absol-
vovali program športu, pohybu a  za-
ujímavých stretnutí so slovenskými 
úspešnými paralympionikmi.

Zohratý organizačný tím pripravil 
účastníkom už tradične bohatý program, 
v ktorom dominovali paralympijské špor-
ty ako handbike, lukostreľba, boccia, atle-
tika, stolný tenis, streľba, plávanie, ukážky 
letnej prípravy v zjazdovom lyžovaní ale-
bo jazda na koni. Veľký úspech mali aj ve-
černé zápasy vo florbale, keď často až do 
západu slnka s veľkým zápalom bojova-
li tímy zložené z detí a rodičov o každý je-

den gól v sieti súpera.
Športové aktivity dopĺňali zaujímavé 

stretnutia a besedy s úspešnými paralym-
pionikmi a premietanie filmov a fotogra-
fií z najvýznamnejších športových poduja-
tí. Prvý deň v kempe na Remate venovali 
stolnému tenisu a streľbe, a preto sa už od 
rána deti točili okolo dvoch slovenských, 
veľmi úspešných paralympionikov: Veroni-
ky Vadovičovej a Rastislava Revúckeho. 
Veľký záujem si získal i Robert Ďurkovič, 
ktorý predstavil športové odvetvie boccia 
a v pondelok, 3. augusta, mal u malých ta-
lentov svoju úspešnú premiéru úradujúci 
majster Európy v lukostreľbe, Marcel Pav-
lík. Po presných zásahoch do lukostrelec-
kej terčovnice pod jeho vedením sa vo ve-
černej besede deťom venoval aj bývalý 
úspešný zimný paralympionik – zjazdár, Jo-
zef Miština, ktorý, okrem zjazdového lyžo-
vania, predstavil deťom aj svoju druhú veľ-

kú životnú záľubu – poľovníctvo a ochra-
nu prírody. V utorok, 4. augusta program 
kempu ovládli lyžiari: Jakub Krako a Mar-
tin France, spolu s ich dlhoročným lyžiar-
skym trénerom, Petrom Matiaškom. Nie-
koľkonásobný paralympijský medailista, J. 
Krako a rovnako úspešná strelkyňa V. Va-
dovičová sú zároveň ambasadormi projek-
tu „Hľadáme talenty“, ktorý v tomto roku 
podporuje i Nadácia Markíza a Allianz - Slo-
venská poisťovňa.

Ďalší, tretí kemp, sa uskutočnil 16. - 22. 
augusta tohto roku a bol zameraný na mla-
dých športovcov, ktorí už motivačný kemp 
na Remate v minulosti absolvovali. Pre veľ-
ký záujem Slovenský paralympijský výbor 
zvažuje usporiadať aj štvrtý športový kemp 
v závere školských prázdnin, a to od 28. au-
gusta do 2. septembra. 

Zdroj: Slovenský zväz telesne  
postihnutých športovcov
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Novinky z kongresu stomatológov
Medzinárodný stomatologický 

kongres Interdental 2015 sa konal už 
23. krát. Uskutočnil sa 14. až 16. mája, 
už tradične v Bratislave. Odzneli na 
ňom zaujímavé príspevky prednáša-
teľov zo Slovenska, Čiech i Rakúska. 
Cieľom bolo najmä vzdelávanie a naj-
novšie poznatky z oblasti stomato-
chirurgie, implantológie, paradonto-
lógie, záchovnej stomatológie, det-
skej stomatológie, čeľustnej ortopé-
die a endodoncie. 

