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Na 1.obrázku na obálke vidieť ako cyklokuriéri vyštartovali 
21. júna 2016 na Misiu 05 o 10. hodine z Tyršovho nábrežia 
v Bratislave na čele s Nikitom Slovákom, ambasádorom 
tejto misie.
text k foto k obr. č.3 na obálke :
Aj tohto roku 170 motorkárov a asi 10 majiteľov 
športových áut so silnými motormi podporili 11. júna 
slabé svaly muskulárnych dystrofikov.

Dávať je viac Nie je chôdza 
ako chôdza

Podľa  odhadu OSN má mať Slo-
venská republika v roku 2100 iba 3,7 
milióna obyvateľov.  Taký pokles oby-
vateľstva by mal hrozivý vplyv aj na po-
skytovanie zdravotnej starostlivosti, 
tvrdia ekonómovia i demografi. Nežia-
duci vývoj by ovplyvnil aj rodiny, stali by 
sa ešte zraniteľnejšie, než sú. (Podľa 
štatistiky až tretina manželstiev končí 
rozvodom, najmä kvôli alkoholizmu). 
Hoci nemálo manželov navštevuje i 
manželské poradne a deti z rozpadajú-
cich sa rodín sa dostanú do náhrad-

ných rodín, zlyhanie skutočných rodičov bolí najviac a najdlhšie 
ich vlastné deti. Aby sa deti nestávali pre rodičov nechceným 
darom a naopak, vznikla v Európe kampaň, ktorú organizuje Aso-
ciácia Otca mamu deťom, ktorá chce dosiahnuť v Európskej únii 
pozitívnu zmenu zvnútra.  

Úprimné obdarovanie nielen raz do roka – na Vianoce, ale aj 
počas roka, môže však zmeniť aj naštrbené vzťahy v rodine k 
lepšiemu, tvrdia priaznivci tejto kampane aj na Slovensku. Preto, 
ak sa niekto z našich občanov na Slovensku stretne s podujatím 
zvaným „Urob Vianoce teraz“, je to cieľom je zlepšiť vzťahy v ro-
dine  zvnútra - prostredníctvom darovania. Stačí vziať si od dob-
rovoľníkov papierovú záložku s obrázkom a textom vďaky a 
potom ho doma  venovať partnerovi. „Chceme tak povzbudiť 
manžela, aby manželke pripravil prekvapenie v podobe darčeka. 
Veríme, že manželia svoje milované skutočne prekvapia. Veď do 
chladničky sa zmestia aj brilianty či šaty. Na druhej strane záložky, 
je vyznanie manželskej lásky a obnovenie manželského sľubu“, 
ako povedala jedna z organiátoriek  tohto podujatia v SR, Zuzana 
Michaličková.

 „Záložka pre manžela má na jednej strane najčastejšie použí-
vaný nástrojársky kľúč. Pripomína niečo, čo je pre  mužov ener-
giou, ktorú nesmierne potrebujeme. Uznanie našich manželiek. 
Takže preto je na nej napísané: „Si veľmi šikovný! Aj muž si obno-
vuje svoju lásku k žene a svoj manželský sľub“, povedal Marek 
Nikolov, ktorý sa tiež podieľa na tejto kamapani. A Z. Michaličko-
vá doplnila: „Nie každý je povolaný do manželstva, ale možno 
máme deti alebo rodičov. Pre nich sme pripravili ďalšie darčeky: 
Záložka určená deťom zdôrazňuje lásku rodiča a výnimočnosť 
narodenia dieťaťa pre neho“. Ako uviedol ďalší z organizátorov 
tohto podujatia,  Mário Tomášik: „Túto akciu sme sa rozhodli 
spojiť s iniciatívou Mama, otec a deti. Ak vyzbierame milión pod-
pisov v celej EÚ, máme právo podať návrh právneho predpisu 
Európskej únie, ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy 
a rodinný vzťah ako vzťah založený na manželstve alebo vzťah 
medzi rodičmi a deťmi. Do tohto poduajtia sú už zapojení dobro-
voľníci v 22 krajinách EÚ“. Zaujmú takéto pekné slová na papieri 
aj ľudí, ktorí sú obeťami domáceho násilia, či rôznych trestných 
činovov, ktoré sa stali v rodine? Len slová, ktoré zostanú iba na 
papieri na zmeny zvnútra k lepšiemu nestačia. Dúfame však, spo-
menutá dobrá zmena zvnútra  raz  príde a dobrá vôľa všetko 
zdolá.     

 Matej Tóth (na obrázku), ktorý tohto roku získal zlatú medailu v 
pretekoch chôdze na 50 km na Olympiáde Rio de Janeiro, sa stal 
ambasádorom Bielej pastelky 2016, zbierky pre nevidiacich.  Spo-
jil svoj talent, húževnatosť a vôľu pracovať na sebe, podobne ako 
mnohí nevidiaci snažiaci sa    samostatne chodiť. Treba  však na to 
silná vôľu,  veľké odhodlanie, sebazaprenie a  bojovnosť. V piatok, 
23. septembra od 10. do 17. hodiny  na  stanovištiach Únie nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) si chôdzu s nevidiacimi 
mohol skúsiť  každý a  pokúsiť sa tak spoločne vytvoriť slovenský 
rekord. Nevidiaci,  vidiaci, mladší,  starší, deti, ženy, aj muži. Ak ich 
bude rekordne veľa, podujatie zapíšu do Slovenskej knihy rekor-
dov.

 Na 15- metrovú trať sa  záujemci  vydali s bielou palicou a za-
krytými očami do ulíc  Bratislavy, Trnavy, Nitry, Topoľčian, Trenčí-
na, Banskej Bystrice, Žiliny, Martina, Popradu, Prešova, Svidníka, 
Humenného a Košíc. Dobrovoľnícke tímy Bielej pastelky  23. a 24. 
septembra oslovili chodcov s prosbou prispieť do zbierky. Biela 
pastelka je  verejná zbierka a ÚNSS ju organizuje každoročne od 
roku 2002. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré pomá-
hajú nevidiacim a slabozrakým začleniť sa do života. Patrí k nim 
výučba Braillovho písma, špecializované sociálne poradenstvo i 
kurzy, vďaka ktorým nevidiaci  nadobudnú zručnosti  pre bežný 
život. Učia sa na nich aj  pracovať na špeciálne upravenom počíta-
či s hlasovým výstupom, variť, upratovať, samostane robiť osobnú 
hygienu i komunikovať. Kurzy poskytuje ÚNSS klientom bezplatne 
a pomáha v tom aj uvedená zbierka, ktorú Únii nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska povolilo Ministerstva vnútra SR. Zbierka Biela 
pastelka dosiahla v hodnotení nezávislých odborníkov z mimovlád-
neho sektora významné uznanie: patrí medzi najdôveryhodnejšie  
na Slovensku. 

Dohľad nad regulárnosťou rekordu chôdze s bielou palicou v 
každom meste zabezpečí zástupca Slovenského atletického zväzu 
a svojím podpisom ho osvedčí známa osobnosť. Únia nevidiacich 
(ÚNSS)  zverejní aj mená komisárov, s ktorými sa mohol stretnúť na 
stanovištiach každý vo svojom regióne. Výsledky vyhlásia o 18. 
hodine  v Nitre a ich regulárnosť potvrdí ambasádor Bielej pastelky 
2016, olympijský víťaz,  Matej Tóth.    
                               (mš)   
                                       foto na obálke: mš

Margita Škrabálková

Na obrázku vľavo je olympijský víťaz Matej Tóth, 
ambasádor zbierky Biela pastelka a vedľa neho je 
predseda ÚNSS, Branislav Mamojka 
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 Desiaty jún bol nielen pre ľudí so 
svalovou dystrofiou významným 
dňom. Práve vtedy sa začal 16. roč-
ník Belasého motýľa, podujatia, kto-
rého cieľom je informovať o vážnom 
ochorení - svalovej dystrofii a  záro-
veň získať finančné prostriedky na 
sociálnu pomoc a nákup kompen-
začných pomôcok pre ľudí žijúcich s 
týmto nevyliečiteľným ochorením. 
Svalová dystrofia postihuje svalstvo 
celého tela, spôsobuje bezvládnosť, 
odkázanosť na pomoc inej osoby a 
vyžaduje používať rozličné pomôcky. 

Pri najťažších formách svalovej 
dystrofie treba dýchať pomocou 
umelej ventilácie. Ochorenie sa  
zhoršuje a nedá sa zastaviť. Postihu-
je všetky vekové skupiny pacientov.

