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Petruška 
Putovné jarmočné bábkové divadlo pozná snáď celé Sloven-

sko. Zmestí sa do kufra osobného auta a stihne za rok navštíviť 50 
miest a obcí Slovenska. Stovky detí sa už zoznámili a ďalej zozna-
mujú s  príbehom Šaša – Petrušku, nešťastného hrdinu jarmokov, 
ktorý sa zaľúbil do krásnej tanečnice Colombíny. O svoju lásku mu-
sel bojovať. Ako? Odpoveď sa nám naskytla na premiére bábkové-
ho predstavenia „Petruška“, ktoré vzniklo na motívy rovnomenné-
ho baletu ruského hudobného skladateľa Igora Stravinského. Bolo 
to už piate predstavenie v  spolupráci so slovensko-francúzskym 
Občianskym združením Deti Dunaja pre deti z detských domovov, 
krízových centier a zo sociálne slabého prostredia.

Premiéra sa konala v bratislavskom divadle a.h.a., Poďakova-
nie za ňu patrí študentom tretieho ročníka VŠMU Petre Hulinovej 
Ivane Hoštákovej, Ľubici Lettrichovej, Vladimíre Lichnerovej a Pet-
rovi Weisovi z  Katedry bábkarskej tvorby, ktorí predstavenie na-
študovali pod vedením profesora doc. Andreja Pachingera. Po di-
vadle nasledovala vernisáž výstavy fotografi í „Tvorivé dielne Detí 
Dunaja“, kde združenie predstavilo svoje doterajšie tvorivé ateliéry 
spojené s bábkovými predstaveniami. Konala sa vo Francúzskom 
kultúrnom inštitúte v Bratislave. Nebola to náhoda. 

Práve Francúzsky inštitút poskytuje každoročne miesta v kur-
zoch francúzštiny deťom v spolupráci so združením Deti Dunaja. 
Počas vernisáže predsedníčka združenia, Zuzana Evrard - Bojnan-
ská prevzala od riadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúz-
skej republiky v SR, J.E. Henryho Cunyho francúzske štátne vyzna-
menanie Rad čestného kríža za zásluhy. Blahoželáme. „Ocenenie 
patrí nielen mne, ale celému združeniu Deti Dunaja“ povedala Zu-
zana Evrard Bojnanská.  (mš)

Snímky: autorka

Je solidarita 
samozrejmosťou?

Solidarita, ktorá znamená vzájomnosť, svornosť 
a družnosť, má dnes, v čase globálnej fi nančnej a hospo-
dárskej krízy mimoriadny význam. V  každej spoločnos-
ti k nej neodmysliteľne patrí aj zmysel pre zodpovednosť 
a  slušnosť. Tam, kde niet zodpovednosti a  slušnosti, niet 
ani solidarity. O tom však v súvislosti so solidaritou netre-
ba polemizovať. Obyčajný človek, postihnutý dôsledkami 
krízy, však často márne dúfa, že slušne prežije rok, vďaka 
solidarite, lebo tá ani zďaleka nie je samozrejmosťou pre 
všetkých.

Európska komisia síce vy-
hlásila nasledujúci rok 2010 
za  Rok boja proti chudobe 
v  snahe splniť svoje dlhodobé 
priority, medzi ktoré patrí zní-
žiť mieru chudoby v  Európe 
o  polovicu. Na  Rok boja pro-
ti chudobe sa pripravuje aj Slo-
vensko. Ale bez solidarity by to 
nebolo možné. V  zápase pro-
ti chudobe aj naša vláda zdô-
raznila význam solidarity a snaží sa, aby vyše 60 protikrí-
zových opatrení, ktoré pripravila, pomohlo ľuďom, ktorí 
v dôsledku krízy prišli o prácu a ocitli sa v núdzi. Nemožno 
si nevšimnúť, že zachránila vyše stotisíc pracovných miest 
a takmer 50 tisíc ďalších podporila, aby nezanikli. 

Slovenská humanitná rada však často dostáva lis-
ty od ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú pomoc. Čas-
to popisujú svoju ťažkú situáciu, za  ktorú nemôžu. Ich 
smutné príbehy ženú až slzy do  očí. Žiaľ, SHR nemá fi -
nančné prostriedky, aby im ihneď pomohla. Na vysvetle-
nie: s krízou aj sponzorov ubudlo, hoci v minulých rokoch 
aj prostredníctvom SHR niektorí z nich poskytovali pomoc 
konkrétnym ľuďom v núdzi. Všetky listy od občanov však 
SHR starostlivo eviduje a všetky žiadosti o pomoc sú za-
radené na posúdenie v nádeji, že nadíde deň, keď ich vy-
berie zo zásuvky a  pomôže ľuďom, ktorí pomoc žiadali 
a ktorý ju súrne potrebujú. Zostáva dúfať, že solidarita sa 
stane raz aj vecou cti väčšiny občanov a že počas roka  jej 
pribudne o čosi viac. 

Margita Škrabálková 
šéfredaktorka Humanity 
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Osemnásteho júna tohto roka 
udelila Slovenská humanitná rada 
už štrnásty raz Cenu Dar roka 
a  ďalšie   morálne ocenenia spoje-
né s  touto cenou, o  ktorých roz-
hodla nezávislá Čestná komisie 
SHR pre Dar roka.   Väčšine čitate-
ľov Humanity je jasné, že cena Dar 
roka nie je súťaž, ale v Európe do-
teraz ojedinelý spôsob symbolic-
kého poďakovania za mimoriadne 
významné činy ľudskosti, za  dob-
ročinné skutky a  charitatívne ak-
tivity, ktorými dobrí a statoční ľu-
dia pomohli zmierniť alebo od-
strániť trápenie mnohým obča-
nom Slovenska, ktorí sa ocitli 
v núdzi, v chorobe alebo aj v ohro-
zení života.

Tohtoročné oceňovanie sa usku-
točnilo ako po  minulé roky, v  Zr-
kadlovej sieni Primaciálneho palá-
ca v Bratislave, ale prvý raz v prítom-
nosti podpredsedu vlády SR Dušana 
Čaploviča, aj ministerky práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR Viery Toma-
novej. Vzácni hostia sa na  slávnost-
nom podujatí nielen prihovorili oce-
neným, ale aj   uznanlivo sa vyjadri-
li aj o  štrnástich rokoch   morálneho 
oceňovania Dar roka. 

Ako však zdôraznil podopred-
seda vlády SR pre vedomostnú spo-
ločnosť, európske záležitosti, ľud-
ské práva a  menšiny, Dušan Čaplo-
vič: „Žijeme v  turbulentnej dobe, 

v ktorej ani dnes nie vo svete dosť 
ľudskosti“. V  tejto súvislosti spo-
menul i  odkaz nedávno zosnulé-
ho slovenského básnika, Milana Rú-
fusa, ktorý tiež upozorňoval vo svo-
jom diele na  to, ako je dôležité, aby 
„sme boli bytosti a  nie len tvory“. 
Ministerka Viera Tomanová vo svo-
jom príhovore vyjadrila presved-
čenie, že každý rok pribúda na  Slo-
vensku ľudí, na ktorých môžeme byť 
hrdí za ich skutky humanitnej a cha-
ritatívnej povahy a dúfa, že ich bude 
ešte pribúdať.

Prezident SHR Ivan Sýkora a  vi-

ceprezident SHR Jaroslav Hinšt sláv-
nostne odovzdali Cenu Dar roka opäť 
hlavným laureátom a  laureátom. 
Symbolizovala ich aj tentoraz skle-
nená plastika s tromi orieškami s ná-
pisom Dar roka 2008. A  podpred-
seda vlády SR Dušan Čaplovič odo-
vzdal jedno mimoriadne ocenenie In 
memoriam, ktoré patrí už zosnulému 
svetoznámemu detskému kardiochi-
rurgovi, profesorovi MUDr.  Jaro-
slavovi Simanovi, CSc., za  jeho dl-
horočnú vzornú spoluprácu so Slo-
venskou humanitnou radou, pre kto-
rú vykonal veľa dobrého ako člen 

Cena Dar roka už štrnásty raz
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Generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Luxembourg Sarl, o.z., Brendan O‘Brian pri preberaní Ceny Dar 
roka 2008 v kategórii právnicke osoby, z rúk prezidenta SHR Ivana Sýkoru.
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Čestnej komisie pre Dar roka. Oce-
nenie prevzala jeho manželka. Ďal-
šie ocenenie s  nápisom Dar života 
2008 a  diplom dostali dvaja mladí 
muži, jeden za záchranu života a dru-
hý za darovanie ľudského orgánu. Až 
tridsatimôsmim nominovaným sa 
ušli diplomy s poďakovaním v súvis-
losti s cenou Dar roka 2008 od prezi-
denta SHR a  členov Čestnej komisie 
pre Dar roka. 

Slávnostnú atmosféru oceňova-
nia zvýraznilo pôsobivé moderova-
nie celého podujatia Milenou Če-
ganovou, redaktorkou Slovenské-
ho rozhlasu, ktorej patrí veľká vďaka 
za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu 
so SHR. 

Nádherným zážitkom bolo istot-
ne pre všetkých prítomných aj hu-
dobné vystúpenie huslistky, žiačky 
Základnej umeleckej školy na Hálko-
vej ulici v Bratislave, Evy Brunclíko-
vej, ktorá v doprovode klavíra zahra-
la skladbu čekého hudobného skla-
dateľa Jozefa Suka z rozprávky Radúz 
a Mahuliena. Dojímavo zneli aj ľudo-
vé   piesne v  podaní známej speváč-
ky Dariny Laščiakovej, ktorá pat-
rí k  oceneným laureátom Daru roka 
2008. Slávnostné chvíle oceňovania 
skrášlil a  ešte viac umocnil krásny 
hlas koncertnej umelkyne a  speváč-
ky Moniky Stanislavovej s  klavír-
nym doprovodom hudobného skla-
dateľa Igora Bázlika, člena Čestnej 
komisie pre Dar roka. 

Vďaka patrí aj desiatkam navr-
hovateľov, ktorí Slovenskej humanit-
nej rade zaslali svoje návrhy na oce-
nenie s  príbehmi ľudí z  celého Slo-
venska ako svedectvá o  ich vzác-
nych skutkoch ľudskosti a  pomoci 
blížnemu v  núdzi. Láskavými slova-
mi na  túto tému pohladil srdcia prí-
tomných v Zrkadlovej sieni aj katolíc-
ky kňaz Marián Červený, člen čest-
nej komisie pre Dar roka. 

Na  neposlednom mieste pat-
rí vďaka aj Magistrátu a  primátorovi 
hl. mesta Bratislavy, Andrejovi Ďur-
kovskému za  bezplatné požičanie 
Zrkadlovej siene Primaciálneho palá-
ca aj tohto roku na významné podu-
jatie, akým Dar roka 2008 nesporne 
je a veríme, že aj o rok bude: pod ná-
zvom Dar roka 2009. 

Margita Škrabálková
Snímky: Valéria Zacharová

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, ľudské práva a menšiny, Dušan Čaplovič sa 
v Zrkadlovej sieni prihovoril k oceneným a vyzdvihol aj prácu Slovenskej humanitnej rady.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Viera Tomanová vo svojom prejave sa uznanlivo vy-
jadrila aj o štrnástich rokoch morálneho oceňovania Dar roka.

Rímsko-katolícky kňaz Marian Červený, člen Čestnej komisie SHR pre Dar roka svojím prejavom prí-
tomných v Zrkadlovej sieni pôsobivo oslovil.
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Prešlo vyše pol roka, no len ne-
dávno nadišla príležitosť pripome-
núť si aj v Humanite vzácne chvíle vr-
cholového podujatia, v  ktorom pre-
zident Slovenskej humanitnej rady 
Ivan Sýkora mal česť privítať v  brati-
slavskej Redute na XVII. reprezentač-
nom dobročinnom koncerte Sloven-
skej humanitnej rady, Benefíciu 2008, 
vzácnych hostí – prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča s manželkou, ministerku 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vie-
ru Tomanovú, ako aj mnohé význam-
né osobnosti verejného, kultúrneho 
a  politického života a  diplomatické-
ho zboru. Vrcholové podujatie Slo-
venskej humanitnej rady Benefícium 
2008, sa opäť uskutočnilo pod zášti-
tou predsedu NR SR Pavla Pašku, kto-
rého pozdravný list prečítala prítom-
ným moderátorka Patrícia Garajová. 

Nemožno zabudnúť ako prezident 
SHR Ivan Sýkora vo svojom príhovo-
re v  úvode slávnostného večera vyso-
ko vyzdvihol prácu dobrovoľníkov, me-
dzi ktorých patria aj zástupcovia 175 ob-
čianskych združení, členských organi-
zácií SHR. Poďakoval im predovšetkým 
za  to, že sa pričinili o  rozvoj dobrovoľ-
níctva na  Slovensku a   za  nezištnú po-
moc zdravotne postihnutým a  sociál-
ne znevýhodneným občanom Sloven-
ska, ale aj za pomoc a solidaritu s ľuďmi 
z rôznych kútov sveta, ktorí prišli na Slo-
vensko nájsť nový zmysel svojho života 
a svojou prácou sa snažia pričiniť o roz-
voj našej krajiny. 

Na  tomto slávnostnom podujatí si 
prítomní pripomenuli aj Medzinárod-
ný deň zdravotne postihnutých, Medzi-
národný deň dobrovoľníkov, a  Svetový 
deň Ľudských práv spojený so 60. výro-
čím prijatia Všeobecnej deklarácie ľud-
ských práv prijatej Organizáciou spoje-
ných národov. Patrícia Garajová poďako-
vala za solidaritu, nezištnosť, vzájomnosť 
a spolupatričnosť všetkým, ktorí „nemys-
lia len na svoj život, ale pomáhajú aj iným, 
a to nielen v predvianočnom zhone, ale 
po celý rok.“ Niektorých z takýchto vzác-
nych ľudí počas benefičného večera aj 
predstavila. Boli to napríklad zástupcovia 
Občianskeho združenia Ľudia proti rasiz-
mu, Juraj Kiš a Dr. Čaldri, ďalej prezident 
Zväzu diabetikov Slovenska, Jozef Bo-
rovka, prezident Asociácie klubov absti-

nujúcich Slovenska, Ján Dudák, Anna Ve-
rešová, riaditeľka neziskovej organizácie 
Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tep-
liciach, ktorá už desať rokov bojuje pro-
ti domácemu násiliu na ženách a deťoch. 
V kritických chvíľach pomohla aj Matilde 
Horvátovej, ktorá o svojom ťažkom živo-
te a pomoci, ktorú našla vďaka organizá-
cii Áno pre život, porozprávala aj účast-
níkom Benefícia. Napokon sa na  Bene-
fíciu predstavila aj predsedníčka Sveto-
vého združenia bývalých česko-sloven-
ských politických väzňov, Elena Bačko-
rová a Ján Košút, člen sekcie, ktorá je sú-
časťou tohto svetového združenia, Slo-
venskej asociácie násilne odvlečených 
do bývalého ZSSR orgánmi NKVD, ktorý 
prežil dlhé roky ťažkej driny v sibírskom 
gulagu. 

V  bohatom a  pestrom umeleckom 
programe, ktorý pripravila v  spoluprá-
ci so SHR Slovenská televízia, vystúpilo 

viacero známych osobností verejného 
a kultúrneho života, aj ako aspeváci: Du-
šan Jarjabek, Zuzana Mauréry, Zoro Lau-
rinc, ktorého na klavíri sprevádzal Eugen 
Gnoth a  speváčka Monika Stanislavová 
s  klavírnym doprovodom hudobného 
skladateľa Igora Bázlika. Na vysokej ume-
leckej úrovni boli aj hudobné vystúpe-
nia Petra Uličného, spev Alexandry a Ma-
riána Bangových a  vynikajúcej vokálnej 
skupiny Close Harmony Friend. Veľký do-
jem v  účastníkoch zanechali aj deti ta-
nečného súboru Haló, haló. Vďaka za hl-
boký umelecký zážitok patrí aj dramatur-
gičke STV Magdaléne Glasnerovej a reži-
sérovi Branislavovi Mišíkovi.

Slovenská humanitná rada ďakuje aj 
Slovenskej filharmónii za bezplatné po-
skytnutie veľkej koncertnej sály v Redu-
te na benefičný večer SHR.

Margita Škrabálková, SHR
 Snímky: autorka

Nikdy nie je neskoro pripomenúť si 
víťazstvo ľudskosti

Prezident SHR Ivan Sýkora pri otváracom prejave na Benefíciu 2008.

Patrícia Garajová pri moderovaní Benefícia 2008.
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Začiatkom tohto roka, presnej-
šie 21. januára, privítal prezident 
republiky, Ivan Gašparovič zástup-
cov viacerých mimovládnych orga-
nizácií. Ani tentoraz nechýbal me-
dzi nimi predseda Únie nevidiacich 
a  slabozrakých Slovenska Branislav 
Mamojka a  zároveň predseda Ná-
rodnej rady občanov so zdravot-
ným postihnutím v SR ani zástupky-
ňa rovnomennej organizácie, Anna 
Reháková, prítomný bol aj prezident 
Slovenskej humanitnej rady Ivan Sý-
kora a mnoho ďalších. 

Ako zdôraznil prezident SR Gašpa-
rovič, niektoré z  dobrovoľníckych or-
ganizácií majú na Slovensku dlhodobú 
tradíciu, vznikli v časoch prvej Česko-
slovenskej republiky, plnia svoje úlohy 
aj dnes. Ako istotne mnohí vedia, pat-
rí k  nim medzi prvými národná spo-
ločnosť Slovenský Červený kríž. Prezi-
dentka Helena Kobzová - prišla takisto 
na  toto slávnostné stretnutie a  v  roz-
hovore oslovila prezidenta republiky 
aj  prezidenta Slovenskej humanitnej 
rady.

„Som veľmi rád, že vás môžem 
prijať ako nástupcov týchto dobro-
voľníckych inštitúcií“, uviedol prezi-
dent SR a pokračoval: „Som veľmi rád, 
že ste schopní pomáhať štátu aj tým, 
že dokážete aj sami získať prostried-
ky či už prostredníctvom grantov 
alebo sponzorov, ak ide o  riešenie 
otázok vzdelávania, rozvoja vedy, 
ale aj otázok sociálnych, čo nie je za-
nedbateľné, najmä v čase, keď nie sú 
najlepšie podmienky na  to, aby sa 
dali rozvíjať sociálne programy. Som 
presvedčený, že najmä v  tejto krí-
ze zohráte tú úlohu, pre ktorú ste sa 
rozhodli a pre ktorú často obetujete 
aj svoje vlastné voľno.“ Prezident SR 
poďakoval prítomným predstaviteľom 
dobrovoľníckych organizácií nielen 
za seba, ale aj za občanov republiky, aj 
za  vládu SR, a  to najmä za  to, že dob-
rovoľnícke organizácie niekedy naozaj 
výdatne pomáhajú riešiť pálčivé prob-
lémy občanov aj tam, kde predstavite-
lia štátu na to nemajú čas alebo lepšie 
povedané - nestačia. 