„Stomatológovia z roka na rok doká-
žu pracovať čoraz precíznejšie. Aby sme ve-
deli robiť naozaj dobre, vyžaduje si to pou-
žívať aj novšie i celkom nové pomôcky“, po-
vedal MUDr. V. Graus, MPH, MHA, pre-
zident Regionálnej komory zubných leká-
rov v Bratislave, ktorý vo svojom vystúpe-
ní nasledovne priblížil využívanie koffer-
damu pri ošetrení chrupu:

„Všetky technológie v stomatológii si pri 
ošetrení pacienta vyžadujú suché prostredie. 
V ústach je však vlhko. Docieliť suché prostre-
die v ústach nie je tradičnými spôsobmi mož-
né. Preto stomatológovia v súčasnosti použí-
vajú pri ošetrení zubov aj kofferdamovú (la-
texovú) blanu, v ktorej sa urobí dierka a cez 
ňu sa blana navlečie na zub a upevní pred 
ošetrením sponami. Tak sa zamedzí vnikaniu 
nežiaducej vlhkosti a ošetrenie sa uskutočňu-
je bez kontaktu so slinami, čo je veľmi dôle-
žité pre zdarný výsledok stomatologického 
zákroku. Používanie kofferdamových blán 
v stomatologických ambulanciách sa už na 
Slovensku stáva štandardom. Výhodou ich 
používania je, že latexová blana zabezpe-

čí, že sa pri dávaní amalgámovej výplne do 
zuba, kedy sa z nej môže uvoľniť škodlivá, or-
tuťová zložka, ústna sliznica pacienta nedo-
stane do styku s touto zložkou, ale ide rov-
no do odsávacieho systému. Obmedzenia 
používania kofferdamu však sú u pacientov 
s epilepsiou a astmou. Ich používanie môže 
byť komplikované aj pri ošetrení mliečnych 
zubov detí. Iné obmedzenia ich používania 
však nie sú“, vysvetlil doktor Graus. 

Na kongrese sme oslovili aj MUDr. Si-
monu Dianiškovú, PHD, MPH, vedúcu Ka-
tedry čeľustnej ortopédie Slovenskej zdra-
votníckej univerzity, ktorá sa zaoberá prog-
resívnymi metódami v ortodoncii, ktorá ho-
vorila o snímateľných neviditeľných strojče-
koch, vhodných aj pre dospelých: „V súčas-
nosti máme možnosť ponúknuť dospievajú-
cim a dospelým pacientom neviditeľné sníma-
teľné strojčeky. Sú to individuálne vyformova-
né priesvitné dlahy, ktoré si pacient vie sám vy-
brať z úst a aj nasadiť. Tieto dlahy sa vyrábajú v 
zahraničí. Najprv ale diagnostikujeme pacien-
ta a potom náš čelustný ortopéd musí urobiť 
otlačky jeho chrupu a poslať ich s objednáv-

kou dláh na výrobu. Dlahy sa nosia v ústach po 
dobu 2 týždňov a najmenej 22 hodín denne.
Pred jedením ich však treba vybrať a po jedle 
znova nasadiť. Neviditeľné dlahy môžu nosiť aj 
deti od 12 rokov veku a dospelí bez vekového 
obmedzenia, kým majú svoje zuby“.

Kongres sprevádzala aj odborná výsta-
va, kde nechýbali moderné nástroje pre sto-
matologické ambulancie a ani najmodernej-
ší typ polohovateľného zubárskeho kresla.

Text a foto: Margita Škrabáková

Lekár radí: 

Na obrázku je nový typ zubárskeho kresla

Na modele chrupu sú neviditeľné,  prie-
svitné a  snímateľné dlahy, vhodné aj 
pre narovnávanie chrupu dospelých 
ľudí. Ich zhotovenie  sa však musí ob-
jednať v zahraničí.

MUDr. Vlastimil Graus, MPH, MHA, pre-
zident RKZL Bratislava
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Podporte deti kráľovnej Viktórie

Malé zázraky

Slovenské hemofilické združe-
nie uskutočnilo v auguste tohto roku 
opäť rehabilitačné pobyty pre he-
mofilikov všetkých vekových kate-
góriách. Stalo sa tak vďaka podpore 
prispievateľov do verejnej finančnej 
zbierky uskutočnenej v marci tohto 
roku a  vďaka podpore Nadácie pre 
deti Slovenska z grantového progra-
mu i podpore sponzora a prostried-
kom z asignácie 2% dane z príjmu.