 „Súčasťou tohtoročnej kampane bol 
opäť aj Deň ľudí so svalovou dystrofiou, 
počas ktorého sa našim dobrovoľníkom 
podarilo vyzbierať do prenosných pok-
ladničiek sumu 27 130,23 eur. Organizá-
cia muskulárnych dystrofikov (OMD v 
SR)  úprimne ĎAKUJE všetkým, ktorí 
prispeli k úspešnému priebehu 16. roční-
ka tejto kampane, prispievateľom, dob-

rovoľníkom a partnerom“, povedala  An-
drea Madunová, predsedníčka OMD v 
SR.

 Deň ľudí so svalovou dystrofiou sa 
skutočnil  v 60 slovenských mestách a 
dedinách. Organizovali ho samotní čle-
novia OMD v SR, ľudia so svalovou 
dystrofiou s pomocou  dobrovoľníkov. 
Celkovo sa do tohto podujatia  zapojilo 
asi 900 dobrovoľníkov. Výťažok z verej-
nej zbierky Belasého motýľa sa využíva 
na doplatky na pomôcky pre dystrofikov, 
najmä: zdviháky, elektrické vozíky, me-
chanické vozíky, elektrické postele,      

.

Umleci i silné motory 
podporili slabé svaly
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 antidekubitné matrace, odsávačky hlie-
nov a iné špecifické pomôcky. Tieto špe-
ciálne kompenzačné pomôcky potrebujú 
ľudia so svalovou dystrofiou nevyhnutne 
na svoje plnohodnotné prežitie. Nie všet-
ky tieto pomôcky štát čiastočne preplá-
ca.

 Preto sa do pomoci svalovým dystro-
fikom každoročne zapájajú aj  umelci a 
športovci. Aj vďaka ich podpore budú 
ľudia so svalovou dystrofiou aj ďalej žiť 
spokojnejšie. Do Dňa ľudí so svalovou 
dystrofiou sa angažoval svojou pomocou 
napríklad, futbalista Marek Hamšík, 
moderátor Milan Junior Zimnýkoval, 
foodblogerky Barbora Drahovská a 
Mirka Nemčeková, majster sveta v 
chôdzi, moderátori Adela a Sajfa z Fun-
rádia,marketingová manažérka nezisko-
vej organizácie Dobrý anjel, Ľudmila 
Kolesárová, aj poslankyňa NRSR na 
invalidnom vozíku,  Silvia Petruchová, 
aj europoslankyňa Jana Žitňanská a 
tiež programová riaditeľka a spoluzakla-
dateľka Občianskeho združenia Alian-
cieFair-play, Zuzana Wienk, hovorky-
ňa organizácie Greenpeace, Mirka 
Ábelová, spevák Miro Jaroš, aj spo-
luzakladateľ a riaditeľ vývojárskej firmy, 
Šimon Šicko a aj moderátori TV Joj. 
Títo všetci vyzvali svojich fanúšikov, aby 
aj oni podporili kampaň Belasý motýľ 
zaslaním darcovskej SMS, alebo aj online 
spôsobom. Pre zaujímavosť, populárnu 
reláciu Moja mama varí lepšie ako 
tvoja moderoval M. Zimnýkoval junior s 
belasým motýlikom na košeli.

Hlavným stanovišťom organizátorov 
kampane, bolo Námestie SNP v Bratisla-
ve. Tam si 10. júna mohli návštevníci za-
hrať hru boccia, šach či vyskúšať stropný 
zdvihák, veľmi potrebnú kompenzačnú 
pomôcku pre ľudí odkázaných na inva-
lidný vozík a tiež pochodovať spolu s ma-
žoretkami zo skupiny „Liliana“ na rezké 
tóny kapely Vajnoranka. Podujatie mo-
derovala Patrícia Jariabková a aktívny 
tandem pri oslovovaní okoloidúcich vy-
tvorila herečka Anna Šišková a mode-
rátor Milan Zimnýkoval junior.

 Aj nasledujúci, 11. jún bol zaujímavý. 
Aj tohto roku silné motory v ten deň pod-
porili slabé svaly. Organizácia muskulár-
nych dystrofikov v SR v spolupráci s mo-
torkárskymi klubmi a ostatnými motor-
kármi v ten deň vykonali motorkársku 
show pre verejnosť. Už po piatykrát sila 
ich motorov znela v súzvuku  s duchom 
oddaných motorkárov. Svalových 
dystrofikov prišlo podporiť približne 170 
motorkárov a asi 10 majiteľov športo-
vých áut. Ich jazda centrom Bratislavy sa 
začala  na parkovisku pred centrom 
AVION Shopping Parku a po absolvovaní 

svojho okruhu mestom sa tam vrátila. A 
bez nároku na honorár všetkým hrala ob-
ľúbená rocková kapela On The Road.

  Ani tentoraz  nechýbali koncerty Be-
lasého motýľa, na ktorých umelci  hud-
bou vyjadrili myšlienky tolerancie, empa-
tiu a podporili tak nezávislý život ľudí so 
svalovou dystrofiou.  Tohto roku na 12. 
ročníku Koncertu belasého motýľa v Bra-
tislave bolo námestie naozaj plné a zabá-
valo sa naozaj do posledného tónu celé-
ho koncertu. Detské publikum dostal do 
varu Miro Jaroš, milovníkov ľudovej 
hudby zaujal zasa SĽUK a Ľudový súbor 
Gymnik, citlivými tónmi svojich skladieb. 
Spevom pohladila obecenstvo Sima 
Martausová a návrat do 60. rokov si prí-
tomní užili s úžasnými hudobníkmi skupi-
ny The Cellmates a zábava sa vystup-
ňovala s hudobnými skupinami Heleni-
ne oči a Polemic. Koncert bravúrne 
moderoval opäť Roman Bomboš, 
známy z rádia Slovensko. Všetci účinku-
júci aj tentoraz vystupovali bez nároku na 
honorár.

 A 10. júna, sa v Piešťanoch uskutoč-
nil 2. ročník koncertu Belasého motýľa 
na podporu svalových dystrofikov. V ko-
munitnom centre ŽiWell bez nároku na 
honorár zahrala bratislavská skupina 
Longital. Celý výťažok zo vstupného pu-
toval na konto Belasého motýľa.

V ten istý deň sa začalo i ďalšie vý-
znamné podujatie: celonárodný beh - 
Štafeta Belasý motýľ na Štefánik trail 
2016, ktorá pokračovala 11. júna. Osob-
ný asistent Vít Nemeček, sa rozhodol 
pre svalových dystrofikov bežať v tričku 
„Bežím pre Belasého motýľa“ počas 
behu spolu s ďalšími  štyrmi účastníkmi 
štafety v noci z 10. júna na 11. júna od 
Bradla až po Devín bežal s posolstvom 

osvety o svalovej dystrofii. V tričkách s 
belasým motýľom, symbolom ľudí s 
ochorením svalová dystrofia, zabehli 140 
kilometrov.

 „Myslíme si, že ťažké dôsledky nášho 
ochorenia nás diskriminujú oproti iným 
pacientom, ktorým kompenzujú dôsled-
ky postihnutia aj jednoduchšie pomôcky 
a zdravotné poisťovne ich hradia v plnej 
výške“, uviedla A. Madunová. „Keďže 
sa nám nedarí už niekoľko rokov presadiť 
zmeny v úhradách zdravotníckych po-
môcok, verejná zbierka na ich doplatky je 
nevyhnutná, aby  mali ľudia s touto diag-
nózou možnosť získať kvalitnú, individu-
álne nastavenú pomôcku“, doplnil Jozef 
Blažek, koordinátor kampane Belasý 
motýľ. Kto, koľko a ako zbierka pomohla 
v minulých rokoch, sa verejnosť dočíta 
na www.belasymotyl.sk. Každý, kto by 
ešte tohto roku chcel podporiť verejnú 
zbierku Belasého motýľa, môže tak uro-
biť do 30. novembra tohto roku, ak 
pošle svoj ľubovoľný príspevok do zbier-
ky buď bankovým prevodom do Tatra 
banky, na číslo účtu: 
SK2211000000002921867476  alebo 
online, prostredníctvom  webovej strán-
ky: www.belasymotyl.sk. Prispieť sa 
však dá aj darcovskou SMS-kou do 
konca  tohto roka, ak napíšete do mobilu 
SMS s textom DMS MOTYL a pošlete ju 
na číslo 877, ktoré platí pre všetkých mo-
bilných operátorov. Cena darcovskej 
SMS správy je 2 €. Prispejete ňou na 
nákup špecifických pomôcok pre 
muskulárnych dystrofikov. Viac informá-
cií nájdete aj na www.donorsforum.sk. 
Doteraz OMD v SR z verejnej zbierky po-
mohla v 482- tich prípadoch.