V mene prítomných zástupcov mi-
movládnych organizácií vystúpil Brani-
slav Mamojka, ktorý zaželal preziden-
tovi SR veľa úspechov v novom roku, aj 
v  pracovnom živote. Pripomenul rôz-
norodosť a  rozsiahle pole pôsobnos-

ti dobrovoľných mimovládnych orga-
nizácií, ale aj ich spoločného menova-
teľa, ktorým je predovšetkým obhajo-
ba ľudských práv, ako aj účasť na  roz-
voji demokratickej spoločnosti. Zdô-
raznil, že dobrovoľníckym organizáci-
ám sa darí nie vždy rovnako, nie vždy 
sa stretajú s  pochopením, ale napriek 
tomu, mnohé princípy a vyhlásenia sú 
skutočne obojstranne akceptovateľné. 
Osobitne spomenul vyhlásenie vlády 
SR pri prevzatí predsedníctva Rady Eu-
rópy v  roku 2007, kedy bola, pre dob-
rovoľníkov veľmi potešujúco zdôraz-
nená úloha mimovládnych organizácií 
a  záujem vlády spolupracovať s  nimi. 
„My máme rôzne problémy, ktoré by 
sme chceli riešiť“, uviedol B. Mamoj-
ka ďalej a spomenul tie, ktoré považu-
jú mnohí členovia mimovládnych orga-
nizácií za  veľmi dôležité. Napríklad, že 
sa čoskoro dočkajú skutočne demokra-
tického zákona o postavení mimovlád-
nych organizácií, aký očakávajú. Vyjad-
ril o. i. aj radosť z toho, že Slovenská re-
publika pristúpila k  podpísaniu Doho-
voru o právach ľudí so zdravotným po-
stihnutím, ako aj Opčného protokolu, 
čo je vážny záväzok SR, ktorý znamená, 
že po jeho ratifi kácii sa občania so zdra-
votným postihnutím budú môcť, v prí-
pade potreby, odvolávať aj v orgánoch 
OSN. Napokon spomenul aj v minulom 
roku prijatú novelu zákona o rozpočto-
vých pravidlách, ktorá hovorí o tom, že 
dotácie na  podporu akýchkoľvek mi-
movládnych organizácií budú možné 
len na tituly, ktoré budú priamo uvede-

né v zákone, čo považuje za príliš tvrdé 
opatrenie, pretože rezorty by mali pri-
stupovať pružne k  požiadavkám, kto-
ré mimovládnym organizáciám prinie-
sol sám život. Vyjadril nádej, že v tomto 
smere bude prijaté legislatívne riešenie 
odstraňujúce tvrdosť uvedeného záko-
na. Tiež zdôraznil, že sa sľubne rozvíja 
diskusia medzi vládou a  mimovládny-
mi organizáciami s vierou, že sa spoloč-
ne podarí prekonávať vážne problémy, 
ktoré priniesla globálna fi nančná kríza.

Prezident SR I. Gašparovič vypo-
čul v osobitných rozhovoroch aj ďalších 
predstaviteľov mimovládnych organi-
zácií spomedzi prítomných, medzi nimi 
aj predstaviteľa Združenia priateľov Af-
riky na  Slovensku, Občianskeho zdru-
ženia Ľudia proti rasizmu, Občianske-
ho združenia Inakosť a  samozrejme aj 
prezidenta SHR, Ivana Sýkoru, ktorý po-
tvrdil prezidentovi SR, že Slovenská hu-
manitná rada stále patrí medzi popred-
né strešné dobrovoľnícke organizácie 
a že združuje 175 mimovládnych orga-
nizácii nielen charitatívneho charakte-
ru, ale aj so sociálnym zameraním. Ako 
Ivan Sýkora ďalej prezradil: „Prezident 
SR Ivan Gašparovič poďakoval za  našu 
činnosť a povedal, že našu prácu pozná 
a sleduje ju. Vysoko si vážim, že sa zú-
častnil na Benefíciu v decembri minulé-
ho roku. Bol to práve Ivan Gašparovič, 
ktorý v  minulosti prvý raz - ako býva-
lý predseda NRSR - prijal záštitu nad vr-
cholovým podujatím SHR, Benefíciom. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Prezident SHR Ivan Sýkora v rozhovore s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom.

Prijatie v prezidentskom paláci
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 Od 27. novembra do 21. decem-
bra 2008 sa v neobchodných priesto-
roch 46 obchodných domov a hyper-
marketov TESCO na  Slovensku usku-
točnil už 7. ročník vianočnej verej-
nej finančnej zbierky „Pomôžte spo-
lu s nami“, ktorú Slovenská Humanit-
ná rada tradične zorganizovala v spo-

lupráci so spoločnosťou TESCO – Sto-
res. Peniaze do zbierky zbierali stov-
ky dobrovoľníkov z  31 neziskových 
mimovládnych organizácií z  celé-
ho Slovenska. Čistý výnos zbierky: 
100 501,05 eura (t. j. 3 027 694,61 Sk), 
v  prvý marcový týždeň 2009 puto-
valo na  účty 31 zúčastnených mi-

movládnych organizácií. Uvedené 
prostriedky sú využité na  realizáciu 
regionálnych humanitárnych pro-
jektov na  pomoc zdravotne postih-
nutým, chorým a  starším občanom, 
ako aj špeciálnym školám. Vyúčtova-
nie výnosu a  ciele použitia verejnej 
zbierky písomne schválilo bez námie-
tok Ministerstvo vnútra SR a potvrdi-
lo listom č.: SVS-233004-2009/02217 
zo dňa 6. 3. 2009. 

(mš)

Vyše stotisíc eur zo zbierky  
„Pomôžte spolu s nami“

Podľa štatistiky  Národného cen-
tra zdravotníckych informácií sa roč-
ne vykoná približne 1,6 milióna vy-
šetrení v  ambulantných psychiatric-
kých zariadeniach. Nemocničná a am-
bulantná starostlivosť je v  súčasnos-
ti v SR na dobrej úrovni. Vo viacerých 
vyspelých  štátoch Európy však fungu-
je komplexná sieť zdravotnej a sociál-
nej starostlivosti o ľudí s psychickými 
poruchami, pričom sa sledujú aj indi-
viduálne potreby klienta.

Preto zacielila Liga za duševné zdra-
vie SR (LDZ) minulý ročník informačnej 
kampane a celoslovenskej Zbierky „Dni 
nezábudiek“ na  dobudovanie kom-
plexnej siete služieb, ktorá by posky-
tovala zdravotnú a sociálnu starostlivosť 
podľa individuálnych potrieb pacientov 
a bola by dostupná v každom regióne. 
Ako zlepšiť starostlivosť o ľudí s du-
ševnými poruchami 

Komplexná sieť služieb pre ľudí 
s  duševnými poruchami je dôležitým 
predpokladom ich začlenenia do práce, 
spoločnosti a do života vôbec. Je to širo-
ký súbor služieb, programov a zariade-
ní, ktoré pomáhajú ľuďom s  duševnou 
poruchou v  čo najprirodzenejších pod-
mienkach. Cieľovou skupinou však nie 
sú len pacienti, ale aj príbuzní, ktorí čas-
to trpia, pretože znášajú bremeno stig-
my a vážnych finančných ťažkostí.

Podľa vzoru vyspelých krajín sú sú-
časťou komplexnej siete starostlivosti 
dve veľké oblasti – nemocničná a mimo-
nemocničná. Okrem moderných klinic-
kých a  ambulantných pracovísk s  psy-
chiatrickou a  psychologickou starostli-
vosťou (čo nazývame nemocničnou sta-
rostlivosťou), súčasťou tejto siete sú aj 
krízové centrá, denné stacionáre, chrá-
nené bývanie, chránená práca a služby 
pracovnej či sociálnej rehabilitácie, teda 

mimonemocničná starostlivosť o  pa-
cientov. 

Na  Slovensku však úplne chýba-
jú denné stacionáre a  rehabilitačné 
strediská pre deti a mládež. Nemáme 
ani denné krízové centrá s mobilnými 
tímami, je málo chránených a podpo-
rovaných dielní a chráneného a pod-
porovaného bývania. Výrazne nedo-
statočný je počet denných stacioná-
rov a rehabilitačných stredísk, agen-
túr psychiatrickej domácej starostli-
vosti. Až štvrtina práceneschopností sa 
viaže na duševné choroby, ktoré sú tre-
ťou najčastejšou príčinou invalidizácie 
na Slovensku. Pre štát to predstavuje vy-
soké finančné náklady. To je dôvod, pre-
čo Liga zacielia Zbierku na dobudováva-
nie komplexnej siete služieb.
Výsledky Zbierky Dni nezábudiek 
2008

Počas minuloročnej Zbierky sa vy-
zbieralo 2 708 994 Sk, t. j. 89 922,12 eur. 
Na  pokrytie nákladov súvisiacich s  jej 
konaním bolo použitých 30 835,26 eur. 
Čistý výnos verejnej zbierky je 59 086,87 
eur. Sumou 23 910,58 eur podporila liga 
organizácie zamerané na  podporu du-
ševného zdravia a  sociálneho začlene-
nia ľudí s  duševnými poruchami, ktoré 
sa na  zbierke aktívne zúčastnili. Sumu 
10 119,20 eur použije liga na projekt Mo-
tivačné centrum Nezábudka, ktorý je 
zameraný na  sociálne začlenenie ľudí 
s duševnou poruchou. Sumu 25 057,09 
eur  rozdelila prostredníctvom Granto-
vej schémy Nezábudka na projekty v sú-
lade s cieľmi zbierky na základe rozhod-
nutia Správnej rady LDZ. Najviac vy-
zbierali občianske združenia OZ Pr-
vosienka z  Partizánskeho, OZ Zdra-
vá duša z Považskej Bystrice a OZ Mo-
zaika zo Žiliny s výrazným nárastom 
oproti minulým rokom. Zo škôl bolo 

najúspešnejšie bilingválne gymnázium 
na  Metodovej ulici v  Bratislave a  z  ma-
terských centier MAMA A MY z Prešova, 
ktoré sú už roky úspešné. 
Grantová schéma Nezábudka

Liga za  duševné zdravie SR z  výno-
su zbierky Dni nezábudiek 2008 pridelila 
peniaze na regionálne projekty zamera-
né na podporu existujúcich a zriaďovanie 
nových služieb cez Grantovú schému Ne-
zábudka, aby si ľudia s duševnými poru-
chami v podporených zariadeniach udr-
žiavali sociálne a pracovné návyky a zvy-
šovali tak svoje šance uplatniť sa na trhu 
práce. Problém so zamestnaním ich totiž 
trápi najčastejšie zo všetkých problémov. 

Správna rada Ligy za duševné zdra-
vie SR rozhodla na  svojom zasadnutí 
26.  marca 2009 o  nasledovnom rozde-
lení prostriedkov z  výnosu Zbierky Dni 
Nezábudiek 2008 podľa grantovej sché-
my Nezábudka vytvorenej z čistého vý-
nosu tejto verejnej zbierky:

DSS MOST n.o., Bratislava, Chrá-
nená kaviareň Medzi nami: 8  385 eur 
(252 606 Sk),

PRO MENTE n.o., Michalovce, 
na  zlepšenie kvality služieb rozvinu-
tím novej chránenej dielne: 2  790 eur 
(84  051  Sk), PRVOSIENKA o.z., Par-
tizánske, na  rehabilitačné stredisko: 
5 942 eur (179 000 Sk), KOMPAS n.o., Tr-
nava, na analýzu stavu duševného zdra-
via obyvateľov a  zdravotnej starostli-
vosti v  Trnavskom samosprávnom kra-
ji: 83 eur (2  500  Sk), OPORA o.z., IN-
TEGRA o.z., PRO MENTE o. z., KOM-
PAS n.o., Michalovce, Trnava, Bra-
tislava, na  psychoedukačný program 
pre ľudí s  duševnou poruchou a  pre 
príbuzných – „Cesta k  pomoci“: 3  319 
eur (99 988 Sk), Krídla, o.z. Bratislava, 
na chránenú dielňu Štart na výrobu ke-
ramiky: 4 538 eur (136 712 Sk).

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR

Prínos „Dní nezábudiek“
Tretia najčastejšia príčina invalidizácie na Slovensku
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Zlyhávaním obličiek trpí na  Slo-
vensku približne 155 tisíc pacientov, 
ktorí sú v  tzv. preddialyzačnej fáze. 
Z nich je 150 tisíc v sledovacom progra-
me nefrológov v  ambulanciách. Ďal-
ších, takmer tritisíc pacientov je odká-
zaných na dialýzu, čiže umelú obličku 
a deväťsto už podstúpilo transplantá-
ciu obličky od darcu. Zlyhávanie obli-
čiek môže spôsobiť však ďalšie ocho-
renia, ktoré postihujú aj zdanlivo ne-
súvisiace orgány. Jedným z  najzávaž-
nejších ochorení je tzv. sekundárna 
hyperparatyreóza, pri ktorej dochá-
dza k zhoršeniu funkcie obličiek, v dô-
sledku čoho klesá ich schopnosť rea-
govať na parathormón (PTH), ktorý re-
guluje hladinu vápnika v tele. Obličky 
vtedy nedokážu udržiavať rovnová-
hu medzi hladinami vápnika (kalcia), 
fosforu a  aktívneho vitamínu D. Toto 
ochorenie sa prejavuje bolesťami a de-
formáciami kostí, zhoršenou pohybli-
vosťou pacienta a  zvýšeným rizikom 
zlomenín. 

Vyše pol milióna Slovákov má nejakú 
formu poškodenia obličiek bez toho, aby 
o tom vedeli. Sekundárna hyperparatyre-
óza sa prejavuje poruchou vstrebávania 
vápnika z  čreva, jeho zníženým uklada-
ním sa do kostí a jeho zvýšeným uklada-
ním sa mimo kosti najmä do ciev a mäk-
kých tkanív tela človeka, čo má za násle-
dok zužovanie ciev a  následne zvýše-
ný výskyt srdcovocievnych (kardiovas-
kulárnych) komplikácií. Hlavnou príčinou 
je znížená tvorba aktívneho vitamínu D 
v  obličkách. Tento stav sa prejavuje, ako 
sme už vyššie uviedli, bolesťami a defor-
máciami kostí, zhoršenou pohyblivosťou 

a  zvýšeným rizikom zlomenín. Existuje 
však analóg biologicky aktívneho vitamí-
nu D (parikalcitol), ktorý pomáha pacien-
tom so sekundárnou hyperparatyreózou 
jej priebeh spomaliť, prípadne aj zastaviť. 
Jeho pôsobenie a regulácia parathormó-
nu v  závažnejších prípadoch pacientom 
predlžuje a skvalitňuje život. 
Čo sa deje pri zlyhávaní obličiek

Obličky patria k životne dôležitým or-
gánom. Okrem fi ltrácie krvi zabezpečujú 
v tele človeka aj ďalšie funkcie, upravujú 
množstvo vody, minerálov (vrátane váp-
nika - kalcia a fosforu) a elektrolytov (so-
díka, draslíka a chlóru) v krvi. „Ak ochorejú 
obličky, v tele sa hromadia toxíny, zvyšuje 
sa krvný tlak, v členkoch a pľúcach sa hro-
madia tekutiny, rastie riziko srdcovo-ciev-
nych ochorení, často sa objavuje aj chu-
dokrvnosť. Preto sa obličkové ochorenie 
v  skutočnosti nikdy netýka len obličiek, 
ale postihuje celý organizmus,“ povedal 
Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, 
hlavný odborník MZ SR pre nefroló-
giu. Práve u pacientov so zníženou funk-
ciou obličiek sa môže rozvinúť uvedené 
ochorenie súvisiace s hormonálnym sys-
témom, sekundárna hyperparatyreóza. 
Toto vážne ochorenie sa v pokročilejších 
fázach vyvíja do chronickej formy ochore-
nia obličiek a s jej progresiou sa obličková 
choroba zhoršuje. 

Znižovaním funkcie obličiek klesá ich 
schopnosť tvoriť aktívny vitamín D a oblič-
ky, ako sme už uviedli, vtedy už nedoká-
žu udržiavať rovnováhu medzi hladinami 
kalcia a fosforu. Kalcium a fosfor sú mine-
rály, ktorých primerané hladiny a  rovno-
váha medzi nimi je potrebná na udržanie 
pevných kostí a správne fungovanie ner-

vov a  svalov. Aktívny vitamín D pracuje 
ako „poštár“, ktorý vraví obličkám, kostiam 
a črevám: „vyrovnaj hladinu“ kalcia a fos-
foru v krvi. Nízka hladina vápnika a aktív-
neho vitamínu D a vysoká hladina fosforu 
aktivuje prištítne telieska, ktoré do krvi pa-
cientov následne uvoľňujú parathormón 
(PTH). Zanedbanie prevencie či liečby 
sekundárnej hyperparatyreózy zna-
mená pre pacientov nebezpečenstvo 
vzniku hyperkalciémie, ktorá spôso-
buje kôrnatenie ciev, poruchy štruktú-
ry a funkcie srdca, či poruchy imunity. 
Liečba sekundárnej hyperparatyreózy 

„Pri včasnom odhalení a  správnej 
liečbe je možné sekundárnu hyperpara-
tyreózu liečiť alebo aspoň spomaliť po-
stup ochorenia. Aby mohol vitamín D pl-
niť v tele svoju funkciu, musí sa najskôr ak-
tivovať v  obličkách. U  pacientov s  chro-
nickým ochorením obličiek sa vyvíja ne-
dostatok aktívneho vitamínu D a cieľom 
liečby je nahradiť tento nedostatok. Už 
od  roku 2005 majú nefrológovia mož-
nosť liečiť pacientov analógom biologic-
ky aktívneho vitamínu D (kalcitriolu), lie-
kom s účinnou látkou „parikalcitol,“ uvie-
dla Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., 
prezidentka Slovenskej nefrologickej 
spoločnosti. 

Liek s  účinnou látkou parikalcitol sa 
používa na  prevenciu a  liečbu sekun-
dárnej hyperparatyrerózy. Doteraz bol 
na  Slovensku používaný len v  injekčnej 
forme, no od tohto roka je dostupný aj vo 
forme kapsúl. Pacienti, ktorí sú v preddia-
lyzačnej fáze si nemusia liek pichať injekč-
ne, ale užívajú kapsule podľa predpisu le-
kára. Výhody jednoduchého dávkovania 
a užívania lieku v mnohých prípadoch za-
bezpečujú dôslednosť liečby a skvalitňujú 
život pacientov. Liek dokáže pôsobením 
na prištítne telieska bezpečne znížiť hla-
dinu parathormónu s veľmi malým vply-
vom na obsah kalcia a fosforu v krvi. 

Klinické štúdie preukázali, že účinne 
upravuje hladinu parathormónu a  zlep-
šuje prežívanie dialyzovaných pacientov. 
Pacienti liečení parikalcitolom majú o 16 
percent lepšiu dlhodobú prognózu pre-
žívania v priemere až o viac ako tri roky. 
Liečba znižuje pravdepodobnosť hospita-
lizácie pacienta, pre rôzne dôvody nielen 
pre tie, ktoré sú spojené s  liečbou chro-
nického zlyhávania obličiek. Britská štúdia 
tiež dokázala, že parikalcitol výrazne zni-
žuje výskyt hyperkalciémie. 

Pripravila: mš
Snímky: autorka

Prevencia a liečba pri 
chronickom zlyhávaní obličiek

Lekár radí: Čo s nebezpečným kostným ochorením

Na obrázku Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., prezidentka Slovenskej nefrologickej spoločnosti 
a Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu.
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V  súlade s  Programovým vyhlá-
sením vlády Slovenskej republiky, 
v ktorom sa vláda SR medziiným za-
viazala posilniť výkon agendy Rady 
vlády Slovenskej republiky pre prob-
lematiku občanov so zdravotným 
postihnutím, bol uznesením vlády 
SR č. 488/2008 schválený štatút tejto 
rady. Rada vlády Slovenskej republi-
ky pre osoby so zdravotným postih-
nutím sa zišla na svojom 1. zasadnu-
tí dňa 27. apríla 2009 na Úrade vlády, 
aby na úvod prerokovala a schválila 
rokovací poriadok a návrh plánu prá-
ce na najbližšie obdobie.

Rada je poradným, koordinačným 
a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej 

republiky pre riešenie otázok životných 
podmienok, rovnosti príležitostí a rovna-
kého zaobchádzania s osobami so zdra-
votným postihnutím a  ich začleňovania 
do spoločnosti. Predsedom rady je pod-
predseda vlády Slovenskej republiky pre 
vedomostnú spoločnosť, európske zále-
žitosti, ľudské práva a menšiny, Dušan Ča-
plovič a podpredsedom rady je minister-
ka práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky, Viera Tomanová.

Posilnenie pozície Rady vlády Slo-
venskej republiky pre osoby so zdravot-
ným postihnutím je významným kro-
kom aj z hľadiska ratifikácie a následnej 
implementácie Dohovoru OSN o  prá-
vach osôb so zdravotným postihnutím, 

ktorý bol prijatý Organizáciou spoje-
ných národov 13. decembra 2006 na Val-
nom zhromaždení a  ktorý podpísala aj 
Slovenská republika.