Rehabilitačné pobyty pre hemofili-
kov - deti i dospelých boli aj tentoraz spo-
jené s ich vzdelávaním a boli dôležitou sú-
časťou zmierňovania fyzických následkov 
tohto závažného nevyliečiteľného ocho-
renia. Tri rehabilitačné pobyty sa usku-
točnili: v druhej polovici od 15. augus-
ta - XXIV. rehabilitačný tábor detských he-
mofilikov v Čremošnom pri Turčianskych 
Tepliciacha v tom istom augustovom ter-
míne sa konal aj XXIV. rehabilitačno-re-
kondičný pobyt pre dospelých hemofili-

kov v Turčianskych Tepliciach. A napokon, 
8. – 15. augusta tohto roku sa uskutočnil 
aj XV. Rehabilitačný tábor maloletých det-
ských hemofilikov s rodičom opäť v Čre-
mošnom pri Turčianskych Tepliciach.

Pobyty boli opäť zamerané na zlepše-
nie celkového zdravotného stavu, najmä 
na zlepšenie hybnosti pohybového apa-
rátu a zvýšenie fyzickej kondície detí, mla-
dých osôb a seniorov s vrodeným krváca-
vým ochorením. Cieľom bolo opäť naučiť 
deti žiť s týmto ochorením a vyrovnať sa 
s ním, naučiť ich základné cvičebné jed-
notky, ktoré im značne mali pomôcť ako 
prevencia pri prekonávaní rôznych krvá-
cavých príhod, prípadne ako rekonvales-
cenčný prostriedok po týchto príhodách. 
Išlo najmä o integráciu detí a mladých 
ľudí do normálneho života a diania v na-
šej spoločnosti medzi ostatné zdravé deti 
a občanov, napraviť krivdu na ich duši, za 
ktorú vonkoncom nemôžu, pretože s tým-
to ochorením sa narodili a bude ich spre-

vádzať počas celého života. Okrem zame-
dzenia invalidity je hlavné budovať u nich 
sebavedomie, vyššiu odolnosť a naučiť ich 
žiť plnohodnotný život. Organizovanie ta-
kýchto pobytov je možné aj vďaka podpo-
re prispievateľov do verejnej zbierky, ktorá 
sa koná každoročne pod symbolom „krá-
ľovskej korunky“, ktorá vzišla zo skutočnos-
ti, že britská kráľovná Viktória je historic-
ky najznámejšia prenášačka tejto choroby. 
Hemofilici sú teda považovaní za jej po-
tomkov.

Možnosťou prispieť do verejnej fi-
nančnej zbierky na organizovanie ta-
kýchto projektov je zaslanie príspev-
ku priamo na číslo účtu zbierky: 34 5406 
3157/0200. Okrem toho, do 30. septem-
bra 2015 možno prispieť aj prostredníc-
tvom zaslania SMS s textom: DMS HEMO 
na číslo 877. Cena Darcovskej SMS sprá-
vy je 2 eurá. Viac informácií sa dočítate  
na www.darcovskasms.sk.

(redakcia)

Aktuálne: Dvadsiaty štvrtý ročník rehabilitačných pobytov hemofilikov 

Z knižného pultu: Zdravotní klauni vydali knihu

Občianske združenie ČERVENÝ 
NOS Clowndoctors vydalo na Sloven-
sku prvú knihu plnú skutočných prí-
behov zdravotných klaunov, ktorú 
predstavili v kníhkupectve na Pošto-
vej ulici v Bratislave. Špeciálnym hos-
ťom bol zakladateľ tohto združenia, 
Američan, Gary Edwards. Úsmev na 
tvári v kníhkupectve vyčarila prítom-
ným skupina obľúbených zdravot-
ných klaunov a klauniek, ktoré pred-
viedli svoje veselé „kúsky“ prítom-
ným hosťom.