 (mš)
 foto: OMD v SR

Dobrovoľníčky počas zbierky Dňa belasého motýľa 2016.
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 Takmer 50 známych slovenských 
osobnostní sa 21. júna tohto roku 
podujali splniť významnú úlohu, ktorú 
nazvali Misia 05. Vysadli na bicykle a 
vyrazili do bratislavských ulíc s túžbou, 
aby bol svet lepší a aby prostredníc-
tvom doručenia a predaja certifikátov 
ľuďom, ktorí si  ich objednali, získali  čo 
najviac peňazí na kúpu zdravotníckych 
pomôcok pre choré  deti, ktoré majú 
závážné zdravotné postihnutie. Zná-
mych cyklokuriérov prijal aj prezident 

Slovenskej republiky, Andrej Kiska.
 „Charitatívne podujatie MISIA 05 sa 

koná už piaty rok a odvtedy sa doň zapojilo 
200 osobností, ktorým nie je ľahostajný 
život detí a rodín v ťažkej zdravotnej a soci-
álnej situácii. Misia je o pomoci deťom a 
chceme, aby tento deň pomáhali všetci. 
Svojho známeho cyklokuriéra s certifikátom 
v hodnote 10 alebo 50 eur si ľudia v Brati-
slave mohli objednať telefonicky do práce 
alebo priamo domov. V prípade, že sa nie-
kto rozhodol pre certifikát s ešte vyššou 

cenou, mohol si vybrať svoju celebritu, ktorá 
mu certifikát priniesla osobne“, vysvetlil  
ambasádor tohto dobročinného projektu, 
scenárista a režisér Nikita Slovák. Jeho 
snahou bolo, aby sa do Misie 05 zapojila 
celá Bratislava a ľudia sa ňou inšpirovali na-
vzájom.

 Do charitatívneho projektu sa od prvého 
ročníka zapája nemálo známych ľudí. Tak 
napríklad, sa cyklokuriérkou už pred piatimi 
rokmi stala aj modelka Lucia Hablovičo-
vá. „Misia je moja srdcová záležitosť. Zapá-
jam sa do nej, pretože spolu s ďalšími mô-
žeme adresne pomáhať konkrétnym deťom, 
ktoré to naozaj potrebujú“. Počas uplynu-
lých ročníkov sa neraz stalo, že si  ju ľudia 
objednali ako prekvapenie, aby  im priniesla 
certifikát priamo do práce.

 Tento projekt vznikol v Českej republi-
ke. Jeho autormi sú: známy český herec 
Petr Forman a majiteľ kuriérskej spoloč-
nosti David Voverka, ktorí sa inšpirovali 
populárnym českým filmom: „Vratné láhve“. 
Obidvaja požiadali  N. Slováka, aby projekt 
šíril aj na Slovensku. „Myšlienka sa mi páči 
od samotného začiatku, kedy sme ešte v 
roku 2010 bicyklovali s kolegami rozpále-
nou Prahou. Bolo to naozaj náročné, ale 
vysoká vyzbieraná čiastka pre nás bola veľ-
kým zadosťučinením“, spomínala herečka 
Danica Jurčová, ktorá sa do Misie zapája 
každý rok. Bicyklovanie po Bratislave, 

Slávni kuriéri pred štartom tohtoročnej dobročinnej Misie 05.

Prvý raz bola na Misii 05 aj  televízna moderátorka Kveta Horváthová.

Misia 05 sa neodmieta
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podľa nej, dáva človeku poriadne zabrať. 
„Rada sa však bicyklujem a tak spájam prí-
jemné s užitočným. Najmä, keď sa nám 
každý rok darí vyzbierať viac a viac peňazí 
na dobrú vec“, dodala.  

 Tohto roku populárni cyklokuriéri vy-
štartovali na Misiu 05 z Magio pláže na Tyr-
šovom nábreží v Bratislave, kde sa vo ve-
černých hodinách uskutočnilo  zverejnenie  
sumy, ktorú sa im spoločne podarilo vy-
zbierať. Spoločne tentoraz vyzbierali  10 
721 eur. Ako prezeradila  konzultantka pro-
jektu Misia 05, Petra Nagyová, pomoc z 
tohtoročnej MISIE 05 sa dostáva 14-ročné-
mu Martinovi K. z Prievidze, ktorý potre-
buje nové chodítko. Diagnostikovali mu det-
skú mozgovú obrnu, ku ktorej sa pred nie-
koľkými rokmi pridružila epilepsia. Chlapec 
má postihnuté končatiny, nedokáže sedieť, 
chodiť a vie povedať len zopár slov. „Martin-
ka musím plienkovať, každý deň ho nosím 
do špeciálnej školy. Z roka na rok rastie a z 
chodítka už vyrástol. Preto potrebujeme 
nové. Čím je starší, tým viac je pre mňa na-
máhavé ho dvíhať“,  hovorí jeho mama.  
Pomoc sa dostáva aj  17-ročnej Sofii L. z 

Trnavy, ktorej tiež diagnostikovali detskú 
mozgovú obrnu. Keďže rodina býva na dru-
hom poschodí domu, ktorý nemá výťah, 
Sofiu je náročné vynášať na rukách. Aj preto 
by jej pomohol schodolez alebo stoličkový 
výťah. „Takáto pomoc pre nás znamená 
veľmi veľa. To, čo je pre druhých často sa-
mozrejmosťou, pre Sofiu nie je jednoduché. 
Každý deň ju vozíme do školy alebo von a 
preto, že je na vozíku, sú pre ňu schody 
veľká bariéra“, hovorí jej mama.

 Trojročný Tobias L. z Bratislavy sa na-
rodil predčasne. Od svojho narodenia 
musel podstúpiť niekoľko náročných operá-
cií. Chlapec trpí diagnózami ako hydrocefa-
lus, detská mozgová obrna a ťažké poško-
denie zraku. Výťažok z MISIE 05 putuje tiež 
aj  na jeho rehabilitačný pobyt,  ktorý je fi-
nančne náročný a bez pomoci dobrých ľudí 
by sa naň sotva dostal. Tobias ho už absol-
voval niekoľkokrát a zakaždým sa dostavili 
dobré výsledky.

 Vyzbierané peniaze z MISIE 05 venujú 
na kúpu zdravotníckych pomôcok aj ďalším 
deťom – 10-ročnej Natálii M. s diagnózou 
detská mozgová obrna, Želke C., ktorá má 
30 rokov a trpí sklerózou multiplex, 3-ročnej 
Martine D.  s diagnózou hypotómia, Niko-
lete G., ktorá je v ťažkej sociálnej situácii a 
ďalším zdravtone postihnutým deťom.

  „Podarilo sa nám prekonať rekord, vy-
zbierali sme viac ako po minulé roky. Navy-
še, tento rok sa do Misie 05 zapojilo veľa 

nováčikov, čo ma veľmi teší“, povedal am-
basádor projektu N. Slovák. Dodajme, že 
bol medzi nimi napríklad, aj herec Maroš 
Kramár, moderátorka Kveta Horváthová 
i spevák Peter Bažík. „Neviem, čo ma 
čaká. Do Misie 05 sa zapájam prvýkrát a 
veľmi sa teším na všetkých, ktorí si ma ob-
jednajú. Verím, že budem môcť doručiť čo 
najviac certifikátov a aj takto pomôžem s 
kolegami deťom, ktoré to potrebujú,“  pove-
dal M. Kramár.

 Cyklokuriéri za 5 rokov  tejto dobročin-
nej misie zažili aj kuriózne situácie. Naprí-
klad, D. Koller raz dostal za certifikáty nielen 
peniaze. Jedna darkyňa mu totiž pribalila aj 
paradajky, mrkvu a reďkovky zo svojej zá-
hrady. A čo sa týka dĺžky trás cykokuriérov, 
doposiaľ najdlhšie na  jednej z misií bicyklo-
val  zverolekár Vladimír Pagáč a hudobník 
Martin Valihora, keď obaja prekonali cestu 
z Bratislavy do Pezinka. Rekordmankami v 
predaji certifikátov sa zasa stali:  Bibiana 
Ondrejková a Veronika Lučeničová – 
Gabčová. A herečka Zuzana Tlučková, 
ktorá sa vlani na tejto misii zúčastnila prvý 
raz, dostala od kuchárok v jednej  základnej 
škole aj výslužku - dva plechy buchiet a 
jeden z nich venovala bratislavskému det-
skému domovu.