O  stave prác na  príprave ratifiká-
cie tohto dokumentu informovalo Mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí a  ro-
diny Slovenskej republiky prítomných 
a  na  požiadavku predsedu Národnej 
rady občanov so zdravotným postihnu-
tím v  SR Branislava Mamojku schválila 
za  pravidelný bod programu informá-
ciu o  stave prípravy ratifikácie, imple-
mentácie a  monitorovania „Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným po-
stihnutím“.

Komuniké

Prvé zasadanie Rady vlády Slovenskej 
republiky pre zdravotne postihnutých

Aktuálne:

V  portugalskom Lisabone sa vo 
februári tohto roku konalo 8. Eu-
rópske regionálne stretnutie Medzi-
národnej organizácie práce (MOP) 
o  problematike posilnenia dôstoj-
nej práce. Súčasťou podujatia bolo 
aj neformálne stretnutie ministrov 
za účasti generálneho tajomníka Me-
dzinárodnej organizácie práce (MOP) 
Juana Somaviu, komisára Európskej 
únie (EÚ) pre zamestnanosť, sociál-
ne záležitosti a  rovnosti príležitostí 
Vladimíra Špidlu a  ďalších vysokých 
predstaviteľov MOP a  krajín EÚ. Prí-
tomní sa venovali aktuálnym otáz-
kam spojeným s  riešením dosahov 
globálnej finančnej a  hospodárskej 
krízy na zamestnanosť. 

Slovensko na  stretnutí reprezento-
vala štátna tajomníčka MPSVR SR, Emí-
lia Kršíková, ktorá vo svojom vystúpe-
ní informovala o opatreniach, ktoré prija-
la vláda SR na zmiernenie dosahov krízy 
na podniky a na zamestnanosť. Uviedla, 
že Slovensko zaznamenalo v uplynulých 
dvoch rokoch vysoké tempo rastu. Vďa-
ka premyslenej ekonomickej a sociálnej 
politike vlády, dynamicky rástol hrubý 
domáci produkt a  klesala nezamestna-
nosť. Reforma pracovného práva v roku 
2007 posilnila ochranu zamestnancov 
smerom k dôstojnej a dobrej práci. Zdô-
raznila tiež úlohu sociálneho dialógu 
a  nevyhnutnosť zachovať koncept dôs-

tojnej práce aj v čase krízy. Jej vystúpe-
nie vysoko hodnotili najvyšší predstavi-
telia MOP, generálny tajomník MOP Juan 
Somavia, ako aj predstavitelia EÚ, najmä 
eurokomisár Vladimír Špidla a viacerí mi-
nistri práce. Vyzdvihli predovšetkým sys-
tém opatrení vlády SR na zmiernenie dô-
sledkov hospodárskej a  finančnej krízy, 
ktoré sa stali príkladom pre ostatné kra-
jiny EÚ. Vláda SR doteraz prijala niekoľko 
desiatok opatrení na zmiernenie dôsled-
kov krízy na podniky a na zamestnanosť, 
už od októbra minulého roka sa radí so 
sociálnymi partnermi. 

Pod vedením premiéra Róberta Fica 
najmenej dvakrát týždenne zasadá Rada 
vlády pre hospodársku krízu, v ktorej sú 
zastúpení aj sociálni partneri, bankový 
sektor, územná samospráva, a ďalší roz-
hodujúci aktéri hospodárskeho a  soci-
álneho života. „Zo štátneho rozpoč-
tu vláda vyčlenila 332 miliónov eur 
na rast ekonomiky a na udržanie za-
mestnanosti“, povedala na  stretnutí 
štátna tajomníčka MPSVR SR Emília Kr-
šíková. O niekoľko dní nato, 25. februára, 
sa pod vedením štátnej tajomníčky Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a  rodi-
ny SR, Emílie Kršíkovej stretol v Bratisla-
ve Akčný výbor pre monitorovanie fi-
nančnej krízy. Akčný výbor vznikol v sú-
vislosti so zabezpečením plnenia opatre-
ní a úloh vyplývajúcich z vládneho návr-
hu číslo 808 zo 6. novembra 2008, na pre-

konanie dosahov globálnej finančnej krí-
zy. Členmi tohto výboru sú takmer všetci 
generálni riaditelia príslušných sekcií Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, ako aj generálny riaditeľ Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny a ďalej i gene-
rálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. V súla-
de s dohodou Hospodárskej a sociálnej 
rady SR, na akčný výbor vždy prizývajú aj 
zástupcov sociálnych partnerov). 

Po februrárovom rokovaní uvedené-
ho akčného výboru sa konala tlačová be-
seda, kde E. Kršíková hovorila o nových 
opatreniach na  zmiernenie dôsledkov 
globálnej finančnej a hospodárskej krízy, 
s účinnosťou od 1. marca 2009. Poskytla 
aktuálne informácie o vývoji na trhu prá-
ce, a to najmä vo väzbe na ohlásené hro-
madné prepúšťanie, ohrozené pracovné 
miesta mimo hromadného prepúšťania. 
S návrhmi nových opatrení na zmierne-
nie dôsledkov globálnej finančnej krízy 
hospodárskej krízy podrobnejšie oboz-
námila novinárov generálna riaditeľka 
Sekcie práce MPSVR SR, Mária Janušo-
vá a Mgr. Katarína Slamená z Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá 
zdôraznila, že krivka zamestnanosti v SR 
kolíše a  neočakáva sa príliš dramatický, 
skôr udržateľný či zvládnuteľný vývoj. 
Hovorilo sa aj o prognóze ďalšieho vývo-
ja globálnej finančnej krízy a hospodár-
skej krízy v Európskej únii. 

(mš)

Podpora udržaniu zamestnanosti prioritou
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0bčianske združenie zrakovo po-
stihnutých - Ambrelo vzniklo v  no-
vembri 2006. Jeho cieľom je zdru-
žovať zrakovo postihnutých ľudí vo 
voľnom čase. V  súčasnosti je zdru-
ženie Ambrelo  sľubným kandidá-
tom na riadne členstvo v Slovenskej 
humanitnej rade. Spolupráca so Slo-
venskou humanitnou radou sa za-
čala úspešným vystúpením manže-
lov Bangových, zakladateľov tohto 
združenia, na reprezentačnom bene-
fi čnom večere SHR - Benefíciu 2008. 
Vzniku združenia Ambrelo predchá-
dzala viacročná činnosť rovnomen-
nej hudobnej skupiny. O  náročných 
začiatkoch, úspechoch a  plánoch 
sme sa dozvedeli viac v   rozhovore 
s predsedníčkou združenia Ambrelo, 
Alexandrou Bangovou.

Ako si spomínate na  začiatky 
vášho združenia?

Základom združenia Ambrelo je 
rovnomenná hudobná skupina nevidia-
cich s  vyše desaťročnou tradíciou. Ve-
nujeme sa však aj charitatívnej činnos-
ti. Skupina, aj združenie Ambrelo má 
za sebou vyše dvanásť väčších či men-
ších benefi čných koncertov, ktorých vý-
ťažok bol venovaný na dobročinné úče-
ly. Kultúru zrakovo postihnutých šírime 
najmä piesňami na ich podujatiach, ale 
aj medzi zdravou verejnosťou. 

Kedy ste začali spolu hrať ako 
skupina pod názvom Ambrelo? 

Bolo to v  máji 1999, kedy sme vy-
stúpili na koncerte Bez bariér. V novem-
bri toho istého roku sme uskutočni-
li vystúpenie na koncerte „Smejeme sa 
v tme“, a to v Parku kultúry a oddychu 
v Bratislave. Výťažok koncertu - tristo ti-
síc Sk – sme venovali hlucho-slepým de-
ťom v Červenici. Spomínam si, ako sme 
v  septembri 2000 koncertovali v  brati-
slavskom centre Quo Vadis. Koncert mal 
názov „My a tri Milky“ a výťažok z neho 
bol venovaný sociálne slabým rodinám. 
Zakrátko nato sme vystúpili na vianoč-
nom koncerte v Rakúsku.

Aké boli vaše prvé roky do  21. 
storočia?

V októbri 2001 sme vystúpili na bra-
tislavskom koncerte na  podporu detí 
s  dýchacími a  respiračnými chorobami 
v Podunajských Biskupiciach. V novem-

bri 2001 nasledoval koncert „Návraty“ 
v Klátovej Novej Vsi, odkiaľ pochádzam. 
Koncert sa konal na  podporu sociálne 
slabých rodín v  obci. Odvtedy sa kon-
certy Návraty v  tejto obci konajú kaž-
dý rok.

Aj v  ďalších rokoch sa vaša hu-
dobná umelecká cesta spájala s cha-
ritatívnou. Ktoré z vašich aktivít po-
važujete za najvýznamnejšie?

V  novembri 2002, to bol naprí-
klad, koncert „Stretnutia v  tme“, kto-
rý sa uskutočnil v  Slovenskom rozhla-
se v  Bratislave, kde spolu účinkovali 
hviezdy slovenského showbiznisu a zra-
kovo postihnutí umelci. Z výťažku pod-
ujatia sme kúpili počítač s  hlasovým 
programom pre nevidiacich. V novem-
bri 2003 to bol zasa koncert „S piesňou 
na krídlach“, ktorý sa konal v Trnave. Vý-
ťažok z tohto podujatia - 140 tisíc Sk pu-
tovalo na  pomoc mentálne postihnu-
tým ľuďom. V  živej pamäti mám ešte 
aj stretnutie zrakovo postihnutých detí 
so slovenskými umelcami a hokejistami 
z mája 2004. V roku 2005 hudobná sku-
pina Ambrelo zorganizovala na spestre-
nie a obohatenie života zrakovo postih-
nutých rekondično-rehabilitačný pobyt 
v Taliansku a poznávací výlet do Prahy. 
Skupina počas svojho trvania nahrala aj 
tri CD s vlastnou tvorbou. 

Ktorý z   rokov vášho pôsobenia 
bol pre vás prelomový?

Bol to rok 2006, keď v  novembri 
vzniklo Občianske združenie Ambre-
lo. Čo do počtu členov sme malé zdru-
ženie, ale naša činnosť je bohatá a pes-
trá. Napríklad, začiatkom februára 2007 
sa pod hlavičkou Občianskeho združe-
nia Ambrelo uskutočnil 1. reprezentač-
ný a  benefi čný ples zrakovo postihnu-
tých v  Bratislave. Zúčastnilo sa na  ňom 
takmer dvesto ľudí. Zrakovo postihnutí 
a ich priatelia sa nielen zabavili a nadvia-
zali nové kontakty, ale pri dobrej hud-
be z produkcie skupiny Ambrelo a Maji 
Velšicovej strávili príjemný večer. Tento 
ples bol veľmi úspešný. Vďaka výťažku 
z neho sme prispeli aj na kúpu kompen-
začných pomôcok pre nevidiacich (mo-
bilný telefón s hlasovým výstupom).

Ktoré z  úspechov združenia po-
važujete za najvýznamnejšie?

Bol to rok spolupráce s  Úniou ne-

vidiacich a  slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS) - 2007, ktorý bol pre nás naozaj 
bohatý na vystúpenia. Okrem spomína-
ného 1.  plesu sme uskutočnili aj stret-
nutie zrakovo postihnutých detí s hasič-
mi a záchranármi pri príležitosti Medzi-
národného dňa detí. V septembri účin-
kovala skupina Ambrelo v  spoluprá-
ci s  ÚNSS na  podujatí „Biela pastelka“. 
V októbri 2007 sa v Bratislave konal kon-
cert „So srdcom na  dlani“, kde odzne-
li v  podaní členov skupiny Ambrelo aj 
operetné árie a ukážky z hudobnej tvor-
by zdravotne postihnutých autorov. Už 
v novembri 2007 sme vystupovali zno-
va v  obci Klátová Nová Ves s  pilotným 
programom „Pozerajte našimi očami“, 
zameraným na osvetu zdravej verejnos-
ti na  tému Zrakovo postihnutí ako pl-
nohodnotní členovia spoločnosti. Ne-
môžem nespomenúť vystúpenie skupi-
ny Ambrelo aj na benefi čnom koncerte 
na  podporu detskej onkológie v  Brati-
slave v decembri 2007. 

Vtedy sa začala ďalšia, osvetová 
činnosť vášho združenia?

V  decembri 2007 sme začali usku-
točňovať aj cyklus výchovných vianoč-
ných koncertov pre základné školy pod 
názvom „Zrodilo sa svetlo“. Konali sa vo 
viacerých mestách a obciach ako naprí-
klad: Trenčianske Stankovce, Nitra, Klá-
tová Nová Ves, Bratislava a inde.

Ako by ste charakterizovali mi-
nulý rok vášho združenia?

Bol to výnimočný a  náročný rok. 
Úspešný bol pre nás jún 2008, kedy 
sme sa pripravovali na  benefi čný kon-
cert „Vidíme srdcom“ v spolupráci s det-
ským domovom rodinného typu vo Vi-
tějoviciach (južné Čechy). Bolo to bene-
fi čné podujatie, kde vystupovali sloven-
ské a  české umelecké osobnosti spo-
lu so slovenskými a  českými postihnu-
tými umelcami, ako aj skupina Ambre-

Predstavujeme

Občianske združenie Ambrelo

Predsedníčka Občianskeho združenia Ambrelo, 
Alexandra Bangová.
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lo. Naše združenie sa podieľalo na orga-
nizácii tohto podujatia. Koncert sa konal 
27. júna v Prachaticiach v kongresovom 
stredisku Park. Ako hostia tam vystúpi-
li Lucie Bílá, Viera Berkyová, česko-fín-
sky huslista Christian. Zo zrakovo postih-
nutých umelcov tam bola skupina Am-
brelo, Petr Míra s  Mirom Matyščákom, 
Lenka Kosínova, vokálne trio Makabara 
a chlapci Wilnroterovi z Košíc. Podujatie 
trvalo tri hodiny, výťažok bol asi stotisíc 
českých korún, ktoré sme poskytli det-
skému domovu Sluníčko v  Česku. Pod-
ujatie som moderovala ja spolu s  čes-
kým kolegom Jaroslavom Černým. Vý-

znamné však boli aj ďalšie dva koncer-
ty: 13. novembra to bol koncert pri prí-
ležitosti Dňa nevidiacich v  spolupráci 
s mestom Senec. Účinkovali n ňom: Mi-
roslav Žbirka, Peter Cmorík, Dominika 
Mirgová, skupina Ambrelo a ďalší. Výťa-
žok koncertu organizátori venovali náš-
mu združeniu. Ďalší koncert sa konal 20. 
novembra v Klatovej Novej Vsi a výťažok 
z  neho sme poskytli Jurkovi Kremlovi, 
ktorý nemôže hýbať končatinami, na in-
validný vozík. 

Aké sú vaše najvýznamnej-
šie podujatia v  tomto roku a  plány 
do budúcna? 

Vo februári tohto roku sme zorga-
nizovali 3. benefi čný a  reprezentačný 
ples nevidiacich v  Bratislave v  Dome 
kultúry Ružinov. Ďalej plánujeme po-
kračovať v šírení osvety formou výchov-
no-vzdelávacieho programu „Pozeraj-
te našimi očami“ na základných a stred-
ných školách v rámci Slovenska a Čiech. 
Opäť sme sa podieľali na ďalšom roční-
ku podujatia Vidíme srdcom, ktoré bolo 
v júni tohto roku opäť v Česku. Dňa 25. 
júna sa uskutočnil náš prezentačný kon-
cert v Dome kultúry Ružinov, na ktorom 
vystúpil ako spevák Maroš Bango a jeho 
hostia. Zaspieval svetové evergreeny, aj 
známe slovenské populárne piesne. Ve-
ríme, že sa nám ešte tohto roku poda-
rí uskutočniť ďalšie benefi čné koncerty 
a že nám v rozvoji združenia pomôže aj 
spolupráca so Slovenskou humanitnou 
radou.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Kontakt:
Ambrelo, Občianske združenie 
Sputnikova 19, 821 02 Bratislava 
Alexandra Bangová, predsedníčka 
Tel: +421 905 648520 
Marek Gernát, podpredseda 
Tel: +421 905 648445 
E-mail: ambrelo [@] ambrelo.sk
Webová stránka: www.ambrelo.sk
Účet: 0630849252 / 0900 
IČO: 30869455 
DIČ: 2022276751

Manželia Marian a Alexandra Bangovci počas vystúpenia na Benefíciu 2008.

Spolok nepočujúcich pedagógov 
uskutočnil s fi nančnou podporou Mi-
nisterstva kultúry SR program Kultú-
ra znevýhodnených skupín obyva-
teľstva 2008. Vďaka tomuto progra-
mu uzrela svetlo sveta aj kniha Ticho 
rukou písané. Pripravili ju nepočujú-
ci autori a ilustrátori.

Každý, kto si chce, môže si prečí-
tať rozprávky o  nepočujúcom kováčo-
vi a  ručiacich drakoch, o  kryštálovom 

kamienku, o  Odvážkovi a  zlatom vr-
chu, o Snehulienke a siedmich nepoču-
júcich športovcoch, o  vzácnej jabloni, 
o najkrajšej bábike, o Agide, o treste pre 
koňa, o bojazlivom zajkovi a o mame Ni-
kolíčka, ale aj rozličné básne, napríklad: 

Nepočujem, Nepočujúci, Taká, aká 
som, Taký je náš tichý svet, Počúvaj, Let-
ný tábor a Nepočujúca v Austrálii. Kni-
ha obsahuje aj poviedky: Ako sme chce-
li vidieť sloníka a  Martinka s  veľkými 

očami. Nechýbajú v nej ani komiksy: Le-
genda o otcovi de l´Epéem a  Legenda 
o Tomášovi a Alici. Kniha stojí 2,32 € plus 
poštovné, ktoré je 1 €. Možno si ju ob-
jednať aj prostredníctvom e-mailu: 

nika.zwillinge@gmail.com u  Vero-
niky Holubovej, alebo u Romana Vojte-
chovského: 

vojtechovsky.roman@gmail.com.
(mš)

Ticho rukou písané
 Z knižného pultu

Od  februára tohto roku začalo 
Občianske združenie Liga za  dušev-
né zdravie realizovať projekt „Po-
silnenie ľudských zdrojov vzdeláva-
ním“ s  podporou Európskeho soci-
álneho fondu v  rámci operačného 
programu Zamestnanosť a  sociálna 
inklúzia. Príspevok na tento program 
je 263  892,64 €. Vďaka nemu získa-

la Liga 190 vyškolených pracovníkov 
z  celého Slovenska, ktorí sú schopní 
rozpoznávať potreby odbornej po-
moci pri psychických problémoch 
mladých ľudí na  stredných školách 
a  ľudí, ktorí navštevujú pacientské 
združenia na celom Slovensku. 

Zúčastnení pracovníci po  vyško-
lení aktívne pôsobia v  oblasti osvety 

a pomáhajú ľuďom s duševnými poru-
chami vyrovnať sa s problémami v ob-
lasti duševného zdravia. Cieľom ško-
lení bolo zvýšiť kvalifi káciu a  odbor-
nosť uvedených pracovníkov v  ob-
lasti duševného zdravia. Spomenu-
tý projekt sa uskutočnil prostredníc-
tvom dvoch aktivít. V  rámci prvej až 
140 z  uvedených pracovníkov pôso-

Zamestnanosť a sociálna inklúzia
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Európska Komisia (EK) 18. febru-
ára tohto roku oznámila, že so sú-
hlasom prezidenta EK, José Manue-
lom Barrosu, začali sa prípravy na rok 
2011 – Európsky rok dobrovoľníctva. 
Toto vyhlásenie je výsledkom inten-
zívnej dvaapolročnej kampane, kto-
rú viedla aliancia devätnástich Európ-
skych sietí aktívnych v  oblasti dob-
rovoľníctva, Európske dobrovoľníc-
ke centrom (CEV) so sídlom v  Bruse-
li a  dobrovoľnícke centrá v  jednotli-
vých krajinách.  