Kniha MALÉ 
ZÁZRAKY je 
malá, emotív-
na zbierka prí-
behov, ale veľ-
ká svojím trva-
lým významom. 
Zdravotní klau-
ni sú pri náv-
števách v ne-
mocnici sú-
časťou magic-

kých momentov. Bolo to prvýkrát, čo prí-
behy detí, pacientov nemocníc zozbie-
rali a vydali pre verejnosť. „Sú to krásne 

pravdivé príbehy plné emócií, ale aj náde-
je. Naši zdravotní klauni zažívajú v nemoc-
nici mnohokrát neopakovateľné situácie. 
Zdieľajú ich väčšinou len s kolegami. Bude-
me radi, ak si knihu prečítate aj vy, môže-
te tak, vďaka týmto príbehom nazrieť hlb-
šie do práce zdravotného klauna“, hovorí 
Zuzana Ambro, riaditeľka združenia ČER-
VENÝ NOS Clowndoctors. Kniha v tlače-
nej podobe bola vydaná v náklade len 
niekoľko kusov. Elektronickú verziu kni-
hy však môžete dostať ku každej objed-
návke cez internetový obchod najväč-
šej siete kníhkupectiev na Slovensku 
prostredníctvom svojej webovej stránky 
a aj zadarmo prostredníctvom webovej 
stránky www.cervenynos.sk.

„Kniha Malé zázraky je pre nás symbo-
lom ľudskosti, nádeje a radosti. Prostredníc-
tvom tohto titulu zákazníci Panta Rhei spo-
znajú príbehy chorých detičiek, ktoré čitate-
ľa chytia za srdce, ale aj každého bez výnim-
ky, kto ich spozná. Kniha približuje prácu 
zdravotných klaunov, ktorých z celého srd-
ca obdivujem, pretože ich práca prináša nie-
čo, čo v dnešnom svete potrebujeme všetci – 
nádej a smiech,“ hovorí Slávka Šikurová, 
obchodná riaditeľka siete kníhkupectiev. 

(mš)
foto: 0Z Červený nos Clowndoctors

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občian-
ske združenie uznávané pre svoju odbor-
nosť v oblasti využívania humoru v zdravot-
níctve. Hlavným programom občianskeho 
združenia sú pravidelné návštevy chorých 
detí v nemocničných zariadeniach, tzv. zdra-
votné klauniády, ktoré podporujú psychickú 
pohodu detí v nemocničnom prostredí, čím 
prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdra-
votného stavu. Cieľom týchto návštev je pri-
niesť dobrú náladu a smiech do nemocnič-
ného prostredia a pomôcť deťom odpútať 
sa od bolesti a traumy z toho, že nie sú vo 
svojom rodinnom a známom prostredí.
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 Občianske združenie TENENET a výskumný 
projekt na slovenských špeciálnych školách 

Na Slovensku je len 30 percent zo 
všetkých 240 tisíc zdravotne postih-
nutých občanov Slovenska zamest-
naných. Na trhu práce je teda kaž-
dých sedem z desiatich zdravotne po-
stihnutých ľudí nezamestnaných. 
Mnohí z nich sú ohrození chudobou  
a  sociálnym vylúčením. Podľa štatistic-
kých údajov, v školskom roku 2014/2015 
sa vzdelávalo v špeciálnych školách 
a  triedach na Slovensku vyše 35 tisíc 
detí a mladých ľudí so zdravotným po-
stihnutím. Aké faktory teda považujú 
vybraní zástupcovia škôl vzdelávajúcich 
deti a mládež so zdravotným postihnu-
tím za dôležité pre úspešné uplatnenie 
sa ich žiakov a študentov na trhu prá-
ce? Na túto otázku poskytuje odpovede 
Občianske združenie TENENET. 