 (mš)
  foto: Milan Krupčík

Na obrázku je Sofia L. z Trnavy, ktorá získala vďaka cyklokuriérom príspevok na schodolez.

Distribúciu časopisu Humanita
v roku 2016 podporil CURAPROX.
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 Ľudia bez práce, ktorí majú problém s 
exekúciou, by v budúcnosti mali využiť osob-
ný bankrot alebo splátkový kalendár na to, 
aby sa bez obáv zamestnali. Tieto dve formy 
by sa mohli dostať do novely zákona, pomo-
cou ktorej sa bude dať i takto riešiť exekúcie. 
Pripravuje ju rezort spravodlivosti spoločne s 
rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako 
už dávnejšie upozornil minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny, Ján Richter, desaťtisíce 
ľudí sú pod exekúciou, ktorá im bráni  sa štan-
dardne  zamestnať.

 „Legislatívu pripravuje ministerstvo spravodli-
vosti a veľmi úzko spolupracujeme. Rysujú sa dve 
možnosti. Prvá možnosť je takzvaný osobný ban-
krot. Druhou možnosťou je zaviesť pre týchto ľudí 
takzvaný splátkový kalendár“, priblížil  J. Richter s 
tým, že po zavedení takéhoto kalendára by sa ne-
stávalo, že hneď nato, ako zadĺžený človek začne 
pracovať, okamžite príde exekútor a automaticky 
mu zoberie zarobenú mzdu. „Na základe splátko-
vého kalendára by sa mali stanoviť isté hodnoty 
odkiaľ – pokiaľ možno až v rozpätí piatich rokov, 
aby bolo motivačné pre pracovníka, ktorý je pod 
exekúciou, štandardne pracovať a nehľadať iné 
formy a obchádzanie zákona. Zároveň by sa plnila 
aj litera zákona a rozhodnutie súdu o vrátení peňa-
zí, ktoré človek dlhuje“, vysvetlil J. Richter. Podľa 
jeho slov, problém s nezamestnanými ľuďmi, ktorí 
majú „na krku“ exekúciu, je najvypuklejší najmä v 

krajoch s vyššou mierou nezamestnanosti. „Sú to 
hlavne tri kraje, Prešovský, Košický a Banskobys-
trický. Trošku to súvisí aj so sociálno-ekonomickou 
situáciou, že tu ľudia viac riskujú a využívajú pre-
važne nebankovky na branie si úverov, ktoré nie sú 
schopní uhrádzať “, domnieva sa minister práce.

 Problém s exekúciami však J. Richter nevníma 
len z pracovnoprávneho hľadiska a  zamestnanos-
ti. Problémy s dlhmi majú aj dôchodcovia. „Objavu-
je sa aj pri Sociálnej poisťovni. Týka sa veľmi veľké-
ho percenta dôchodcov. Evidujeme ich dokonca 
asi 70 000. Tam je to ďaleko zložitejšie. Prijali sme 
opatrenia, že minimálne do výšky životného minima 
musí dôchodcovi ostať dôchodok alebo príjem, ale 
aj napriek tomu, sú situácie oveľa zložitejšie a vo 
veľa prípadoch hrozí odobratie bytu, domu, čo je 
veľmi vážny sociálny problém, pretože postarať sa 
o takýchto ľudí aj z hľadiska štátu a samosprávy je 
veľmi finančne náročné“, priblížil J. Richter. Avizo-
val, že do novely zákona by mali byť zapracované aj 
pripomienky z Dozornej rady  Sociálnej poisťovne. 
„Účinnosť zákona by mala byť od 1. januára bu-
dúceho roka. To znamená, že reálne v jesenných 
mesiacoch pani ministerka spravodlivosti predloží 
novelu zákona do legislatívneho procesu“, dodal J. 
Richter.

 V súvislosti s exekúciami 14. septembra tohto 
roku Občianske združenie Slobodný občan roz-
behlo petíciu za zachovanie dôstojnsti života ľudí, 
ktorí sa ocitli v exekúcii. 

 „Chceme zabrániť šíreniu chudoby a samo-
vrážd pre exekúcie“,povedal člen petičného výboru 
Zdenko Jonek. V petícii dávajú, podľa jeho slov, 
ľuďom päť otázok, ktoré sa týkajú exekúcií. Naprí-
klad, či súhlasia s tým, aby vymáhanie dlhov ľudí 
bolo zverené novozriadeným štátnym exekútor-
ským úradom, ktorých odmena by bola vo výške 3 
percentá z vymáhanej sumy. Odôvodňujú to tým, 
že vytvorením inštitútu štátneho exekútorského 
úradu sa zabráni tomu, aby súčasní súkromní exe-
kútori doviedli dlžníka k sociálnej likvidácii a oboha-
covali sa na ňom. Podľa petičného výboru sú totiž 
v súčasnosti odmeny pre exekútorov vo výške až 
20 percent  z dĺžnej sumy.

Organizátori petície nesúhlasia s tým, že v sú-
časnosti je suma, ktorá musí človeku v exekúcii 
zostať, nastavená na životné minimum. Čiže aktu-
álne predstavuje 198 eur. Podľa nich je to  likvidač-
né a v petícii sa pýtajú, či ľudia súhlasia s tým, aby 
sa táto suma zvýšila na úroveň aktuálnej minimálnej 
mzdy, teda na 405 eur. Ďalej v petícii ľuďom polo-
žili i otázku, či súhlasia s tým, aby minimálny dô-
chodok nepodliehal exekúcii. Suma minimálneho 
dôchodku, ktorá je aktuálne 311 eur, je podľa nich 
pre dôchodcu nepostačujúca ani na pokrytie zák-
ladných potrieb.        Zdroj: TASR

 Dobrovoľníci a dobrovoľníčky ušili dve-
tisíc nosičov pre deti utečencov do konca 
mája tohto roku v rámci charitatívneho pro-
jektu „Domov na mame“.  Vďaka tomuto 
projektu už putovalo napríklad, pre utečen-
cov na srbsko-macedónske hranice a do 
Grécka vyše stovky takýchto textilných no-
sičov. Okrem pomoci migrantom, ponúka  
tento projekt aj pomoc obyvateľom Sloven-
ska, naprílad aj tým, ktorí majú pre hendikep 
problémy pri hľadaní zamestnania.  Takýto 
„domov na mame“ totiž dobre slúži na-
miesto kočíkov aj deťom čoraz viac sloven-

ských mamičiek.
 Nosiče šijú dobrovoľníci na verejných šitiach, 

od novembra minulého roku sa ich uskutočnilo 
viac ako dvadsať. V rámci projektu ich tiež vyrá-
bajú v chránených dielňach v Piešťanoch a Brati-
slave. „Chystáme spoluprácu aj s prešovským 
Krízovým centrom pre ženy, ktoré sú   obete 
násilia. Snažíme sa tú sieť rozširovať, pričom 
vďaka grantu od Výzvy k ľudskosti vieme za šitie 
alebo naučenie šitia dobrovoľníkov ponúknuť aj 
finančnú odmenu, a tak pomáhame na dvoch 
stranách“, hovorí jedna z autoriek projektu, Dana 
Kleinert.

 Nosiče sa prostredníctvom konkrétnych pre-
verených humanitárnych organizácií priebežne 
odvážajú priamo na miesta, kde sú najviac po-
trebné. Napríklad,  aj do Grécka. Tento charitatív-
ny projekt Domov na mame, ktorý zastrešuje 
SLOVAK FASHION COUNCIL, má sympatizan-
tov aj medzi známymi tvárami. Okrem iných, ho 
svojou aktívnou účasťou na verejných poduja-
tiach podporujú Lucia Hurajová, Henrieta Mič-
kovicová, Lujza Šrameková, Juraj Kemka, 
Richard Stanke, Ela Lehotská, Barbora Kar-
došová, Michal Hvorecký, Monika Kozelová, 
Zuzana Kizáková a Viera Dubačová.

Od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek 
má určovať s prihliadnutím na priemernú 
strednú dĺžku života. Znamená to, že vek 
odchodu do dôchodku sa bude predlžovať 
postupne o určený počet dní, ktorý sa sta-
noví každoročne, v závislosti od dynamiky 
vývinu priemernej strednej dĺžky života spo-
ločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistic-
kým úradom Slovenskej republiky.