Európska komisia tak reagova-
la na hlas svojich občanov: viac než sto 

miliónov Európanov prispieva k  rozvo-
ju spoločnosti formou dobrovoľníctva, 
prostredníctvom ktorého realizuje hod-
noty solidarity, sociálnej súdržnosti a ak-
tívneho občianstva. Spolupráca spočí-
vala najmä v  oslovovaní europoslancov 
a komisárov EÚ, aby podporili túto inicia-
tívu. Vďaka výzvam iniciatívu podporilo 
454 z celkového počtu 785 europoslan-
cov.Aj na  Slovensku si vážime toto roz-
hodnutie Európskej Komisie, ktorá pre-
vzala iniciatívu občianskej spoločnosti. 
Spolu s CEV veríme, že rok 2011 ako Eu-
rópsky rok dobrovoľníctva privedie Eu-
rópsku komisiu bližšie k  ľuďom, obča-

nom európskych krajín.   Na  Slovensku 
sa do kampane za vyhlásenie roka 2011 
za  Európsky rok dobrovoľníctva zapoji-
lo Občianske združenie C.A.R.D.O. - dob-
rovoľnícke centrum, člen CEV. „Chceme, 
aby mal rok 2011 - Európsky rok dobro-
voľníctva dosah na  každú úroveň spo-
ločenského diania“, uviedla projekto-
vá manažérka Občianskeho združenia 
C.A.R.D.O., Alžbeta Mračková. Združe-
nie pôsobí na  Slovensku od  roku 2004. 
Venuje sa propagácii, vzdelávaniu a roz-
voju v oblasti dobrovoľníctva na Sloven-
sku. Spolupracuje s  partnerskými dob-
rovoľníckymi organizáciami a dobrovoľ-
níckymi centrami aj v zahraničí, no pre-
dovšetkým na  Slovensku, napríklad aj 
so Slovenskou humanitnou radou. Pozri 
na www.dobrovolnictvo.sk (mš)

bí v  školách a  so supervíziou garan-
ta šíri osvetu v oblasti duševného zdra-
via. Tak podporuje prechádzanie vzni-
ku duševných porúch. Zvýšila sa tak 
ich schopnosť rozpoznať včas prípad-
né závažné psychické problémy škol-
skej mládeže. Po dvadsať z uvedených 
multiplikačných pracovníkov sa v troj-
dňových školeniach v siedmich regió-
noch (Trnavskom, Trenčianskom, Nit-
rianskom, Žilinskom, Banskobystric-
kom, Prešovskom a Košickom kraji) ve-
novalo základným témam a  otázkam 
duševného zdravia v marci až máji. Sú 

to zamestnanci Ligy za duševné zdra-
vie, ktorí si osvojili odborné znalosti, 
napríklad: vedia, aký je rozdiel medzi 
psychológom a  psychiatrom, aké sú 
rozdiely medzi mýtami a  skutočnos-
ťou v  oblasti duševného zdravia, ve-
dia zvládnuť náročné záťažové a krízo-
vé situácie a na modelových situáciách 
sa naučili ako efektívne a bez ujmy rie-
šiť konflikty, ktoré prináša život. 

V  rámci druhej aktivity sa uskutoč-
nilo 18-dňové školenie 50 multiplikač-
ných pracovníkov rozdelených do troch 
skupín. Boli to štyri blokové školenia tr-

vajúce tri dni a  jedno školenie šesť dní, 
venované témam: pacientská advoká-
cia, komunikácia a  komunikačné zruč-
nosti, manažment organizácie, manaž-
ment dobrovoľníkov a základy sociálnej 
práce a  poradenstva. Školenia sa usku-
točnili s odbornou supervíziou garanta. 
Úlohou garantov bolo kontrolovať kva-
litu celého vzdelávania a Liga za dušev-
né zdravie pravidelne informuje o akti-
vitách spojených so vzdelávacím projek-
tom a výsledkoch jeho realizácie.

Oľga Valentová

Rok 2011 bude Európskym 
rokom dobrovoľníctva?

Aktivistická organizácia Queer 
Leaders Forum a  združenie Museion 
s potešením prijali správu Európskeho 
parlamentu o situácii v oblasti základ-
ných práv v Európskej únii, v ktorej vy-
zýva členské štáty EÚ k  vzájomnému 
uznávaniu partnerských zväzkov dvo-
jíc rovnakého pohlavia a  k  odstraňo-
vaniu ich diskriminácie z dôvodu sexu-
álnej orientácie.

Správa si všíma diskriminačné, nená-
vistné a násilné vyjadrenia spoločenských 
a  politických lídrov voči homosexuálom 
a vyzýva príslušné vládne orgány a  inšti-
túcie k  ich odsúdeniu. Správa tiež pozi-
tívne ocenila publikovanie prvej tematic-
kej správy realizovanej Agentúrou pre zá-
kladné práva (Fundamental Rights Agen-
cy), vypracovanej na  žiadosť Európskeho 
parlamentu, venujúcej sa homofóbii a dis-

kriminácii z  dôvodu sexuálnej orientácie 
v členských krajinách EÚ. Vyzýva členské 
štáty, aby neodkladne nasledovali jej od-
porúčania alebo uviedli dôvody, ak tak 
neurobia. „Pre neheterosexuálne komu-
nity považujem za  jeden z  najdôležitej-
ších odkazov uvedenej správy výzvu člen-
ským štátom EÚ, ktoré tak ešte neurobi-
li, aby, zohľadňujúc princíp rovnosti, prija-
li potrebné legislatívne kroky vedúce k eli-
minácii diskriminácie neheterosexuálnych 
párov z dôvodu ich sexuálnej orientácie,“ 
zdôraznila Hana Fábry z Prvého lesbic-
kého združenia Museion. Správu, ktorú 
Európsky parlament prijal v januári tohto 
roku, schválil parlament 401 hlasmi, v ne-
prospech správy hlasovalo 220 jeho čle-
nov a členiek a 67 sa hlasovania zdržalo.

V tejto súvislosti stojí za pozornosť aj re-
akcia slovenskej Iniciatívy Inakosť, ktorá

si všíma návrh Kresťanskodemokratickej 
strany (KDS), aby bol prijatý ústavný zá-
kon, potvrdzujúci že manželstvo je zvä-
zok muža a ženy. Na Slovensku však nie 
je spochybňované manželstvo ako zvä-
zok muža a ženy. Nie je tomu tak ani v ná-
vrhu na  zavedenie inštitútu životného 
partnerstva dvoch osôb rovnakého po-
hlavia, ktorý predložila Iniciatíva Inakosť 
ako podklad na vypracovanie nového zá-
kona. „Sme presvedčení, že aj na Sloven-
sku bude raz takýto zákon prijatý a  táto 
téma prestane byť zneužívaná na politic-
ké účely“, zdôraznili predstavitelia Iniciatí-
vy Inakosť. V tomto návrhu ide o odstrá-
nenie diskriminácie párov rovnakého po-
hlavia na základe ich sexuálnej orientácie 
a umožnenie im naplniť svoje   základné 
ľudské právo - prežiť svoj život dôstojne 
a plnohodnotne.  (po)

Európsky parlament vyzval 
na odstránenie diskriminácie

Viete, že...
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Všimli sme si

Projekt „Raná intervencia pre ro-
dičov rizikových detí“ sa uskutočnil 
vďaka podpore  fondu „Hodina de-
ťom“ v  rámci rodinného centra Ob-
čianskeho združenia Krtko v  čase 
od  septembra minulého do  júna 
tohto roku. Zodpovednou riešiteľ-
kou projektu bola Mgr.  Erika Tichá, 
PhD. Cieľom projektu bolo poskytnúť 
čo najskôr včasnú odbornú pomoc 
a  podporu rodinám, ktoré majú rizi-
kové dieťa v ranom veku. 

Rizikovými deťmi sú deti predčas-
ne narodené, deti s  oneskoreným psy-
cho-motorickým vývinom, s  vývino-
vými poruchami, s  postihnutím, s  vý-
chovnými ťažkosťami a  inými vývino-
vými špecifikami od  narodenia do  tre-
tieho roku života dieťaťa. Projekt zahŕ-
ňal 20 rodín s rizikovými deťmi, pričom 
každá z nich mala v rámci projektu k dis-
pozícii 20 stretnutí so špeciálnym a  lie-

čebným pedagógom. Obsah jednotli-
vých stretnutí bol prispôsobený indivi-
duálnym potrebám konkrétnych rodín 
a  ich detí, pričom pozostával z  niekoľ-
kých základných častí. Úvodné stretnu-
tie s rodinou a dieťaťom bolo zamerané 
na získanie základných informácií o po-
trebách rodiny a  dieťaťa, na  čo nadvä-
zovala realizácia špeciálnej pedagogic-
kej a  liečebno-pedagogickej diagnosti-
ky vývinovej úrovne dieťaťa a vypraco-
vanie vývinového profilu dieťaťa v spo-
lupráci s  rodičmi. Na  základe detailnej  
diagnostiky bol pre rodinu a  dieťa vy-
pracovaný individuálny stimulačný plán 
podpory vývinu dieťaťa s  návrhom 
vhodných hračiek a  stimulačných po-
môcok pre dieťa. V priebehu celého tr-
vania projektu boli následne poskyto-
vané individuálne špeciálne pedagogic-
ké a liečebno-pedagogické poradenské 
konzultácie, výcvik rodičov v  posilnení 

vývinu dieťaťa, ako aj pomoc a riešenie 
rôznych otázok rodičov súvisiacich s vý-
chovou a  vývinom ich dieťaťa. Všetky 
stretnutia sa konali buď priamo v rodin-
nom prostredí rodiny alebo v prostredí 
terapeutickej herne.

Prostredníctvom tohto projektu 
mali rodičia možnosť získať informácie 
o aktuálnej vývinovej úrovni svojho die-
ťaťa, o jeho silných a slabých stránkach, 
informačné vyhodnotenie a  obozná-
miť sa s diagnostikou vývinovej úrovne 
dieťaťa a získať aj vývinový profil svojho 
dieťaťa. Rodičom boli poskytnuté infor-
mácie o tom, ako podporovať vývin die-
ťaťa, jeho hrubej a jemnej motoriky, vní-
mania, reči, sociálny vývin, získali návrh 
stimulačného plánu podpory vývinu 
pre svoje dieťa v domácom prostredí, in-
formácie o vhodných hračkách a stimu-
lačných pomôckach pre dieťa. Rodičia sa 
naučili vhodne reagovať v krízových vý-
chovných situáciách a spolu s odborní-
kom riešili ďalšie otázky súvisiace s  vý-
chovou a stimuláciou rizikového dieťaťa 
v ranom a predškolskom veku.  (mp)

Raná intervencia a pomoc 
rodičom rizikových detí

Od  polovice decembra minulé-
ho do  konca januára tohto roku sa 
konala v  priestoroch Českosloven-
skej obchodnej banky (ČSOB) ne-
zvyčajná verejná finančná zbierka. 
Zameriavala sa na  pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím. Počas jej 
trvania sa vyzbieralo viac ako 1 920 
eur (57 842 Sk).

Okrem charitatívneho mala však 
táto zbierka aj iný význam. Keďže sa 
uskutočnila aj v  súvislosti s  precho-
dom na novú menu euro, klienti i za-
mestnanci ČSOB, ktorí si zamieňali slo-
venské koruny na eurá, tak mohli vha-
dzovať drobnú korunovú hotovosť 
na dobročinné účely do pokladničiek 
umiestnených v  pobočkách banky. 

Pokladničky vyrobili ľudia s  mentál-
nym postihnutím v  pracovno-socia-
lizačnom centre IMPLUZ, v  prospech 
ktorého sa zbierka konala. Vyhlasova-
teľom zbierky bolo Združenie na  po-
moc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v  Bratislave-Petržalke, ktorému ČSOB 
na  realizáciu zbierky poskytla miesto 
vo všetkých svojich pobočkách. 

Tereza M. Copláková

Zbierka pre Impulz

Napísali nám:

Choroby zraku sa v  seniorskom 
veku vyskytujú často. Zmieriť sa však 
s  tým, že nevidieť je prirodzenou sú-
časťou staroby, nie je správne. O kom-
penzačných pomôckach, ako aj  rôz-
nych spôsoboch prevencie, prišli 
do Seniorville Jablonové koncom aprí-
la tohto roku pri príležitosti Medziná-
rodného dňa vodiacich psov porozprá-
vať pracovníci Únie nevidiacich a  sla-
bozrakých Slovenska. 

Celosvetovo trpí problémami zraku 
až 45 miliónov ľudí vo vyššom veku. 
Za  zrakové postihnutie sa považuje po-
škodenie zraku, v prípade ktorého okulia-
re alebo kontaktné šošovky nie sú schop-

né upraviť zrak na normálnu úroveň. Po-
sudzuje sa najmä ostrosť zraku a  rozsah 
zrakového poľa. V  dôchodkovom veku 
človeka často vzniká problém, pri ktorom 
lekár neodporúča chirurgický zákrok. Dô-
vodom býva najmä krehké zdravie senio-
rov. Seniori zo Seniorville sa chceli dozve-
dieť viac o tom, ako svoj zrak chrániť pred 
vznikom týchto ochorení a ako sa s nimi 
vysporiadať bez operačného zákroku. 
Na besedu si preto pozvali odborníkov. 

„Seniori si často neuvedomujú, 
že hoci už nemôžu ísť na operačný zá-
krok a ochorenia sa zbaviť, majú ďal-
šie možnosti, ako sa naučiť využívať 
aspoň zvyšky svojho zraku, ktoré im 

ostali“, konštovala Daniela Nimschová, 
vedúca bratislavského krajského stredis-
ka Únie nevidiacich a  slabozrakých Slo-
venska a  dodala: „Tri najčastejšie cho-
roby, ktoré spôsobujú v  seniorskom 
veku čiastočnú alebo úplnú stratu zra-
ku, sú degenerácia makuly (žltej škvr-
ny oka), sivý zákal a glaukóm (vysoký 
očný tlak, ľudovo zvaný zelený zákal). 
Degeneráciou makuly trpí až 30 per-
cent ľudí starších ako 70 rokov.“ 

„Naši seniori sa dozvedeli, že si 
môžu zaobstarať lupu na čítanie alebo 
hovoriace hodinky, ktoré im značne 
uľahčia život“, povedala Jana Čermáko-
vá, sociálna sestra v zariadení Seniorville. 

Dobrý zrak aj vo vyššom veku
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Samozrejme, nesporný význam pri ochra-
ne zraku má aj správna výživa počas ce-
lého života. „Fajčenie, nadmerné opa-
ľovanie, nezdravý spôsob výživy, ci-
vilizačné choroby, to všetko má vplyv 
a  je významným rizikovým faktorom 
pre vznik zrakovej poruchy“, vysvetlila 
dôležitosť správnej životosprávy Danie-
la Nimschová.

Pri interaktívnych hrách si mohli se-
niori vyskúšať i simulačné okuliare, rôz-
ne pomôcky pre nevidiacich a slabozra-
kých alebo aj chôdzu s  bielou palicou. 
„Najviac sa mi páčila chôdza s  pali-
cou a  okuliare, cez ktoré vidíte, ako 
by ste mali nejakú očnú vadu“, zhod-
notil podujatie pán Ondrej, jeden z oby-

vateľov Seniorville. V druhej časti bese-
dy sa venovali vodiacim psom. 

„Počas svojej praxe som sa stretla 
aj s  80-ročným pánom, ktorý získal 
vodiaceho psíka a ten mu bol veľkou 
oporou,“ konštatovala Ivana Balážová, 
cvičiteľka vodiacich psov z  Výcvikovej 
školy pre vodiacich psov pri ÚNSS. 

„Veľmi sa mi páči, že máme mož-
nosť sa niečo dozvedieť aj na  takú-
to tému. Často si ani neuvedomuje-
me, akí sme šťastní, že vidíme. Zauja-
lo ma najmä to, ako sa cvičia vodiace 
psy a čo všetko dokážu. Napríklad, po-
dať papuče, keď si ich zabudnete pri 
posteli“, s nadšením v hlase sa vyjadrila 
pani Irma, ďalšia z obyvateliek Seniorville.

„Seniori majú záujem o  aktivity, 
ktoré pre nich pravidelne pripravuje-
me, či už ide o besedy, prednášky ale-
bo oslavy sviatkov. Tieto aktivity nám 
pomáhajú udržať ich záujem o  aktu-
álne dianie a podporiť ich v aktívnom 
živote“, zdôraznil MUDr. Marián Jánoš, 
riaditeľ Seniorville Jablonové. Každý rok 
si, okrem sviatkov ako sú Vianoce a Veľká 
noc, pripomínajú aj sviatok sv. Valentína, 
Deň matiek, Deň stromov a ďalšie sviatky. 
Veľký úspech tiež majú Športové hry seni-
orov alebo tvorivé dielne. Seniori si sami 
vylepšujú priestor okolo seba a tak robia 
Seniorville útulným a dôstojným prostre-
dím pre život v ňom. 

Žofia Svoreňová 

V  minulom tisícročí bolo zriedka-
vosťou vidieť človeka na  invalidnom 
vozíku. Chorí alebo ľudia po  úrazoch 
žili v ústavoch ukrytí pred zrakmi ve-
rejnosti alebo doma, izolovaní od spo-
ločnosti. Keď si na to pomyslím, vynorí 
sa mi v pamäti obraz amerického pre-
zidenta Roosevelta ako pri podpisova-
ní Jaltskej dohody sedí na invalidnom 
vozíku. Dnes ale máme aj u nás na Slo-
vensku možnosť vidieť, že aj ľudia od-
kázaní na  invalidný vozík žijú plno-
hodnotným životom, ak im nepreká-
žajú bariéry.

Obdivujem ich pri športových výko-
noch, ba dokonca aj pri tanci. Chválim aj 
televízny seriál „Ordinácia v ružovej záhra-
de“ za to, že poukázal na príbehu mladé-

ho muža na invalidnom vozíku, ako musí 
prekonávať predsudky spoločnosti voči 
hendikepovaným ľuďom a sledovať svo-
je okolie ako proti nim bojuje. 

Sú mnohé choroby a  postihnutia, 
ktoré navonok nevidieť, ale invalidný vo-
zík udrie do  očí človeka hneď. Vnútorné 
bariéry voči vozičkárom však ešte stále, aj 
keď nie všade, pretrvávajú. Viem to z vlast-
ných skúseností, pretože som sa oveľa ľah-
šie vyrovnávala s  rakovinou a  stomiou, 
než so svojou imobilnosťou. Počas jedné-
ho týždňa ležiac v posteli, nemohla som 
sa z nej ani pohnúť. Cítila som sa ako vo 
väzení. Prišlo to náhle. Okrem toho, veľmi 
zle znášam samotu. Nemám pri sebe pria-
teľov ani susedov. Všetci postupne opúš-
ťajú tento svet, preto je tá staroba taká zlá. 

Ani telefón mi už nezazvoní, seniori šet-
ria. Ani poštárke som nemohla ísť otvoriť, 
keď som si v tom uvedomila, že mám pri 
posteli invalidný vozík. Akoby sa mi priho-
váral: „Prečo len ma odmietaš?“ 

Dovtedy som ho nikdy nevyužila, 
nikto mi neukázal ako ho mám používať 
a ja nie som technicky zameraný typ člo-
veka. Zrazu som si uvedomila, veď som 
sa naučila písať na počítači ako 80-ročná. 
Po dlhšom váhaní som sa teda predsa od-
hodla a posadila som sa na invalidný vozík 
pri svojej posteli. Ani som nevedela ako 
a dostala som sa do predizby a potom aj 
do kuchyne. Vtedy som pocítila nevýslov-
né šťastie, ktoré plynulo z  toho, že som 
po týždni uvidela svoju kuchyňu. Rozpla-
kala som sa od radosti. Vznášala som sa 

„Zázračný“ vozík a bariéry

Tam, kde ľudí spája práca, všade 
navôkol vládne príjemná a družná at-
mosféra. Pramení zo vzájomnej spo-
lupráce, nadšenia pre spoločnú vec 
a  spokojnosti s  vykonanou prácou. 
Tak možno opísať atmosféru v  novo-
vytvorených priestoroch občianskeho 
združenia Rehamenta v Rožňave.

