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Nech im Drago pomáha

Čas ďakovania

Stalo sa tradíciou, že slovenskí paralympionici odchádzajú
na paralympijské hry s vlastným maskotom. Jeho námet sa už
tretíkrát zrodil v detskej výtvarnej súťaži Mesiac detskej tvorby,
ktorú každoročne organizuje Združenie Korytnačky v spolupráci s Nadáciou SPP a Slovenským paralympijským výborom. Krst
maskota sa nedávno konal v priestoroch Slovenského plynárenského priemyslu v Bratislave, ktorý je už piaty rok generálnym
partnerom slovenských paralympionikov. Krstnými rodičmi
maskota sa stali predseda predstavenstva SPP Philippe Boucly
a štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková. Autorkou námetu maskota Draga je štrnásťročná Andrejka Sasáková, ktorej kresbu spomedzi detských prác súťaže
hendicapovaných detí porota vybrala ako víťaznú. Andrejka je
žiačkou 5. ročníka špeciálnej triedy v Základnej škole s materskou školou v Helcmanovciach, v okrese Gelnica. Je skromná,
tichá, ale veľmi šikovná. Tento rok vyhrala aj v okresnej súťaži
„Vesmír očami detí“. Andrejkin námet prepracoval do súčasnej
podoby výtvarník Vladimír Král a rozkreslil ho aj do ďalších 10
motívov, ktoré predstavujú športy, v ktorých budú slovenskí reprezentanti súťažiť na XIII. paralympijských hrách v Pekingu.

Čas bilancovania úspechov, neúspechov, plusov a mínusov minulého roku je už dávno za nami a s nimi aj chvíle,
v ktorých sme si uvedomili, že sme zasa starší, skúsenejší,
múdrejší. Ale po bilancovaní prichádza zvyčajne aj čas ďakovania - niekomu za nádej, inému za inšpiráciu, dobrý
nápad, ktorý mnohým iným pomohol lepšie, dôstojne žiť a
mnohým za podporu a pomoc, ktorá prišla ako na zavolanie, neraz v poslednej chvíli. O niektorých z činov, za ktoré
patrí ich nositeľom vďaka, sme počuli a čítali v médiách.
Oveľa viac šľachetných, dobročinných skutkov však zostalo
verejnosti neznámych, takmer nikto nikde o nich nepočul
ani nečítal. Mnohé z nich by však nemali celkom zapadnúť
do zabudnutia len preto, že sú skryté často v tých nejneuveriteľnejších príbehoch, aké píše sám život. Mám na mysli skutky nekonečnej obetavosti, ľudskosti, odhodlania,
odvahy, trpezlivosti, pracovitosti a statočnosti. Za mnohé
sme nestihli poďakovať vôbec,
za niektoré sme ďakovali len
vduchu. Mnohokrát sa aj chceme aspoň slovami odvďačiť, ale
ten, kto si vďaku zaslúži, chce
zostať neznámy, anonymný
darca, podporovateľ či dokonca
záchranca života. Práve takéto
činy šľachetnej, nezištnej pomoci Slovenská Humanitná rada
Ivan Sýkora
každoročne vyzdvihuje a sníma
Prezident Slovenskej
z nich aj závoj tajomstva, ktohumanitnej rady
rým sú mnohé z nich zahalené.
Čas ďakovania Slovenskej humanitnej rady spojený
s udelením ceny Dar roka 2007 sa uskutočnil 17. júna tohto
roku. Nielen pre Slovenskú Humanitnú radu to bol veľký,
slávnostný deň, jeden z najkrajších v roku. Žiaľ, nikdy sa
nám, pochopiteľne, nepodarilo morálne oceniť všetkých,
ktorí by si ocenenie spoločnosti zaslúžili. Ani kronika najšľachetnejších činov zatiaľ neexistuje, hoci, mnohé z nich by si
boli zaslúžili záznam do nej, a to zlatým písmom.
Takmer každý deň chcú mnohí z nás opäť niekomu
za niečo aspoň ďakovať. A nielen preto, že sa to patrí. Často ide o skutok nesmiernej hodnoty, ktorý sa nedá vyčísliť
peniazmi, ktorého prospešnosť ukáže čas. Nezabúdajme
na to, keď sa staneme svedkami, ako niekto niekomu podal pomocnú ruku alebo poskytol materiálny či finančný
dar človeku, odkázanému na pomoc iných či dokonca
zachránil niekomu život. A keď zasa budeme o rok starší,
skúsenejší a múdrejší, spomeňme si na tých, ktorí pomáhajú, obetujú sa a nič za to nežiadajú želajúc si len, aby aj
tým, ktorým je zle, bolo raz lepšie, aby bol aj ich život krajší, kvalitnejší. Ak nám po prečítaní týchto riadkov napíšte
o takýchto ľuďoch a ich skutkoch hodných vďaky a pošlete
svoj návrh na ocenenie Dar roka 2008 Slovenskej humanitnej rade, urobíte dobre. Svoj návrh nám môžete poslať
hoci už aj dnes.

Pri príležitosti krstu maskota Draga vystúpili so svojím umením aj dva tanečné páry: Peter Vidašič s partnerkou Helenou
Kašickou a Ján Puchein s partnerkou Miroslavou Sekaninovou.
Peter Vidašič je známy z televízneho programu Bailando, kde
tancoval spolu s Alenou Heribanovou, moderátorkou krstu maskota. Je trénerom a vedúcim klubu TK Ellegance Košice. Členovia
tohoto klubu tancujú už dlhšie spoločne aj s vozíčármi a majú
z ich úspechov veľkú radosť. Na krste maskota nechýbali ani
športovci, ktorí na paralympiáde už v minulosti vybojovali zlatú
medailu. Boli to: Ján Riapoš, ktorý získal zlato v roku 2004 v Athénach v stolnom tenise, Ladislav Gáspár, takisto zlatý medailista
ako Ján Riapoš, Marek Margoč, ktorý priniesol domov zlato ako
víťaz v disciplíne vo vrhu guľou v roku 2004 na Paralympiáde
v Athénach, Alena Kánová, držiteľka zlatej medaily, ktorú získala
na Paralympiáde v Sydney v roku 2000 a Andrej Zaťko, ktorí získal zlatú medailu na Paralympiáde v Atlante roku 1996. Držíme
im palce, aby sa im z Pekingu podarilo doniesť ďalšie zlaté medaily. Nech im v tom aj Drago pomáha.
(mš)
Snímky: autorka
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Cena Dar roka 2007 už trinásty raz

Nezabudnuteľný deň

Primátor hlavného mesta Bratislavy, Andrej
Ďurkovský.

Bol krásny, slnečný deň, 17. júna
tohto roku. Pre Slovenskú humanitnú
radu, jej sympatizantov, vzácnych hostí a jej spolupracovníkov, ale najmä pre
hlavných laureátov, laureátov, ktorí si
prišli prevziať do bratislavského Primaciálneho paláca Cenu Dar roka 2007
a cenu Dar života, ale aj všetkých nominovaných na túto cenu, medzi ktorými
boli tentoraz aj rumunskí Slováci, konečne nadišli slávnostné, dlho očakávané chvíle.
Bol to nezabudnuteľný deň. Aj keď
je toto morálne ocenenie len symbolické, predsa bolo veľkolepé pozorovať a počúvať tých, ktorí si ocenenie z rúk prezidenta SHR, Ivana Sýkoru a riaditeľky Úradu
SHR, Evy Lysičanovej prevzali v Zrkadlovej

sieni. Dodajme, že to sú obetaví, skromní
a statoční ľudia, pre ktorých slová solidarita
a spolupatričnosť znamenajú veľmi veľa.
Pre prítomných, najmä však ocenených
zazneli na začiatku prekrásne tóny flauty
– zo skladby Andante et Scherzo od francúzskeho autora Phillipa Gauberta, ktorú
zahrala Martina Kostolanská, študentka
bratislavského konzervatória. Na klavíri
ju sprevádzala profesorka Konzervatória
v Bratislave, Katarína Vavrová. Keď znie
hudba (a tá na uvítanie bola naozaj nádherná), človek myslí na len niečo pekné. Ja som
si vtedy pomyslela, že asi v každom človeku
je skryté dobro. Každý ho rád prijíma, ale nie
všetci ho dokážu rozdávať bez zaváhania a
bez podmienok aj chorým, bezvládnym
a nešťastným. Tak, ako to urobili naši oce-

Prof. Katarína Vavrová (klavír), Martina Kostolanská (ﬂauta).

není. Všetkých prítomných, vzácnych hostí,
navrhovateľov, spolupracovníkov a sympatizantov Slovenskej Humanitnej rady po odznení hudby privítala dlhoročná moderátorka tohto podujatia, bezprostredná, milá
a prívetivá, Milena Čeganová, redaktorka
Slovenského rozhlasu.
Ako prvý všetkých pozdravil aj tentoraz
každoročný hostiteľ a priateľ Slovenskej humanitnej rady, primátor hl. mesta Bratislavy,
Andrej Ďurkovský: „Chcel by som sa poďakovať predovšetkým prezidentovi a celému
kolektívu Slovenskej humanitnej rady za to,
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Kristína Félová pri prevzatí Ceny Dar roka 2007 v kategórii právnická osoba.

Člen Čestnej komisie SHR pre Dar roka, rím.- katolícky kňaz Marián Červený.

Eva Lysičanová, riaditeľka Úradu SHR (vľavo) so vzácnymi hosťami, exprezidentom Michalom
Kováčom s manželkou Emíliou Kováčovou.
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že sa toto podujatie uskutočňuje. Je to pre
mňa podujatie, ktoré akoby opätovne prinavracalo duchovnú a morálnu hodnotu,
ktorá je skutočným, pravým darom, ktorý
chceme darovať z úprimnosti srdca. Chcem
vysloviť vďaku aj tým, ktorí dary darovali
a chcem vyjadriť želanie, aby táto dobrá
zvesť, táto správa o dobrých skutkoch, sa
vďaka vám všetkým šírila, nielen po celej
našej krajine, ale do celého sveta“.
Jeho povzbudivé a dojímavé slová
umocnili povznesenú náladu v sieni. A moderátorka, Milena Čeganová, na ne ihneď
odpovedala: „Môžem prisľúbiť, že tá dobrá
zvesť o dobrých ľuďoch pôjde aj cez Slovenský rozhlas“ a zdôraznila, že táto zvesť
sa bude šíriť naozaj nielen po Slovensku, ale
aj za hranice, do sveta, už aj preto, že medzi
ocenenými sú tentoraz aj Slováci žijúci v Rumunsku, v Novej Huti, Starej Huti, Bodoši,
Temešvári, Gemelčičke...“. Potom prítomným predstavila jedenásť členov Čestnej
komisie, ktorí rozhodli o udelení jednotlivých ocenení a vyzvala ThDr. Mariána Červeného, jedného z členov Čestnej komisie,
aby sa ujal slova.
Z jeho príhovoru nemožno necitovať
nasledovné: „Každý rok, keď sa tu stretávame, zavládne radosť z toho, že v našej
krajine žije veľmi veľa vzácnych ľudí. Bohužiaľ, musím sa znovu pozastaviť nad tým,
že napriek tomu, že sa veľmi veľa dobrých
skutkov urobí, ľudia sú niekedy akýsi pomalí
alebo niekedy aj leniví na to, aby na ne zareagovali. Hoci každý rok dostanem 50-60
listov, kde sa o dobrých skutkoch píše, je to
minimum z toho dobrého, hodného ocenenia, čo sa na Slovensku za rok udialo. Ale
predsa len, je to dobre, že sa toto podujatie
už trinásť rokov koná tak, že nie je spojené
s finančnými odmenami, ale morálnym
ocenením. Treba verejne vyzdvihovať aj
jednoduchých ľudí za ich dobré skutky, ktorými vedeli v pravej chvíli pomôcť druhým,
ktorí potrebovali pomoc, pre ktorých urobili a dali všetko, čo mohli, čo bolo v ich silách.
Preto chcem využiť túto príležitosť na to,
aby sme si viac všímali a viac poukazovali
na skutky dobra a ďakujem za listy tým, ktorí nás na tieto skutky upozornili. Keby každý,
čo len na jeden príklad vykonaného dobra
upozornil, naša spoločnosť by sa stala lepšia
a krajšia“.
Prítomným v Zrkadlovej sieni sa prihovoril aj prezident Slovenskej humanitnej rady, Ivan Sýkora. Jeho príhovor, ako aj
podrobnejšie informácie o všetkých nositeľoch morálnych ocenení Dar roka 2007 sa
dočítate v prílohe Humanita PLUS.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka a Valéria Zacharová

Na Valnom zhromaždení SHR s nádejou do budúcnosti

Nové voľby, nové výzvy
Takmer po dvoch rokoch, v sobotu, 21. júna tohto roku, sa v bratislavskom Šport hoteli na Junáckej 6, uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej humanitnej rady
(VZ SHR), na ktorom sa zúčastnilo
spolu 61 ľudí. Jeho prvoradou úlohou bolo zhodnotiť uplynulé volebné obdobie a zvoliť nové orgány
na ďalšie funkčné obdobie.
Verejným hlasovaním (zdvihnutím
ruky so zeleným hlasovacím lístkom)
48 zástupcov - riadnych členov SHR
zvolilo najprv 9-členné Predsedníctvo SHR, na čele ktorého potvrdili vo
funkcii prezidenta SHR Ing. Ivana
Sýkoru a vo funkcii viceprezidenta
MUDr. Jaroslava Hinšta, CSc., člena
vedeckej rady Fakulty špecializovaných zdravotníckych štúdií Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Ďalej sa uskutočnili aj voľby päťčlennej Revíznej komisie SHR, na čelo
ktorej bol zvolený Ing. František Vojtech a Grantovej komisie SHR, ktorej
predsedom sa stal PhDr. Štefan Matula.
Ako uviedla členka Revíznej komisie SHR, PhDr. Anna Eliášová, VZ SHR
schválilo aj Správu Predsedníctva
o činnosti SHR za obdobie od posledného Valného zhromaždenia
SHR, ktoré sa konalo v roku 2006
po súčasnosť. Zo Správy prednesenej

prezidentom SHR krátko uvádzame:
„Dnes má Slovenská humanitná
rada 176 členských organizácií. Od posledného Valného zhromaždenia SHR
pribudlo 6 členov a členstvo bolo
zrušené tiež 6 členom. Prijatí za členov SHR boli nasledujúce občianske
združenia: Provital, Margarétka, Gejzír, Kynologické združenie Ekojuventa, Združenie na pomoc mentálne
postihnutým Dúha a Zväz sluchovo
postihnutých. Slovenská humanitná
rada vstupuje do 19. roku svojej existencie a stále, za ťažkých podmienok,
sa snaží vytvárať podmienky pre svoju existenciu, ale aj existenciu svojich
členov. Snahy o ovplyvňovanie legislatívy SHR vždy považovala za jednu
zo svojich najdôležitejších úloh - vytváranie priaznivého prostredia v prospech zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných ľudí, podmienok pre
prácu dobrovoľníkov a ich organizácií.
Možnosti financovania ich aktivít sú
však čoraz zložitejšie“.
Prezident SHR je zároveň podpredsedom Rady vlády pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím, ale táto rada sa za ostatné dva
roky zišla iba raz. Jej najbližšie zasadnutie bolo určené na 24. júna tohto
roku. Na programe jeho rokovania bol
aj Návrh zákona o sociálnych službách a Návrh zákona o podpore so-

Vpredu vpravo Jozef Vrátil, zastupujúci na na Valnom zhromaždení SHR Občianske združenie AURA.
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Znovuzvolený prezident SHR, Ivan Sýkora pri
prednese Správy Predsedníctva o činnosti SHR
od roku 2006 po súčasnosť.

ciálneho začlenenia fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím
do spoločnosti. Všetci členovia SHR
môžu svoje konkrétne pripomienky k
uvedeným návrhom zaslať na e-adresu SHR: shr@changenet.sk alebo faxom: na číslo: 02/50 20 05 22, ako ich
upozornil aj prezident SHR.
Ako ďalej uviedol: „SHR spolupracuje s viacerými organizáciami. Napríklad, aj s Národnou radou občanov so
zdravotným postihnutím. Táto spolupráca pokračovala predovšetkým
v oblasti udržateľnosti organizácií
a v prospech ľudí so zdravotným postihnutím. „V roku 2007 sme Radu
podporili aj finančne, konštatujem
však, že naše snaženie neprinieslo želané a očakávané výsledky. Rovnako
pokračujeme v spolupráci aj s ďalšímí
organizáciami a rôznymi formami sa
snažíme podporovať ich snahy“.
Ivan Sýkora v Správe Predsedníctva SHR tiež uviedol: „Zapájame sa aj
do diskusie o ďalšom rozvoji mimovládnych organizácií na Slovensku. Záleží nám na tom, aby bola vytvorená
taká legislatíva, ktorá by podporovala
nezávislý a dlhodobý rozvoj neziskových organizácií, ktorý by umožňoval
napĺňať ich verejnoprospešné ciele“.
Mnohí občania SR sa na Slovenskú humanitnú radu obracajú s prosbou o radu alebo pomoc. Čo sa týka
rád a sú to najmä odpovede na otázky
o aplikovaní Zákona o sociálnej pomoci, SHR poskytuje kontakty na príslušnú členskú organizáciu SHR, v ktorej

Miroslav Drobný, e-Slovensko.