 Počet dní, o ktorý sa dôchodkový vek predĺ-
ži, určí opatrením Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Prvýkrát bude opatrenie uverej-

nené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
najneskôr do 31. októbra 2016. Dôchodkový 
vek sa bude postupne predlžovať poistencom 
narodeným po 31. decembri 1954. Uvedené 
však neplatí všeobecne. Zákon stanovuje výnim-
ky. Predlžovanie dôchodkového veku sa nebude 
týkať poistencov narodených do 31. decembra 
1954, žien narodených do 31. decembra 1961, 
na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dô-
chodkového veku v závislosti od počtu detí, 
ktoré vychovali a poistencov, ktorým sa zacho-
váva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľa-

dom na počet odpracovaných rokov v zamest-
naní zaradenom do 1. pracovnej kategórie alebo 
do 1. alebo 2. kategórie funkcií. Informatívny vý-
počet aktuálneho dôchodkového veku možno 
nájsť na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. 
Pokiaľ sa na osobu vzťahuje nový spôsob urče-
nia dôchodkového veku, a teda jej dôchodkový 
vek zatiaľ nie je možné určiť, v informatívnom vý-
počte dôchodkového veku bude na túto skutoč-
nosť upozornená.

 Túto stranu pripravil: -mp-

Ľahší prístup k zamestnaniu

Odevné nosiče pre deti šijú dobrovoľníci

Vek odchodu do dôchodku sa predĺži

Všimli sme si:
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 Vlani odmietli povinné očkovanie svo-
jich detí stovky rodičov. V roku 2015  v Slo-
venskej republike evidovali 623 komplet-
ných odmietnutí povinného očkovania. 
Čiastočné odmietnutie, len proti niekto-
rým ochoreniam, bolo zaznamenané v        
1 131 prípadoch, ako uviedla  Martina Mer-
ková z Úradu verejného zdravotníctva SR. 
Vlaňajšia kontrola ukázala, že pod hrani-
cou 95-percentnej zaočkovanosti bolo oč-
kovanie proti osýpkam, mumpsu a ružien-
ke. Absolvovalo ho 93,9 percenta detí z 
ročníka narodenia 2013.  

 „Nižšia, než 95-percentná zaočkovanosť 
sa zistila v rámci základného očkovania proti 
osýpkam, mumpsu a ružienke v ročníku detí 
narodených v roku 2013 až v piatich krajoch“,  
upozornila M. Merková. V Bratislavskom kraji to 
bolo 90,1 percenta, v Trenčianskom 93 per-
centa, Banskobystrickom 94 percenta, Žilin-
skom 94,6 percenta a Košickom kraji 93,7 per-
centa. Poklesom zaočkovanosti pod uvedenú 
hranicu hrozí, podľa Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie, vznik epidémií tých chorôb, ktoré sa 
v našej krajine teraz vôbec nevyskytujú alebo 
sa vyskytli len ojedinele. Zaočkovanosť na 95 
percent stanovili za dostatočnú na zachovanie 
kolektívnej imunity, kedy sú v rámci populá-
cie zaočkovaných osôb chránené aj neočkova-
né osoby. Pokles zaočkovanosti proti osýp-
kam, mumpsu a ružienke pod 95 percentnú 
hranicu, znamená hrozbu vzniku epidémií osý-
pok“, uviedla M. Merková. Ochorenie sa v za-
očkovanej populácii vyzbrojenej protilátkami 
nemôže, podľa jej slov šíriť. V prípade, že sa 
nezaočkovaní nahromadia na určitom mieste, 
vznikajú tzv. vakcinačné diery predstavujúce 
terén na šírenie infekčných ochorení, doplnila.

 Okrem  tzv. MMR vakcíny, rodičia často 
odmietajú aj základné očkovanie hexavakcí-
nou, zahŕňjúcou zložky: proti záškrtu, tetanu, 

čiernemu kašľu, detskej prenosnej obrne, víru-
sovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazív-
nym infekciám. „Rovnako sa často odmieta aj 
očkovanie proti pneumokokovým invazívnym 
ochoreniam“, dodala ďalej M. Merková. Jed-
ným z dôvodov odmietania očkovania sú obavy 
rodičov z jeho nežiaducich účinkov. V roku 
2014 dostal Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
(ŠÚKL) 27 hlásení o podozreniach na nežiadu-
ce účinky vakcín, z toho 13 závažných. V roku 
2015 to bolo 45 hlásení, z toho 27 bolo závaž-
ných. „Tieto hlásenia nemenia známy profil ne-
žiaducich účinkov týchto vakcín“, uviedla  
Diana Madarászová z referátu pre komuniká-
ciu s médiami ŠÚKL. Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv zároveň pripomenul, že použitie týchto 
vakcín predstavuje ochranu pred ochoreniami.

 „V súčasnej situácii je dôležité zdôrazňo-
vať, že očkovacie látky používané v SR sú 
účinné a bezpečné. V prípade pokračovania 
klesajúceho trendu zaočkovanosti proti najzá-
važnejším ochoreniam detského veku, je 
možné očakávať návrat ochorení, ktoré v minu-
losti nezriedka spôsobovali úmrtia. Deti ale 
majú právo na ochranu zdravia a ani vlastní ro-
dičia by im toto právo nemali obmedzovať“, 
zhrnula M. Merková.

 Pravidelné povinné očkovanie detí sa na 
Slovensku vykonáva proti 10 infekciám: proti 
záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, 
vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým inva-
zívnym infekciám, pneumokokovým invazív-
nym infekciám, osýpkam, mumpsu a ružienke 
a je zo zákona povinné. Ak rodičia nedajú 
svoje dieťa zaočkovať, hrozí im pokuta. 
Vlani z tohto dôvodu bolo udelených 457 sank-
cií v celkovej sume 34 443 eur. „Cieľom verej-
ného zdravotníctva však nie je výber pokút, ale 
zabezpečenie ochrany zdravia pred závažnými 
prenosnými ochoreniami  najzraniteľnejšej časti 
populácie, ktorou sú nepochybne malé deti“, 

zdôraznila M. Merková.
 Potešiteľné  je, že na Slovensko prichádza 

nová, bezpečná vakcína proti šiestim infekč-
ným ochoreniam, ktoré ohrozujú najviac deti. 
Vyrobila ju svetová farmaceutická spoločnosť a 
je to jediná tekutá vakcína „6 v 1“ pripspôsobe-
ná na okamžité použitie, ktorá deti chráni pred 
záškrtom, tetanom, čiernym kašľom, hepatití-
dou B, detskou obrnou a invazívnymi infekcia-
mi spôsobenými vírusom Haemophilus influen-
zae typu b. Podľa Svetovej zdravotíckej organi-
zácie tieto ochorenia každý rok spôsobujú vyše 
1 200 000 úmrtí, najmä  deťom. Nová vakcína 
prináša niekoľko benefitov. Chráni pred šiestimi 
ochoreniami v jedinej dávke, čo je veľmi dobré 
najmä pre detských pacientov. Vakcína je v te-
kutej forme, pripravená na priame použitie v 
predplnených injekčných striekačkách a nevy-
žaduje si ďalšie riedenie ani zložitú prípravu, čo 
uľahčí prácu lekárom i zdravotným sestrám. 
Prináša vyššiu bezpečnosť a nižšie riziko nežia-
ducich reakcií, vďaka použitiu tzv. nebunko-
vých antigénov čierneho kašľa (pertussis) a 
inaktivovaného antigénu poliovírusu, v porov-
naní s očkovacími látkami, ktoré sa používali v 
minulosti. Klinické štúdie potvrdili priaznivý 
bezpečnostný profil vakcíny a silnú imunitnú 
odpoveď proti všetkým šiestim ochoreniam.

 „Sme radi, že už aj slovenským deťom je k 
dispozícii naša nová hexavalentná vakcína, 
ktorá je registrovaná vo viac ako 100 krajinách 
sveta a poskytuje vysokú mieru ochrany proti 
závažným detským infekčným ochoreniam. 
Skutočnosť, že sú na trhu dve hexavalentné 
vakcíny, znižuje riziko vzniku problémov pri vý-
padku jednej z vakcín a prináša stabilnejší prí-
stup k očkovaniu podľa schválenej očkovacej 
schémy“, povedala Beáta Kujanová, komuni-
kačná manažérka  výrobcu.