Členovia nášho občianskeho zdru-
ženia, ktoré zastrešuje ľudí s  mentál-
nym postihnutím, sa pravidelne dvakrát 
do  týždňa schádzali so žiakmi štvrtých 
ročníkov dvoch základných škôl v našom 
meste (Základnej školy na Ulici pionierov 
a Základnej školy Sama Tomášika v Rož-
ňave). A čo ich navzájom spájalo? Predo-
všetkým to boli pracovné aktivity, ktoré 
súvisia s ľudovými remeslami, konkrétne 
s tkaním na tkacom stave a prácou s hli-

nou, keďže hrnčiarstvo a  tkáčstvo má 
v  našom gemerskom regióne stáročnú 
tradíciu. 

Prostredníctvom týchto činností do-
sahujeme efektívne využívanie voľného 
času našich členov a  zároveň im ponú-
kame možnosť získať pracovné zručnos-
ti, ktoré by im v budúcnosti mohli pomá-
hať pri uplatnení sa na trhu práce.

Zapojením sa žiakov zo základných 
škôl sme sa snažili prelomiť bariéry medzi 
intaktnou populáciou a ľuďmi so zdravot-
ným postihnutím, aby na základe spolu-
práce v  osvojovaní si uvedených tech-
ník spoznali schopnosti a  myslenie na-
šich členov, ľudí s mentálnym postihnu-
tím. O tom, že sa nám túto bariéru poda-
rilo úspešne prelomiť, svedčia spontán-
ne vytvorené priateľstvá a aktívna spolu-

práca medzi obomi zúčastnenými skupi-
nami. Spoločnými silami vytvorili účast-
níci projektu množstvo zaujímavých vý-
robkov a  osvojili si rôzne techniky spra-
covania hliny či  tkania na  tkacom stave. 
So získavaním týchto zručností nám po-
máhali dve lektorky – špecialistky na tka-
nie a na prácu s hlinou, ktoré sa so svoji-
mi skúsenosťami s nami ochotne podeli-
li. Napriek tomu, že náš trojmesačný pro-
jekt, ktorý sa realizoval vlani na jeseň, je 
v  už úspešne za  nami,  naďalej sa snaží-
me udržiavať spoluprácu s  účastníkmi 
projektu a zdokonaľovať sa v uvedených 
pracovných technikách. Tento projekt sa 
uskutočnil vďaka programu Vykročme si 
v ústrety, podporeného z Konta Orange, 
neziskového fondu.

Gabriel Rožai
Rožňava

Keď práca spája...
Napísali nám: Atmosféra súdržnosti láme bariéry
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v duchu v oblakoch preto, že som si opäť 
mohla sama robiť ráno raňajky a  neskôr 
ohriať obed v mikrovlnnej rúre a naobe-
dovať sa sediac za stolom. Tak som sa sta-
la aspoň čiastočne samostatná.

Teraz už dokážem sama otvoriť okno 
a vyvetrať byt, aj ustlať si posteľ. Pre nieko-
ho sú to len maličkosti, ale mne to prináša 
veľa pozitívneho. Ešte musím trochu od-
sunúť nábytok a dostanem sa s vozíkom 
aj do kúpeľne. Teraz sa už viem dokonca 
aj postaviť a urobiť pár krokov. Ten vozík je 
pre mňa skutočný zázrak a ja som mu ne-
dôverovala. Mám však jednu veľkú túžbu. 
Nemohla som navštíviť medzinárodnú 
výstavu kníh Bibliotéka ani výstavy Non-
handicap a Slovmedica v Inchebe, na kto-
ré som sa každý rok tešila, ba ani literárnu 
kaviareň v Ružinove, kam som veľmi rada 
chodievala, kým mi to zdravotný stav do-
voľoval. Musela som oželieť aj podujatia, 

ktoré sa konali v Ružinove pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším. Na jednom takom 
podujatí som dostala ďakovný list k naro-
deninám. 

Okrem invalidného vozíka dostá-
vam aj príspevok na nutné prevozy taxí-
kom, ale chýba mi osobný asistent, pre-
tože naň je nárok len do 65 rokov veku. 
Vyzerá to tak, že sa viac už nedožijem, 
aby mi invalidný vozík pomáhal pri do-
prave na  predvianočné posedenie Klu-
bu stomikov v  Bratislave, kde som sa 
vždy dobre cítila a nadobudla nové sily 
na vyrovnávanie sa so svojím neľahkým 
údelom. Overila som si, že je veľa imobil-
ných ľudí, ktorí podobne ako ja ani neve-
dia alebo neveria tomu, že s invalidným 
vozíkom sa môžu pohybovať aj bez po-
moci druhého človeka. Najmä pre nich 
by som chcela zdôrazniť, že pre telesne 
a zdravotne postihnutého človeka je in-

validný vozík neoceniteľným pomocní-
kom. Dodá im pocit samostatnosti, pod-
porí ich sebavedomie, prispeje aj k psy-
chickej pohode a celkove pomáha zdo-
lávať neľahkú situáciu, v ktorej sa postih-
nutý nachádza.

Viera Hrvolová,
 Bratislava

Poznámka redakcie: 
Pani Viera Hrvolová, dlhoroč-

ná členka bratislavského ILCO-klu-
bu združujúceho stomikov, bola ver-
nou čitateľkou a  dopisovateľkou Hu-
manity. Jej príspevok, ktorý sme práve 
zverejnili, napísala krátko pred svojou 
smrťou. Nech tým, čo ju poznali a číta-
li jej príspevok, pripomína statočnosť 
človeka, ktorý dokázal bojovať so zá-
kernou chorobou, aj proti ľudskej osa-
melosti. Česť jej pamiatke!

Motto: 
„Uveďte veci okolo seba do pohybu!“

Na  začiatku (v  roku 2001) bolo 
plošné očkovanie chovancov det-
ských ústavov v  spolupráci s  Minis-
terstvom práce, sociálnych vecí a  ro-
diny v  cene 4 milióny korún, potom 
(v roku 2002) aj fi nančné prostriedky 
na rekondičné pobyty pre deti trpiace 
chronickými ochoreniami. 

Podpora komunít, fi lantropia a zod-
povedné podnikanie nepovažuje kaž-
dý podnikateľ za  potrebné. Pre nadná-
rodnú farmaceutickú spoločnosť Gla-
xoSmithKline je však prirodzenou sú-
časťou jej pôsobenia. Po  prvých jedno-
razových projektoch na  Slovensku za-
čala posúvať svoje charitatívne aktivity 
na vyššiu úroveň. Zdroje a energiu svo-
jich ľudí sa rozhodla sústrediť do oblas-
tí, kde dokážu uskutočniť naozaj vidi-
teľné zmeny a pomôcť vyriešiť konkrét-
ne problémy konkrétnych ľudí. Preto 21. 
marca 2003 vznikol Fond GSK na ochra-
nu zdravia, vzdelávacie aktivity pre zne-
výhodnené skupiny obyvateľstva, medi-
cínsky výskum a zavádzanie nových me-
dicínskych postupov do praxe. To sú ob-
lasti, ktoré tento fond podporuje. Všet-
ky žiadosti o príspevok posudzuje nezá-
vislá výberová komisia zložená z odbor-
níkov z rezortu zdravotníctva, ale aj ne-
ziskového sektoru a samotnej uvedenej 
spoločnosti. 

V  minulom roku vznikla už tretia 
šanca podporiť pozitívne zmeny okolo 

nás. V Letnej a Zimnej výzve Fond GSK 
znova rozdeľoval fi nančné granty a zlep-
šil tak život tých, ktorí najviac potrebo-
vali pomoc a  rozdelil spolu 1  200  000 
korún. Hlavná myšlienka tejto pomo-
ci bola: „Uveďte veci okolo seba do po-
hybu!“ a Fond GSK skutočne tak urobil. 
Po  úspešnej Letnej výzve vyhodnotil aj 
Zimnú výzvu Fondu GSK. V obidvoch ko-
misia rozhodla o  rozdelení po  600  000 
korún (po 19 916,35 €), čo pomohlo zlep-
šiť životy tých, ktorí to naozaj potrebo-
vali. Napríklad, aj 45-ročnej žene, ktorá 
čiastočne ochrnula pri dopravnej neho-
de a je odkázaná na pomoc iných v Do-
move sociálnych služieb. Ťažký osud jej 
aspoň trošku dnes zmierňuje polohova-
teľné geriatrické kreslo.

Vďaka príspevku z Fondu GSK môže 
skupina mladých ľudí s  mentálnym 
a kombinovaným postihnutím spolu so 
svojimi zdravými kamarátmi-dobrovoľ-
níkmi nacvičiť spoločné divadelné pred-
stavenie. S  týmto muzikálom chcú po-
tom cestovať po viacerých mestách zá-
padného Slovenska. Prostriedky tohto 
Fondu putovali aj celiatikom, aj 7-ročnej 
Romanke s detskou mozgovou obrnou. 
Úspešní boli i žiadatelia o grant na dobu-
dovanie hygienického centra pre sociál-
ne znevýhodnené deti v Prešove, ako aj 
žiadatelia prostriedkov na  detské zaria-
denie fi tnes v  materskom centre v  Sni-
ne. Ďalším zasa pomohol počítač, ktorý 
je niekedy jediným spojením s okolitým 
svetom. Deťom v  Detskej fakultnej ne-
mocnici na bratislavských Kramároch ich 

ťažké obdobie hospitalizácie aspoň troš-
ku spríjemňujú pravidelné návštevy báb-
kohercov.

Fond GSK prostredníctvom trans-
parentného rozdeľovania fi nančných 
grantov aj naďalej pravidelne podporu-
je rozvoj zdravotníctva, ochranu zdra-
via, prevenciu, vzdelávanie a  ochranu 
práv znevýhodnených skupín na  Slo-
vensku. Pomáha konkrétnym ľuďom 
riešiť konkrétne problémy aj v  tomto 
roku. Vyhlásil Jarnú výzvu a  po  nej sa 
chystal aj na  Jesennú výzvu. Dokopy 
v grantoch rozdelí 40 000 eur pre nezis-
kové subjekty, mimovládne organizácie 
či zdravotnícke zariadenia, a to na kon-
krétne projekty v oblastiach, kde je po-
moc naozaj dôležitá. (mš)

Snímka: autorka

Riešia konkrétne problémy 

Pomoc Fondu GSK putovala na pomoc aj niekto-
rým členomOrganizácie muskulárnych dystrofi kov.
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Slovenský Červený kríž je jed-
ným z významných partnerov Slo-
venskej humanitnej rady. Bolo sa-
mozejmosťou, že SHR prijala po-
zvanie na slávnostný večer pri prí-
ležitosti okrúhleho výročia – de-
väťdesiatych narodenín Sloven-
ského Červeného kríža. V  rodnom 
liste z  prvej československej re-
publiky má pôvodný Česko-slo-
venský Červený kríž (ČSČK) dátum 
narodenia 6. február 1919. Národ-
ná spoločnosť - Slovenský červený 
kríž oslávila 90. narodeniny v mar-
ci tohto roku. Pri tejto príležitosti 
prišli do Bratislavy pozvaní hostia 
z  celého Slovenska. V   Dome kul-
túry v  Ružinove sa zišli aj zástup-
covia všetkých územných spolkov 
SČK. Spolu s  nimi si toto význam-
né okrúhle jubileum pripomenu-
li aj viaceré významné osobnosti 
verejného života, napríklad aj ex-
prezident SR Michal Kováč s  man-
želkou Emíliou, čestnou prezident-
kou SČK, prezidentka Ligy pro-
ti rakovine Eva Siracká, zástup-
ca Ministerstva zdravotníctva SR 
a mnohí ďalší. 

V bohatom a pestrom kultúrnom 
programe vystúpil aj člen Opery Slo-
venského národného divadla, Mar-
tin Babiak, dlhoročný priateľ SČK, no 
aj deti z  Materskej školy v  Leviciach, 
ktoré so svojím vtipným divadel-
ným vystúpením o krvinkách pobavi-
li celé hľadisko. Svojím spevom emo-
cionálne podfarbila atmosféru v sále 
aj mládež z Detského speváckeho sú-
boru Slovenského rozhlasu. Nechý-
balo ani excelentné vystúpenie pan-
tomímy. Popri kultúrnych zážitkoch 
sa prítomní veľa dozvedeli o  živote 
SČK. Boli to skutočné strhujúce prí-
behy ľudskosti, solidarity i  pomoci 
v núdzi, ako aj záchrany ľudských ži-
votov v  podaní samotných aktérov - 
členov SČK. Ako dokumentačný ma-
teriál k  týmto príbehom premietali 
účastníkom slávnostného stretnutia 
cenné krátke filmové ukážky, ktoré si 
so záujmom pozreli.

Prítomných spoločne privíta-
la prezidentka SČK Helena Kobzo-
vá, ktorá porozprávala o bohatej his-
tórii Červeného kríža na  Slovensku: 
„Od  svojho vzniku pomáhal SČK pri 
riešení závažných problémov spoloč-

nosti, v boji proti epidémiám, organi-
zoval pomoc do zahraničia, poskyto-
val sociálnu pomoc a zbierky pre hla-
dujúcich.  Veľkú pozornosť tiež ve-
noval zdravotnej výchove obyvateľ-
stva.  Po  druhej svetovej vojne  tisí-
ce ľudí začalo využívať Pátraciu služ-
bu Červeného kríža. Ďalšou význam-
nou oblasťou činnosti Červeného krí-
ža bola a stále je aj výchova a získa-
vanie bezpríspevkových darcov krvi“. 
Nielen členom SČK veľa povedali aj 
dodnes platné slová zakladateľa me-
dzinárodného Červeného kríža, Hen-
ryho Dunanta, ktorými prezident-
ka SČK uzavrela svoj príhovor: „Po-
môžme všetci! Všetci sa každoden-
ne z plných síl snažme o úprimnosť 
a  odpustenie, o  dobrotu a  lásku, 
s odvahou a nádejou, že svet bude 
bez vojen a budeme žiť v mieri.“

Z novej kapitoly dejín SČK
V  roku 1989, keď došlo v  Česko-

slovensku k  rozsiahlym politickým 
zmenám, zmenila sa aj tvár vtedaj-
šieho ČSČK. Prvýkrát boli vyslove-
né požiadavky na  zmenu a  postave-
nie ČSČK ako mimovládnej humanit-
nej organizácie rozvíjajúcej svoju čin-
nosť dôsledne v  duchu siedmich zá-
kladných princípov Hnutia, ktorými 
sú: humanita, nestrannosť, neutra-
lita, nezávislosť, dobrovoľnosť, 
jednota a  svetovosť. Po  rozdele-
ní Československej republiky muse-
lo nutne dôjsť aj k rozdeleniu Česko-
slovenského Červeného kríža. Stalo 
sa tak v roku 1993, kedy sa Slovenský 
Červený kríž stal nástupníckou orga-
nizáciou Československého Červené-
ho kríža a jeho členstvo bolo započí-
tané a  uznané Medzinárodným vý-
borom ČK v Ženeve od roku 1919. Na-
pokon, 25.8.1993 bol Slovenský Čer-
vený kríž uznaný aj Medzinárodným 
výborom Červeného kríža v  Ženeve 
ako samostatná Národná spoločnosť 
a  25.10.1993 bol prijatý za  riadneho 
člena Medzinárodnej federácie spo-
ločností Červeného kríža a  Červené-
ho polmesiaca. Týmto sa stal členom 
Hnutia a celosvetovej organizácie. 

Ustanovujúci zjazd súčasného 
SČK sa konal v dňoch 8. 5. - 9. 5. 1993 
v  Prešove. Slovenský Červený kríž je 
jediná, vládou Slovenskej republiky 
dňa 8. 12. 1992 uznaná národná spo-

ločnosť Červeného kríža, pôsobiaca 
na  celom území Slovenskej republi-
ky podľa Ženevských dohovorov, ich 
dodatkových protokolov a Zákona č. 
460/2007 Z.z. o  SČK. Ako pomocná 
organizácia orgánov verejnej sprá-
vy dnes pôsobí v  humanitárnej ob-
lasti plniac úlohy ustanovené medzi-
národnými zmluvami a  týmto záko-
nom. Slovenský Červený kríž je sú-
časťou Medzinárodného hnutia Čer-
veného kríža a  Červeného polme-
siaca a  je členom Medzinárodnej fe-
derácie spoločností Červeného krí-
ža a  Červeného polmesiaca a  pôso-
bí v  súlade so základnými princípmi 
Medzinárodného hnutia Červeného 
kríža a  Červeného polmesiaca, Šta-
tútom Medzinárodného hnutia Čer-
veného kríža a Červeného polmesia-
ca, smernicami a  ďalšími dokument-
mi prijatými Medzinárodným hnutím 
Červeného kríža a Červeného polme-
siaca. Zmeny v činnosti SČK pokraču-
jú aj dnes, či sa už týkajú financova-
nia, počtu pracovníkov, členov SČK 
alebo aktivít.

Nemožno však nespomenúť, že 
Slovenská humanitná rada má svojím 
sociálnym zameraním (ktoré na nepo-
slednom mieste zahrňuje, okrem iné-
ho, aj starostlivosť o  cudzincov - žia-
dateľov o  azyl hľadajúcich druhý do-
mov na  Slovensku a  cudzincov s  do-
časným povolením pobytu na Sloven-
sku) k SČK blízko ako partner. Veľa sa 
môže inšpirovať v  SČK, napríklad aj 
v  oblasti medzinárodného humani-
tárneho práva, ktorému sa SČK dlho-
dobo venuje a v ktorom odborne ško-
lí svojich členov spomedzi mladých 

Partnerstvo, ktoré inšpiruje

Helena Kobzová, prezidentka SČK.
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ľudí, no aj svojich partnerov a sympati-
zantov. Táto činnosť má veľký význam, 
pretože Medzinárodné humanitárne 
právo (MHP) chráni aj civilistov, zra-
nených alebo zajatých ľudí, naprí-
klad rukojemníkov a  pomáha aj celo-
svetovo rozvetvenou Pátracou služ-
bou ČK pri hľadaní stratených a  ne-
zvestných ľudí a  aktívne sa angažu-
júc aj pri opätovnom spájaní rozdele-
ných a roztratených členov rodín. Viac 
o mnohých aktivitách SČK, aj o škole-
niach medzinárodného humanitárne-
ho práva v  SČK sa možno dozvedieť 
na www.redcross.sk.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

S  detským hospicom Plamie-
nok sme už raz čitateľov oboznámili 
v prílohe Humanity vlani. S komplet-
ným stabilným tímom jeho odborní-
čok sme sa však stretli prvý raz v mar-
ci tohto roku, vo vzdelávacom centre 
hospicu Plamienok, ktoré sa nachá-
dza v Bratislave – Petržalke na Zadu-
najskej ulici 6.

Ako sa ukázalo, uplynulý rok tohto 
jediného domáceho hospicu pre deti 
na  Slovensku sa odlišoval od  predchá-
dzajúcich rokov nárastom najmä do-
spievajúcich pacientov. Bol však aj obdo-
bím intenzívneho vzdelávania a  príprav 
na  otvorenie denného stacionára Ako 
nám prezradila riaditeľka detského hos-
picu Plamienok, MUDr. Méria Jasenková, 
zduženiu sa podarilo kúpiť ďalšie, blízko 
združenia situované priestory a tak bolo 
otvorenie denného stacionára pri Pla-
mienku v tej chvíli už „na spadnutie“.

Pre tých, ktorí o detskom hospici Pla-
mienok ešte nič nepočuli, krátko aspoň 
o jeho histórii. Detský hospic Plamienok, 
nezisková organizácia, vznikla ako part-
nerská organizácia Občianskeho združe-
nia Plamienok a bola zaregistrovaná roz-
hodnutím Krajského úradu v  Bratislave 
30. mája 2003. Predmetom jej činnosti je 
poskytovanie paliatívnej starostlivosti ne-
štátnym zdravotníckym zariadením for-
mou návštevnej služby v bydlisku choré-
ho dieťaťa (ako mobilný hospic). Odborný 
8-členný odborný tím zložený z dvoch le-
károk, štyroch zdravotných sestier, dvoch 
psychosociálnych pracovníčok, z ktorých 
jedna je zároveň manažérkou hospicu 

Plamienok, poskytuje služby nevylieči-
teľne chorým detským pacientom, ale aj 
ich rodinám bez ohľadu na čas, vždy, keď 
je to potrebné zatiaľ v okruhu aspoň dve-
sto kilometrov najmä v Bratislavskom kra-
ji. Žiaľ, doteraz sa nepodarilo rozšíriť po-
moc hospicu Plamienok nevyliečiteľne 
chorým deťom na celom Slovensku. 