Monika Vrábľová, predsedníčka SZTP, diskutujúca.

Zástupca Občianskeho združenia Immobility, Ján
Straka

Zástupca Spoločnosti celiatikov Slovenska Jaroslav Haberern, diskutujúci.

Členka predsedníctva SHR, Slávka Zányiová.

by sa ten-ktorý zdravotne postihnutý
občan mohol zapojiť do spoločenského života a našiel tam pre seba odbornú radu či aj pomoc. Pri mnohých
problémoch vyžadujúcich si rady „naslovovzatého“ odborníka, je nad sily
SHR urobiť viac, než odporúčať občanovi inštitúciu, na ktorú sa môže obrátiť so svojimi špecifickými otázkami.
Aj o materiálnu a finančnú pomoc
sa v SHR zaujímajú ako právnické, tak
aj fyzické osoby. Od posledného Valného zhromaždenia v roku 2006, ale Róbert Brestenký, čestný člen SHR, diskutujúci.
aj v roku 2007, SHR získala a rozdelila
finančné prostriedky na 31 projek- tové kolá budú otvorené aj pre netov. Prostriedky pochádzali od firiem členov SHR a fyzické osoby a že bude
Procter & Gamble a Zentiva, za čo im akceptovať ich návrhy, ak neodporujú
SHR vyslovuje úprimnú vďaku v mene vypísanému cieľu a grantovým pravšetkých obdarovaných. Títo darcovia vidlám Slovenskej humanitnej rady. Aj
zverili SHR do správy svoje finančné v tomto roku pokračuje SHR v týchto
prostriedky za podmienok, že gran- aktivitách podporených z prostried-
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kov Zentivy a firmy Procter & Gamble,
potvrdil prezident SHR na Valnom
zhromaždení.
Ďalšiu službu, ktorú organizuje SHR
v spolupráci a za podpory Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je
distribúcia rehabilitačných a kompenzačných pomôcok z darov pochádzajúcich zo Švédska. Ide najmä o invalidné
vozíky, chodítka, barle, mobilné WC,
madlá, dekubitné matrace, niekdy aj
špeciálne polohovacie postele pre ležiacich pacientov. Každý rok prídu zo
Švédska na Slovensko tri kamióny s týmito pomôckami pre zdravotne postihnutých. Náklady financuje Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Na sobotňajšie Valné zhromaždenie SHR prišli aj zástupcovia pridružených členov SHR, ktorí mali
poradný hlas. Medzi hosťami bol aj
Róbert Brestenský, čestný člen SHR,
ktorý prispel zaujímavým príspevkom
do diskusie. Prínosom Valného zhromaždenia SHR však boli aj diskusné
príspevky viacero zástupcov členských organizácií SHR, napríklad, Moniky Vrábľovej zastupujúcej Slovenský
zväz telesne postihnutých.
V priebehu Valného zhromaždenia
SHR sa pre prítomných uskutočnila aj prezentácia aktuálneho a mimoriadne významného projektu Zodpovedne.sk,
v podaní Miroslava Drobného, predsedu organizácie e-Slovensko. Projekt
sa uskutočňuje v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, organizáciou UNICEF
na Slovensku, konkrétne Linkou detskej istoty, ako aj Slovenskou televíziou
a zameriava sa najmä na deti a mládež,
presnejšie na prevenciu kriminality
šíriacej sa cez internet. Tejto téme sa
bližšie venujeme aj na 26. strane Humanity.
Pripravila: Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Povedali to kvetom
Dvanásty ročník verejnej finančnej zbierky - Deň narcisov so
sloganom „Povedzte to kvetom“
prekonal očakávania organizátorov a príjemne prekvapil výškou
vyzbieraných prostriedkov nielen
v hlavnom meste SR v Bratislave,
kde dosiahol 5 533 923 korún, ale
aj v ďalších krajoch Slovenska.
Výsledok zbierky v SR k 28. aprílu
predstavoval čiastku hrubého výnosu 24 265 399 korún.

Výsledok zbierky sa postupne
preukázal z nasledovných príjmov:
v pokladničkách dobrovoľníkov
bolo spolu 23 233 632 korún, v rámci mobilnej zbierky na SMS čísle 848
v sieti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko sa vyzbieralo 891 630
korún, (výsledok je predbežný,
s možnou odchýlkou v tisícoch
Sk). Na účte Dňa narcisov pribudlo prostredníctvom anonymných
vkladov 140 137 korún. Rozloženie

nizačných zložiek LPR v rámci SR
na zabezpečenie regionálnych potrieb onkologických pacientov.
Liga proti rakovine dostala už
desiatky žiadostí o podporu vyššie uvedených oblastí. Ich posúdenie je v kompetencii odborníkov,
členov Generálnej rady LPR, ktorá
o ich podpore rozhodla na svojom
zasadaní v máji 2008. Po uspokojení prijatých žiadostí budú zvyšné finančné prostriedky použité
na programy a projekty, ktoré ideovo, organizačne a finančne zastre-

MUDr. Eva Siracká, predsedníčka Ligy proti rakovine.

Výška výnosu naznačuje, že
slogan 12. ročníka Dňa narcisov
bol zvolený správne. Nehovorili sa
veľké slová, neočakávali veľké gestá, ľudia svoju podporu vyjadrili ľubovoľným finančným príspevkom
a vytvorili tak reálny „balík“ pomoci,
ktorý Liga proti rakovine (LPR) vráti
spoločnosti späť v podobe pomoci
a organizovania verejnoprospešných projektov a programov, ako
aj konkrétnej podpory ľuďom s onkologickým ochorením.
Čiastka 24 265 399 korún predstavuje medziročný nárast zbierky
o 17,34 percenta. Tento výsledok
je zásluhou všetkých, ktorí zbierku
podporili a vyjadrili zmysluplnosť
projektov a ocenili celkové pôsobenie Ligy proti rakovine. Zároveň príspevkom vyjadrili, že si uvedomujú
potrebu podpory tých, ktorých sa,
žiaľ, nádorové ochorenie dotklo a
prejavujú zodpovednosť za svoje zdravie záujmom o prevenciu
a predchádzanie tomuto ochoreniu.

Partneri a dobrovoľníci Ligy proti rakovine a zbierky Dňa narcisov 2008.

výnosu Dňa narcisov 2008 podľa
jednotlivých krajov bol nasledujúci:
Bratislavský kraj 6 343 319, z toho
Bratislava dosiahla 5 533 923, Trnavský kraj 2 873 180, Trenčiansky kraj
2 473 143, Nitriansky kraj 2 488 482,
Banskobystrický kraj 2 251 927, Žilinský kraj 2 367 814, Košický kraj
2 319 231 a Prešovský kraj 2 116 536
korún.
Čistý výnos zbierky liga rozdeľuje už tradične do štyroch základných oblastí: podpora žiadostí
subjektov, ktorých činnosť úzko
súvisí s ochranou zdravia, prevenciou pred nádorovými ochoreniami a skvalitnením života onkologických pacientov, psychosociálna starostlivosť o onkologických
pacientov a ich rodiny, podpora
programov smerujúcich k rozvoju
výchovy, informovanosti a poradenstva; podpora činnosti orga-
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šuje priamo v súlade so svojím poslaním a v súlade s programovým
odporúčaním medzinárodných inštitúcií, ktorých je členom. O rozdelení financií každoročne informuje
verejnosť podrobne na stránke
www.lpr.sk a aj vo svojej výročnej
správe. Výnos tohtoročnej zbierky bude v plnom rozsahu použitý
do konca tohto roku.
(mš)
Snímky: autorka
A je tu ďalšia zbierka:
Od 15. júla môžete sumou 30.- Sk
podporiť výskum rakoviny zaslaním
darcovskej SMS na číslo 877 v sieti mobilných operátorov ORANGE
a T-MOBILE s textom DMS BEZME. Ide
o DMS-projekt Nadácie Výskum rakoviny: Beh pre život. Viac informácii na:
www.nvr.sk, www.darcovskasms.sk.
(re)

Lekár radí

Nenechaj svoj zrak na náhodu
Zákerné ochorenie – zelený zákal (glaukóm) - je príčinou oslepnutia čoraz viac ľudí, najmä v staršom
veku. Odhaduje sa, že v súčasnosti
je 6,7 percenta ľudí na celom svete
slepých z glaukómu a tento počet
z roka na rok rastie.
Ešte horšie je, že až polovica ľudí
na svete ani nevie, že má glaukóm, pretože toto ochorenie prichádza často
bez príznakov a prejavuje sa neskoro.
Odborníci očakávajú, že starnutie populácie prinesie so sebou aj zvyšovanie
výskytu glaukómu, a to: zo 60 miliónov
ľudí v roku 2010 na 80 miliónov v roku
2020. Cieľom Svetového dňa glaukómu bolo poslať ľuďom všetkých vekových kategórií jasný odkaz o prevencii
glaukómu a pomoci pri ochrane zraku:
„Pretože strata zraku je u glaukómových pacientov trvalá, musí byť toto
ochorenie diagnostikované a liečené hneď ako je to možné“.
Ako povedala MUDr. Erika Vodrážková, primárka Očnej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou SZU
v Bratislave na Antolskej 11 a prezidentka Glaukómovej sekcie Slovenskej
oftalmologickej spoločnosti: „Za rizikovú skupinu sa považujú najmä ľudia vo veku nad 40 rokov veku, ktorí
by mali pravidelne absolvovať komplexné očné prehliadky zahŕňajúce aj
dôsledné zhodnotenie očného pozadia a zmeranie vnútroočného tlaku“.
Prvý krok, ako vážnym následkom galukómu predísť, je vedieť o rizikových
faktoroch pre glaukóm a informovať
o nich lekára včas. Sú to nasledujúce
faktory: vyšší vek, zvýšený vnútroočný
tlak, výskyt glaukómu v rodine, krátkozrakosť a vysoký krvný tlak. V africkej
a ázijskej rase sa glaukóm vyskytuje
častejšie, než medzi ľuďmi bielej rasy.
Každému, kto toto riziko má, Svetová
glaukómová asociácia odporúča pravidelne chodiť na komplexné očné
vyšetrenie. Toto vyšetrenie zahŕňa
zmeranie vnútroočného tlaku (VOT),
vyšetrenie zrakového nervu a periférneho videnia. Meranie VOT by malo
byť opakované a zaznamenávané.
Vyšetrenie zrakového nervu znamená
zhodnotenie štruktúry terča zrakového nervu na očnom pozadí. Vyšetrenie
zrakového poľa – perimetria – je ziste-

Na obrázku sú účastníci tlačového podujatia „Zaostrené na glaukom“: primárka MUDr. Erika Vodrážková, Očná klinika SZU, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, FNsP Bratislava (v strede vpravo), MUDr. Sylvia
Ferková, PhD., Očná klinika FNsP Bratislava, Ružinov (v strede vľavo), MUDr. Richard Krč, Brand manager, Pﬁzer Luxembourg SARL, o.z. (vpravo) a PhDr. Margita Pechová, pacientka s glaukómom (vľavo).

nie aké má oko postranné videnie, t.j.
ako kvalitne vidí okolie, ktoré človek
dokáže očami vnímať. Perimetria dokáže odhaliť výpadky (skotómy) v niektorej oblasti periférneho videnia.
Známe sú dva najčastejšie typy
glaukómu: s otvoreným uhlom, pri
ktorom je VOT dlhodobo zvýšený,
z dôvodu zhoršeného odtoku komorového moku a glaukóm so zatvoreným uhlom, kedy je dúhovka príliš
blízko k odtokovému kanáliku. Ak postupom času VOT stúpa, zrakový nerv
trpí nedostatkom výživy a postupne
odumiera, čo spôsobuje slepotu, ktorá je v tomto prípade nezvratná. Žiaľ,
iba jeden rizikový faktor glaukómu
sa dá ovplyvniť – a tým je vnútroočný tlak. Glaukóm sa ale môže vyvinúť
aj bez zvýšenia vnútroočného tlaku.
Zvýšenie VOT spôsobuje hromadiaci
sa komorový mok – tekutina vypĺňajúca oko, ktorá, ak riadne neodteká, neustále poškodzuje zrakový nerv. Tento
proces však človek zväčša nezbadá,
preto bez pravidelného vyšetrenia oka
sa ani nedá zistiť zvýšenie VOT. Zmenu
k horšiemu zbadá pacient, ktorý má
glaukóm, často až keď má poškodený
zrakový nerv viac než na 40 percent.
Slepota však znamená u človeka
stratu nezávislosti, zhoršenie kvality jeho života. Zdravotná a sociálna
starostlivosť o pacientov s funkčnou
stratou zraku si vyžaduje oveľa viac
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prostriedkov než prevencia s pravidelným očným vyšetrením. Ako zdôraznil
britský univerzitný profesor oftalmológie Roger Hitching z Londýna: „V súčasnosti je rozhodujúce venovať
zdraviu očí zvýšenú pozornosť. V budúcnosti bude dôležité znižovať náklady na funkčnú stratu zraku spôsobenú aj starnutím populácie“ a na to
by sme nemali zabúdať.
Na otázku Humanity, koľko stojí
starostlivosť o pacienta s glaukómom
ročne a aké sú ekonomické náklady liečby a starostlivosti o pacientov
s glaukómom odkázaných na pomoc
iných alebo na pobyt v ústave, MUDr.
Erika Vodrážková uviedla, že podľa
dostupných štatistík v Spojených štátoch amerických v roku 2006 náklady na liečbu glaukómu predstavovali
celkove 2,9 miliardy dolárov. V SR sa
náklady na liečbu podstatne zvyšujú
aj kvôli tomu, že dnes sa už používajú
liečivá, ktoré sú kvalitné, ale drahšie.
Liečba nimi je pohodlnejšia, ale musí
byť pravidelná. Kvapky si pacient musí
kvapkať už len 1-krát denne a z pohľadu pacienta cena kvapiek sa pohybuje
od 800 do 1000 Sk a doplatok pacienta
predstavuje od 20 do 120 korún.
„Vážnosť tohto ochorenia spočíva práve v tom, že je poškodený
zrakový nerv a toto poškodenie je
ireverzibilné a multifaktoriálne. My
vôbec nevieme o príčine vzniku glau-

kómu, vieme len o celej sérii rizikových faktorov, ktoré súvisia s týmto
ochorením a práve v novom ponímaní je vnútroočný tlak považovaný
za vážny rizikový faktor. To, že nie je
presne známa príčina tohto ochorenia, znamená, že liečba sa zameriava
na odstránenie (elimináciu) týchto rizikových faktorov a je účinná vtedy,

ak sú včas diagnostikované zmeny
na zrakovom nerve alebo ak je včas
odhalený vysoký vnútroočný tlak.
Liečba potom spočíva v kontrole a regulácii vnútroočného tlaku, zvyčajne
lokálne aplikovanými liekmi (kvapkami). Dôležité je vyšetriť pacientom
vnútroočný tlak a terč zrakového
nervu. V rámci analýzy zrakového

nervu sa robia vyšetrenia zamerané
na topografiu, kde sa presne analyzujú štrukturálne zmeny na terči zrakového nervu“, vysvetlila MUDr. Erika
Vodrážková. Viac informácií možno
nájsť na www. zelenyzakal.sk.
Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Aktuálne