Povinné očkovanie je bezpečné a účinné
Lekár radí:

Nová vakcína „6 v 1“ ochraňuje deti pred týmito ochoreniami:
Detskou  obrnou, vysoko nákazlivým detským ochorením, ktoré môže spôsobiť trvalé ochrnutia a  až smrť. Vírusy detskej obrny sa veľmi 
ľahko prenášajú a infekcia obyčajne nastáva po požití kontaminovaných potravín alebo nápojov, podobne ako pri hepatitíde typu A.
Záškrtom (diftériou) – infekčným ochorením, ktoré spôsobuje zápalový proces na slizniciach.
Obyčajne má ťažký priebeh, ochorenie môže poškodiť nervy, čo spôsobí ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Priebeh môže skomplikovať 
aj zápal srdcového svalu, obrna mäkkého podnebia či iných svalov a poškodenie obličiek. Pred zavedením plošného očkovania patrilo ocho-
renie medzi hlavné príčiny detskej úmrtnosti.
Tetanusom - infekčným ochorením nervovo-svalového systému spôsobené baktériou Clostridium tetani, ktorej spóry sa nachádzajú v ľud-
ských i zvieracích výkaloch a tiež v pôde. Človek sa infikuje zavlečením spór do rany, kde produkujú toxín a ten sa krvou a lymfou šíri do 
centrálneho nervového systému. Ochorenie spôsobuje tŕpnutie šije, sťahujúce kŕče žuvacieho svalstva, šije a neskôr celého trupu.
Čiernym kašeľom (pertussis), čo je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dolných dýchacích ciest, ktoré sa prenáša kvapôčkovou infek-
ciou. Prejavuje sa typickým záchvatovitým kašľom trvajúcim aj 6 týždňov. Choroba je nebezpečná hlavne u malých detí.
Hemofilovými infekciami, ktoré spôsobujú najmä ochorenia horných a dolných dýchacích ciest, prínosových dutín a stredného ucha, no 
môžu spôsobiť aj ťažké infekcie ako je zápal hlasiviek, hrtanovej príchlopky, zápaly mozgových blán, sepsu, zápal kĺbov a iné. Prenášajú sa 
kvapôčkovou formou.Ťažké formy infekcie zanechávajú trvalé následky, najmä poškodenie sluchu, poškodenie mozgu.
Hepatitídou typu B, čiže  vírusovým ochorením, ktoré poškodzuje pečeňové bunky a tým spôsobuje zápalové ochorenie pečene. Vážne 
následky sú pozorované pri akútnej forme hepatitídy.                                                                                                              
 

Zdroj: TASR
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 Republiková centrála Združenia 
na pomoc mentálne postihnutým 
(ZPMP v SR)  aj tento rok prináša 
svojim členom a priaznivcom od sep-
tembra možnosti stretnutí, kurzov i 
obľúbeného klubu.

 Stretnutia sú pravidelné, bezplatné a 
určené pre ľudí s mentálnym postihnutím 
od 18 rokov.  Uskutočňujú sa na adrese: 
Štúrova v Bratislave. Každý, koho zaují-
majú, môže vyplniť prihlasovací formulár 
na webovej stránke stránke ZPMP v SR: 
http://www.zpmpvsr.sk a kontaktovať 
sa e-mailom na: zpmpvsr@zpmpvsr.sk, 
ako aj telefonicky.

 Zájmové kurzy
 Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym postih-
nutím, pod vedením kolektí-
vu  Republikovej centrály 
ZPMP v SR opäť otvára 
kurz fotografovania pre 
začiatočníkov. Záujemci sa  
naučia používať fotoaparát 
tak, aby každý účastník 
vedel, na čo sa využívajú 
tie-ktoré jeho funkcie, po-
zrie sa na svet i cez fotoob-
jektív – pôjde do terénu aj s 
vlastnýmfotoaparátom, aby 
tam urobil zaujímavé sním-
ky a na konci kurzu môže 
každý svoje pekné fotogra-
fie predstaviť verejnosti. 
Tento kurz bude každý  
štvrtok od 15. do 15.45 ho-
diny. Prvé stretnutie sa 
uskutoční už vo štvrtok, 29. 
9. 2016.Všetky materiály a 
pomôcky zabezpečuje 
združenie. Nie je pritom ne-
vyhnutne potrebný  vlastný 
fotoaparát.

 Stretnutia v klube
 Každý, kto sa chce stre-

távať s rovesníkmi alebo sa 
potrebuje poradiť či poroz-
právať o živote a o tom, čo 
ho trápi a zaujíma, naprí-
klad, aj na tému medziľud-
ských vzťahov alebo o tom, 
čo sa deje v spoločnosti, 
môže navštevovať aj pravidelné stretnutia 
klubu sebaobhajcov. A všetci tí, ktorí sa 
zaujímajú o tento klub, mali by zbystriť 
pozornosť: stretávať sa v tomto klube  
budú dve skupiny záujemcov.  V prípade 
zvýšeného záujmu, ZPMP v SR  môže 
zorganizovať aj tretiu skupinu.  Každá z 
nich sa však bude venovať trochu odliš-
ným témam. Počas stretnutí v klube sa 
možno rozprávať nielen o tom, čo koho 

trápi a zaujíma, ale aj o témach, o ktorých 
by sa účastníci chceli dozvedieť viac, o 
svojich plánoch, snoch a čo všetko musia 
urobiť, aby sa im splnili. Stretávanie v 
klube bude každý utorok od 16. do 17. 
Prvé také stretnutie sa uskutoční 20. sep-
tembra  2016.

 Každý, koho zaujímajú  problémy ľudí 
s mentálnym postihnutím a chce o nich  
rozprávať s inými ľuďmi a chcel  by aj po-
môcť tieto problémy riešiť, môže sa zú-
častniť na pravidelných stretnutiach po-
kročilých sebaobhajcov. Témami tých-
to stretnutí  bude: naučiť sa ako   vystu-

povať na verejnosti, aj ako reprezentovať 
ľudí s mentálnym postihnutím. Pokročilí 
sebaobhajcovia sa môžu  rozprávať o po-
trebách a problémoch, ktorým ľudia s 
mentálnym postihnutím v bežnom živote 
denne čelia. Okrem toho,  môžu sa roz-
právať aj o dobrých a silných stránkach 
ľudí s mentálnym postihnutím a aj o tom, 
ako by sa mohli a mali aktívne zapájať do 
života spoločnosti. Stretávanie pokroči-

lých sebaobhajcov sa uskutoční každú 
stredu od 16. do 17:, hodiny. Prvé takéto 
stretnutie bude 21. septebra 2016.

 Výtvarný salón ZPMP 2016
 Združenie na pomoc mentáne postih-

nutým sa dlhodobo usiluje oboznamovať 
verejnosť aj s výtvarným nadaním a spô-
sobmi, akými stvárňujú svoj svet ľudia s 
mentálnym postihnutím. Preto  každoroč-
ne organizuje aj výstavu Výtvarný salón 
ZPMP. Tohto roku túto výstavu otvorili v 
Ponitrianskom múzeu 9. septembra. Cel-
kovo sa do 21. ročníka tohto podujatia 
zapojilo 93 účastníkov z domovov sociál-

nych služieb, špeciálnych 
materských, základných a 
praktických škôl, miest-
nych združení a jednotliv-
cov z celého Slovenska.

 Ako pripomínajú orga-
nizátori zo Združenia na 
pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím, Výtvar-
ný salón je jednou z príle-
žitostí, ktorá pomáha 
rúcať bariéry a hľadať po-
trebné porozumenie 
medzi ľuďmi s postihnutím 
a širokou verejnosťou. Na 
výstave, ktorá potrvá do 
30. septembra, sa  pre-
zentujú kresby, maľby, 
práce z textilu, maľby na 
hodváb, výšivky, diela z 
hliny, dreva a iných prírod-
ných materiálov ľudí s rôz-
nym stupňom mentálneho 
postihnutia. Združenie na 
pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v SR v 
spolupráci so ZPMP v 
Nitre a Ponitrianskym mú-
zeom pri tejto príležitosti 
vyhlásilo i súťaž  výtvar-
ných prác ľudí s mentál-
nym postihnutím.

 Je pozoruhodné, že 
súťažné prehliadky výtvar-
nej tvorby ľudí s mentál-
nym postihnutím priťahujú 
pozornosť už 21 rokov. 

Stovky kresieb, malieb, keramických a 
textilných dielok sa predstavovali každo-
ročne najskôr v Bratislave a následne v 
ostatných rokoch aj v  Trenčíne, Martine, 
Malackách, Dunajskej Strede, vo Vranove 
nad Topľou, v Poprade, Nitre i Pezinku.
Tento rok sa súťažná prehliadka uskutoč-
ní v Ponitrianskom múzeu v Nitre a stojí 
zato, vidieť ju.