Ako sme sa dozvedeli z  odpovede 
na otázky Humanity, riaditeľka M. Jasen-
ková verí, že budúcnosti sa pôsobnosť 
mobilného detského hospicu Plamienok 
podarí rozšíriť na celé Slovensko. Sľubne 
k tomu prispeli aj dva vzdelávacie progra-
my vo vzdelávacom centre hospicu. Prvý, 
ktorý bol zameraný na  rozvoj paliatív-

nej starostlivosti, sa uskutočnil počas po-
sledných dvoch rokov v rozsahu 200 ho-
dín pod vedením zahraničných odbor-
níkov. Spolu 22 účastníkov tohto vzdelá-
vania zložilo skúšku a  dostalo certifi kát, 
vrátane pracovníkov hospicu. Boli me-
dzi nimi lekári, zdravotné sestry, psycho-
lógovia, sociálni pracovníci, liečební pe-
dagógovia i duchovní. Druhý vzdelávací 
program bol zameraný na podporu rodín 
v smútení pred a po smrti ich dieťaťa. Bol 
a je mimoriadne žiaduci vzhľadom na to, 
že na  Slovensku zatiaľ nemáme špeciál-
ne rozvinutý program, ktorý by smútia-
cim rodinám ponúkal pomoc. Toto vzde-
lávanie ukončilo záverečnou skúškou 7 

Vo vzdelávacom centre detského hospicu
Reportáž

Na slávnosti90 rokov SČK zaspievali aj členovia Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu.

Odborný tím Detského hospicu Plamienok - v strede riaditeľka MUDr. Mária Jasenová (s mikrofó-
nom), vpravo pri nej detská lekárka MUDr. Martina Mikesková, vedľa nej zdravotná sestra Jana Oške-
rová (v čiernom), vpravo na kraji Mgr.Katarína Maťová, manažérka a sociálna pracovníčka, na ľavom 
okraji psychosociálna pracovníčka, Mgr. Jana Mózešová (s okuliarmi)a pri nej Mgr. Alexandra Fádliko-
vá, zdravotná sestra a napokon zdravotná sestra Ľudmila Adame, (vľavo pri riaditeľke M. Jasenkovej).
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Liga za  duševné zdravie, člen-
ská organizácia Slovenskej humanit-
nej rady, uskutočnila 30. marca tohto 
roku slávnostný výročný koncert pod 
záštitou primátora hlavného mesta 
Bratislavy, Andreja Ďurkovského. Pri 
tejto príležitosti slávnostne odovzda-
la dve Ceny Ligy za  duševné zdravie 
za prínosy duševnému zdraviu. 

Podujatie otvorila výkonná riadi-
teľka Ligy za  duševné zdravie Alexan-
dra Fischerová slovami: „Pri príležitos-
ti Svetového dňa zdravia, ktorý je 7. aprí-
la, sa na  verejnosti hovorí skôr o  fyzic-
kom zdraví, ale Liga za duševné zdravie 
chce pripomenúť, že súčasťou zdravia je 
aj duševné zdravie, ktoré je rovnako dô-

ležité, ale z nejakých dôvodov mu venu-
jeme menej pozornosti. Slávnostný kon-
cert je ocenením ľudí, ktorí podporujú 
ciele Ligy smerujúce k zlepšeniu situácie 
v duševnom zdraví“.
Dve ceny

Liga za  duševné zdravie každoroč-
ne udeľuje ceny jednotlivcom, aj združe-
niam za dlhodobé prínosy v oblasti du-
ševného zdravia. Tentoraz získal cenu 
Ligy za  duševné zdravie MUDr.  Jozef 
Hašto, primár Psychiatrickej kliniky Fa-
kultnej nemocnice v Trenčíne za vytrva-
lú snahu a komplexnosť liečby pacientov 
s psychickými poruchami, ako aj za prie-
kopnícku prácu v psychoterapii a zakla-
danie denných psychiatrických stacio-

nárov, aj za  iniciatívu v  oblasti vzdelá-
vania, edičnú činnosť i  neúnavné šíre-
nie myšlienok Ligy za  duševné zdravie 
medzi odbornou, aj laickou verejnos-
ťou v trenčianskom regióne. Cenu si pre-
vzal z rúk člena Odbornej rady LDZ, pro-
fesora Antona Heretika, ktorý zdôraz-
nil: „Duši a jej zdraviu rozumie každý (asi 
tak ako politike a futbalu). Samozvaných 
psychológov, ktorí dajú zaručenú radu 
v každom probléme, je okolo nás množ-
stvo. V čase, keď Liga za duševné zdravie 
vznikala, nám bolo jasné, že medzi mno-
hými cieľmi dominujú dva: boj proti stig-
matizácii - predsudkom a  diskriminácii 
ľudí s psychickými poruchami a podpora 
svojpomocných skupín, ktoré sa usilujú 
o ich návrat do spoločnosti. Mnohé akti-
vity, ktoré sme absolvovali na pôde Ligy, 
alebo hlboko v teréne, nás presvedčili, že 
otázky duševného zdravia nefascinujú 
len ľudí, ktorí sa mu profesionálne venu-
jú. Mnohé otázky napríklad o dedičnosti, 
o význame rodinného prostredia, o lieči-
teľnosti psychických porúch sa opakova-
li znovu a znovu. Na niektoré otázky sme 
snáď našim poslucháčom poskytli uspo-
kojivú odpoveď, pri iných sme sami ne-
boli spokojní, lebo sme cítili to množstvo 
zložitých a stále otvorených problémov“.

Druhú z  cien udelili Slovenskému 
rozhlasu za  dlhodobú propagáciu tém 
duševného zdravia a  prevencie dušev-
ných porúch a  ich kvalitné spracovanie, 
ako aj za korektnú,  ústretovú spoluprá-
cu s  Ligou za  duševné zdravie. Sloven-
ský rozhlas zastupovala a cenu prevzala 
Milena Čeganová, ktorá vyzdvihla prá-
cu redaktoriek Slovenského rozhlasu, 
ktoré sa téme duševné zdravie venujú 
už niekoľko rokov. Sú to. napríklad: Jan-
ka Bleyová, Lýdia Mrázová i Viera Mi-

Ocenené úsilie o duševné zdravie

účastníkov. Pomoc smútiacim rodinám 
hodlá združenie Plamienok ďalej rozvíjať 
nielen podpornými návštevami smútia-
cich rodín, ale aj počas ich návštev v Den-
nom centre (stacionári). Združenie Pla-
mienok od roku 2005 organizuje pravidel-
né stretnutia svojpomocných skupín rodi-
čov, ktorí stratili dieťa. Ich cieľom je vytvá-
rať priaznivé prostredie, v ktorom sa títo 
rodičia môžu spolu pozhovárať, navzá-
jom sa podporiť, nadviazať kontakty. To 
všetko im pomáha, aby nepodľahli ťažké-
mu smútku, ktorý na ich rodinu doľahol. 
Posledné takéto stretnutie usporiadalo 
združenie Plamienok vlani v októbri a zú-
častnilo sa na ňom 33 dospelých a 7 detí. 

Združenie Plamienok pre nich pripravilo 
celodenný pestrý program. 

Veľkým úspechom bolo, že sa vla-
ni podarilo zaviesť na  Lekárskej fakul-
te UK v  Bratislave nepovinný predmet 
„Manažment symptómov a  starostli-
vosť o smrteľne choré dieťa a rodinu“, 
na ktorý sa prihlásilo prvých 35 študentov. 

Vlani sa tím hospicu Plamienok sta-
ral o 23 pacientov. Z toho bolo 8 dievčat 
a 15 chlapcov. Do hospicovej starostlivos-
ti prijali 15 ďalších detí. „Väčšina z detí má 
onkologickú diagnózu, kým inde vo sve-
te je to naopak“, prezradila nám riaditeľ-
ka M. Jasenková. Tím hospicu Plamienok 
sa vlani staral o 9 detí s neonkologickou 

diagnózou (s metabolickými, srcovociev-
nymi chorobami, s vývojovými chybami). 
Dvaja z  ošetrovaných chlapcov sa vráti-
li do nemocnice a dvom ďalším sa zlep-
šil zdravotný stav tak, že hospic nepotre-
bovali. V minulom roku zo všetkých detí, 
o  ktoré sa tím hospicu Plamienok sta-
ral, 13 zomrelo a 6 z nich ku koncu minu-
lého roku žilo. Priemerný vek detí, o kto-
ré sa tím hospicu Plamienok staral, bol 11 
rokov a 6 mesiacov a priemerná doba sta-
rostlivosti bola 4 mesiace a 6 dní. Najdlh-
šia doba starostlivosti bola 6 mesiacov a 9 
dní a najkratšia 7 dní. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Na obrázku v strede ocenený primár Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Jo-
zef Hašto, vedľa Milena Čeganová, ktorá prevzala cenu Ligy za duševné zdravie udelenú Slovenské-
mu rozhlasu, na kraji vedľa tabule riaditeľ Psychiatrickej nemocnice v Pezinku, MUDr. Pavel Černák 
a na obrázku vľavo člen Odbornej rady LDZ, profesor Anton Heretik.
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chalicová. Cenu odovzdal člen Správnej 
a odbornej rady LDZ a riaditeľ Psychiat-
rickej nemocnice v  Pezinku, MUDr.  Pa-
vel Černák. 
Dve nominácie

Nominácií na  ocenenie bolo viac. 
Okrem ocenených získalo najviac hla-
sov Občianske združenie Integra 
z  Michaloviec za  dlhodobé vynikajú-
ce výsledky v  budovaní komplexných 
služieb komunitnej starostlivosti. Ne-

možno obísť, že združenie Integra vla-
ni vytvorila nové podporované býva-
nie a uskutočňuje projekt zamestnáva-
nia preliečených pacientov, ktorí trpeli 
duševnými poruchami. Veľa hlasov zís-
kalo aj ďalšie nominované Občianske 
združenie Krídla so sídlom v  Bratisla-
ve, ktoré sa úspešne venuje dennej re-
habilitačnej práci pokračujúc v  liečbe 
bývalých pacientov s duševnými poru-
chami, ktorých pomocou širokej škály 

terapií vedie k uzdraveniu a systematic-
kým tréningom ich pripravuje na návrat 
do normálneho života. 

Podujatie pôsobivo moderovala 
Soňa Müllerová bez nároku na  hono-
rár. Vyzdvihla okrem iného, aj kvality ka-
pely a spevácke umenie Petra Cmoríka 
a jeho účinkovanie tiež bez nároku na ho-
norár na tomto slávnostnom podujatí.

Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Únia nevidiacich a  slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS) začala 17. mar-
ca tohto roku, vďaka podpore z  Eu-
rópskeho sociálneho fondu a  v  rám-
ci Operačného programu Zamest-
nanosť a  sociálna inklúzia realizovať 
projekt „Kvalitné vedomosti a  zruč-
nosti - lepšie služby klientom“ Na ten-
to projekt vyčlenili 210  610, 77 eur 
(6.344.860 Sk).

Pri každej práci je dôležité, aby za-
mestnanec nezačal stagnovať, neupa-
dal do stereotypov na pracovnej pozícii, 
ktorú zastáva. Jedným z  motivačných 
prvkov je celoživotné vzdelávanie také, 
vďaka ktorému sa zvýši aj hodnota za-
mestnanca pre zamestnávateľa. Na zá-
klade analýzy jednotlivých pracovných 
pozícií na  území Slovenska, vyvstala 
v  Únii nevidiacich a  slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS) potreba zlepšovať ma-
nažérske zručnosti riadiacich pracovní-
kov v jednotlivých regiónoch Slovenska 

a  vzhľadom na  informatizáciu spoloč-
nosti, aj ich počítačové zručnosti. 

Takisto vznikla potreba odborného 
vzdelávania v oblasti špecifických zruč-
ností potrebných pri práci s  ľuďmi so 
zrakovým postihnutím. Chýbajúce kon-
tinuálne vzdelávanie a školenie zamest-
nancov má negatívny vplyv na  kvalitu 
služieb, ktoré chce ÚNSS poskytovať ľu-
ďom so zrakovým postihnutím. Na Slo-
vensku neexistuje presná vzdelávacia 
špecializácia so zameraním na  zrakové 
postihnutie. Z uvedeného dôvodu musí 
ÚNSS zabezpečovať odborné a špecific-
ké zručnosti potrebné na plný výkon za-
mestnania sama, čo si pri niektorých ty-
poch práce žiada dlhodobé vzdelávanie 
spojené s praktickými skúsenosťami za-
mestnanca. Cieľom projektu je zvýšiť ve-
domosti a zručnosti zamestnancov ÚNSS 
v  oblasti počítačových zručností, zvýšiť 
zručnosti zamestnancov ÚNSS v  oblas-
ti vopred zadefinovaných manažérskych 

zručností, poskytnúť zamestnancom 
ÚNSS špecifické zručnosti a  vedomos-
ti nevyhnutné pre prácu so zrakovo po-
stihnutým klientom. Preto sa projekt za-
čína kurzom sebaobsluhy, pokračuje kur-
zom priestorovej orientácie a  samostat-
ného pohybu, základnými informácia-
mi o kompenzačných pomôckach a asis-
tenčnej technike, základmi sociálno-práv-
neho poradenstva pre zrakovo postihnu-
tých klientov, základmi manažmentu mi-
movládnych organizácií, systematickým 
vzdelávaním pre pracovníkov v  sociál-
nych službách, sociálnym poradenstvom 
a kurzami práce s počítačom – komplex-
ným školením ECDL. 

ÚNSS pôsobí na  celom Slovensku 
a  projekt organizuje pre zamestnan-
cov ÚNSS v  Trnavskom, Trenčianskom, 
Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilin-
skom, Košickom a v Prešovskom samo-
správnom kraji. Viac informácií o  pro-
jekte možno nájsť na www.esf.gov.sk, 
www.sia.gov.sk

Katarína Prevendarčíková

Vzdelávanie na celý život

Dobrovoľníci vyzbierali na rehabilitačné pobyty hemofilikov vyše trinásťtisíc eur

Pri príležitosti Svetového dňa 
hemofílie zorganizovala spoločnosť 
TESCO STORES SR spolu so Sloven-
ským hemofilickým združením verej-
nú finančnú zbierku. Výťažok zbier-
ky, viac ako trinásťtisíc eur, bude po-
užitý na rehabilitačné pobyty pre he-
mofilikov - deti i dospelých, ktoré sú 
dôležitou súčasťou zmierňovania fy-
zických následkov tohto ochorenia. 

Zbierka konala 23. do  25. aprí-
la tohto roku v  nepredajných priesto-
roch prevádzok obchodných domov 
TESCO na  Slovensku. S  prenosnou ur-
nou sa v  hypermarketoch a  obchod-
ných domoch TESCO pohybovali akti-
visti, ktorí rozdávali letáčiky s  informá-
ciami o tom, čo je hemofília a darčeko-
vými pohľadnicami. Išlo o piaty ročník 

zbierky pre hemofilikov prebiehajúcej 
v sieti TESCO na Slovensku. Záštitu nad 
zbierkou prevzal známy slovenský ho-
kejista Michal Handzuš. Počas troch 
dní trvania zbierky sa celkovo vyzbie-
ralo 11  596,31 eur. Aktivisti nazbie-
rali najviac v  hypermarkete TESCO 
Banská Bystrica – 1 210,40 eur, druhí 
najúspešnejší boli v  hypermarkete 
TESCO Košice – 867,41 eur, trojicu uza-
tvárajú aktivisti, ktorí vykonávali zbier-
ku v  hypermarkete TESCO Považská 
Bystrica so sumou 825,43 eur. Okrem 
toho 24. apríla 2009 sa uskutočnila ve-
rejná zbierka aj v  niekoľkých mestách 
a  obciach na  Slovensku, kde priamym 
dobrovoľným príspevkom do  poklad-
ničiek zbierky aktivistom Slovenského 
hemofilického združenia sa prispieva-

lo na účel zbierky. Spolu sa takouto for-
mou vyzbieralo 1 885,01 eur. Aktivisti 
vyzbierali najviac v meste Námestovo 
– 835,02 eur, druhí najúspešnejší boli 
v  meste Spišská Nová Ves – 455,77 
eur a  trojicu uzatvárajú aktivisti, ktorí 
vykonávali zbierku v  meste Tvrdošín 
so sumou 409,22 eur.

Celkovo sme vyzbierali 13  481,32 
eur. Zbierka pokračuje s  možnosťou 
prispenia priamo na  účet zbierky číslo 
účtu: 179  499  4151/0200. Od  22. aprí-
la do 22. júla 2009 je možné prispieť aj 
prostredníctvom zaslania SMS s  textom: 
DMS HEMO na  číslo 877. Cena Darcov-
skej SMS správy je 1 € / 30 Sk. Viac infor-
mácií na www.darcovskasms.sk

Jaroslav Janovec

Zbierka pokračuje na účte a cez DMS-ky
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Príspevok na  podporu udržania 
zamestnanosti 

Príspevok sa poskytuje zamestná-
vateľovi, ktorý z vážnych prevádzkových 
dôvodov nemôže zamestnancom pri-
deľovať prácu a  poskytuje im náhradu 
mzdy vo výške najmenej 60 percent. Prí-
spevok je určený na úhradu povinných 
odvodov do poistných fondov na zdra-
votné poistenie a sociálne poistenie pla-
tených zamestnávateľom a zamestnan-
com, pričom zamestnancovi bude pri-
počítaný k poskytovanej náhrade mzdy. 
Príspevok sa poskytuje najdlhšie 60 ka-
lendárnych dní v  úhrne za  rok. Cieľom 
tohto opatrenia je predísť alebo obme-
dziť prepúšťanie zamestnancov zamest-
návateľa riešiaceho dôsledky dosahu 
globálnej finančnej krízy a hospodárskej 
krízy.

Príspevok na  podporu vytvára-
nia nových pracovných miest

Príspevok sa poskytuje zamestnáva-
teľovi, ktorý vykonáva svoju činnosť naj-
menej 1 rok, ak vytvorí pracovné miesto 
pre uchádzača o  zamestnanie vedené-
ho v evidencii uchádzačov o zamestna-
nie najmenej 3 mesiace a  zachová ho 
najmenej 12 mesiacov. Mesačná výška 
príspevku v bratislavskom kraji je 15 per-
cent a  v  ostatných krajoch 30 percent 
z celkovej ceny práce vypočítanej z prie-
mernej mzdy v  hospodárstve SR, naj-
viac však 50 percent celkovej ceny prá-
ce prijatého zamestnanca. Príspevok sa 
poskytuje najviac 12 kalendárnych me-
siacov.

Cieľom tohto opatrenia je podpo-
riť vytváranie nových pracovných miest 
najmä pre občanov, ktorí boli prepus-
tení zo svojho pôvodného zamestna-
nia pre zrušenie pracovných miest u ich 
pôvodných zamestnávateľov v  dôsled-
ku globálnej finančnej krízy a hospodár-
skej krízy.

Príspevok ku mzde zamestnanca
Príspevok sa poskytuje zamestnan-

covi, ktorý bol pred prijatím do pracov-
ného pomeru vedený v evidencii uchá-
dzačov o  zamestnanie najmenej 3 me-
siace, bol poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a  príspevkov k  dávke v  hmotnej 
núdzi, našiel si sám zamestnanie a jeho 
mzda nedosahuje 1,7 násobok sumy ži-
votného minima (304,16 €). Príspevok 
sa poskytuje mesačne počas prvých 12 

mesiacov vo výške 22 percent a  počas 
ďalších mesiacov vo výške 11 percent 
z priemernej mzdy zamestnanca v hos-
podárstve SR, najdlhšie 22 mesiacov. 
Cieľom tohto opatrenia je podporiť mo-
tiváciu hľadať a prijať aj nízko platené za-
mestnanie. 