Pôrodnica pre budúcich vodiacich psov
na Slovensku
Problematika vodiacich psov zaujíma najmä zrakovo postihnutých
ľudí, z ktorých mnohí sú členmi Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
ale nielen ich. Našu pozornosť upútalo otvorenie prvej pôrodnice pre budúcich vodiacich psov, o ktorej nám
veľmi zaujímavo porozprávala Jarmila
Virágová, riaditeľka Výcvikovej školy
pre vodiacich psov v Bratislave. Tak
ako my, mnohí jej v súvislosti s touto pôrodnicou kládli mnoho otázok.
Najčastejšie o tom, odkiaľ pochádzajú šteniatka, budúcich najlepších pomocníkov a sprievodcov nevidiacich
na Slovensku.
„Do roku 2007 sme šteniatka naozaj
kupovali iba od chovateľov, ktorých zvieratá sa nám už v minulosti osvedčili. Situácia
sa však nedávno zmenila“, zdôraznila J. Virágová a pokračovala: „Vďaka Lion´s klubu
Bratislava-Pressburg, District 122, sa uskutočnila 21. apríla tohto roku v Jakubove
kolaudácia chovnej stanice s pôrodnicou
pre budúcich vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. A tak
už konečne máme vlastné malé chovné
centrum, malú pôrodnicu a tri vyhrievané
kontrolné boxy pre mladých psov. Budú
mať genetické predpoklady, povahové aj
zdravotné, pre prácu vodiaceho psa. V konečnom dôsledku tak budeme produkovať viac kvalitných zvierat. Prvá chovná
sučka pochádza z Austrálie, druhou je
jedna z jej dcér. Tretiu sučku sme priviezli
v januári tohto roku z Austrálie. Ale chovné psy na tieto účely v našej republike
nie sú, za partnermi sučiek treba cestovať
do štátov, kde psa na tieto účely majú. Aj
tu naozaj veľa znamená slovo genetika.
V tomto prípade platí doslova, že nezáleží
na kráse, ale na povahe a my máme teraz možnosť výberu kvalitnej genetickej

Prvú pôrodnicu pre vodiacich psov pri Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska skolaudovali
apríli tohto roku v Jakubove.

predispozície. Do chovu idú len špeciálne
šľachtené zvieratá s vybranými vlastnosťami. Na vysvetlenie: plemeno labrador je
na Slovensku známe ako poľovné plemeno. Dnes je to však už spoločenské plemeno, ktoré má výborný čuch, veľmi dobre
aportuje, je veľmi pohyblivé. Ale na vodenie niektoré psy nie sú vhodné. Preto sa
na celom svete chovatelia snažia o to, aby
sa vytvorilo vlastne „plemeno v plemene“.
Naše vodiace psy sú vyrovnanej povahy,
sú úplne neagresívne a ochotné pracovať
pre človeka kedykoľvek, aj v noci. V Medzinárodnej federácii škôl vodiacich psov sa
združuje vyše 60 škôl, za účelom výmeny
skúseností, aj genetického materiálu. My
sme na Slovensku mali to šťastie, že Lion
Klub nám v tomto pomohol a založili sme
vlastnú chovnú stanicu na Slovensku. To
znamená, že naši klienti budú dostávať
vodiace psy vysokej kvality a vieme im to
naozaj garantovať. Školy vodiacich psov
z Veľkej Británie, aj škola z Austrálie nám
v tom pomáha, ako aj škola vo Švajčiarsku
a Írsku. Táto spolupráca je naozaj celosvetová. Každý sa ma pýta, kto bude partner
našej chovnej sučky? Nepoviem krajinu
Slovensko. Nemali sme inú možnosť ako
vycestovať. Prvé šteniatka na Slovensku
sú potomkovia sučky Bronky z Austrálie.
Ich otec pochádza z Ameriky. Druhé šte-
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Jarmila Virágová, riaditeľka Výcvikovej školy pre
vodiacich psov a Branislav Mamojka, predseda
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri
príležitosti prezentácie prvej pôrodnice pre budúcich vodiacich psov v SR.

Prvé šteniatka, budúce vodiace psy, ktoré sa narodili už na Slovensku v Jakubove.

niatka sú tiež deti Bronky, ktorých otcom
je ale švajčiarsky pes. Šteniatka sú pod
veľmi prísnou kontrolou. Aj ďalej budme
nosiť zo zahraničia vynikajúci genetický
materiál, aby sme u našich psíkov dosiahli
všetky kritériá vodiaceho psa“.
Margita Škrabálková
Snímky: archív

Predstavujeme
Spoločnosť pre pomoc
pri Huntingtonovej chorobe na Slovensku
Už 14. rok,
takmer od svojho
vzniku v roku 1994,
je dobrovoľná mimovládna organizácia s názvom Spoločnosť pre pomoc pri
Huntingtonovej chorobe - SPHCH (The
Slovak Huntington Assotiation) aj riadnym členom Slovenskej humanitnej
rady. Hoci sídli v Hnúšti, má celoslovenskú pôsobnosť a v začiatkoch svojho
pôsobenia sa jej podarilo vybudovať aj
medzinárodné členstvo v International
Huntington Assotiation (IHA). Nemalú
zásluhu na tom má aj Jana Pavlíková
(predsedníčka SPHCH), ktorá stála pri
zrode tejto organizácie a ktorú sme
oslovili s otázkou:
Čo znamená Huntingtonova choroba a ako vplýva na formovanie súčasných cieľov vašej spoločnosti?
Huntingtonova choroba (HCH) je veľmi závažné, genetické, neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa začína spravidla
na vrchole produktívneho života človeka,
medzi 35. až 45. rokom veku. Prejavuje sa
mimovoľnými, nekontrolovanými pohybmi, ktoré postupne obmedzia pohyblivosť pacienta, jeho schopnosť komunikovať i prijímať potravu. Zároveň u neho
dochádza k psychickým poruchám
a v dôsledku toho aj k zmenám v správaní sa. Jeho mentálna kapacita sa znižuje
s postupom devastácie fyzických a duševných schopností a vedie k jeho úplnej
závislosti od pomoci iných. Kvôli takému
stavu sa chorý i jeho rodina často dostáva do izolácie. Preto od začiatku je cieľom
Spoločnosti pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe prelomiť túto izoláciu.
Ako sa vám to darilo na začiatku
vášho pôsobenia a ako sa vám to darí
dnes?
Prelomiť izoláciu rodín postihnutých
Huntingtonovou chorobou je behom
na dlhé trate. Tieto rodiny zmýšľajú rôzne,
buď pociťujú ochorenie a jeho riziko dedičnosti vo svojej rodine ako nejaký trest,
alebo hanbu. Len málo rodín prijíma
Huntingtonovu chorobu a jej dôsledky
ako fakt, o ktorom treba rozprávať. Stále
je veľmi ťažké prelomiť bariéru uzavretosti v samotných rodinách.

Začínali ste s počtom členov 16
a so sociálnym záberom asi päťsto
ľudí. Aká je dnes vaša členská základňa? Máte v SR aj pobočky?
Začínali sme s malým množstvom
postihnutých rodín, ktoré reagovali
na výzvu vtedajšej primárky genetiky
v Banskej Bystrici, MUDr. Marty Kvasnicovej CSc. Vzhľadom k etickej problematike
tak závažného genetického ochorenia
ako je Huntingtonova choroba, môžeme
samotné rodiny oslovovať len nepriamo
a to tým, že ich genetik alebo neurológ
upozorní na naše občianske združenie.
Samozrejme k tomu slúžia aj letáčiky
a časopis, ktoré vydávame a informácie
o nás nájdu rodiny aj na internete. Dnes
máme vyše sto členov a pobočky nemáme, pretože naši členovia sú jednotlivo
roztrúsení po celom území Slovenska.
Pred 14 rokmi sa odhadovalo, že
na Slovensku pripadá päť chorých
na Huntingtonovu chorobu na stotisíc
obyvateľov SR. Ako je to s výskytom
tohto dedičného ochorenia na Slovensku v súčasnosti?
Nielen na Slovensku, ale celosvetovo
štatistický priemer je: jeden postihnutý na desaťtisíc obyvateľov a rizikových
(ktorí gén mohli zdediť) je až trikrát viac.
Teda stále sa predpokladá, že na Slovensku je asi 500 postihnutých a 1500 rizikových osôb. Keďže genetické ambulancie
nám nemôžu poskytovať údaje o svojich
pacientoch, presné čísla nevieme.
Veda a aj medicína sa rozvíja veľmi rýchlo a v mnohých smeroch dosahuje významné úspechy. Možno v tejto súvislosti dnes hovoriť o úspechoch
aj v liečbe Huntingtonovej choroby?
Aj keď výskum Huntingtonovej choroby pokročil, stále je to nevyliečiteľná
choroba, dajú sa len zmierňovať jej príznaky. Najväčšie úspechy sú v prevencii,
a to v možnosti testovania. V roku 1993
bol identifikovaný gén, ktorý spôsobuje
toto závažné ochorenie. Pri testovaní sa
však musia dodržiavať etické postupy
a pravidlá, ktoré vydala IHA (Medzinárodná Huntingtonova asociácia) a my ako jej
členovia ich tiež dodržiavame.
Ako vieme, veľmi dobre spolupracujete s Domovom sociálnych služieb
v Čelároch - Kirti, kde žijú aj ťažko
postihnutí pacienti Huntingtonovou
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chorobou. V tomto roku si tento domov pripomína už 55. výročie svojho
založenia. Ako je to s plánovaným vybudovaním samostatnej jednotky pre
pacientov s Huntingtonovou chorobou v tomto zariadení?
Domov sociálnych služieb Čeláre
- Kirť je domov pre 140 mužských pacientov, preto s umiestnením mužských
pacientov s HCH nie je problém. Pre ženy
s Huntingtonovou chorobou je už vybudovaná samostatná jednotka v tomto
domove.
Zostávajú pacienti s Huntingtonovou chorobou aj v posledných štádiách choroby v domácom prostredí?
Aká je, podľa vás úroveň starostlivosti, ak sa o nich stará rodina a prípadne
domáca opatrovateľská služba?
Väčšinou sa (aj v zahraničí) preferuje starostlivosť v domácom prostredí.
Pacienti sú totiž značne viazaní na svoju
rodinu a domáce prostredie. Veľmi zle
znášajú akékoľvek vybočenie z ich každodennej starostlivosti - akéhosi pravidelného rituálu. Starostlivosť o pacientov
v posledných štádiách si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť a aj keď domáca
opatrovateľská služba je určite kvalifikovanejšia, máloktorá z týchto rodín si
môže dovoliť zaplatiť 24-hodinovú kvalifikovanú opateru.
Máte informácie o tom, ako je to
v súčasnosti s domácou a ústavnou
starostlivosťou o chorých na Huntingtonovu chorobu v zahraničí? Napríklad, v Českej republike a iných krajinách?
V Českej republike majú veľmi dobre vytvorenú sieť odborníkov. Majú požičovňu pomôcok (polohovacích kresiel
a lôžok) pre kvalitnú starostlivosť o pacientov v domácom prostredí. Stále sa
im ale nedarí nájsť zariadenie, ktoré by
sa špecializovalo na starostlivosť o postihnutých Huntingtonovou chorobou.
Vo veľkých krajinách, napríklad: USA,
Austrália, Holandsko, Nemecko a podobne majú špecializované zariadenia,
kde buď celé budovy alebo ich časť je
pre pacientov s Huntingtonovou chorobou. Sú tam vysoko špecializovaní
odborníci, majú špeciálne vybavenie,
veľmi dôkladne sa pacientom venujú,
aby sa cítili čo najlepšie. A to všetko
robia pre ľudí s veľmi zriedkavým a nevyliečiteľným ochorením. Pre domácu
starostlivosť majú vytvorenú sieť koordinátorov a odborných sestier, ktoré dochádzajú do jednotlivých rodín
a pomáhajú so starostlivosťou o po-

stihnutých i s vybavovaním rôznych
záležitostí.
Je známe, že každoročne organizujete víkendové pobyty pre pacientov s Huntingtonovou chorobou
a členov ich rodiny. Aké sú vaše plány
tohto roku?
Organizovanie víkendových stretnutí je veľmi nákladné a my, tak ako asi
každé malé občianske združenie, zápasíme z finančnými problémami. Preto sme
sa tohto roku museli rozhodnúť či inves-

tovať do víkendového stretnutia alebo
do vydania brožúrky o fyzioterapii pre
postihnutých Huntingtonovou chorobou. Rozhodli sme sa pre brožúrku. Preto,
že je veľmi dôležité naučiť rodiny správnu
fyzioterapiu, s ktorou treba začať už v začiatkoch ochorenia a pravidelným cvičením sa dá podstatne predĺžiť a zlepšiť
kvalita života pacienta s Huntingtonovou
chorobou.
Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Kontakt:
Spoločnosť pre pomoc
pri Huntingtonovej chorobe
Klokočova 737
981 01 Hnúšťa
Telefón: 047/5423856, 0915800155
E-mail: huntington@slovanet.sk
Web: www.sphch.sk
Bankové spojenie:
VÚB banka v Rimavskej Sobote
Číslo účtu: 50735312/0200
IČO: 31930841

Napísali nám

Amarylka s jedným listom
V Malokarpatskom osvetovom
stredisku v Modre sa nedávno konalo výberové kolo recitačnej súťaže Beniakove Chynorany pre dva
kraje – Bratislavský a Trnavský. Je
potešiteľné, že vo veľmi silnej konkurencii zväčša výborných recitátoriek, čestne obstáli aj dve členky
druhej Literárno-dramatickej dielne Divadla poézie Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej
republiky so sídlom v bratislavských Krasňanoch, ktoré je členom
Slovenskej humanitnej rady.
Sestry Zuzana a Natália Eibenové
si vybrali súbory básní členky Divadla
poézie Ruženy Šípkovej z jej debutu
Popoluška s názvami Svetaskúsená
a Amarylka s jedným listom.
Každá porota má však vlastný
umelecký vkus. A hoci boli len dve
poroty, v názoroch na úroveň tvorby
súčasných autorov sa diametrálne
rozchádzali - ako v Modre, na Beniakových Chynoranoch, tak aj a na 53.
ročníku Hviezdoslavovho Kubína.
Predsedníčka poroty Hviezdoslavovho Kubína, Jaroslava Čajková,
vysoko vyzdvihla literárnu úroveň
a dramaturgiu poézie Ruženy Šípkovej (s tým, že uverejní dvojstranu
z jej tvorby pre recitátorov v odbornom časopise Javisko). Marcel Šustek,
predseda poroty Beniakových Chynorian, mal ale značne protichodný názor. Jaroslava Čajková vítala autorov,
ktorí recitujú svoju vlastnú tvorbu
a oceňovala ich decentný recitátorský odstup. (Tri členky Divadla poézie
Bohuslava Vargová, Ružena Šípková
a Eva Kopúnková získali v okresnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína prvé tri
miesta za poéziu a tretie miesto za recitáciu prózy. Prvé miesto v krajskej

súťaži s postupom na celoslovenské
kolo vyhrala v konkurencii známych
autorov a recitátoriek prednesom
vlastnej tvorby Bohuslava Vargová.)
Nemožno nedodať, že Beniakove
Chynorany majú svoje nóvum. Na XV.
Slovenskom festivale poézie – Beniakove Chynorany 2008 sa otvoril
program Oslovení poéziou, v ktorom
autori recitovali vlastnú tvorbu. A tak
nakoniec ústredná komisia vybrala aj
Bohuslavu Vargovú a Ruženu Šípkovú
na celoslovenské kolo.
I keď hodnota umenia je ťažko
merateľná a zaváži pri jej určovaní
osobný vkus, názory a postoje – kvalita si vždy nájde nejakú cestičku, ako
sa presadiť.
Naše štyri recitátorky z dielne
i z Divadla sa pripravujú na ďalšie recitačné súťaže – Vansovej Lomničku
(pridala sa k nim aj ďalšia členka Lucia
Branická) a každý účastník dielne vystúpi aj na 54. ročníku Hviezdoslavov-

Ružena Šípková, členka Divadla poézie KZNE
SR, na výberovom kole Beniakových Chynorian
v Modre.)

ho Kubína. A možno predpokladať, že
viacerí z nich sa z týchto súťaží vrátia
s vavrínmi.
Bohuslava Hábovčíková
Snímky: autorka

Sestry Natália a Zuzana Eibenové na výberovom kole Beniakových Chynorian.
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Blíži sa NON-HANDICAP a Slovmedica 2008
V dňoch 7.- 9. októbra tohto
roku sa v bratislavskej Inchebe opäť
uskutoční výstavné podujatie NONHANDICAP a Slovmedica s dlhoročnou tradíciou, kde si „prídu na svoje“ nielen výrobcovia mnohých
moderných zariadení a produktov
pre zdravotne postihnutých, ale
aj členovia mnohých občianskych
združení zameraných na pomoc
zdravotne a telesne postihnutým
občanom SR.
Na 6. ročníku výstavy pre zdravotne postihnutých Non-handicap 2008
bude možné uvidieť prístroje a pomôcky pre telesne a zrakovo postihnutých, pre osoby s vnútornými chorobami, vybavenie pre bezbariérové
stavby, autá upravené pre zdravotne
a telesne postihnutých, služby spojené
s kúpeľnou, masážnou, aj relaxačnou
terapiou, opatrovateľské, stravovacie
služby, prezentovanie diétneho stravovania, starostlivosti o starších občanov, služieb zdravotných poisťovní, ale
aj program mimovládnych organizácií,
ktoré pomáhajú zdravotne postihnutým a chorým.
Organizátori pripravujú v rámci
sprievodného programu viacero konferencií. Jedna z nich má názov: „Aktu-

álne témy slovenského zdravotníctva
týkajúce sa jeho organizácie, odborného a technického zabezpečenia
zdravotníckych služieb vrátane nových technológií v diagnostike a terapii, informatizácia zdravotníctva,
národné programy zdravia, lieková
politika a nové technológie“. Na jej
príprave sa zúčastňujú: Ministerstvo
zdravotníctva SR, Slovenská lekárska
komora, Slovenská zdravotnícka univerzita a Národné centrum zdravotníckych informácií.
Členovia prípravného výboru navrhli aj panelovú diskusiu v rámci Národných programov prijatých vládou
SR na témy: Transplantačný národný
program, Program duševného zdravia zameraný na prevenciu drogovej
a alkoholovej závislosti, ale aj závislosti od fajčenia. Prezentovať chcú
aj Program starostlivosti o deti a dorast. Nebudú chýbať ani informácie
o Zmenách zdravotníckej legislatívy.
Na túto tému navrhol RNDr. Branislav
Mamojka, predseda Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska pripraviť seminár venovaný legislatíve, a to počas
druhého dňa výstavného dopoludnia.
Reč bude aj o Operačnom programe
zdravotníctva na Slovensku.