 (mš)
snímka: ZPMP v SR

Nové kurzy i výtvarný salón pre mentálne postihnutých
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 ĽudiaĽuďom.sk je nezisková organizácia, 
korej základom je prvý, úplne otvorený interne-
tový portál s online systémom darcovstva na 
Slovensku. Má prehľadnú databázu výziev a 
žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, ako aj 
právnické osoby s verejnoprospešným cieľom. 
Prioritami tejto organizácie je transparntnosť, 
adresnosť a efektívnosť. Portál ludialudom.sk 
má niekoľko samostatných platforiem. Darcov-
stvo cez tento portál je nielen transparentné a 
adresné. Všetky služby na portáli sú zadarmo. 
Proces darcovstva prostredníctvom portálu 
ľudia ľuďom je pod verejnou kontrolou.  Úspe-
chy tejto organizácie, ktoré boli viackrát ocene-
né,  krátko bilancoval  riaditeľ n.o. Ľudia ľuďom, 
Ronald Kyška a informácie poskytla časopisu 
Humanita manažérka tejto organizácie, Natália 
Báreková.

 
· Koľko finačných prostriedkov prostred-

níctvom portálu ľudia ľuďom.sk darovali obyva-
telia Slovenka za rok?

- Cez darcovský portál Ľudia ľuďom v roku 2015 
poslali darcovia viac ako 1 570 000 eur.

Ku dňu 4. 1. 2016 sme skonštatovali, že darcov-
ský portál ludialudom.sk má za sebou mimoriadne 
úspešný a aktívny rok. V medziročnom porovnaní 
bola  hodnota sprostredkovaných eur takmer trojná-
sobná a k uvedenému dňu prevýšila hranicu 1,5 mi-
lióna eur. Presnejšie, portá ludialudom.sk sprostred-
koval k 31.12. 2015 dary v celkovej výške                           
1 579 409,21 eur. Túto sumu sa podarilo dosiahnuť 
vďaka 64 498 darom od fyzických a právnických 
osôb. Portál ludialudom.sk prekonal ďalšiu rekordnú 
hranicu. Za rok 2015 naši darcovia venovali na 
ušľachtilé ciele dary v sume porovnateľnej darom za 
predchádzajúce štyri roky. Je to najlepší dôkaz toho, 
že náš cieľ stransparentniť a zefektívniť darcovstvo sa 
darí napĺňať. Počet darcov, ktorí využili náš web sa 
oproti roku 2014 strojnásobil. Darcovský portál ludia 
ludom.sk zaregistroval dokonca minulého roku viac, 
než 34 862 darcov.

· Na aké druhy výziev darcovia reagovali 
najviac?

V uplynulom roku tradične najviac rezonovali 
výzvy na pomoc jednotlivcom, ľuďom v núdzi alebo 
ľuďom s ťažkým zdravotným hendikepom. Rekord-
nou bola výzva na pomoc s nákladnou liečbou onko-
logického ochorenia Vladimíra Suchodolinského. 
Bývalý zástupca riaditeľa Vojenskej spravodajskej 
služby, ktorý poukázal na jej tunelovanie, dokázal 
zjednotiť verejnosť a výzva sa naplnila za neuveriteľné 
dva dni a suma darov prekročila hranicu 45 tisíc eur. 
Súdržnosť ľudí sa prejavila aj pri ďalších dvoch vý-
zvach. V oboch zasiahol rodiny veľmi ťažký osud. 
Rodine, ktorá z minúty na minútu prišla o strechu nad 
hlavou z dôvodu ničivého požiaru, prispeli darcovia 
sumou viac ako 12 tisíc eur. Druhej rodine, ktorá pri 
tragickej dopravnej nehode prišla o otca, oslovila tiež 
širokú verejnosť a darcovia tejto rodine prispeli 
sumou viac ako 5 500 eur.

· Môžte priblížiť čitateľom Vaše úspešné 
projekty pre ľudí v núdzi za hranicami Sloven-
ska?

- Darcovský portál ludialudom.sk spoluorganizo-
val viacero úspešných projektov. Cieľom „Veslovania 
pre Sýriu“ bola podpora utečencov na Blízkom vý-
chode. Podujatie organizovala Teologická fakulta Tr-
navskej univerzity so sídlom v Bratislave v spolupráci 
s portálom Ľudia Ľuďom. Organizátori plánovali vy-
zbierať 10 000 eur na výstavbu zdravotníckej kliniky 
pre utečencov pri kláštore Deir Mar Elian v Sýrii. Vý-
sledná suma však dosiahla  viac - 16 919 eur.

· Ktorú spoluprácu s portálom ludialudom.
sk na Vašich projektoch považujete za najúseš-
nejšiu?

Štyri konkrétne výzvy podporil sumou takmer 17 
tisíc eur aj mobilný operátor 4ka, ktorý sa rozhodol 
venovať celý výťažok z rezervácie zaujímavých tele-
fónnych čísel v prospech výziev na darcovskom por-
táli. Vďaka daru 4ky sa v Bratislave otvorilo rehabili-
tačné centrum pre deti s viacnásobným postihnutím 
a  ťažko chorý chlapec v ňom môže absolvovať reha-
bilitáciu, rodine v núdzi podala 4ka pomocnú ruku a 
4ka podporila aj hudobný talent mladého muzikanta 
zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalej vlani 
sa portál ludialudom.sk opäť stal partnerom projektu 
Detský čin roka. Vďaka online hlasovaniu o dobrých 

skutkoch malých hrdinov sa dozvedela i široká verej-
nosť. Až 36 475 hlasov rozhodlo o víťazovi Ceny ľudia 
ľuďom.sk. Laureátmi sa stal kolektív detí zo základnej 
školy v Prievidzi za pomoc svojmu hendikepovanému 
spolužiakovi.

Ďalším vydareným projektom je spolupráca s 
Fun rádiom na pomoc deťom v onkologických ne-
mocniciach v Bratislave, Banskej Bystrici a Koši-
ciach. Atraktívnymi benefičnými aukciami podporili 
osobnosti rádia zbierku, ktorá  prebieha a bude po-
kračovať až do decembra tohto roku. 

Okrem toho, aj v tomto roku pokračovala spolu-
práca  cez ludialudom.sk s televíziou JOJ a Nadáciou 
TV JOJ. Verejnosť si mohla na stránke                                   
vilo.ludialudom.sk registrovať „sny“ a zároveň diváci 
obľúbenej rodinnej televíznej relácie „V siedmom 
nebi“ pomáhali prostredníctvom portálu ludialudom.
sk  jednotlivcom a rodinám v núdzi, ktorých osudy 
spoznali na televíznej obrazovke. Celkovo im tak 
prispeli sumou 52 824 eur.

· Koľko ďalších výziev ste zaregistrovali na 
portáliĽudiaľuďom.sk ?

Na darcovskom portáli bolo zaregistrovaných 
vyše 501 aktívnych výziev na pomoc, ktoré môžu 
darcovia podporiť prostredníctvom elektronického 
bankovníctva, či už pomocou platobnej karty alebo 
internetbankingu. Portál ludialudom.sk je univerzálny 
on-line systém darcovstva, ktorý je otvorený pre 
všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Celý finančný 
príspevok, ktorý sa darca rozhodne venovať v pro-
spech výzvy, putuje konkrétnemu príjemcovi. Súčas-
ťou portálu sú samostatné platformy, ktoré pomáhajú 
sprostredkovať aj dobrovoľnícku prácu (dobrovolnici.
ludialudom.sk), organizovať benefičné aukcie (auk-
cie.ludialudom.sk) v prospech výziev z portálu, Únia 
nevidiacich (ÚNSS) v spolupráci s portálom ludialu-
dom.sk pripravila unikátnu dražbu predmetov, ktoré 
venovali špičkoví športovci, napríklad, modré tenisky 
olympijského víťaza M. Tótha. Výťažok dražby, ktorá 
sa uskutočňuje na internete od 18.9. do 14.10.2016, 
poputuje na konto zbierky Bliela pastelka.          

     pripravila: (mš) 

 Ľudia ľuďom.sk, nezisková organizácia a jej portál
Predstavujeme:

Kontakt:
ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
zriaďovateľ darcovského portálu www.ludialudom.sk 
Adresa: Borská 6,
              841 04 Bratislava
Registrácia: na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-23907/287/2009-NO.
 
(Zakladateľmi organizácie sú SK-NIC, a. s. a Centrum pre filantropiu, n. o.
Prevádzku portálu ako partneri podporujú o. i. SWAN, a. s., CNC, a. s.,
Združenie miest a obcí Slovenska a mediálni partneri televízia TA3, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, rodinka.sk, zdravie.sk, 
odpadnes.sk a gorila.sk.)
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 V tomto roku sa pri príležitosti 14. roční-
ka kampane Na kolesách proti rakovine  
uskutočnilo veľa kultúrnych a benefičných 
podujatí. Vo Zvolene, na viacerých miestach 
v Bratislave, Dunajskej Lužnej, Trenčian-
skych Stankovciach i vo Východnej.