Príspevok na podporu samostat-
nej zárobkovej činnosti

Poskytuje sa uchádzačovi o  za-
mestnanie, ktorý bol vedený v  eviden-
cii uchádzačov o  zamestnanie najme-
nej 3 mesiace a poberal dávku v hmot-
nej núdzi, no stal sa samostatne zárob-
kovo činnou osobou. Príspevok sa po-
skytuje na úhradu preddavku na poist-
né na zdravotné poistenie najdlhšie po-
čas 22 mesiacov po preukázaní zaplate-
nia poistného a  po  uplynutí 18 mesia-
cov od  začatia vykonávania samostat-
ne zárobkovej činnosti aj na úhradu po-
istného na sociálne poistenie, najviac 4 
mesiace; výška príspevku sa vypočítava 
z minimálneho vymeriavacieho základu. 
Vylučuje sa súbeh poskytovania iných 
príspevkov podporujúcich samostatnú 
zárobkovú činnosť. 

Príspevok na  samostatnú zárob-
kovú činnosť

v  oblasti spracovania poľnohos-
podárskych výrobkov a  obchodova-
nia s nimi:

Poskytuje sa uchádzačovi o  za-
mestnanie, ktorý bol vedený v  eviden-
cii uchádzačov o zamestnanie najmenej 
3 mesiace a požiadal o vyradenie z evi-
dencie uchádzačov o zamestnanie z dô-
vodu vykonávania týchto činnosti v ob-
lasti spracovania poľnohospodárskych 
výrobkov a  obchodovania s  nimi. Prí-
spevok sa poskytuje na  úhradu odvo-
dov do poistných fondov tak, ako pri prí-
spevku na podporu samostatnej zárob-
kovej činnosti. Cieľom týchto opatrení 
je zvýšiť záujem uchádzačov o zamest-
nanie vykonávať samostatnú zárobko-
vú činnosť v  rôznych oblastiach nená-
ročných na počiatočné investície a zod-
povedajúcich zručnostiam najmä níz-
ko kvalifikovaných skupín uchádzačov 
o zamestnanie, resp. podporiť spracova-
teľov a  predajcov domácich poľnohos-
podárskych produktov  

Všetky nové príspevky sa poskytujú 
najdlhšie do konca roka 2010.

Ďalšie úpravy v  rámci platných 
aktívnych opatrení na  trhu práce 
od 1. marca 2009

V  oblasti zakladania sociálnych 
podnikov:

Novelou zákona o službách zamest-
nanosti sa na prechodné obdobie vytvá-
rajú priaznivejšie legislatívne podmien-
ky pre právnické osoby a fyzické osoby, 
ktoré požiadajú o  priznanie postavenia 
sociálneho podniku (napríklad, nebu-
de sa vyžadovať preukazovanie použi-
tia 30 percent finančných prostriedkov 
zo zisku na  vytváranie nových pracov-
ných miest) 

Obce, združenie obcí, samospráv-
ne kraje a rozpočtové alebo príspevko-
vé organizácie zriadené obcou alebo sa-
mosprávnym krajom, zakladajúce soci-
álne podniky, môžu v rámci 30 percent-
ného povinného podielu zamestnáva-
nia znevýhodnených uchádzačov o  za-
mestnanie zamestnávať aj iných uchá-
dzačov o  zamestnanie, čím sa zaklada-
jú predpoklady na na zriaďovanie soci-
álnych podnikov iniciované najmä ob-
cami.

V oblasti investičnej pomoci:
Novela zákona o  službách zamest-

nanosti na prechodné obdobie uvoľňu-
je podmienky na poskytovanie investič-
nej pomoci na  vytváranie nových pra-
covných miest, a to tým, že podmienka 
priemernej miery evidovanej nezamest-
nanosti sa nebude uplatňovať. 

V oblasti podpory pracovnej mo-
bility: 

Zvyšuje sa výška príspevku na  do-
chádzku za prácou, a to:
do 30 km z 36,52 eura na 50 eur,
do 60 km z 43,16 eura na 80 eur, 
do 90 km z 53,12 eura na 100 eur, 
do 120 km z 69,71 eura na 110 eur, 
do 250 km z 82,99 eura na 120 eur, 
do 600 km z 92,95 eura na 130 eur, 
nad 600 km z 99,59 eura na 135 eur.

V  oblasti pracovno-právnych 
vzťahov:

Na  prechodné obdobie je zamest-
návateľovi daná možnosť, ak zamestna-
nec nemôže vykonávať prácu pre pre-
kážku na strane zamestnávateľa, ktorou 
sú vážne prevádzkové dôvody, poskyt-
núť zamestnancovi, po  dohode s  od-
borovou organizáciou, pracovné voľno, 
za ktoré mu patrí mzda. Zamestnanco-

Aktívne opatrenia na trhu práce 
s účinnosťou od 1. marca 2009
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vi v tomto prípade patrí mzda najmenej 
vo výške základnej zložky mzdy, ktorú 
má dohodnutú v  mzdových podmien-
kach, a to buď v kolektívnej zmluve ale-
bo v pracovnej zmluve. 

Po  odpadnutí prekážky v  prá-
ci na  strane zamestnávateľa je zamest-
nanec povinný poskytnuté voľno nad-
pracovať, bez nároku na mzdu, nakoľko 

tá mu bola poskytnutá pri čerpaní voľ-
na. Ak zamestnanec bude nadpracová-
vať poskytnuté pracovné voľno nepôj-
de o prácu nadčas. Zamestnávateľ a od-
borová organizácia môžu dohodnúť pre 
zamestnancov aj priaznivejšiu úpravu 
ako ustanovuje zákon.

Mzda poskytnutá za  čas prekážky 
v práci sa nebude zahŕňať do zúčtovanej 

mzdy zamestnanca za toto obdobie, na-
koľko zamestnanec v skutočnosti nepra-
coval. Čas nadpracovania poskytnutého 
pracovného voľna (čas práce bez náro-
ku na mzdu) sa vylúči z celkového poč-
tu zamestnancom odpracovaných ho-
dín v rozhodujúcom období. 

Zdroj: MPSVR SR a Ústredie práce 
sociálnych vecí a rodiny SR

Migračné informačné centrum 
(MIC) tohto roku opätovne otvoril 
Úrad Medzinárodnej organizácie pre 
migráciu - IOM v  Slovenskej republi-
ke. Pobočky MIC v Bratislave a v Ko-
šiciach ponúkajú cudzincom, kto-
rí na  Slovensku žijú alebo plánujú 
žiť a  pracovať, individuálne právne 
a pracovné poradenstvo. 

Migračné informačné centrum bolo 
na  Slovensku prvýkrát otvorené v  mar-
ci 2006 v Bratislave a v máji 2006 v Koši-
ciach. Hlavnými službami, ktoré MIC po-
núkalo a opätovne ponúka svojim klien-
tom, sú individuálne právne poraden-
stvo, podpora rekvalifikácie a  pracov-
né poradenstvo a podpora komunitné-
ho života. Počas svojej 2,5 ročnej činnos-
ti MIC poskytlo 2 500 konzultácií viac ako 
700 klientom, štátnym príslušníkom tre-
tích krajín. „Klienti potrebovali pomoc 
najmä v  otázkach pobytu, zlúčenia ro-
diny, občianstva, zamestnania, podnika-
nia a  zdravotnej starostlivosti. Potvrdi-
lo sa, že pre svoju integráciu potrebujú 
kvalitné informácie, ktoré dokážu získať 
na jednom mieste a podľa svojich indivi-
duálnych potrieb,“ uviedla Vedúca Úra-
du IOM v Bratislave, Zuzana Vatráľová. 

Okrem právneho poradenstva po-
skytovalo MIC klientom aj podporu 

na  absolvovanie rekvalifikačného kurzu 
v  akreditovaných vzdelávacích inštitúci-
ách. Príspevok získalo viac ako 60 migran-
tov, ktorí navštevovali kurzy slovenského 
jazyka, remeselné a rôzne odborné kurzy 
(počítačové, účtovnícke, jazykové a pod.). 

„Táto pomoc sa ukázala ako veľmi 
efektívna. Finančný príspevok v priemer-
nej výške 12 000 korún (398 EUR) pomo-
hol klientom získať alebo udržať si pra-
covné miesto a  umožnil im tak aktívne 
prispievať slovenskej ekonomike. Nesta-
lo sa nám, že by klient príspevok zneužil,“ 
povedala Z. Vatráľová.

V  oblasti podpory komunitného ži-
vota MIC vytvorilo sieť kultúrnych medi-
átorov, ktorá v súčasnosti zahŕňa približ-
ne 20 zástupcov cudzineckých komunít. 
Kultúrni mediátori v spolupráci s IOM or-
ganizovali informačné stretnutia vo for-
me rôznych spoločenských, kultúrnych 
a  športových podujatí, ktorých cieľom 
bolo predstaviť svoju kultúru verejnosti 
a  podporiť spoločenský život komunity. 
Celkovo sa uskutočnilo 25  takýchto po- 
dujatí, ktoré navštívilo viac ako tisíc ľudí.

K 31. októbru 2008 muselo Migrač-
né informačné centrum prerušiť svo-
ju činnosť z  dôvodu ukončenia pro-
jektového financovania v  rámci Ini-
ciatívy Spoločenstva Equal. Prevádz-

ku však bolo možné po prestávke ob-
noviť na  základe projektu financova-
ného z  Európskeho fondu pre integ-
ráciu štátnych príslušníkov tretích kra-
jín v rámci programu Solidarita v riade-
ní migračných tokov. Po znovuotvorení 
v prvom polroku tohto roku MIC ponú-
ka klientom rovnaké služby ako v  mi-
nulosti. Klienti môžu bezplatne vy-
užiť služby MIC v  pobočkách v  Bra-
tislave na  Grösslingovej  4 a  v  Koši-
ciach na  Hlavnej  68. Poradenských 
pracovníkov tiež môžu kontaktovať 
prostredníctvom zvýhodnenej pora-
denskej linky 0850 211 478 alebo ema-
ilu na adrese mic@iom.int a analyticky 
spracované informácie o  hlavných as-
pektoch života cudzincov sú zároveň 
klientom a  spolupracujúcim inštitúci-
ám dostupné prostredníctvom webo-
vej stránky: www.mic.iom.sk.

„Kríza spomalila či úplne zastavi-
la nárast pracovnej migrácie, ktorý na-
stal v  posledných rokoch. V  súčasnosti 
na Slovensku, napriek tomu, žije viac cu-
dzincov ako kedykoľvek predtým. Sme 
presvedčení, že z  dlhodobého hľadis-
ka Slovensko nebude len pasívnym prí-
jemcom migračných tokov, ale že bude 
potrebovať, aby cudzinci obsadili voľné 
miesta na pracovnom trhu. Preto je po-
trebné zabezpečiť kontinuálne finan-
covanie tohto typu služieb“, zdôraznila 
na záver Z. Vatráľová.

(mš)

Migračné informačné 
centrum znova otvorené

Slovenská humanitná rada (SHR) 
aj v  tomto roku pokračuje v  napĺňa-
ní jedného zo svojich dôležitých cie-
ľov: integrovať cudzincov s  udele-
ným azylom a  subsidiárnou ochra-
nou do života majoritnej spoločnosti 
na Slovensku. Deje sa tak v rámci pro-
jektu SHR, ktorým nadviazala na  už 
implementovaný projekt Európske-

ho utečeneckého fondu (ERF), kto-
rý sa začal uskutočňovať v roku 2007 
a pokračoval v roku 2008 za spolufi-
nancovania Európskeho fondu ute-
čencov. Aj týmto projektom sa sna-
ží naďalej uplatňovať princíp rovnos-
ti šancí pre každého v súlade s politi-
kou EÚ v oblasti ľudských práv. 

„Samotnú integráciu chápeme kom-

plexne, to znamená začleňovanie člove-
ka do spoločnosti napĺňajúc pritom jazy-
kovú, ekonomickú a  kultúrno-spoločen-
skú dimenziu toho pojmu. Realizácia pro-
jektu znamená uplatnenie interdiscipli-
nárneho prístupu voči azylantom a spo-
číva v poskytovaní sociálnych služieb pre 
nich ako klientov. Nezabúdame pritom 
na budovanie dobrých vzťahov medzi kli-
entami a majoritnou spoločnosťou“, uvá-
dza Daniel Podhradský, manažér tohto 
projektu a dodáva: „Projekt prináša mno-
hostrannú a  adresnú starostlivosť o  cu-

Dva významné projekty 
Slovenskej humanitnej rady

Integrácia a zlepšenie kvality života azylantov a žiadateľov o azyl na Slovensku
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Narcis je jeden z  prvých jar-
ných obyčajných kvetov. Jeden deň 
v  roku však máva neobyčajnú silu. 
Tým dňom bol tohto roku 17. apríl, 
kedy sa konal už 13. ročník jedinej 
verejno-prospešnej finančnej zbier-
ky Ligy proti rakovine – Deň narci-
sov. 

Napriek globálnej finančnej krí-
ze sa očakávalo, že zbierka prekročí 
minuloročný rekord. Že sa tieto slo-
vá prezidentky Ligy proti rakovine 
Prof. MUDr. Evy Sirackej naplnili, sa 
verejnosť dozvedela presne mesiac 
po  zbierke, 17. mája 2009, na  Závo-
disku a  dostihovej dráhe v  bratislav-
skej Petržalke, kde sa popri dostihoch 
konal zaujímavý kultúrny program. 
Práve tam liga spojila príjemné s uži-
točným a  vyhlásila výsledky zbierky, 
ktorá znamenala naozajstný rekord, 
924 744 eur. 

Pozoruhodné je, že za  predchá-
dzajúcich 12 rokov, keď si ľudia na Slo-
vensku pripínali na  odev žltý narcis, 
podarilo sa im vyzbierať spolu cel-
kom 139 miliónov korún, pripomenu-
la ďalej prezidentka Ligy proti rako-
vine, ktorá zdôraznila, že treba oslo-
viť aj vládu SR, aby podporila trinástu 
zbierku Dňa narcisov. 

V  deň 61. výročia vzniku Sveto-
vej zdravotníckej organizácie, 7. apríla 

- na Svetový deň zdravia sa na Bresto-
vej 6 v Centre Ligy proti rakovine v Bra-
tislave, uskutočnila tlačová beseda Ligy 
proti rakovine. Na tlačovku prišli aj  dl-
horoční partneri ligy, medzi ktorými 
boli aj zástupcovia mobilných operá-
torov T-Mobile a Orange, vďaka ktorým 
sa konala aj mobilná SMS zbierka. Zna-
menala jednu z možností, ako podpo-
riť Deň narcisov zaslaním prázdnej SMS 
na číslo 848 v cene 1 eura (30,1260 Sk). 
Kto chcel podporiť túto zbierku ináč, 
mohol zaslať peniaze na  účet zbierky 
číslo 2629740400/1100, otvorený špeci-
álne len na účel tejto zbierky.

Televízia Markíza, Produkčný dom 
Forza a  Agentúra Oklamčák Produc-
tion tiež podporili Deň narcisov výťaž-
kom z  SMS hlasovania o  Miss Sympa-
tia 2009 vo výške desať tisíc eur, ktoré 
odovzdal po  skončení priameho pre-
nosu prostredníctvom šeku prezident-
ke Ligy proti rakovine SR generálny 
riaditeľ Televízie Markíza Václav Mika. 
Ďalšou formou podpory Dňa narcisov 
bola dražba šiat riaditeľky súťaže Miss 
Slovensko Lucie Hablovičovej, ktoré 
mala oblečené počas priameho tele-
vízneho prenosu 17. apríla 2009. 
Príkladné partnerstvá

V  spolupráci s  ďalšími partner-
mi liga vydala tisíce informačných le-
tákov s obrázkom symbolu Dňa narci-

sov upozorňujúcich aj na potrebu pre-
vencie, včasnej diagnostiky a  vyvaro-
vania sa rizikovým faktorom (obezi-
te, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej 
životospráve), ktoré môžu mať vplyv 
na  vznik rôznych druhov nádorových 
ochorení a  rozdala ich prostredníc-
tvom svojich dobrovoľníkov v uliciach 
miest a obcí Slovenska. 

Do tohtoročného Dňa narcisov sa 
zapojilo 630 subjektov z  celého Slo-
venska (materské, základné a  stred-
né školy, skautské oddiely, mestské 
a obecné úrady, spolky SČK, rôzne zá-
ujmové kluby, združenia a organizácie, 
zdravotnícke inštitúcie a  ďalšie práv-
nické osoby), v ktorých je združených 
15  453 dobrovoľníkov, registrovaných 
Ligou proti rakovine. 

Vyzbierané finančné prostriedky 
zo Dňa narcisov vracia Liga proti rako-
vine späť verejnosti vo forme financo-
vania programov a projektov na pod-
poru tak onkologických pacientov, ako 
i  širokej verejnosti, ku ktorým patria 
predovšetkým: 

Centrum pomoci Ligy proti rako-
vine v  Bratislave a  v  Košiciach so ši-
rokým spektrom programov pre cho-
rých i  zdravých; poradenská služba 
vo forme Linky pomoci pre telefonic-
ké aj osobné poradenstvo, či inter-
netová poradňa; rekondičné pobyty 
pre onkologických pacientov, ktorí si 
veľmi pochvaľujú, ako aj letné tábo-

Deň narcisov 2009

Organizácia spojených národov 
vyhlásila 20. február za  univerzál-
ny medzinárodný sviatok - Sveto-
vý deň sociálnej spravodlivosti, kto-
rý sa od tohto roku bude oslavovať 
každoročne. Tento sviatok považuje 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a  rodiny SR za  vhodnú príležitosť 
na  vyhlásenie udeľovania rezort-
ných vyznamenaní.

Prijatie a  schválenie Zásad Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a  rodi-

ny SR na udeľovanie rezortných vyzna-
menaní je krokom ministerstva k  ne-
vyhnutnému zvyšovaniu spoločenskej 
prestíže zamestnancov rezortu práce, 
sociálnych vecí a  rodiny. Táto aktivita 
je krokom k tomu, aby sa od roku 2009 
uviedol do  praxe systém morálne-
ho oceňovania a  zviditeľňovania spo-
ločensky potrebnej práce týchto ľudí, 
ako aj ďalších významných domácich 
a zahraničných osobností, ktoré svojou 
činnosťou a pôsobením výrazne napo-

mohli rozvoju sociálnej spravodlivos-
ti a  sociálnej politiky v  Slovenskej re-
publike. 

Od  20. februára 2009 sú Zásady 
na  udeľovanie rezortných vyzname-
naní a príloha k nim zverejnené na in-
ternetovej stránke Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a  rodiny SR a  je mož-
né posielať konkrétne návrhy osôb 
na toto vyznamenanie. 

Zdroj: www.employment.gov.sk

Prvý Svetový deň sociálnej spravodlivosti

dzincov, ktorí už získali azyl na Slovensku“. 
Ďalší projekt, ktorý SHR v súčasnosti 

uskutočňuje, sa zameriava na pomoc žia-
dateľom o azyl na Slovensku a na celkové 
zlepšenie kvality ich života na Slovensku. 
Títo žiadatelia čakajúci na  udelenie azy-
lu dočasne bývajú vo vybraných zariade-
niach v  pôsobnosti Ministerstva vnútra 
SR. Pomoc v rámci tohto projektu sa však 
vzťahuje aj na cudzincov, ktorým sa po-

skytla doplnková ochrana na území SR. 
„Prioritne sa venujeme zraniteľným 

skupinám a  žiadateľom o  azyl na  Slo-
vensku, ktorí vstúpili do pracovno-práv-
neho vzťahu alebo podobného pracov-
ného vzťahu (podľa § 23 zákona číslo 
480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v platnom zne-
ní),  ktorí sú ubytovaní mimo zariadení 
Ministerstva vnútra SR. Tento projekt ta-

kisto umožňuje venovať ľuďom, ktorí sú 
azylovej procedúre, komplexnú a adres-
nú starostlivosť. Snažíme sa tak čo naj-
lepšie nadviazať na už implementované 
projekty ERF a v rámci možností uvede-
ných služieb, posilňovať aj dôveru žiada-
teľov o azyl a konať ústretovo v ich pro-
spech“, povedal manažér druhého pro-
jektu, Peter Devínsky.