Odznie aj viacero zaujímavých
prednášok, napríklad na tému: eliminačná liečba pri zlyhaní pečene, ako
aj prednáška MUDr. Štefana Hrušovského, CSc., vedúceho Subkatedry
hepatológie, Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá má názov: Endoskopická liečba pažerákových varixov
v roku 2008. Ďalej MUDr. Štefan Krajčík, CSc., vedúci Katedry geriatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity bude
prednášať na tému: Výživa a starí ľudia. Slovenská farmaceutická spoločnosť a Katedra farmaceutickej chémie
Fakulty farmácie UK v Bratislave zasa
pripravujú XXIII. Sympózium: „Syntéza a analýza liečiv ovplyvňujúcich
životné prostredie“, ktoré sa bude konať 8. októbra dopoludnia.
Na podujatí bude mať svoj výstavný stánok aj Slovenská Humanitná rada a už tradične aj niekoľko
jej členských organizácií. Podujatie
spestria aj ukážky a prezentácie práce
s asistenčnými psami pražskej mimovládnej organizácie Helppes, Centrum
asistenčních psů. Nebude chýbať
ani súťaž o najlepšie exponáty, ktoré
budú ocenené Zlatou Inchebou.
(mš)

Vyše štyristotisíc vyzbierali dobrovoľníci
pre hemoﬁlikov
Pri príležitosti Svetového dňa
hemofílie zorganizovalo Slovenské
hemofilické združenie a spoločnosť
TESCO STORES SR verejnú finančnú zbierku. Výťažok zbierky – viac
ako štyristotisíc slovenských korún
- bude venovaných na rehabilitačné
pobyty pre hemofilikov - deti i dospelých, ktoré sú dôležitou súčasťou
zmierňovania fyzických následkov
tohto ochorenia.
Zbierka sa konala v nepredajných
priestoroch prevádzok TESCO na Slovensku. S prenosnou pokladničkou sa
v hypermarketoch a obchodných domoch TESCO pohybovali aktivisti, ktorí
rozdávali letáčiky s informáciami o tom,
čo je hemofília. Išlo už o štvrtý ročník
zbierky pre hemofilikov v sieti obchodov TESCO na Slovensku. Záštitu nad
zbierkou prevzal známy slovenský hokejista Michal Handzuš.

Aktivisti vyzbierali najviac v hypermarkete TESCO Levice – 25 163
korún, druhí najúspešnejší boli v hypermarkete TESCO Martin – 24 280
korún, trojicu uzatvárajú aktivisti, ktorí
vykonávali zbierku v hypermarkete
TESCO Banská Bystrica so sumou
23 445 korún.
Okrem toho sa uskutočnila verejná zbierka aj v niekoľkých mestách
a obciach na Slovensku, kde priamym
dobrovoľným príspevkom do pokladničiek zbierky aktivistom Slovenského
hemofilického združenia sa prispievalo na účel zbierky. Spolu sa takouto
formou vyzbieralo vyše 44 035 korún.
Aktivisti vyzbierali najviac v meste Tvrdošín – 12 690 korún, druhí najúspešnejší boli v meste Námestovo – 11 400
korún a trojicu uzatvárajú aktivisti, ktorí vykonávali zbierku v v meste Spišská
Nová Ves so sumou vyše 9 585 korún.
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Celkovo vyzbierali 449 223 korún.
Zbierka však prebieha naďalej s možnosťou prispenia priamo na účet zbierky: 179 499 4151/0200. Od 24. apríla
do 24. júla 2008 bolo možné prispieť aj
prostredníctvom zaslania SMS s textom:
DMS HEMO na číslo 877.
Cena Darcovskej SMS správy je 30 korún. Viac informácií na:
www.darcovskasms.sk
Spoločnosť TESCO STORES SR si
uvedomuje svoju zodpovednosť voči
skupinám obyvateľstva, ktoré sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnené. Každoročne organizuje vlastné
charitatívne projekty alebo sa pripája
k celonárodným projektom organizovaným neziskovým sektorom. Tiež
aktívne hľadá charitatívnych partnerov pre svoje novootvárané hypermarkety na Slovensku.
(oh)

Všimli sme si

Reštart - šanca pre abstinujúcich
Viete čo je to Reštart? Je to projekt
podporovaného zamestnávania, ako
aj integrácie abstinujúcich drogovo
závislých do spoločnosti prostredníctvom zvyšovania ich zamestnateľnosti, ktorý realizuje Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj (IPVARR)
v partnerstve s Magistrátom Hlavného
mesta SR, Bratislava. Reštart je jedným
z projektov, ktoré sú spolufinancované Európskym sociálnym fondom.
Účastníkmi projektu a jeho aktivít
sú abstinujúci, ktorí sa chcú „reštartovať“
a začať znova – už nie ako závislí od návykových látok a alkohole či s iným typom
závislosti (gambling a pod.) Všetci sú
z Bratislavského kraja a už absolvovali liečbu závislosti, absolvujú alebo už absolvovali aj resocializačný program a potrebujú
asistenciu pri získavaní zamestnania a zaradení sa do bežného života. Základnou
podmienkou spolupráce s Reštartom je
abstinencia.
Projekt nadväzuje na existujúce liečebné a resocializačné programy a snaží
sa vytvárať podmienky pre následnú starostlivosť a integráciu závislých do spoločnosti, predovšetkým v oblasti zvyšovania
kvalifikácie, získavania a obnovy pracovných návykov a zamestnávania. Aj preto

v rámci Reštartu spolupracuje Inštitút pre
vzdelávanie a regionálny rozvoj nielen
so samosprávou, ale aj so zariadeniami,
ktoré zabezpečujú liečbu a resocializáciu
drogovo závislých.
Programy Reštartu sú navrhnuté
podľa potrieb a požiadaviek konkrétnych
klientov, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu
a zlepšiť svoje predpoklady pre uplatnenie sa na trhu práce. Okrem kurzov počítačových zručností a cudzieho jazyka,
o ktoré je, vzhľadom na aktuálne požiadavky trhu práce v bratislavskom regióne
najväčší záujem, kurzov prípravy na zamestnanie a podnikanie a ďalších vzdelávacích programov, majú klienti Reštartu
možnosť absolvovať rekvalifikáciu pre
profesiu, ktorú chcú v budúcnosti vykonávať.
Projekt ponúka klientom aj možnosť tréningov praktických zručností vo
vytvorenej dielni alebo priamo u potenciálneho zamestnávateľa, zameraných
na získanie a obnovu pracovných návykov a zručností, ktoré klientom, vzhľadom
na ich minulosť, často chýbajú. Spolupráca so zamestnávateľmi v regióne zároveň
zlepšuje predpoklady na získanie pracovného miesta, keďže schéma podporovaného zamestnávania Reštartu a asistencia
poskytovaná klientom v procese pred

a po nástupe do práce je pre zamestnávateľov akousi „zárukou,“ vďaka ktorej sú
napriek obavám ochotní zamestnať abstinujúcich drogovo závislých.
Od začiatku projektu má Reštart
takmer 80 klientov, ktorí sú zaradení do 11
vzdelávacích programov, 3 rekvalifikačných kurzov, tréningu praktických zručností a programu podporovaného zamestnávania. Vzhľadom na veľký záujem
klientov plánuje Reštart v najbližšej dobe
začať ďalších 10 vzdelávacích programov
a tréningov, 11 rekvalifikácií a 5 praktických tréningov. Ponuka projektu je rozšírená o službu tútoringu, v rámci ktorého
odborníci pôsobiaci v Reštarte zabezpečujú klientom sprevádzanie a osobnú
podporu pri riešení osobnostných problémov spojených so závislosťou a pri
umiestňovaní sa na trhu práce. Projekt
Reštart je naďalej otvorený pre všetkých
abstinujúcich závislých, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu a zvýšiť svoje predpoklady na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
Informácie o aktuálnom dianí v Reštarte
sú zverejňované na webovej stránke Inštitútu www.ipvarr.sk a budú aj na stránke
www.restart.sk.
(mš)
Snímky: autorka

Onkologická výchova pokračuje
Nie každý vie, že začiatkom
minulého školského roka počas
Týždňa proti rakovine, vyhlásila
Liga proti rakovine pre študentov
Onkologickej výchovy na stredných školách súťaž v nadväznosti
na protifajčiarsku kampaň NICCO TEEN. Úlohou študentov bolo
napísať filmový scenár k traileru NICCO TEEN, ktorý bol v rámci
kampane uvádzaný v slovenských
kinách. Ten, ako je známe, predstavoval NICCO TEENA ako najväčšieho masového vraha v dejinách
ľudstva, ktorý zabíja neľútostne
a pomaly bez toho, aby si to obeť
včas uvedomila a skončila s fajčením. Projekt Ligy proti rakovine
SR: Onkologická výchova na školách, toho roku obohatilo 3-dňové edukačno-zábavné podujatie,
ktoré sa uskutočnilo 20. – 22. júna
tohto roku v Bratislave.

Účastníci edukačno-zábavného podujatia, 20.-22. júna tohto roku na výletnej lodi.
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Na podujatí sa zúčastnilo vyše
70 študentov a pedagógov z 21 škôl
z celého Slovenska. Bohatý program
sa niesol v duchu vyhodnotenia súťaže o najlepší scenár k filmovému
traileru NICCO TEEN. Na sekretariát
Ligy proti rakovine prišlo viac ako
40 scenárov a najlepšie z nich vyhodnotili a odmenili vecnými cenami práve v dňoch 20. – 22. júna
2008.
Ako víťazný najkreatívnejší scenár herci vybrali scenár študentky
Gymnázia vo Veľkom Krtíši Silvii
Remšíkovej. Na druhom mieste sa
umiestnil scenár študentky Frederiky Faktorovej z Gymnázia v Žiline. Tretie miesto patrilo študentkám
Lýdii Rosovej, Dominike Hoferkovej a Nikole Troikovej z Gymnázia
Senica. Stalo sa tak na lodi cestou

po Dunaji na Devín, kde sa konalo
aj predstavenie Divadla 3T, improvizácia víťazných scenárov hercami
priamo na mieste, oboznámenie sa
s víťaznými scenármi, diskusia s hercami. Nechýbalo ani Gastronomické okienko o tom, ako pripravovať
zdravé jedlá a večera s diskotékou.
Nasledujúci deň, sobotu, po výstupe účastníkov na Devínsky hrad,
sa uskutočnili vedomostné súťaže.
Podvečer, po návrate loďou do Bratislavy, účastníci podujatia navštívili
Národné onkologické centrum pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej ulici (študenti a pedagógovia
boli jeho prvými návštevníkmi).
Nechýbali prednášky na tému –
samovyšetrenie prsníkov, fajčenie
- chorobný návyk, prevencia pred
rakovinou kože.

Centrum bude oficiálne otvorené a uvedené do prevádzky
v septembri tohto roku. V nedeľu,
22. júna, sa konala prehliadka historického centra Bratislavy vláčikom,
návšteva obchodného centra, obed
a až potom nasledoval návrat domov.
Cieľom onkologickej výchovy je
edukácia mládeže na stredných školách v oblasti prevencie a zdravého
životného štýlu. Študenti sa počas
školského roka učia zo špeciálnych
učebníc Onkologickej výchovy vydávanej a financovanej Ligou proti
rakovine, aby sa vedeli lepšie starať
o svoje zdravie, ale aj cítiť empatiu
voči postihnutým rakovinou a žiť
zdravo.
(mp)
Snímka: www.lpr.sk

Z knižného pultu

O ochrane zdravia na cestách
Reč je o novom knižnom titule, o ktorý je veľký záujem laickej
i odbornej lekárskej verejnosti
na Slovensku, aj v Čechách. Knižka je napísaná populárnou formou, veľmi praktickým spôsobom
odpovedí na 100+1 najčastejších
otázok, s ktorými sa autor - lekár,
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.,
rodák z Martina, stretával vo svojej
praxi i na cestách po vyše 60 krajinách na všetkých kontinentoch
(okrem Antarktídy). Jeho knižka v mäkkom obale je útla, zato
však veľmi významná obsahom.
Pod českým názvom „Ochrana
zdraví na cestách“ vyšla v martinskom vydavateľstve Osveta, ktoré
pripravuje čoskoro aj vydanie jej
slovenskej verzie.
Na pulty kníhkupectiev v SR sa táto
publikácia dostala v júni tohto roku.
Niekoľko novinárov v Bratislave malo
to šťastie byť pri jej uvedení do života.
Prečo upozorňujeme na túto knihu?
Autor v nej odpovedá aj na také otázky
ako: Môže letecká spoločnosť odmietnuť prepravu zdravotne postihnutej
osoby?, môžu chronicky choré a imunitne oslabené osoby cestovať? Diabetici v nej nájdu odpoveď na otázku:
Ako upraviť dávkovanie inzulínu pri
prelete cez časové pásma. Zaujímavá
je aj odpoveď na otázku, či potrebujú

pasažieri na lieky v príručnom zavazadle na palube lietadla potvrdenie,
ktorá sa tiež týka diabetikov, ale aj ináč
zdravotne postihnutých osôb. Odporúčame všimnúť si aj odpoveď na otázku: na čo si treba dať v cudzine pri kupovaní liekov pozor. Autor odpovedá
aj na otázku: Ako je možné dosiahnuť
rýchlejšiu adaptáciu na zmenu klímy alebo za akých okolností sa môže
prejaviť výšková choroba. Čitatelia sa
v knihe dozvedia bližšie informácie
o tom, ako treba postupovať pri prírodnej katastrofe, ale aj: ktoré oblasti
sveta nie sú pre našich dovolenkárov
bezpečné. Autor sa venoval aj téme:
na čo nesmieme pri príprave na cestu
a pobyt v zahraničí zabudnúť a odpovedá aj na otázku, či sa treba dať
po návrate z rizikovej oblasti u lekára
vyšetriť. To je len malý zlomok tém,
ktoré autor v knižke „otvoril“.
Na záver niekoľko slov o autorovi:
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. sa
problematike cudzokrajných ochorení
a cestovnej medicíny odborne venuje už desať rokov. Je predsedom medzinárodnej charitatívnej organizácie
International Humanity, prezidentom
Fóra infekčnej, tropickej a cestovnej
medicíny, spoluorganizátorom a lektorom medzinárodných postgraduálnych kurzov cestovnej a tropickej
medicíny pre lekárov a zdravotníckych
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Na obálke vidieť český názov, ale pre slovenských čitateľov v krátkom čase vyjde aj slovenská verzia tejto zaujímavej knihy.

pracovníkov. Na tieto témy prednáša
aj na niekoľkých univerzitách v Českej
republike (napríklad v Ostrave), na Slovensku a aj vo Fínsku. Absolvoval
pracovné pobyty v Nepále, Na Kube
i Srí Lanke. Je tiež spoluzakladateľom
Česko-slovenskej kliniky v Káthmandú
a hlavným koordinátorom projektov
humanitárnej a rozvojovej pomoci
v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike.
(mš)
Snímka: autorka

Nová štúdia o alkoholizme a nikotinizme
na Slovensku
Liga za duševné zdravie SR
(LDZ SR) a Združenie vedcov a lekárov STUDIA PSYCHOPATHOLOGICA
spoločne predstavili 24. júna 2008
novinárskej verejnosti výsledky
novej štúdie o užívaní alkoholu
a nikotínu na Slovensku. Štúdiu
pod názvom EPIAF – Epidemiológia
alkoholizmu a fajčenia na Slovensku vypracoval kolektív autorov:
Anton Heretik, junior., Anton Heretik, senior., Vladimír Novotný, Alojz
Ritomský a Ján Pečeňák, ktorí s Ligou za duševné zdravie úzko spolupracujú. Na samotnom epidemiologickom prieskume na Slovensku sa
významne podieľali aj študenti.
Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc., senior.