 Pri príležitosti tejto kampane sa už tradične, 
tentoraz 21. augusta, konal aj slávnostný  koncert 
na lúke pod smolenickým zámkom. Počas toho 
nedeľného popoludnia organizátori, manželia 
Škrabákovci a samospráva obce aj so staros-
tom Smoleníc, Antonom Chrvalom, aj tentoraz 
ako po minulé roky, pozvali desiatky hviezdnych 
umelcov, aj začínajúcich spevákov a tanečníkov 
rôznych vekových kategórií, ktorí  vystúpili bez ná-
roku na honorár, aby podporili  boj proti rakovine 
a prispeli do verejnej zbierky Nadácia Výskum 
rakoviny.

 Ako priblížil program koncertu manažér Na-
dácie Výskum rakoviny, Ján Juráš: „Do organi-
zovania a najmä dramaturgie podujatia sa v tomto 
roku zapojili Otto Weiter s manželkou Andreou 
Fischer s podporou televízie SENZI TV. Okrem 
vlastných speváckych vstupov, O.Weiter a A.
Fischer sprevádzali celé podujatie v spolupráci s 
Norom Meszárošom. Tak si spolu s Nadáciou 
Výskum rakoviny uctili aj speváčku Evu Máriu 
Uhríkovú (1955-2007), Andrejkinu tetu a jednu z 
hlavných protagonistiek kampane Na kolesách 
proti rakovine v rokoch 2003 - 2007“.

 Popoludní areál patril deťom, ktoré sa učili 
tancovať s trnavskou skupinou VIP CREW pod 
taktovkou Dominiky Mirgovej. V hlavnom 
programe vystúpili desiatky účinkujúcich. Nechý-
bala dychovka Textilanka a Záhorienka ani 
country hudba Siedmy element, Ďuri a Stenly a 
ani zborový spev Čatajan a popová hudba s Ce-
leste Buckingham, The Carmines, Eva Mázi-
ková, Anna Šestáková, Jadranka a Robo 
Kazík.

 Výborný program bol aj  27. augusta v Micha-
le nad Žitavou popri 2. ročníku  športových, náuč-
ných a zábavných súťaží pre deti a najmä spoloč-
ný športový štart  „Na kolesách proti rakovine“. 
Zorganizoval ho v spolupráci so samosprávami 
obcí okresu Nové Zámky, neúnavný,  Roman 
Pilek, v areáli kultúrneho domu, kde sa uskutočnil 

aj benefičný koncert. Vystúpili na ňom hudobní 
hostia: Miro Švába, Michal Chrenko, hudbná 
skupina Grow a taneční hostia Phantoms Crew. 
Výťažok podujatia poputoval v prospech výskumu 
rakoviny.    

 Kampaň Na kolesách proti rakovine sa 2. 
septembra dostala aj do Hnúšte. Vďaka samo-
správe mesta Hnúšťa a organizátorom Nočného 
behu z Občianskeho združenia Horná Rimava, 
patrilo Námestie Janka Francisciho-Rimavského 
symbolickej jazde na akýchkoľvek kolieskových 
približovadlách (bicykle, kolobežky, trojkolky, od-
rážadlá, korčule, kancelárske stoličky, detské ko-
číky, vozíky pre telesne postihnutých, fúriky,...). 
Mesto ponúklo aj svoje bicykle tým, ktorí sa prida-
li k charitatívnemu  pelotónu a nemali svoje vo-
zidlá. Zaujímavé bolo aj vystúpenie majstra sveta v 
cyklotriale, Jána Kočiša. Súčasťou podujatia 
bola, samozrejme, zbierka pre Nadáciu Výskum 
rakoviny. Kampaň priamo v Hnúšti podporilo aj 
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa a Združený 
cirkevný zbor ECAV Hnúšťa - Brádno.

 V Považskom Chlmci, sa v sobotu 3. septem-
bra 2016  uskutočnilo podujatie Na kolesách proti 
rakovine v rámci 14. ročníka rovnomennej kampa-
ne. Zorganizovalo ho Občianske združenie Bu-
dúcnosť Považského Chlmca v spolupráci s Na-
dáciou Výskum rakoviny s podporou Žilinského 
samosprávneho kraja, pod záštitou jeho predse-
du, Juraja Blanára. Podujatie podporil aj majster 
Slovenska a reprezentant SR v cestnej cyklistike, 
Juraj Sagan. Najprv popoludní na detskom ihris-
ku pri kultúrnom dome zaznela zvučka kampane 
od Igora Bázlika, ako aj jej hymna: „Nájdi svoju 
nádej“ (ktorej hudbu zložil Ján Baláž a text napí-
sal Kamil Peteraj). Po uvítacích slovách vítal 
účastníkov jazdy na Kolesách proti rakovine sólis-
ta hudobnej skupiny ARZÉN, Jaro Gažo i 11-ná-
sobný majster sveta v zjazde na divokej vode, 
Jaroslav Slúčik, ktorý odštartoval symbolickú 
jazdu na pomoc onkologickým pacientom, ktorá  
skončila pri Poľovníckej strelnici na Chlmeckej ri-
viére, kde už čakalo na jazdcov občerstvenie, aj 
športové a zábavné hry. Podujatie podporil i býva-
lý reprezentant Slovenska vo futbale, Vlado La-
bant a objaviteľ Saganovcov, Peter Zánický.

 Dňa 10. septembra sa kolesá proti rakovine 

rozbehli opäť, a to vo Východnej. Uvítací program 
začal v areáli evanjelickej fary zvučkou kampane 
od I. Bázlika, ako aj jej hymnou a potom sa  už 
krútili kolesá proti rakovine v dvoch jazdách: 
„malá“ jazda ulicami obce (trojkolky, korčule, kolo-
bežky, odrážadlá, kočíky,  kolieskové stoličky) a 
„veľká jazda“ cyklistov z fary na železničnú stanicu 
a do amfiteátra. Záverečné podujatie Na kolesách 
proti rakovine sa uskutočnilo v Bratislave, 16. 
septembra. Vo všetkých uvedených mestách a 
obciach, počas programu kampane Na kolesách 
proti rakovine sa konala verejná zbierka pre Nadá-
ciu Výskum rakoviny na zakúpenie dôležitých prí-
strojov, ktoré „pohnú“ dopredu výskum a liečbu 
nádorových ochorení, a to kúpou Systému na 
produkciu ultračistej vody pre náročné kritické 
laboratórne aplikácie, ako sú genomika, proteo-
mika, molekulárna biológia a iné a aj Identifikač-
ného systému nádorových vzoriek a zariade-
ní s využitím 1D a 2D kódov. Prístroje využijú 
výskumníci v Ústave experimentálnej onkoló-
gie BMC SAV v Bratislave a ich práca bude 
prospešná onkologickým pacientom na celom 
Slovensku. Zbierku povolilo Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky.

 „Okrem podpory iným onkologickým pacien-
tom, pomôžeme aj mladému onkologickému pa-
cientovi, 13-ročnému Patrikovi z Východnej, kto-
rému museli pre rakovinové ochorenie amputovať 
nohu (podobne, ako paraolympijskému víťazovi 
Radovanovi Kaufmanovi, s ktorým sme pred 
14 rokmi začali krútiť kolesá proti rakovine). 

Hlavným cieľom podujatia však je: upozorniť 
širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnu-
tých ľudí a onkologických pacientov. Chceme za-
pojiť čo najviac detí, mládeže, aj dospelých do 
pohybových aktivít a propagovať aj zdravý životný 
štýl“, uviedol J. Juráš z Nadácie Výskum rakoviny, 
ktorá celé podujatie zorganizovala.

Margita Škrabálková
*Kolesá proti rakovine rozkrútila Nadácia 

Výskum rakoviny prvý raz v roku 2003 pod zášti-
tou paralympijského víťaza v cyklistickom šprinte 
v Sydney 2000, onkologického pacienta Radova-
na Kaufmana, ktorý počas prvého ročníka tohto 
podujatia  podľahol rakovine.

Kolesá proti rakovine sa opäť krútili

Športový štart kampane Na kolesách proti rakovine         
Foto: (TASR)

Prírodný amfiteáter bol počas koncertu Na kolesách                   
v Smoleniciach plný do posledného miesta.
Foto: Lukáš Valentovič (TASR)
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