Občianske združenie TENENET totiž 
realizovalo v novembri 2014 v spoluprá-
ci s Katedrou sociálnej práce Pedagogic-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave Výskumný projekt s podporou Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR prostredníctvom programu PRIORI-
TY mládežníckej politiky. V nadväznosti na 
aktuálne prebiehajúci projekt „Chudoba 
a zamestnanie“ je zabezpečená vzájom-
ná diskusia a expertízy pracovných skupín 
vedúcich k návrhom na legislatívne úpra-
vy a zmeny v politike zamestnanosti vo 
výchovno-vzdelávacom procese, aj v rám-
ci medzirezortnej spolupráce s MŠVŠ SR a 
MPSVR SR a tiež medzisektorovej spolu-

práce medzi verejným, neziskovým a súk-
romným sektorom, ktorá sa týka miery pri-
pravenosti a alebo i nepripravenosti detí 
a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami 
na trh práce v Slovenskej republike. 

Významná je aj skutočnosť, že zdru-
ženie TENENET je aj členom EASPD (EU-
ROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PRO-
VIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), 
ktorá komplexne rieši otázky kvality živo-
ta ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
Združenie TENENET reprezentuje SR v ob-
lasti zamestnanosti mladých ľudí so zdra-
votným postihnutím aj príkladmi dob-
rej praxe - naposledy v marci 2015 vo Var-
šave. Jedným z takýchto dobrých príkla-
dov je aj WELLNEA, chránená dielňa, kto-
rá vznikla v roku 2009 a počas svojho pô-
sobenia v meste Senec získala tiež oce-
nenie ASHOKA Changmaker a ocenenie  
MPSVR SR – „Zamestnávateľ podporujúci 
rodiny“. V súčasnosti otvára už novú po-
bočku v Bratislave a celkovo zamestnáva 5 
ľudí so zdravotným postihnutím a cieľom 
podporiť ľudí so zdravotným postihnutím 
a ich prácou dokázať, že sú rovnocennými 
partnermi na trhu práce schopnými po-
skytovať kvalitné služby, a tým búrať pred-
sudky voči ľuďom so zdravotným postih-
nutím v spoločnosti. Na národnej úrovni je 
OZ TENENET členom platformy „Z Domo-
va domov“ Sociofóra v rámci procesu de-
inštitucionalizácie a rozvoja komunitných 
služieb, pričom manažment organizácie je 
zároveň aj externým hodnotiteľom tohto 

procesu zákazkovaného Implementačnou 
agentúrou MPSVR SR. Toto združenie je aj 
členom Medzirezortnej pracovnej skupiny 
pre štátnu politiku v oblasti mládeže pre 
tému „Zamestnanosť v procese prípravy 
podkladov pre Stratégiu štátnej politiky vo 
vzťahu k mládeži v SR na roky 2014 - 2020“. 
Buduje strategické medzisektorové part-
nerstvá, ktoré sa snažia zapojiť nielen ve-
rejný a neziskový sektor, ale prizvať aj pod-
nikateľský sektor na pomoc riešeniu soci-
álnych problémov v spoločnosti v rámci 
spoločenskej zodpovednosti firiem a ich 
firemnej filantropie.

V rámci realizovaného výskumu 
verejnosť isto zaujíma aj súčasný stav 
a možnosti efektívnejšej prípravy mla-
dých ľudí s postihnutím na vstup na trh 
práce už počas ich vzdelávania. Výsledky 
uvedeného výskumu obsahuje Úplná vý-
skumná správa, ktorá je dostupná na: 

https://tenenet.sk/wp-content/uplo-
ads/Vyskumna-sprava-PRIORITY-2014.pdf 

 (mš)

Kontakt:
Adresa: TENENET, o.z.
Lichnerova 41, Senec, 90301
Kontaktná osoba: PhDr. Elena Kopcová, PhD.
Telefón: 0907 154 601, 0905 934 384
E-mal: ena@tenet.sk, ena@wellnea.sk, 
nora@tenenet.sk
Web: www.tenenet.sk 
IČO: 42255015, DIČ: 2023343729  
Číslo účtu: 4018018944/7500 

Predstavujeme:

Pomoc i práca pre sluchovo postihnutých
Centrum podpory študentov so špe-

cifickými potrebami Univerzity Komen-
ského v Bratislave (www.cezap.sk) pri-
pravuje pre študentov so sluchovým po-
stihnutím novú službu – simultánny pre-
pis hovorenej reči na prednáškach a se-
minároch. Ide o doslovný prevod z počú-
vanej hovorenej reči do písomnej podoby 
v reálnom čase; ide o formu zviditeľňova-
nia celého hovoreného prejavu každého 

slova. Na zabezpečenie tejto služby hľadá 
toto centrum nových spolupracovníkov.

Spolupráca spočíva v prepisovaní hovore-
nej reči do elektronickej formy v reálnom čase. 
Začiatok práce je stanovený približne od polovi-
ce septembra tohto roku. Trvanie práce je počas 
semestra (september až december 2015 a febru-
ár až máj 2016). Miesto výkonu práce je Bratisla-
va, na základe dohody o pracovnej činnosti ale-
bo dohody o brigádnickej práci študenta.

Požiadavky: ukončené stredoškolské 
vzdelanie s maturitou, dobrá znalosť sloven-
ského spisovného jazyka, dobré počítačové 
zručnosti pri editovaní textu, rýchlosť písania 
asi 300 úderov za minútu, časová flexibilita a 
znalosť cudzích jazykov je vítaná.

Kontaktné osoby: Mgr. Renáta Holenová, 
tel.: 02/602 95 573, holenova@cezap.sk a PaedDr. 
Bc. Roman Vojtechovský, vojtechovsky@cezap.sk.

(redakcia)
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Azylanti na Slovensku a solidarita
Pri príležitosti Svetového dňa ute-

čencov, ktorý Valné zhromaždenie OSN 
vyhlásilo v roku 2000 na 20. júna, si kaž-
doročne pripomína tento deň aj Slo-
venská humanitná rada. Jej zástupcov 
zo Sekcie utečeneckých projektov SHR 
sme stretli 21. júna tohto roku na pod-
ujatí „Nedeľná paráda“, venovanom 
téme: „Solidarita, utečenci a chudoba“, 
v hale bratislavskej Starej tržnice.

Utečenci, ktorí na Slovensku žijú a kto-
rí na Slovensku získali azyl alebo sa o azyl 
v SR uchádzajú, predstavili v Starej tržnici 
na Nedeľnej paráde svoju kultúru, národné 
jedlá, tradičné výrobky a niektorí prezradili 
čo-to aj o sebe. Napríklad, pani Elham z Irá-
nu, v Bratislave žije 4 roky, spolu aj s rodič-
mi a so svojím synom Alim Rézom, ktorý na-
vštevuje základnú školu a plynulo rozpráva 
po slovensky, nám rozpovedala svoj príbeh. 
Elham je architektka, ale napriek svojmu vy-
sokoškolskému vzdelaniu, si zatiaľ prácu vo 
svojom odbore nenašla, preto sa venuje 
ručným prácam a krásne tradičné výrobky 
zo svojej vlasti predstavila návštevníkom aj 
v stánku na Nedeľnej paráde. „Najprv na Slo-
vensko emigrovali moji rodičia, pretože im kvô-
li ich kresťanskej viere doma hrozilo zabitie. A ja 
som prišla za nimi aj so synom, aj ja som kres-
ťanka. Doma sa modlíme každý deň“, rozprá-
vala a ukázala nám bustu dávneho iránske-
ho panovníka, ktorý kedysi kresťanov pod-
poroval. Ale to je dávna minulosť. Pred štyr-
mi rokmi ju, aj so synom z vlasti vyhnalo tiež 
ohrozenie na živote. S manželom sa roziš-
la, pretože nechcel emigrovať na Slovensko. 
Elham sa teraz stále zdokonaľuje v sloven-
skom jazyku a syn jej v tom rád pomáha. Jej 
rodičia, ako prezradila, sú už vo vyššom veku 
a ona sa chce v budúcnosti o nich postarať. 
Dúfa, že sa jej na Slovensku podarí nájsť si 
prácu zodpovedajúcu jej kvalifikácii.