Graf zo štúdie EPIAF: prevalencia typov konzumentov alkoholu na Slovensku.

Ide už o tretiu psychiatrickú epidemiologickú štúdiu uvedeného autorského kolektívu, ktorá sa opiera o reprezentatívny prieskum na vzorke dospelej populácie SR. (Pre informáciu: prvý
diel pod názvom EPID - Epidemiológia depresie na Slovensku (2003) bol
venovaný depresii. Druhá štúdia EPIA
- Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku (2006) sa

zaoberala niektorými úzkostnými poruchami (generalizovanou úzkostnou
poruchou, sociálnou úzkostnou poruchou, niektorými špecifickými fóbiami,
ale aj úzkostlivosťou ako osobnostnou
črtou). Tretia - aktuálna štúdia je EPIAF
a vznikla najmä preto, že na Slovensku
doteraz chýbala a tiež preto, že doteraz
sa na Slovensku nikdy nezisťovala priamo alkoholová a zároveň aj nikotínová
závislosť v jednej reprezentatívnej populačnej vzorke.
Cieľom štúdie EPIAF bolo získať epidemiologické údaje o užívaní alkoholu
a fajčenia na reprezentatívnej vzorke dospelej slovenskej populácie a následná
analýza týchto údajov vo vzťahu k viacerým premenným (k úzkostlivosti ako
osobnostnej črte, k vybraným úzkostným poruchám, k dlhotrvajúcejším
zdravotným ťažkostiam). Ako uvádzajú
autori štúdie EPIAF: „Naše výsledky potvrdili štatisticky, aj vecne významný
vzťah medzi typmi konzumu alkoholu
a fajčením, resp. intenzitou fajčiarskej
závislosti. Problémový konzument alkoholu – abúzer či závislý, je v našom
súbore s 55,7-percentnou pravdepodobnosťou aj fajčiar a naopak, medzi
fajčiarmi je 30,7 percenta problémových konzumentov alkoholu“.
Autori v tejto štúdii tiež odpovedali
na otázku, kedy možno hovoriť o komordibite a uvádzajú: „Za komordibitu nepochybne môžme považovať
zistenie, že 46,8 percenta závislých
od alkoholu má silnú fajčiarsku závislosť a pre spojenú kategóriu abúzerov

15

a závislých od alkoholu je komordibita s ťažkou fajčiarskou závislosťou až
61,7 percenta“.
V diskusii v podkapitole „Intenzita fajčiarskej závislosti a typ konzumu
alkoholu“ autori uvádzajú, že medzi
problémovými konzumentmi alkoholu (abúzeri a závislí) je takmer dvakrát
viac fajčiarov ako medzi neproblémovými konzumentami (sociálnymi pijanmi a abstinentami). Platí to aj naopak.
Fajčiari sú s vyše 30 percentnou pravdepodobnosťou problémoví konzumenti alkoholu.

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSC., jeden z kolektívu autorov štúdie EPIAF.

Každá kapitola cennej štúdie EPIAF,
ako aj dve predchádzajúce uvedené
štúdie, majú vysokú vypovedaciu hodnotu najmä pre odbornú, ale aj laickú
verejnosť. Štúdia EPIAF vyšla vo vydavateľstve Psychoprof, s.r.o. v Nových
Zámkoch v tomto roku a je na pultoch
kníhkupectiev ponúkajúcich zdravotnícku literatúru.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

10 rokov výtvarnej súťaže pre handicapované deti

Kto vyhral v Mesiaci detskej tvorby
Viac než päťtisíc prác, ktorých
autormi sú duševne, telesne a zdravotne postihnuté, ako aj rozlične
oslabené deti z celého Slovenska,
bolo zaslaných do 10. ročníka výtvarnej súťaže Mesiac detskej tvorby,
ktorá slávnostne vyvrcholila 3. júna
tohto roku, už tradične v Primaciálnom paláci v Bratislave.
Projekt od začiatku každoročne realizuje detské charitatívne Združenie
Korytnačky v spolupráci s Nadáciou SPP,
Slovenským paralympijským výborom,
Hlavným mestom SR Bratislava a obchodom s hračkami Toy Factory. Súťaž
je určená deťom bez ohľadu na vek či
diagnózu a miesto, kde žijú. Nesie meno
významného slovenského výtvarníka,
profesora Karola Ondreičku, ktorý odborne viedol celý projekt od jeho vzniku
až do roku 2003, kedy podľahol ťažkej
chorobe. Za desať rokov existencie súťaže prešlo rukami poroty takmer šesťdesiat tisíc detských prác, ktoré vznikli
pod vedením učiteľov, vychovávateľov
a rodičov. „Desaťročné trvanie súťaže
Mesiac detskej tvorby má už parametre
tradície. Teší nás, že sme pomohli vytvoriť dlhodobé pokračovanie ušľachtilého
podujatia a objaviť nové talenty tam,
kde ich mnohí zabúdajú hľadať,“ vyjadril sa Peter Kamenický, správca Nadácie
SPP, ktorá je dlhoročným partnerom výtvarnej súťaže.

Prvú cenu za stvárnenie témy: Čo by som chcel
mať na tričku získala Katka Vanková zo Základnej školy v Chocholnej-Velčiciach.

Porota pri posudzovaní súťažných výtvarných prác detí

Pre ocenené deti je odovzdávanie diplomov a darčekov v Primaciálnom paláci zážitkom na celý život
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Témy a námety súťaže sa každoročne menia. Súťaž povzbudzuje do ďalšej
práce aj pedagógov pracujúcich s deťmi,
ktorým nie je nedopriate plné zdravie.
Súťaž sa riadi propozíciami, ktoré sú už
tradične vypísané v detskom časopise,
na webových stránkach a pod. Tento rok
sa deti zo špeciálnych základných škôl,
detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných
zariadení z celého Slovenska zúčastnili
výtvarnej súťaže a kreslili, maľovali obrázky v piatich témach:
Hrady, zámky, princezné, princovia a život v rozprávke; Ako išlo vajce
na vandrovku; Janko Hraško; Modrý
plameň; Čo by som chcel mať na tričku (návrh obrázku na tričko).
Každoročným cieľom tohto projektu je podnietiť k tvorivosti nie celkom
zdravé deti, rozvíjať ich kreativitu a prispieť k ich integrácií do spoločnosti. Tento rok, aj na prekvapene poroty, zaujala

na kreslenie najviac téma: Hrady, zámky,
princezné, princovia a život v rozprávke.
Pri výbere prác sa porote predstavil nádherný farebný svet tak, ako ho vidia ne-

vinné detské oči a vnímajú čisté detské
duše v celej nádhere a nevšednosti.
Snímky: mš

Výsledková listina poroty z mája 2008 s menami víťazov súťaže
10. ročníka Mesiac detskej tvorby
Téma:
Hrady, zámky, princezné a princovia a život v rozprávke
1. miesto: Adam Ščerbák
Školská 29, Základná umelecká škola, 082 21 Veľký Šariš
2. miesto: Stanislav Oračko
Špeciálna základná škola, Zimná 21, 059 01 Spišská Belá
3. miesto: Martin Kaľavský
Základná škola J. Kráľa, Ždiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš
Téma: Janko Hraško
1. miesto: Radovan Kampa
Základná škola, Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
2. miesto: Jaroslav Reľovský
IZ KOR-GYM, n. o., 086 42 Hertník
3. miesto: Nikola Turťáková
Špeciálna základná škola internátna, 044 11 Ždaňa 244
Téma: Čo by som chcel mať na tričku
1. miesto: Katka Vanková
ZŠ s MŠ, 913 04 Chocholná-Velčice
2. miesto: Dorotka Králiková
Základná škola, Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec
3. miesto: Corrado Lakatoš
Špeciálna základná škola, Hradná 7, 945 01 Komárno
Téma: Ako išlo vajce na vandrovku
1. miesto: Jaroslav Miker
Základná škola, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
2. miesto: Ján Košč
ZŠ s MŠ, Hlavná 113/68, 082 67 Terňa
3. miesto: Božena Ondrašinová
Špeciálna základná škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca
Téma: Modrý plameň
1. miesto: Patrik Trúchly
Spojená škola, Pod Kalváriou 941, 955 01 Topoľčany
2. miesto: Priska Horváthová
Špeciálna základná škola, Hlavná 53, 045 01 Moldava nad Bodvou
3. miesto: Nikola Pačanová
Špeciálna základná škola, Hradná 336, 033 01 Liptovský Hrádok

CENA PREDSEDU POROTY
Dávid Giňa
ZŠ s MŠ, Hlavná 113/68, 082 67 Terňa
CENA NADÁCIE SPP
Dávid Čunka
Špeciálna základná škola, Záhradná 2, 977 01 Brezno
CENA PRIMÁTORA MESTA BRATISLAVA
Jakub Bartoš
ZŠ s MŠ, 029 55 Novoť 315
CENA SLOVENSKÉHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU
Kevin Baláž
Špeciálna základná škola, Radlinského 1605,
957 01 Bánovce nad Bebravou
Peter Oračko
Špeciálna základná škola, Zimná 21, 059 01 Spišská Belá
CENA ZDRUŽENIA KORYTNAČKY
Viktória Ištvanová
Základná škola a gymnázium sv. Mikuláša,
Duklianska 16, 080 01 Prešov
CENA TOY FACTORY
Mária Bendíková
ZŠ s MŠ, 082 36 Lipovce 125
CENA ČASOPISU MODRÝ PLAMEŇ
Jozef Haber
ŠZŠ a PŠ pre TP a ŠMŠ,
Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
ČESTNÉ UZNANIE
Michaela Batelová
Špeciálna základná škola internátna a Pomocná škola,
Červeňova 42, 949 01 Nitra

Zdroj: detské Združenie Korytnačky
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Spomienka na nespravodlivo stíhaných
Sekcia Slovenskej asociácie
násilne odvlečených do bývalého ZSSR orgánmi NKVD pripravila
na 2. vydanie knihu: Cez červený
očistec. (Táto Sekcia je súčasťou
Svetového združenia bývalých česko-slovenských politických väzňov
a jej predsedom v SR je František
Bednár). Uvedená sekcia je aj členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady.
Ako pre Slovenskú Humanitnú
radu František Bednár uviedol: „Naša
organizácia pracuje v podstate
na báze dobrovoľnosti, ak nerátame
dotáciu Ministerstva vnútra SR vo
výške 200 000 Sk, ktorá nám bola
poskytnutá na činnosť v roku 2007.
Od roku 2001, kedy sme boli zaregistrovaní v SR po presťahovaní sa
organizácie zo Švajčiarska a ČR, sme
zrealizovali inštaláciu pamätníka
obetiam okupácie 21. 8. 1968 v Poprade a v roku 2004 sme exhumovali
po 12- ročnom úsilí dve obete streľby na hraniciach v roku 1980 a previezli ich z Rakúska na Slovensko.
Tam, v Kežmarku, je na mieste ich
posledného odpočinku inštalovaný
Pamätník usmrtených na hraniciach
v rokoch 1948-1989. Podrobnosti sú
na našej webovej stránke. Bolo to
posledné prianie dnes už nebohého otca jednej z obetí, ktorý si prial,
aby mohol pochovať svojho syna
na Slovensku“.
V roku 2007 uskutočnili pietne
spomienky pri týchto pamätníkoch
a tiež prvýkrát aj v Košiciach, kde
bolo najviac obetí v roku 1968. Podujatia sa zúčastnil aj podpredseda
vlády Dušan Čaplovič, ktorý prisľúbil, že pri príležitosti 40. výročia už
bude tento deň uznaný ako pamätný.
„Chceme, aby bol v Košiciach inštalovaný centrálny pamätník obetiam
okupácie v rámci SR. Začali sme zbierku na tento pamätník na našej stránke:
www.szcpv.org/obj/zbierka.html“,
dodal ďalej František Bednár.
Hrozné obete vojny
Čo sa týka spomenutej knihy, ide
o dlhoočakávanú reedíciu, plnú strhujúcich spomienok autora, Jána Košúta na roky prežité v sibírskych gulagoch. Pod názvom „Cez červený očistec“ táto kniha prvý raz na Slovensku

vyšla v roku 1995, ale v obmedzenom
náklade. Autor tejto knihy sa narodil
26. augusta 1926 vo Vígľaši, neďaleko
Zvolena. Ako 19-ročného študenta
gymnázia vo Zvolene ho tesne pred
koncom 2. svetovej vojny, presnejšie 17. apríla, odvliekli orgány NKVD
z bydliska a spolu s tisíckami iných
Slovákov ho deportovali do povestného stalinského tábora. Osem rokov
a osem mesiacov pracoval ako väzeň
číslo Ž - 602 v polárnej oblasti ZSSR
a na Sibíri. V roku 1953, po rehabilitácii Najvyšším súdom ZSSR, sa Ján Košút vrátil na Slovensko. Teraz, už ako
dôchodca, býva v Bratislave. Kniha sa
dostala do rúk čitateľom s nemalým
oneskorením. Pôvodne mala vyjsť
v Mníchove pod titulkom IN TEMPESTATE SECURITAS. Rukopis spomienok
na sovietske trestanecké tábory Jagrinlag a Ozerlag sa však vrátil na Slovensko a trvalo takmer päť rokov,
kým sa pre knihu Cez červený očistec
našiel slovenský vydavateľ. Pre veľký
záujem čitateľskej verejnosti z uvedenej knihy Jána Košúta v nasledujúcich
riadkoch uvádzame úryvok:
Epilóg namiesto prológu
„Pán Boh vymazal z knihy“ ďalšieho z nás novodobých „galejníkov“.
Bol mojím rovesníkom.
Na pohrebe vo Zvolene takto som
sa s ním rozlúčil:
- Tŕňovým vencom z ostnatého
drôtu hrob tvoj ozdobím priateľ môj
zosnulý, môj ty „socius culpae“ - spoluvinník z čias, keď sa už nedalo previniť ani proti národu, ani proti štátu ani
proti ľudskosti, keď už nebolo za čo,
za koho ani proti komu bojovať.
Plamene vojny síce už zhasínali,
ale predsa nás, zverbovaných, stihli ešte popáliť. Viacerých smrteľne a
ostatných nás poznačili na celý život.
V našej „ružovej mladosti“, plnej
nádejí a elánov, so životným mottom:
„Ad maiora nati summus“ - čiže zrodili sme sa k vznešenejším cieľom, mali
sme iné záujmy a vyššie méty, než byť
úbohými hrdinami so zbraňou v ruke.
A takto niekoľkým našim kamarátom
- a to už po vojne - svieca života dohorela skôr, ako sám stihol ďalšiu zažať.
V Bohom a ľuďmi opustených končinách východnej Sibíri, v polárnych
oblastiach krajného severu, na Urale,
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v Strednej Ázii, v najsurovejších klimatických podmienkach, stvorených
akoby len pre trestancov, aby tam
našli svoje „Requiem“, tam sme začali
a mnohí z nás aj dokonali kalváriu
svojho mladého života.
Hrozné sú obete vojny, ešte hroznejšie sú nezmyslené obete povojnové. Tieto naša spoločnosť neľutuje,
neoplakáva, nestavia im pomníky - ba
ani sa o ne nezaujíma. Áno, bola aj
druhá politická dravá rieka, ktorá tiež
vyčíňala. Najmä po vojne. A bola zúrivejšia než tá, ktorú sa podarilo zbraňami zahatať.
Od útleho detstva sme sa učili milovať svojho blížneho ako seba
samého -či je to náš priateľ, alebo
nepriateľ. Bola vojna a my, zverbovaní, na nikoho sme svoju zbraň nenamierili. Nemôžeme sa zaradiť medzi
tých „chrabrých“ bojovníkov, ktorí
nadýmajú svoju pseudobohatiersku
hruď pod ťarchou vojenských „metálov“ a vyznamenaní. My sme zahodili zbrane a vrátili sme sa domov, aby
sme aj naďalej mohli milovať, byť milovaní, lebo sme boli mladí, plní ilúzií
a nádejí, presiaknutí hlbokými mravnými zásadami, tešiaci sa z idylického
prostredia v krajine, rodine, škole a vo
verejnom živote.
Boli sme mladíci bez hriechu, bez
viny a predsa obvinení a odsúdení. Temer deväť rokov novodobých galejí vo
večnom chlade a hlade, s modlitbou
na perách - to bola naša mladosť.
Žiaľ, po zázračnom, túžobnom
návrate do matičky vlasti - prijala nás
macocha: ľudia, ktorí nás od malička
poznali, sa nám vyhýbali. Na pozdrav
nám neodpovedali, na náš úsmev sa
zachmúrili. Podávanú priateľskú ruku
odmietli. Stránili sa nás. Chvála Bohu,
nie všetci. Aj po našej rehabilitácii
pred tými, čo nás obvinili, zostali sme
čiernymi ovcami. Nie čiernymi, ale
očiernenými, lebo hriešni ľudia všetko vidia hriešne. Takto sme boli „omaľovaní“ za našej neprítomnosti.
Prežili sme to. Celkom výnimočne.
Prežil to aj Ľudko, ale jeho starší brat Milan zostal TAM. Kdesi TAM
zostal aj náš milý, skromný, trpezlivý
spolužiak Jožko. Aj nadaný Emil, ktorého vedomosti z oblasti chémie sme
tak obdivovali. Vo večnom ľade odpočíva aj mladé telo kamaráta, vynikajú-

ceho hokejistu. TAM zložil svoje kosti
aj mladučký učiteľský adept Emil, ktorý nám pri deportácii svojím nádherným, ale už veľmi vyhladovaným hlasom spieval ako anjel po slovensky
taliansku pesničku - „Mama, som taký
šťastný, že k tebe vrátim sa späť...“
A nevrátil sa k mamičke. Ani tí ďalší, na ktorých si tu s pietou spomínam.
Drahý náš priateľ! Už aj ty si medzi
nimi, len tvoje úbohé telo o chvíľku
zakryje matička zem. Po dlhých, ťažko
prežitých desaťročiach prišiel si aj ty
medzi oslávené duše našich mladých
kamarátov - spolužiakov. A vidíš, oni
neplačú za strateným, ešte mladým

životom. Oni spievajú „Chváľte služobníci Pána...“
Bárs by nie! Veď „Pán života a smrti“ povolal ich k sebe v čase, keď náš
Bohu oddaný národ žil pod Tatrami
vo viere, nádeji a láske a keď ich mladé duše oplývali všetkými cnosťami.
Radšej sme už vtedy mali zomrieť,
priateľu, kým sme ešte nezacítili hnus
nasledujúcej doby.
Drahí smútiaci pozostalí, vy najlepšie viete, že odchádza od nás chatrná osoba, ale silného ducha a pritom žalostne skromný človek, ktorého
Kristus naučil trpezlivo znášať všetky
príkoria.

O programe Opora
V grantovom programe OPORA podporí Nadácia Slovenského
plynárenského priemyslu opäť aj
tohto roku projekty, ktoré inovatívnym spôsobom pomôžu ľuďom
v nepriaznivej sociálnej situácii.
Prostredníctvom svojich programov tak chce prispieť ku skvalitneniu
starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií formou podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Grantový program
OPORA realizuje už po štvrtýkrát.
Pomáha tak mimovládnym a štátnym
organizáciám poskytujúcim sociálne
služby skvalitniť pomoc, ktorú poskytujú svojim klientom. Nadácia SPP sa
snaží podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí,
ktorí sú znevýhodnení, iniciujú ich

spoluúčasť na zmenách a smerujú
k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.
Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumie: telesne,
mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak
ohrozené deti a mládež, týrané ženy,
opustených starších ľudí, ľudí bez domova a iné sociálne znevýhodnené
osoby. Do programu sa môžu zapojiť
mimovládne organizácie, štátne organizácie a zariadenia poskytujúce
sociálne služby a iní poskytovatelia
sociálnej pomoci.
V grantovom programe Opora
rozdelí Nadácia SPP opäť dva milióny
korún. Najlepšie projekty môžu získať podporu až do výšky osemdesiat
tisíc korún. Organizácie, ktoré sme-

Takého som ťa poznal, drahý môj
zosnulý kamarát! Po celý tvoj život
som sledoval, ako oddane, statočne
niesol si svoj kríž po tŕnistej ceste až
na vrchol kalvárie svojho života. A nepadol si. Ani ti ho nik nepomáhal niesť.
Naopak, - ešte ti ho pritláčali, aby bol
čím ťažší. A už si tam, kam všetci spejeme a predstupuješ pred večného
Sudcu so svojím vyznaním:
„In Te Domine speravi - non confundar in aeternum.“ - „V Teba, Pane som
dúfal - nebudem zahanbený na veky.“
Dovidenia vo večnosti, priateľu!
(úryvok z knihy Jána Košúta)
rujú svoju pomoc ďalej, už predložili
projekt do 2. júla 2008.
Prvý ročník programu (rok 2005)
bol zameraný na podporu organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou
s postihnutím. Od roku 2006 podporili poskytovateľov sociálnych služieb. V minulom roku pomoc smerovala k ľuďom s postihnutím, ktorí
vďaka podpore mohli rozvíjať svoj
talent v tvorivých dielňach, alebo
v rámci ergoterapie zlepšovali svoje
zručnosti, ale venovali sa aj športu.
Podporou projektov sociálnej
asistencie a terénnej sociálnej práce s osobami pracujúcimi v sex-biznise, s injekčnými užívateľmi drog
a bezdomovcami, sa snažili prispieť
k skvalitneniu života týchto marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Veľkú časť podporenej cieľovej
skupiny tvorili aj deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ktorým
umožnili zúčastniť sa zaujímavých
aktivít, ktoré sú pre ich rovesníkov
možno bežné, ale pre nich často nedostupné. Arteterapia a práce v chránenej dielni zas pomohli aktivizovať
ženy v krízových centrách.
Lepší svet a A4
Z programu Opora sa našli
prostriedky aj na aktivity dvoch občianskych združení - Lepší svet a A4
(Asociácia štyroch združení pre súčasnú kultúru). Polročný program
inovatívnej voľnočasovej aktivity bol
určený klientom neziskovej organizácie Lepší svet, teda ľuďom s mentálnym postihnutím, ich priateľom
a sociálnym pracovníkom.
Pravidelné piatkové krúžky sa
niesli v duchu tvorivej a priateľskej

Výrobky z Lepšieho sveta a združenia A4
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atmosféry, kde vznikala „hardverová
bižutéria“, drobné šperky, postavičky, ale aj divadelné situácie. Samozrejme, fantázii sa medze nekládli
a samotní klienti si určovali program
tvorivého stretnutia. Do Lepšieho
sveta sa organizátorom podarilo
„prilákať“ aj ďalších priateľov a známych, ktorí si na stretnutiach užili
veľa zábavy.
Spojenie týchto dvoch svetov
– toho „Lepšieho“ a toho bežného
hodnotia všetci zúčastnení veľmi pozitívne. Ako povedala jedna z lektoriek projektu:
„Po zhodnotení s pracovníkom
centra sme dospeli k názoru, že kým
oni sú tam cely deň a sú často v pozícii vedúcich, my sme mali to privilégium byť naším mentálne postihnutým priateľmi“. Okrem zaujímavej
bižutérie je výstupom projektu aj
krátky film.

Z Radničkyných trhov 2007, ktoré sa konajú vždy na nádvorí bratislavskej radnice.

„Hardvérová“ bižutéria vznikla v chránenej dielni.

Radničkine trhy 2007
Radničkine trhy sú už tradičné
predajno-prezentačné trhy na nádvorí Starej radnice, ktoré sa v minulom roku konali už po siedmykrát.
Bolo to tak aj vďaka programu Opora.
Ide o verejné prezentovanie pracovnej činnosti ľudí so zdravotným postihnutím a predaj ich vlastnoručne
vyrobených výrobkov, ktorý priamo
podporuje ich nezávislosť. Kúpou výrobkov tak návštevníci mohli prispieť
k úsiliu všetkých, ktorí pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím žiť
plnohodnotný život. Cieľom Radničkiných trhov je nielen zviditeľniť prácu občanov so zdravotným postihnutím, ale aj kultivovať prostredie
a verejnú mienku o schopnostiach
a zručnostiach zdravotne postihnutých ľudí. Ich dlhodobým cieľom je
oslovovať zamestnávateľov, firmy,
spoločnosti, aby využili možnosti

Deti, ktorým v ich zmyslovom handicape pomáha združenie Zvuky cez ruky.

Peter Kamenický, správca Nadácie SPP, pri rozhovore pre média o programe Opora, v kaviarni
Radnička pri Primaciálnom paláci v Bratislave.
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zákona, ktorý im umožňuje buď zamestnať príslušný počet zdravotne
postihnutých občanov alebo zadať
zákazku chráneným dielňam.

Výrobky, ktoré vznikli v chránených dielňach,
možno dostať aj v kaviarničke Radnička.

Zvuky cez ruky
Aj Občianske združenie Zvuky
cez ruky (Music and Communication)
patrí tiež medzi tie, ktoré získali podporu z programu Opora. Združenie
využíva Originálnu a inovatívnu formu spoločného, zážitkového interaktívneho bubnovania a svojou prácou
s postihnutými deťmi a mládežou tak
predstavuje novú možnosť starostlivosti o rôzne cieľové skupiny ako
sú autistické deti, deti s poruchami
sluchu alebo deti s mentálnym postihnutím. Ide tu o „Drum circle“, čo
je interaktívna muzikoterapia, ktorá
vytvára skvelú príležitosť na integráciu ľudí s postihnutím a zdravých, pri
spoločnej činnosti. V rámci projektu

sa konali pravidelné hudobno- terapeutické stretnutia jedenkrát týždenne a spoločné bubnovačky jedenkrát mesačne. Deti s poruchami
sluchu zo základnej školy internátnej
na Drotárskej ulici, deti s mentálnym
postihnutím a autistické deti tak mali
možnosť na vlastnej koži zažiť pocit
radosti z tvorivého procesu.
Do dnešného dňa tak pomohla Nadácia SPP s programom Opora
skvalitniť život ľudí nachádzajúcich
sa na okraji spoločnosti podporou
128 organizácií, ktorým rozdelila
sumu celkovo viac ako sedem miliónov korún.
(mš)
Snímky: autorka

Počítačové a prezentačné zručnosti pre skupiny zrakovo postihnutých

Možnosti vzdelávania pre nezamestnaných
V rámci projektu Európskeho
sociálneho fondu pokračuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity J.A. Komenského v Bratislave v organizovaní počítačových
kurzov pre nezamestnaných (aj so
zdravotným postihnutím). Úspešní
účastníci budú mať možnosť získať
preukaz (certifikát). Vzdelávanie
je bezplatné, organizátor prispeje
na cestovanie, účastníkom so zdravotným postihnutím aj na sprievodné opatrenia.
V mesiacoch máj až august 2008
sa otvárajú tieto kurzy:
Z5: Práca s grafikou, so zvukom
a s videom
Podmienka: zvládnutie kurzu Z1.
A. FOTO - Práca s grafikou (rastrová
a vektorová) [16 hod.]
B. AUDIO - Práca so zvukom [8 hod.]
C. VIDEO - Práca s videom [8 hod.]
D. Precvičovanie a upevňovanie vedomostí [8 hod.]
Absolvent kurzu bude vedieť vytvárať a upravovať rastrové a vektorové obrázky, zvukové záznamy a videosekvencie. Uplatnenie môže nájsť
vo fotoateliéroch, reklamných agentúrach, grafických štúdiách a pod.)
P1: MS Windows a MS Word pre
pokročilých
Podmienka: zvládnutie kurzu Z1.
A. MS Windows pre pokročilých [16 hod.]

B. MS Word pre pokročilých [16 hod.]
C. Precvičovanie a upevňovanie vedomostí [8 hod.]
Absolvent kurzu dokáže vykonávať potrebné prispôsobenia prostredia MS Windows a dokáže využívať
plný potenciál tohoto prostredia,
dokáže pripojiť a nainštalovať nové
HW zariadenie alebo softvér. Vie ako
chrániť vlastný počítač pred zavírením, rešpektuje autorské práva tvorcov softvéru. Dokáže používať textový
editor na edičné práce (sadzbu článkov a kníh). Uplatnenie by mohol nájsť
v edičnej firme alebo v redakcii.
P2: MS Excel a MS Access pre pokročilých
Podmienkou je úspešné absolvovanie kurzov Z1 a Z2 alebo vstupný
test.
A. MS Excel pre pokročilých [16 hod.]
B. MS Access pre pokročilých [16 hod.]
C. Precvičovanie a upevňovanie vedomostí [8 hod.]
Absolvent kurzu dokáže efektívnym a tvorivým spôsobom spracovávať dáta zostavovaním tabuliek, vytváraním databázových zostáv a pripravovať prezentáciu vybraných informácií z databáz. Uplatnenie by našiel
vo finančných ústavoch a firmách, pri
vypracovávaní ekonomických rozpočtov a projektov.
P4: Tvorba a testovanie prístupných www stránok pre pokročilých
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Podmienkou je úspešné absolvovanie kurzu Z4 alebo vstupný test.
A. Tvorba prístupných www stránok
pre pokročilých [24 hod.]
B. Testovanie prístupnosti www stránok pre pokročilých [8 hod.]
C. Precvičovanie a upevňovanie vedomostí [8 hod.]
Absolvent kurzu dokáže vytvárať
vizuálne príťažlivé a zároveň prístupné
www stránky a vie otestovať kód stránok (HTML, CSS, prístupnosť). Uplatnenie nájde ako webdizajnér so špecializáciou na prístupnosť www stránok. Za modulom P4 bude nasledovať
PRAX na pracovisku v trvaní 2 týždne
(PCZPS, ÚNSS). Bude podmienkou pre
vystavenie certifikátu.
Štvrté kolo kurzov sa začalo v júni
a bude pokračovať do augusta 2008.
Kurzy otvárajú priebežne, na základe
záujmu od uchádzačov. Vstupné testovanie uchádzačov, ktorí vyplnili dotazník, sa uskutočnilo koncom mája 2008,
následne podľa záujmu.
Kontakt:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Podporné centrum pre ZP študentov
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
tel.: 02/60295572,
mobil: 0902/494455
e-mail: info@pozri-esf.sk
http://www.pozri-esf.sk/

Viete, že...

Pomáhajú pri záchrane života?
Mnohé nemocnice sú konfrontované s problémom nedostatočného technického vybavenia.
Snahou personálu je pritom poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť, čo však bez príslušného vybavenia nie je možné. Zvlášť
akútna je takáto potreba v prípade jednotiek intenzívnej starostlivosti, bojujúcich o záchranu života ľudí. Jednou z cieľových oblastí podpory je ochrana zdravia,
kam smerujú nemalé finančné
prostriedky. Tentoraz pomohla aj
Nadácia SPP, ktorá prispela sumou
takmer milión korún na kúpu defibrilátora a resuscitačných lôžok
pre nemocnicu v Trstenej.
Stalo sa tak preto, že v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej pociťovali
akútny nedostatok vo vybavení najmä na oddelení intenzívnej starostlivosti (JIS). Celková hodnota daru do-

siahla výšku takmer jedného milióna
korún (985 000 korún) .
Úlohou defibrilátora je zrýchliť
kriticky pomalú činnosť srdca, ktorá
bežne nereaguje na lieky a vyžaduje
dočasnú kardiostimuláciu. Po nalepení elektród na hrudník uvedený
prístroj „poháňa“ srdce elektrickými
impulzmi, kým nie je zavedená elektróda do dutiny srdca cez žilový prístup. „Tohto roku sme mali na jednotke intenzívnej starostlivosti pacientku, ktorá mala veľmi pomalú
činnosť srdca. V kritickej situácii
lekárka zabezpečila tento prístroj
zo sanitky, čo zachránilo pacientke život. Vďaka daru Nadácie SPP
budeme môcť ošetrovať pacientov
v kritickom stave priamo na JIS-ke,
čo nám výrazne uľahčí našu prácu. Aj vďaka nadácii budeme mať
už čoskoro vybavenie na úrovni
doby“, povedal primár interného
oddelenia NsP Trstená, MUDr. Milan