Na Nedeľnej paráde sme sa stretli aj 
staršiu, bielovlasú pani z Arménska, kto-
rá vo svojom stánku vysmážala pirôžky – 
mäsové i zeleninové. O sebe a svojej rodi-
ne nechcela za nič na svete hovoriť. Zisti-
li sme, že jej rodinu kvôli kresťanskej vie-
re vyvraždili. Jej sa podarilo ujsť pred smr-
ťou, pretože sa stihla ukryť pred prenasle-
dovateľmi. Napokon však musela z domu 
ujsť navždy, ale naďalej si zachováva svoju 
kresťanskú vieru. V Bratislave konečne na-
šla druhý domov.

Vráťme sme však k Slovenskej hu-
manitnej rade. Už vyše 10 rokov sa jej 

tím odborných pracovníkov aktívne po-
dieľa na realizácii projektov pre utečen-
cov na Slovensku a pomáha im všestran-
ne vo všetkých štádiách azylového proce-
su, až po ich integráciu na Slovensku. Je-
den z takýchto projektov s názvom: „Lep-
šia kvalita života pre všetkých VI“ – do 
konca júna tohto roku realizoval tím SHR 
aj v pobytovom tábore Migračného úra-
du MV SR v Rohovciach, kam za žiadateľ-
mi o azyl členovia tímu chodievali pravi-
delne. Sú medzi nimi psychológovia, soci-
álni pracovníci, právnici, aj učitelia sloven-
ského jazyka. 

O ďalšom zo súčasných projektov 
SHR pre utečencov, ktorý sa týka solidari-
ty a bezpečného návratu utečencov späť 
do ich vlasti, sme sa dozvedeli od Jaku-
ba Jankoviča, sociálneho pracovníka SHR, 
ktorého sme stretli spolu s projektovým 
manažérom SHR, Petrom Devínskym na 
Nedeľnej paráde 21. júna tohto roku.

Uprieť pozornosť na ľudí, ktorí nedob-
rovoľne odišli zo svojej rodnej krajiny a po-
ukázať na problémy, s ktorými sa utečenci 
stretávajú pri príchode do iného štátu, sa 
snaží aj Eva a Kristína, ktoré sme našli za pul-
tom stánku Medzinárodnej organizácie pre 
migráciu (IOM), ktorá sídli na Grösslingovej 
ulici v Bratislave. „Robíme a pomáhame ako 
sa dá. Na Slovensku, aj za našimi hranicami, 
kde máme naše misie“, povedala riaditeľka 
IOM na Slovensku, Zuzana Vatráľová. Po-
dobne sa snaží konať aj Slovenská katolícka 
charita, ktorá od apríla minulého roka dote-
raz pomohla mnohým stovkám utečencov 
dostať sa z bezvýchodiskovej situácie. 

 Text a foto: Margita Škrabálková

Na 3. obrázku na obálke časopisu 
je pani Elham z Iránu so svojím synom 
Alím Rézom, ktorá na Slovensku žije už 
4 roky aj so svojimi rodičmi. Táto rodi-
na v Bratislave našla svoj druhý domov.

Reportáž:

Na obrázku je Bc. Jakub Jankovič, sociálny pracovník, člen odborného tému zo Sek-
cie utečeneckých projektov zo Slovenskej Humanitnej rady, ktorá pôsobí na celom 
Slovensku a sídli v Bratislave – Novom Meste.

Na obrázku za pultom stánku Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na podu- 
jatí Nedeľná paráda, je Eva a Kristína spolu s riaditeľkou IOM na Slovensku, Zuzanou 
Vatráľovou, ktoré prezentovali mnohostrannú prácu IOM týkajúcu sa pomoci ľuďom, 
ktorí boli nútení opustiť svoju vlasť, aj ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.
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