Dobrovoľníci spestria leto
postihnutým deťom?
Aj zdravotne a telesne postihnuté deti môžu byť „in“. Nasvedčuje tomu podujatie, ktoré sa začalo
v nedeľu, 29. júna, v bratislavskom
Domove sociálnych služieb INTEGRA. Išlo o druhý medzinárodný
tábor dobrovoľníckej práce organizovaný Občianskym združením
INEX Slovakia. Dobrovoľníci z Mexika, Fínska i Česka prišli spestriť
dva týždne zdravotne a mentálne
znevýhodneným deťom z Domova
sociálnych služieb Integra. Už štvrtý rok sa spolupodielajú na rôznych tvorivých dielniach a sú tak
súčasťou ich každodenného života.
INEX Slovakia a Integra uskutočňujú v rámci tábora projekt „INtegra
INformuje s INexom“. Dobrovoľníci spolu s deťmi vytvoria novú
webovú stránku, ktorá bude slúžiť
na uverejňovanie časopisu a prezentáciu činnosti detí.
„Veľmi sa tešíme na dva týždne
strávené s týmito výnimočnými deťmi. Najmä na tvorbu novej stránky,
keďže už dlhšie pracujú na svojom

vlastnom časopise a práve na novej
stránke môžu ešte viac ukázať svoju pestrú činnosť,“ povedala vedúca
zahraničných dobrovoľníkov Zuzana
Dorčíková zo združenia INEX Slovakia. Ako aktívna dobrovoľníčka
vyzdvihuje možnosť účasti zahraničných dobrovoľníkov z iných krajín.
„Práve zahraniční dobrovoľníci môžu
byť príjemnou zmenou nielen pre
deti, ale aj pracovníkov z Integry.“
Projekt „INtegra INformuje s Inexom“
bol podporený Nadačným fondom
Slovak Telekom.
Dušana Slimáková
Snímka: archív
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Koštek. NsP Trstená získala pre JISku aj štyri technicky dokonalejšie
resuscitačné lôžka s elektrickým pohonom, ktoré umožňujú röntgenové
vyšetrenia pacienta priamo na lôžku.
Hlavové čelo lôžka je nastaviteľné
v dolnej a hornej polohe, čo umožňuje polohovanie v oblasti hrudníka,
alebo dolných končatín. V prípade
resuscitácie personál jednoduchým
manévrom lôžko okamžite vyrovná. Súčasťou výbavy je aj špeciálny
matrac proti preležaninám s rôznymi automatickými režimami. Mesto
Trstená sa nachádza na významnom
dopravnom koridore spájajúcom
Slovensko s naším severným susedom, Poľskom. Blízkosť štátnej hranice a množstvo turistov znamená ich
zvýšený nápor pri ošetrení akútnych
stavov pacientov, vrátane turistov
ako aj vodičov z rôznych krajín.
Milica Danková
Poznámka:
INEX Slovakia - INternational
EXchanges (medzinárodné výmeny)
je mimovládne, neziskové občianske
združenie založené v roku 1993. Cieľovou skupinou aktivít združenia sú
mládež a mladí ľudia. Hlavné ťažisko
práce spočíva vo vysielaní a prijímaní dobrovoľníkov na medzinárodné
tábory dobrovoľníckej práce (MTDP).
Okrem toho usporadúva národné
i medzinárodné semináre, školenia pre mladých lídrov pracujúcich
s mládežou, pripravuje medzinárodné projekty prostredníctvom programu EÚ „Mládež v akcii“. Na Slovensku
každoročne organizuje 15 MTDP
s výlučne zahraničnou účasťou. Dobrovoľníci INEX-u vyvíjajú činnosť
v rámci základných kolektívov, pracovných skupín a pravidelných týždňových stretnutí.
Kontakt:
INEX Slovakia – občianske združenie
Košická 37
821 09 Bratislava
Tel.: 02 5564 3030
Fax: 02 5564 3031
www.inex.sk
e-mail:inex@inex.sk

Čo prezradil prieskum
Iniciatíva Inakosť reprezentujúca menšinu rovnako sexuálne
orientovaných ľudí, slovami svojho
predsedu Júliusa Koleniča, žiada,
aby do štátneho rozpočtu na rok
2009 vláda zapracovala prostriedky
na vznik inštitútu alebo aspoň odborného útvaru či špecializovaného
pracovného miesta, zameraného
na systematickú prácu spojenú s odstraňovaním znevýhodneného postavenia a diskriminácie tejto menšiny. Zdôrazňuje, že takéto riešenie
by vyžadovalo len zanedbateľný
objem prostriedkov oproti efektívnosti riešenia zásadných problémov
uvedenej menšiny z pozície štátu.
Inakosť sa opiera aj o výsledky
prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonala Agentúra Fokus 3. až 9. júna
tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1022 dospelých osôb. Prieskum
je súčasťou projektu Inakosť „Cesta
k zákonu o životnom partnerstve“.
Tento projekt bol financovaný z blokového grantu nórskeho finančného
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu.
Na otázku, ktoré z nasledujúcich práv
a povinností by mali mať osoby rovna-

kého pohlavia žijúce ako pár, odpovedalo „určite áno“ alebo „skôr áno“ na:
právo navzájom po sebe dediť – 58,1
percenta respondentov, vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo - 54,5 percenta respondentov, nárok na voľno
v zamestnaní, ak jeden z partnerov potrebuje sprievod k lekárovi - 54,1 percenta respondentov, nárok na informácie o zdravotnom stave partnera asi 58
percent respondentov, nárok na voľno
v zamestnaní pri úmrtí jedného z partnerov – vyše 69 percent respondentov.
Právo na vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi by podporilo
45,2 percenta respondentov.
Prijatie zákona o životnom partnerstve, v ktorom sa nenachádza možnosť
adoptovania a výchovy detí, by podporilo určite alebo skôr áno 42 percent
opýtaných. Odpoveď „určite nie“ alebo
„skôr nie“ na túto istú otázku dalo 44,8
percenta a nevedelo sa vyjadriť vyše
13 percent opýtaných.
Cieľom projektu Cesta k zákonu
o životnom partnerstve je, prispieť
k zvýšeniu akceptovania prijať takýto
zákon. Zatiaľ úplne súhlasí 10 percent
populácie SR, skôr súhlasí 32 percent

a miera nesúhlasu je takmer 45 percent, z toho 25 percent určite nesúhlasí
a asi desatina populácie sa nevie vyjadriť k tomuto zákonu. Najvyššia miera nesúhlasu sa vzťahuje na občanov
starších ako 65 rokov, najmä z malých
obcí o počte do dvetisíc obyvateľov,
ďalej na hlboko nábožensky založených ľudí, najviac zo Žilinského a Prešovského kraja.
Iniciatíva Inakosť poukazuje na skutočnosť, že Česká republika takýto zákon prijala v roku 2006 a mnohé štáty
EÚ ho prijali ešte skôr, a to za podpory
medzinárodnej organizácie ILGA (gayov a lesieb), ktorá spolupracuje aj s OSN
a ktorej členom je aj Iniciatíva Inakosť.
V rámci uvedeného projektu v tomto a budúcom roku Inakosť chystá opäť
rozhlasové relácie na tému životného
partnerstva osôb rovnakého pohlavia,
okrúhly stôl a verejnú diskusiu s odborníkmi a osobnosťami na uvedenú
tému, divadelné predstavenia hry Rona
Clarka a Sama Bobricka „Norman, si to
ty?“, ďalej aj výstavu umeleckých diel
Sme tu – Dni inakosti a napokon aj
webovú a bannerovú kampaň.
Viac informácií na www.inakost.sk.
(mš)

Novinky zachraňujúce život
Spoločnosť Falck Záchranná prichádza s dvoma inovatívnymi novinkami pri poskytovaní prvej pomoci v podobe nového, najmenšieho prenosného ultrazvuku na svete
a adsorpčného hemostatika. „Tieto
novinky môžu byť kľúčom k záchrane ľudského života v kritických
úrazových stavoch, kedy rozhoduje každá minúta,“ uviedol riaditeľ
Falck Záchranná, Ján Šteso.
Obe novinky predstavila spoločnosť na záver návštevy riaditeľa Zdravotníckej záchrannej služby hlavného
mesta Prahy, Zdeňka Schwarza, ktorý
navštívil pobočky Falck Záchrannej
v Košiciach, Prešove, Behárovciach,
Liptovskom Mikuláši a Donovaloch.
Adsorpčné hemostatikum s názvom QuikClotTM zabraňuje krvným
stratám pri stredných až ťažkých krvácaniach. Tento prostriedok vyvinuli
vedci pre potreby americkej armády.
Používa sa vtedy, keď bežné metódy
zastavenia krvácania nie sú účinné
(napr. veľké poranenia viacerých orgánov, svalovo-kostné poranenia).

Ďalšou novinkou vo vybavení sanitných vozidiel Falck Záchranná je
najmenší ultrazvuk na svete, ktorý
umožňuje napríklad, zistenie prítomnosti brušného krvácania, krvácania
osrdcovníka, nahromadenia tekutín,
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v prípade zranených žien aj ich tehotenstvo. Zranený pacient tak absolvuje vyšetrenia už počas prevozu do nemocnice, čím sa skracuje čas výkonu
nevyhnutných medicínskych zákrokov
na záchranu jeho života.
(mš)
Snímky: autorka a archív

Rozhýbať bezvládne svaly ako motýlie krídla

Tú moc máte v rukách
Svalová dystrofia je ťažké
ochorenie svalov celého tela, ktoré spôsobuje ich postupné ochabovanie a stratu sily. Ochorenie je
závažné svojou progresiou a neexistenciou lieku, preto sa postupom času zhoršuje a vedie takmer
k úplnej imobilite, odkázanosti
na vozík a pomoc druhej osoby.
Najťažšie druhy svalovej dystrofie
postihujú aj dýchacie svaly a vedú
k nutnosti používať dýchací prístroj v domácom prostredí.
Ochorenie na svalovú dystrofiu
prináša veľa vážnych zdravotných
komplikácii a výrazne zasahuje do života celej rodiny.
Ôsmy ročník Dňa belasého mo-

týľa organizuje Občianske združenie
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, aby rozšírila informácie verejnosti o ochorení svalová dystrofia.
Ide o potrebnú osvetu spojenú s verejnou zbierkou, z ktorej sa za sedem
predošlých ročníkov pomohlo v 125
prípadoch sumou 2 512 063 korún.
Tento rok môžete prvýkrát zbierku podporiť aj zaslaním darcovskej
SMS. Od 12. mája do 31. júla 2008
posielajte SMS v tvare DMS(medzera)
MOTYL na číslo 877, ktoré je jednotné pre všetkých mobilných operátorov. Cena Darcovskej SMS správy je
30 korún. Viac informácií na:
www.darcovskasms.sk
Výťažok z tejto verejnej zbierky

sa použije na nákup nevyhnutných
pomôcok pre deti, aj dospelých so
svalovou dystrofiou, ktoré štát nehradí vôbec alebo iba sčasti. Najmä:
zdviháky, špeciálne elektrické a mechanické vozíky a kočíky, poľohovacie postele, dýchacie prístroje, oxygenátory, odsávačky hlienov a iné
špecifické pomôcky.
Práve tieto kompenzačné pomôcky nahrádzajú nehybné ruky
a nohy a napĺňajú túžbu ľudí so svalovou dystrofiou po pohybe.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR poskytuje svojim členom ľudské a komplexné odborné
zázemie. Viac na www.omdvsr.sk
Mária Ďuračinská

Cesta za svetlom
Spoločnosť Harmónia Bratislava, Nakladateľstvo Synergie Praha,
BKIS a časopis Vitalita predstavili
nedávno verejnosti na Slovensku
prvý festival: Cesta za svetlom,
ktorý sa uskutoční v bratislavskom
Parku kultúry a oddychu v obidvoch jeho veľkých sálach 8. až 10.
augusta tohto roku. Cieľom podujatia je orientovať ľudí na antistresové aktivity upevňujúce zdravie.
Nie náhodou logo festivalu tvorí umelecký, priam arteterapeutický
obraz srdca (ako vidieť na obrázku).
Je to obraz vzbudzujúci pocity pokoja, lásky a mieru. Počas troch dní sa
na festivale predstavia hostia zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Nemecka.
Organizátori podujatia upozorňujú,
nejde o ezoteriku. V ľavej veľkej sále
PKO sa uskutočnia zaujímavé prednášky, worhshopy, výtvarné dielne,
predstavia sa hudobníci s upokojujúcimi, relaxačnými melódiami, ale aj tanečníci s tancami, ktoré pôsobia upokojujúco. Deti, ktoré radi kreslia a maľujú si tu nájdu svoju detskú výtvarnú
dielničku. V pravej sále PKO sa uskutoční predaj arteterapeutických diel:
literatúry, obrazov, sošiek a produktov
podporujúcich zdravie človeka.
Podľa slov členky 8-členneho organizačného výboru, Dagmar Weissabelovej, na festivale sa vytvorí
priestor na prezentáciu rozličných

zdraviu prospešných produktov,
ozdravných služieb a aktivít smerujúcich k zdraviu a pohode človeka. Tých,
ktorých oslovuje tento festival a chcú
sa uchádzať o prezentáciu svojich
produktov zastavujúcich stres či užitočných pri prevencii ochorení, môžu
sa prihlásiť na kontaktnom čísle telefónu: 0910/941212 alebo e-mailom:
anjely@post.sk.
Na festivale sa uskutoční aj dražba výtvarných diel, z ktorej časť výťažku pôjde do nadácie Dobrý anjel
na podporu ťažko chorých detí a časť
výťažku je určená na výstavbu školy
pre chudobné deti žijúce v indickom
mestečku postihnutom prírodnou
katastrofou. Ako uvádzajú organizátori, deti do výšky postavy jedného
metra majú vstup na festival zdarma,
aj ťažko zdravotne postihnutí, ktorí sa
preukážu preukazom ŤZP. Na otázku,
koľko stojí lístok pre dospelého na tri
dni festivalu, získate odpoveď na
www.ticketportal.sk alebo čísle telefónu: 02/529 333 23.
Slovenskú republiku budú reprezentovať osobnosti ako RNDr. Emil
Páleš, Tomáš Lajmon, Ľuboš Ďurina,
Michelle Zavarská, Vierka Černušková,
Avenalis, Eva Rozsypalová a moderné
umenie, Miroslav Kudzia a ďalší. Českú republiku bude na festivale reprezentovať výtvarník Ing. Zdeněk Hajný,
výstavou svojich pôsobivých obrazov
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„Cesta ke světlu“, ďalej Jozef Kořenek a
Iris Lenochová, Renáta Ištoková, ako aj
Marie Angel. Na hudobných dielňach
a koncertoch uvidíte inšpiratívny koncert, slovenskej skupiny MAOK, Perlu
Voberovú, ktorá bude spievať a hrať
na lýre, ako aj českú skupinu LSP - (Light Soul Peace), ktorá sa inšpirovala
kúzlom rozprávok a mystických príbehov. Na tanečných a pohybových
dielňach vystúpi napríklad, slovenská
umelkyňa Blanka Puškárova.
Mária Porubská
Snímka: autorka

Deň detí v Kopčanoch
Dobrovoľníci
Občianskeho
združenia ULITA a INEX Slovakia
spojili svoje sily, aby sa v pondelok, 2. júna tohto roku, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí,
veľká lúka pri sídlisku Kopčany
v bratislavskej Petržalke zaplnila radosťou detí. Deťom žijúcim
na tomto sídlisku pripravili popoludnie hier, zábavy, farieb a spomienky plné slnka. Svoje ratolesti
prišli podporiť aj rodičia.

„Na Sídlisku Kopčany, kvôli
priestorovej izolácii od ostatných
častí Petržalky, chýbali sociálne
a „voľnočasové“ služby pre mládež.
Našou prácou sa snažíme odvrátiť
tento stav,” povedala Nina Paule-

nová zo združenia Ulita. Po štyroch
rokoch úsilia a práce Komunitného
centra Kopčany sa deti nadšene
zapájajú do aktivít. Samotné združenie na sídlisku už nikto nenazve
inak ako klub”. Dodajme, že združenie Ulita vzniklo vo februári tohto
roku, hoci samotný projekt Kopčany sa uskutočňuje už štyri roky.
Združenie Ulita poskytuje pro-

stredníctvom Komunitného centra
Kopčany aj pravidelné poradenské
služby. Svojimi aktivitami pomáha
deťom, aj mládeži do 20 rokov veku
zmysluplne tráviť voľný čas.
Členovia INEX-u Slovakia sa
už 15 rokov angažujú do rôznych
dobrovoľníckych aktivít po celom

Slovensku. „Na podujatí ku Dňu
detí sme predsa ako dobrovoľníci
nemohli chýbať. Pracovať s deťmi
z Kopčian je neopakovateľná skúsenosť. Treba na to odvahu, otvorenú myseľ a chuť niečo podniknúť.
S týmito zbraňami sme sa vybrali
do Kopčian a myslím, že Deň detí
vyčaril úsmev na tvárach nielen deťom, ale aj nám”, zhodnotila podujatie Barbara Briedová z INEX-u
Slovakia. Spoločne so združením
Ulita v úspešnej spolupráci pokračujú a uskutočňujú rozličné aktivity
pre deti a mládež zo sídliska Kopčany.
(mp)
Snímky: archív

Odstrániť chudobu a sociálne vylúčenie
Občianske združenie Nová
Rómska Generácia (NRG) prezentovala výsledky monitoringu Dekády rómskej inklúzie 2005-2015.
V prvej správe sumarizovala obdobie od začiatku Dekády v roku
2005 po koniec roka 2006. Prezentované informácie sa zakladali na výskume zrealizovanom
v období od jesene 2006 do začiatku roka 2007. Správa obsahuje
prehľad dokumentov, nezávislých
správ a rozhovorov s úradníkmi
a občianskou spoločnosťou.
Podľa Eduarda Čonku - predsedu NRG: „Táto správa je prvým
nezávislým hodnotením vládnej aktivity na implementáciu záväzkov
v rámci tejto dekády. Keďže dekáda zohľadňuje priamu účasť Rómov
v procese inklúzie, toto hodnotenie
vypracovala skupina rómskych mimovládnych organizácií a aktivisti“.
Ako ďalej dodáva: „Toto prvé hodnotenie sa zameriava len na to, čo
urobila vláda pred spustením dekády, ďalej sumarizuje škálu ukazova-

teľov merajúcich existenciu a kvalitu
akčných plánov dekády zahŕňajúc
dostupnosť údajov, inštitucionálne
dohody pre implementáciu dekády,
udáva nedostatok konzistentných
a systematických výsledných ukazovateľov a údajov. Z výsledkov správy
vyplynulo, že je nízka informovanosť
o implementácii dekády. Zároveň
konštatujeme, že akčný plán je vágny a chýbajú zdroje financovania“.
Podľa Petra Polláka: „Okrem
iného sme sa zameriavali aj na jednotlivé priority a ich celkový dosah
v praxi. Je nutné konštatovať, že
celkovo sú výsledky monitoringu
viac ako neuspokojivé. Z celkového
počtu deviatich štátov sme skončili na treťom mieste, ale iba vďaka
tomu, že na Slovensku máme schválenú príslušnú legislatívu, ktorá bola
jedným z hlavných kritérií hodnotenia. V správe uvádzame jeden z najdôležitejších faktorov nesystémového prístupu k riešeniu rómskej
problematiky, a to je absencia zberu
etnických dát. V krátkosti spome-
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niem niekoľko hlavných problémov
za jednotlivé priority. Vo vzdelaní
je vo veľkej miere jeden z hlavných
problémov segregácia na školách
a stále pretrvávajúca tendencia nedostatočného diagnostikovania.
V oblasti zamestnania je celková situácia zlá, kým celková nezamestnanosť na Slovensku klesla,
v rómskej komunite ostáva situácia
viac-menej rovnaká. Ako jeden z dôvodov takejto situácie je skutočnosť,
že stratégie zamestnanosti sa v prevažnej miere nezaoberajú priamo
situáciou Rómov.
V oblasti zdravia je situácia ešte
horšia. Hoci sa v posledných rokoch realizovalo a realizuje niekoľko
programov, zatiaľ nie je možné pozitívny dosah na Rómov preukázať.
Príčinu takejto situácie vidíme najmä
v biednych a hygienicky zlých podmienkach v izolovaných osadách.
S touto prioritou úzko súvisí aj bývanie. Napriek pokusom o vyriešenie
tohto problému, zostáva situácia nezmenená. V osadách žije značná časť

rómskej populácie vo veľmi zlých
podmienkach, často bez základnej
infraštruktúry, prístupu akýchkoľvek
ďalších verejných služieb“. Štefan
Šarkőzy dodáva: „Na základe zistených poznatkov o nedostatočnej informovanosti o implementácii dekády, sme zrealizovali Prieskum informovanosti o dekáde začleňovania
rómskej populácie 2005-2015.
Primárnym cieľom prieskumu
bolo zistiť rozsah a kvalitu znalostí
o dekáde, verejných a štátnych inštitúciach na regionálnej a lokálnej
úrovni. Z daného prieskumu vyšli
alarmujúce zistenia: z celkového
počtu 73 oslovených inštitúcií až
77 percent inštitúcií na regionálnej
a 97 percent na lokálnej úrovni vôbec nevie, čo je spomínaná dekáda.
Z prieskumu ďalej vyplynulo, že až
91 percent inštitúcií na regionálnej
a 84 percent inštitúcií na miestnej
úrovni nepozná vládne programy
k tejto dekáde a až 83 percent inštitúcií na regionálnej a 87 percent

inštitúcií na miestnej úrovni vôbec
nerealizovalo vládne programy k dekáde v praxi. Úroveň informovanosti
na regionálnej a miestnej úrovni je
odrazom národnej úrovne a v tomto
prípade barometrom záujmu o riešenie tzv. rómskej problematiky“.
Cieľom DecadeWatch je pracovať spolu s vládami a partnerskými
organizáciami a inštitúciami Dekády
na ďalšom rozvinutí metodológie
a prispieť k vytvoreniu funkčných
mechanizmov na meranie úspešnosti implementácie Dekády.
Z toho dôvodu odporúča vláde
SR nasledovné: monitoring a evaluáciu, nastaviť jednotlivé konkrétne
ciele, identifikovať indikátory, vytvoriť systém zberu dát. Ďalej treba
stanoviť konkrétne finančné alokácie pre jednotlivé priority a k nim
prislúchajúce rezorty na každý rok.
Prejsť od projektov k systematickému prístupu: na základe úspešných
projektov presadiť systematické
programy.

Zapojiť lokality: systematicky
zapojiť regionálnu a lokálnu úroveň
do implementácie, zefektívniť komunikáciu a spoluprácu na úrovni národného koordinátora, jednotlivých rezortov, Rómskej aliancie a občianskej
spoločnosti s dôrazom na rómsku komunitu. Vládou zriadená národná kancelária Dekády, ktorej agenda bude
zameraná na napĺňanie jej zámerov
a v súčinnosti s príslušnými rezortmi
vytvoriť riadiacu štruktúru Dekády.
Na jednotlivých rezortoch vytvoriť a sfunkčniť pozíciu zodpovednú za celkovú realizáciu dekády.
Dekáda inklúzie Rómov 2005-2015 je
spoločným projektom deviatich vlád
s cieľom redukovať chudobu a sociálne vylúčenie Rómov. Je prvým nezávislým hodnotením činnosti vlád
pri plnení záväzkov prijatých v rámci
uvedenej dekády.
Decade Watch podporoval Inštitút otvorenej spoločnosti a Svetová
banka.
Zdroj: Nová rómska generácia

„Klikajte“ bezpečne a zodpovedne!
O projekte Zodpovedne.sk,
sme sa už veľmi krátko zmienili.
A ako sme čitateľom sľúbili, vraciame sa k tejto téme preto, aby
sme upozornili na nebezpečenstvá, ktoré môžu deti a mládež pri
surfovaní a četovaní na internete
stretnúť a ako sa treba pred ich
dôsledkami chrániť.
Projekt Zodpovedne.sk (podporovaný Európskou komisiou v rámci
komunitárneho programu Safer Internet plus a partnermi - na Slovensku
Občianskym združením e- Slovensko)
nevznikol náhodou.
Čo hovorí štatistika
Jeho tvorcovia vychádzali zo štatistického prieskumu v Slovenskej
i Českej republike, ktorý prezrádza, že
85 percent detí zapojených do tohto
prieskumu využíva internet každý
deň. Z nich až 79 percent detí poslalo neznámej osobe cez internet svoju
fotografiu, 72 percent svoje telefónne
číslo, 50 percent poslalo aj svoju domácu adresu, 32 percent nepovažuje
osobné stretnutie s osobou, s ktorou
sa zoznámili prostredníctvom internetu, za nebezpečné. Až polovica
návrhov zaslaných prostredníctvom

internetu neznámou osobou, sa končí osobným stretnutím, na ktoré idú
deti zväčša samé. Až v 20 percentách
prípadov osobných stretnutí bola
osoba niekým iným, než sa predstavila na internete.
V takých prípadoch je tu posolstvo „Semafor“: na www.stopline.sk
možno nahlásiť nezákonný, nebezpečný obsah, s ktorým sa dieťa na internete stretlo, na www.pomoc.sk
možno nájsť zasa rady a pomoc. Na
www. zodpovedne.sk sa píše o prevencii ako predchádzať vplyvu nežiadúcich a nezákonných praktík ľudí
zneužívajúcich internetové služby.
Cez internet, ako vieme, sa nešíria
len dobré a užitočné správy, stáva sa
aj nástrojom šírenia pornografie, sexturizmu, drogovej závislosti, šikanovania, ohovárania, nadávania, násilia,
terorizmu, šírenia počítačovej kriminality. Nástrojmi takého ohrozenia môžu
byť: SPAM – nevyžiadaná pošta, falošné prosby o pomoc, pyramídové hry.
Cez internet sa šíria aj počítačové vírusy. Treba si dávať pozor aj pri online
nakupovaní cez internet, pri platbách
cez internet-banking, pri četovaní (Instant messaging, diskusné fóra) dbať,
aby sme nenaleteli na rôzne, niekedy
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veľmi rafinované druhy online reklamy,
na rozličné online hry. Treba upozorniť
aj na softvérové pirátstvo, riziká sťahovania rôznych súborov z internetu, pričom možno ľahko porušiť autorské práva. Viac informácií na túto tému nájdete práve na www.zodpovedne.sk.
Ako sme už uviedli, k dispozícii je aj
združená linka Pomoc. sk, kde je k dispozícii online čet, aj nonstop telefónne číslo: 0800 500 500 a tiež e-mailová
adresa: potrebujem@pomoc.sk.
Mladej generácii je venovaná
aj úspešná televízna relácia o online-životnom štýle. Možno si ju
pozrieť aj na internetovej adrese:
www.cookie.sk a dodajme ešte, že
reláciu moderuje slovenská herečka
Andrea Kerestešová, ktorá má vlastnú stránku (http://kerestesova.sk).
Mladí ľudia ju poznajú aj z filmu Rafťáci. Deťom pomôžete, ak
ich budete informovať o projekte
Zodpovedne.sk, o združenej linke Pomoc.sk, o televíznej relácii
Cookie.sk a ak máte záujem dostávať na svoj e-mail informácie o projekte Zodpovedne.sk, napíšte na:
eslovensko@eslovensko.sk a zaregistrujte svoju e-adresu.
(re)

Summary
Unforgettable day
(page 3-4)

It was a beautiful sunny day on the
17th of July this year. For Slovak
Humanitarian Council (SHR), dear
guests, its supporters, colleagues and
especially for laureates, who came to
the Primate’s Palace to take the awards
for the Gift of the Year 2007 and Gift of
the Life but also all nominated for this
award including Romanian Slovaks,
finally came ceremonial overdue
moments.
Even when this prize is only symbolic
it was imposing to watch and hear
people who took the awards from hands
of president of SHR Ivan Sýkora and
directress of SHR Eva Lysičanová in the
Mirror Hall. There were those who are self
sacrificing, decent and brave people and
words solidarity and compassion mean
a lot to them. As first Andrej Ďurkovský,
host and friend of SHR, mayor of capitol
Bratislava saluted all the people: “Firstly
I want to thank president and collective
of SHR for this happening. It gives me
back spiritual and moral values, which are
honestly true gift from heartedness. I want
to thank those who dedicated prizes and
I want to express my wishes for this good
message about good acts which should
be spread out to whole world not only
out country thanks to you.” Moderator
introduced eleven members of the of the
Honours committee which decided about
awarding the prizes. Then the moderator
asked ThDr. Marián Červený, member of
the committee to take the floor. From his
speech: “Every year when we meet here
we are happy because in our country are
still valuable people. Unfortunately even
when many good acts are done, some
people are sometimes a bit slow or just
too lazy to respond to them. Although
I get 50 to 60 letters every year where is
written about good acts, it’s minimum of
the good which happens in Slovakia and
deserves the award. But after all it’s good
that this happening is here for thirteen
years and it isn’t connected with financial
prizes but moral...”

New elections, new
challenges
(page 5-6)

Almost after two years, General
Assembly of Slovak Humanitarian
Council (VZ SHR) was realized on

Saturday, July 21 this year in hotel
Šport at Junácka Street 6 in Bratislava
which was attended by 61 people.
The first task of the assembly was
appreciation of last 4-year electoral
term and choosing new authorities for
the next administration.
48 delegates – corporate members of
SHR firstly elected 9-member presidium
(by public voting, raising a hand with the
green ballot) at the lead of Ing. Ivan Sýkora
as the president and MUDr. Jaroslav Hinšt,
CSc., member of convocation of Faculty
of Specialized Sanitary Studies of Slovak
University of Sanitary in Bratislava. Then
were realized elections of of SHR Auditing
Committee at the lead of Ing. František
Vojtech and of SHR Grant Committee and
PhDr. Štefan Matula became its chairman.
As the member of Auditing committee of
SHR, PhDr. Anna Eliášová said that VZ SHR
had elected also Administration Presidium
about SHR activities since the last assembly
(VZ SHR) which was realized in the year
2006 till nowadays. From the message
presented by president of SHR we cite:
“Today the Slovak Humanitarian Council
has 176 membership organisations. Since
the last assembly have been accepted
6 new members and 6 have got their
membership cancelled. The accepted
organisations are: Provital, Magrarétka,
Gejzír, Kynologic Association Ekojuventa,
Association of help for mentally disabled
Dúha and Association of Auditive Disabled.
Humanitarian Council enters 19 th year of its
existence and still in the hard conditions it
tries for better conditions for its existence
and also for the existence of its members.
Ambitions for influence on legislative of
Humanitarian Council always considered
as one of the most important tasks of the
council – creating beautiful environment
for disabled and socially dependent and
also opportunities for volunteers and their
organisations. But chances to finance their
activities are still more difficult.”

Introducing:
The Slovak Huntington
Association
(page 10-11)

14 years already, almost since 1994
when the volunteer, non-governmental
organisation SPHCH was created
is a corporate member of Slovak
Humanitarian Council. Although its
residency is in Hnúšťa, it’s acting in
the whole area of Slovak Republic. In
the beginning of its activity it built
up international membership in the
International Huntington Association

(IHA). Not small merits at this has also
Jana Pavlíková (chairperson of SPHCH),
who has been in the association from
the beginning and we asked here few
questions:
What’s the Huntington’s disease and
how does it influence formation of
actual aims of your association?
The Huntington’s disease is really serious,
genetic and neurodegenerative disease,
which generally starts at the top of
the productive life, between 35th and
45th year of life of a human. It begins
with uncontrollable movement, which
gradually restrict activity of patient, his
ability to communicate and eat. At the
same time he has also mental disorders and
they consequently change his behaviour.
His mental capacity is decreasing as long
as devastation of physical and mental
abilities acts. This leads to absolute
dependence on others. Because of this
state patient and his family often become
separated from other people. That’s
why the main aim of Slovak Huntington
Association is to get rid of this isolation.
How did you get on in the beginning
and how do you get on now?
To break isolation in families stricken
with the Huntington’s disease is a long
distance running. These families think
in a different ways, many of them see
this disease and risk of heredity in family
as a punishment or disgrace. Just a few
families accept Huntington’s disease and
its consequences as a fact and talk about
it. It’s still too hard to break the barer of
isolation in each family.
You began with 16 members and
social effect to 500 people. How is it
nowadays? Do you have more branch
offices in Slovak Republic?
We started with small number of families
who replied to the notice of MUDr. Marta
Kvasnicová. Considering ethic problems of
such a serious disease as the Huntington’s
disease we can request families only
indirectly so the geneticist or neurologist
can tell them about out association. We
have also leaflets, magazine that we issue
and they can also find some information
on the internet. We have more than
hundred members nowadays but no
branch offices because out members are
everywhere in Slovakia.
In the addition Humanita PLUS with
the headline Award “Gift of the Year
2007” – Celebrities of Humanity” we
introduced all 62 awarded and their
generous act for whey got the moral
award from Honours Committee of
Slovak Humanitarian Council.
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Cena Dar roka 2007

Prezident SHR, Ivan Sýkora a primátor Hl. mesta Bratislavy, Andrej Ďurkovský pri diskusii o význame
Ceny Dar roka.

Medzi ocenenými bola aj rehoľná sestra Barbora
- Dr. Kristína Kroftová z Bratislavy – Ružinova so
zdravotne postihnutou Vierou Hrvolovou.

Sklenená plastika „Tri oriešky“.

Diplomy pre rumunských Slovákov (slovenských kňazov Agustína Alberta a Jána Kubaláka) prevzali
rádové sestry z Kongregácie dcér sv. Františka Asisského.

Členovia Čestnej komisie pre Dar roka 2007 Igor Bázlik a ThDr. Marián Červený so speváčkou Evou
Stanislavovou, sympatizantkou SHR.

Ján Lehuta, jeden z ôsmich laureátov Ceny Dar
roka 2007 v interview s redaktorkou Janou Bleyovou pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.