(mš)
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Čím je človek starší, tým viac 
jeho svaly strácajú na  sile a  pruž-
nosti, znižuje sa ich mohutnosť 
a  vytrvalosť. So zvyšujúcim sa 
vekom slabnú aj kosti človeka. 
Chôdza je stále neistejšia a  rizi-
ko pádu sa zvyšuje. Výskyt pádov 
u  starších ľudí sa v  priebehu ro-
kov zvyšuje a ich následky sa zhor-
šujú. Podľa štatistík, viac ako tre-
tina ľudí nad 65 rokov v  priebehu 
roka spadne. Vo veku nad 75 ro-
kov je to až polovica ľudí! Pády sú 
šiestou najčastejšou príčinou smr-
ti ľudí nad 65 rokov veku. Najhor-
šie je, že počet pádov s najvážnej-
šími následkami, so zlomeninou 
krčka stehennej kosti vzrástol v SR 
v posledných rokoch o 37 percent. 

Až 85 percent všetkých fraktúr 
vzniká pri páde. Keďže starší ľudia sú 
na  pády náchylnejší, aj riziko zlome-
niny je u nich výrazne vyššie. Na za-
čiatku staroby si ľudia najčastejšie 
zlomia predlaktie. Vo vyššom veku 
rastie počet zlomenín krčka stehen-
nej kosti. Podľa štatistiky každý pia-
ty človek so zlomeninou krčka ste-
hennej kosti do  jedného roka umie-
ra. Takmer polovica ľudí po  takejto 
zlomenine ostáva trvalo postihnutá. 
Ďalším problémom sú zlomeniny be-
dier. 95 percent bedrových zlomenín 
je spôsobených pádmi. Každý piaty 
človek po  zlomenine bedra zomrie 
v priebehu jedného roka.

Starší človek, ktorý už raz spadol, 
má až trojnásobne vyššiu pravdepo-

dobnosť opätovného pádu. Strach 
z  pádov starších ľudí je preto plne 
opodstatnený. 

Zlomeniny spojené s ďalšími zra-
neniami či komplikáciami po pádoch, 
znamenajú pre mnohých starších ľudí 
ortieľ smrti. Ak ostanú po páde senio-
ri pripútaní na lôžko, často sa pridruží 
zápal pľúc, embólia, preležaniny. Pre 
staršieho človeka predstavujú obrov-
ské riziko aj následky pádov. 

Vo viacerých vyspelých európ-
skych krajinách sa problematike pá-
dov odborníci systematicky venujú, 
dokonca existujú špecializované cen-
trá na komplexnú diagnostiku pádov, 
ako uviedla na  stretnutí s  novinármi 
pre Humanitu Ľubica Gálisová: 

„Na  ceste v  Taliansku som zisti-
la, že v  tejto krajine sa šíreniu osve-
ty v oblasti prevencie pádov dôsled-
ne venujú a  obyvateľom premieta-
jú dokonca aj dokumnetárne filmy 
o  pádoch a  ich dôsledkoch. Na  Slo-
vensku sa systémovo venujú prob-
lematike pádov snáď len odborní-
ci, najmä v  odbore geriatria. Ale ge-
riatrických ambulancií je na  Sloven-
sku príliš málo. Ak starší človek spad-
ne na Slovensku, často sa nad ním len 
mávnu rukou. Málo ľudí vie, aké sú 
pády v skutočnosti nebezpečné a že 
hrozia aj im“, dodala ľ. Gálisová a po-
kračovala: „Aj preto Občianske zdru-
ženie Fórum pre pomoc starším ini-
ciovalo založenie nového združenia 
seniorov s názvom Bojíme sa pádov. 
Združenie vzniklo 20. februára 2009.“ 

Jeho predsedníčkou sa stala Ľu-
bica Gálisová. V  osobe Ľ. Gálisovej 
má toto združenie osobné spojenie 
s Fórom pre pomoc starším. Ľ. Gáliso-
vá zdôrazňuje: „Spoločnosť sa musí 
začať problematikou pádov konečne 
vážne zaoberať! Pády a  ich dôsledky 
sú pre starších ľudí mimoriadne ne-
bezpečné, môžu viesť k  vážnym po-
ruchám zdravia, ale aj k smrti. Naším 
cieľom je šíriť medzi ľudí osvetu a in-
formovať ich o prevencii.“ 

Ako uviedol na  stretnutí s  novi-
nármi v  marci tohto roku profesor 

Nové občianske združenie seniorov Bojíme sa pádov

Ako predchádzať pádom

ry pre detských onkologických pa-
cientov; ubytovacie zariadenie pre 
rodičov hospitalizovaných detských 
pacientov na  bratislavských Kramá-
roch; edukačné a  informačné mate-
riály pre širokú verejnosť; podpora 

klinických a  výskumných projektov 
v  podobe finančnej pomoci. Na  ne-
poslednom mieste je i podpora zdra-
votníckych a  nemocničných zaria-
dení, hospicov, paliatívnych oddele-
ní nemocníc v  podobe prístrojové-

ho vybavenia, ale aj klubov Venuša, 
kde nachádzajú znova zmysel živo-
ta ženy, ktoré nad rakovinou zvíťazili 
alebo sa o to pokúšajú. 

(mš)

Na obrázku Ľubica Gálisová, predsedníčka združenia Bojíme sa pádov, aj predstaviteľka Fóra pre po-
moc starším, ktoré je členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady. Vedľa nej na obrázku je profesor 
MUDr. Štefan Krajčík, CSc., prednosta Kliniky geriatrie Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunaj-
ských Biskupiciach, hlavný odborník MZ SR pre geriatriu.



24

MUDr.  Štefan Krajčík, CSc., pred-
nosta Kliniky geriatrie Špecializova-
nej geriatrickej nemocnice v  Podu-
najských Biskupiciach, hlavný odbor-
ník MZ SR pre geriatriu: 

„Najviac pádov sa stáva v domá-
com prostredí (v  kuchyni a  kúpeľ-
ni) a  pri bežných každodenných čin-
nostiach. Často však stačí málo, aby 
sa riziko pádov výrazne znížilo: od-
strániť z bytu malé kusy nábytku, vy-
hnuté kraje kobercov, prahy, o  ktoré 
sa dá potknúť; zabrániť pošmyknutiu 
na  vlhkej dlážke, na  neupevnených 
behúňoch, šmykľavej podlahe; vy-
hýbať sa rizikovým činnostiam ako je 
vešanie záclon, vykladanie predme-
tov do  vysokých políc, výmena žia-
roviek spojených so záklonom hlavy, 
z čoho môže starší človek dostať zá-
vrat.“ 

Ako ďalej uviedol profesor Š. 
Krajčík zo svojich skúseností, čo na-
pokon potvrdzujú aj  odborné štú-
die, vo veku 65 rokov každý štvrtý 
človek utrpí pád s ťažkými dôsledka-
mi. Vo veku 75 rokov utrpí pád každý 
druhý človek. Dôvodov pádov môže 
byť viac, a  to nielen vonkajších ako 
napríklad: nosenie špinavých alebo 
nesprávnych okuliarov, nízka teplo-
ta ovzdušia v  prostredí, kde sa člo-
vek pohybuje a  pri ktorej pomalšie 
reaguje na podnety, nevhodná obuv, 
nevhodná palička, rozprávanie a  ne-
pozornosť počas chôdze... Príčinami 
pádov bývajú však aj vnútorné po-
ruchy ako sú poruchy vnútorného 
ucha a  v  dôsledku toho strata rov-
nováhy pri chôdzi, ochorenie miechy 
a nervov, psychické poruchy, pri kto-
rých môže byť človek zmätený, poru-
chy obehového systému krvi, svalová 
slabosť dolných končatín, ktorá býva 
pre starších ľudí príznačná, dehyd-
ratácia v  dôsledku častého močenia, 
napríklad  pri užívaní liekov proti vy-
sokému tlaku krvi alebo pri ochorení 
močových ciest a podobne. Pád, ako 
vieme, môže spôsobiť aj enormné pi-
tie alkoholu. Ako ďalej uviedol profe-
sor Š. Krajčík: 

„Každý štyridsiaty pád končí po-
bytom pacienta v  nemocnici s  váž-
nymi dôsledkami. Päť percent úra-
zov v  dôsledku pádov sú spojené 
s poranením mäkkých tkanív a 1 per-
cento úrazov v dôsledku pádov kon-
čí zlomeninou krčka stehennej kosti 
(fraktúrou femuru), čo je najzávažnej-

ší dôsledok pádu. Po  operácii krčka 
stehennej kosti 12 až 37 percent naj-
mä starších pacientov do  1 roka zo-
miera. Asi 10 až 20 percent pacien-
tov po operácii krčka stehennej kos-
ti prežije, ale sú odkázaní na  pomoc 
iných.“

Väčšina pádov sa stáva v  zime, 
kedy býva menej svetla vonku aj 
v domoch a kedy máva človek v sebe 
menej vitamínu D, a  teda aj kosti 
týmto nedostatkom môžu trpieť, byť 
oslabené a náchylné na zlomenie. Ľu-
dia často podceňujú aj nedostatok 
tekutín v tele, neuvedomujú si šmyk-
ľavosť dlaždíc na  chodníku, či doma 
na  dvore. Neraz si sadajú na  stolič-
ky nevhodné pre starších ľudí. Čas-
to by pri chodení v  byte, po  chod-
bách a v miestnostiach verejných bu-
dov potrebovali viac držadiel. Aby sa 
starší človek lepšie dokázal vyhýbať 
pádom, profesor Š. Krajčík odporúča 
cvičiť populárne čínske cvičenia Tai-
či, ktoré vedú k lepšej telesnej kondí-
cii a môžu ich cvičiť takmer všetci ľu-
dia a bez ohľadu na vek.

Občianske združenie Bojíme sa 
pádov hodlá oslovovať lekárov, orga-
nizovať v spolupráci s nimi prednášky 
na  tému prevencia pred pádami, ale 
plánujú aj osvetovú prácu spojenú so 
šírením vedomostí o tom, čo má člo-
vek robiť, keď už spadol, ako sa vte-
dy treba správať a  ako správne po-
stupovať pri privolaní pomoci. Ako 
nám prezradila PhDr. Anica Seewal-
dová, členka nového združenia Bojí-
me sa pádov, ktorá býva v Dome se-
niorov v  bratislavskom Lamači, kde 
majú seniori k  dispozícii veľké reha-
bilitačné stredisko: „Rehabilitačné 
sestry v ňom majú každé dopoludnie 
plné ruky práce. Rehabilitácia star-
ších ľudí po úraze v dôsledku pádov 
býva často zdĺhavá. A  keď je liečba 
zanedbaná, ťažko sa zranená konča-
tina po  páde dostáva do  normálne-
ho stavu.“ 

Chcete vedieť, či aj Vám hrozí 
pád? Urobte si jednoduchý test: 

1. Pripravte si obyčajnú sto-
ličku. Postavte sa a  sadnite si na  ňu 
5-krát po sebe. Mali by ste to stihnúť 
do  10 sekúnd. Ak vám päťnásobné 
opakovanie uvedených úkonov trva-
lo dlhšie, vaša svalová sila je oslabe-
ná a hrozí vám pád.

2. Postavte sa tak, aby ste mali 

jednu nohu tesne pred druhou, špič-
ka jednej nohy sa dotýka päty dru-
hej nohy a  upažte. Vydržte v  tom-
to postoji stáť 10 sekúnd. Nohy sa 
Vám môžu od seba vzdialiť maximál-
ne na jeden centimeter. Ak ste 10 se-
kúnd nevydržali, môžete trpieť poru-
chou rovnováhy a hrozí vám pád.

Ak ste pomocou spomenutého 
testu zistili, že vo vašom prípade je 
pravdepodobné vyššie riziko pádov 
a  patríte do  niektorej rizikovej sku-
piny, mali by ste čo najskôr navštíviť 
svojho praktického lekára. Môže Vám 
poradiť, čo máte robiť, aby ste sa pádu 
čo najviac vyvarovali. Čím skôr sa tým-
to problémom začnete zaoberať, tým 
lepšie. Výskyt pádov u  ľudí sa v  prie-
behu života s vekom zvyšuje a ich ná-
sledky sa zhoršujú. Svoje poznat-
ky, podnety a  skúsenosti na  tému 
„Pády“ môžete posielať na  e-adre-
su: bojimesapadov@gmail.com.

Do  pozornosti čitateľov dávame 
aj novú celoslovenskú bezplatnú po-
radenskú linku pre seniorov, ktorá 
má číslo: 0800  171  50 a  ktorú zria-
dilo Fórum pre pomoc starším, ako 
všeobecnú poradňu pre starších ľudí. 
Linka funguje v pracovné dni v pon-
delok až piatok, od  9. do  17. hodiny 
a má aj odkazovú službu. 

Občianske združenie Bojíme sa 
pádov má aj svoju vlastnú webovú 
stránku www.bojimesapadov.sk

Margita Škrabálková
Snímky: autorka 

Na obrázku PhDr. Anica Seewaldová, členka 
Občianskeho združenia Bojíme sa pádov.
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 Program a plány Fóra donorov 

Motto: 
„Zodpovednosť prináša úspech. Úspech 
prináša zodpovednosť.“ 

Firemná filantropia je na  Slo-
vensku aktuálna nielen v  závere 
každého roka. Firmy, ktoré mož-
no označiť za  lídrov v  tejto oblas-
ti, považujú firemnú angažovanosť 
v  spoločnosti za  súčasť firemnej 
kultúry a  jeden z  princípov svoj-
ho podnikania. Programy podpory 
uskutočňujú po celý rok a ich kon-
tinuitu považujú za kľúčovú aj v ča-
soch ekonomických turbulencií. 

Na  Slovensku sa zároveň zvyšuje 
aj počet firiem, ktoré majú vypracova-
nú samostatnú stratégiu firemnej an-
gažovanosti a  sú pripravené zverej-
niť aj sumu darovaných prostriedkov. 
Možnosť zapojiť sa do rebríčka zvané-
ho TOP firemný filantrop využilo v mi-
nulom roku viac firiem ako v predchá-
dzajúcom roku, čo možno považovať 
za veľmi pozitívny trend. V  roku 2008 
pribudli na  Slovensku firmy, ktorých 
manažéri chcú, aby sa ich firmy aktív-
ne angažovali v podpore dobrých vecí 
a  komunít. Takéto rozhodnutia majú 
silnú podporu aj u  samotných za-
mestnancov firiem. Tí súhlasia s  tým, 
aby firmy, pre ktoré pracujú, pokra-
čovali v  podpore verejnoprospešných 
projektov a  naďalej ich rozvíjali. Sna-
hou Fóra donorov je prispieť k  tomu, 
aby sa firemná filantropia stala integ-
rálnou súčasťou stratégie podnikateľ-
ských subjektov na Slovensku. 

Fórum donorov aktívne spolu-

pracuje aj na  medzinárodnej úrovni 
a  je členom unikátnej platformy CE-
ENERGI - Central and Eastern Europe-
an Network for Responsible Giving, 
ktorej zámerom je podporovať a pro-
pagovať úspešné a  efektívne príkla-
dy firemnej filantropie v  strednej 
a východnej Európe. Projekt v rokoch 
2008 – 2009 finančne podporila a ďa-
lej podporuje C. S. Mott Foundation.

„Skúsenosti hovoria, že trans-
parentnosť, prezentácia príkla-
dov dobrej praxe a  správne pou-
žívanie pojmov sú hlavnými pred-
pokladmi pre budovanie dôvery 
a  všeobecného rešpektu širokej 
verejnosti voči takýmto aktivitám 
firiem“, uviedla Katarína Podracká 
z Fóra donorov. 

Počas činnosti Klubu firemných 
darcov sa na Slovensku podarilo naj-
mä: ujasniť terminológiu a vyčistiť tak 
prostredie vplývajúce na  rozvoj tej-
to oblasti, vysvetliť legislatívne usta-
novenia týkajúce sa skrytej reklamy 
a  používanie tohto inštitútu v  súvis-
losti s  prezentáciou príkladov firem-
nej filantropie v médiách, zorganizo-
vať niekoľko veľmi úspešných podu-
jatí, ktoré pomohli rozvíjať partner-
stvá a  spoluprácu medzi firemnými 
darcami a  neziskovými organizácia-
mi, uskutočniť množstvo výskumov 
a  analýz poskytujúcich dáta pre no-
vinárov, manažérov, zástupcov nezis-
kových organizácií, prispieť k  zme-
ne verejnej mienky k  pozitívnejšie-
mu vnímaniu firiem, ktoré sa v  spo-
ločnosti angažujú, niekoľkonásob-

ne zvýšiť pokrytie témy firemnej fi-
lantropie v  slovenských médiách 
nadviazať medzinárodnú spoluprá-
cu a priniesť na Slovensko nové a in-
špiratívne nástroje a možnosti, ktoré 
firmy majú na podporu dobrých vecí.

V  tomto roku sa aktivity Klubu fi-
remných darcov a Fóra donorov zame-
riavajú predovšetkým na: prinášanie 
nových trendov a inšpiratívnych ná-
strojov angažovanosti firiem v spo-
ločnosti; nadviazanie spolupráce so 
zástupcami samospráv a  rozšírenie 
spolupráce s  malými a  strednými 
podnikateľmi; vytváranie priesto-
ru na  komunikáciu firiem s  mimo-
vládnymi neziskovými organizácia-
mi s cieľom prispieť k lepšiemu po-
rozumeniu a zefektívneniu vzájom-
nej spolupráce; pokračovanie spo-
lupráce s  novinárskou obcou pri 
uverejňovaní informácií o  firem-
nom darcovstve; spracovávanie ana-
lýz a  prieskumov poskytujúcich dôle-
žité dáta pre rozvoj firemnej filantropie 
na Slovensku; zostavenie rebríčka TOP 
firemný filantrop, ktorý je jediným reb-
ríčkom sledujúcim firemných darcov 
podľa objemu prostriedkov poskyt-
nutých firmami na  verejnoprospešné 
účely; na  medzinárodnú spoluprácu, 
ktorá by pomohla zdieľaniu príkladov 
dobrej praxe z  oblasti firemnej filan-
tropie; na  upevňovanie značky Klubu 
firemných darcov v očiach firiem, novi-
nárov a verejnosti. 

Bližšie informácie o  Programe 
Fóra donorov a  aktivitách Klubu fi-
remných darcov sa priebežne zverej-
ňujú na  www.klubfiremnychdar-
cov.sk.

(po)
Zdroj: Fórum donorov

Budú pokračovať aj počas 
ekonomických turbulencií

Filantropia firiem pôsobiacich 
na  Slovensku, spolupráca s  nezis-
kovými organizáciami, ale pre-
dovšetkým dosah finančnej krí-
zy na  podporu verejnoprospeš-
ných projektov, to boli hlavné témy 
dvoch stretnutí top-manažérov. 
Prvé zorganizoval Klub firemných 
darcov pri Fóre donorov a  druhé 
samotné Fórum donorov v  januá-
ri tohto roku. Obidve stretnutia po-

skytli priestor na  diskusiu i  zamys-
lenie sa nad rokom 2009.

Diskusia o  dosahu finančnej krí-
zy na  firemnú angažovanosť sa kona-
la v  Klube firemných darcov, ktorého 
členovia patria medzi lídrov v  oblas-
ti firemnej filantropie na  Slovensku. 
Členovia Klubu sa zhodli, že finanč-
ná kríza a jej odraz v reálnej ekonomi-
ke bude mať dosah aj na firemnú filan-
tropiu na  Slovensku. Na  stretnutí dis-

kutovali predstavitelia slovenských fi-
riem, nadnárodných spoločností a mé-
dií o filantropii, finančnej kríze a jej do-
sahu na firemnú filantropiu na Sloven-
sku i  partnerstvách s  neziskovými or-
ganizáciami. Stretnutie poskytlo uce-
lený obraz o  tom, akým smerom sa 
bude firemná filantropia uberať. 

Udržať kontinuitu, zvyšovať efektivitu 
Členovia Klubu firemných darcov 

Firemná filantropia v roku 2009
Kríza a  strategický prístup
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a ostatné firmy, pre ktoré je podpora 
verejnoprospešných vecí integrálnou 
súčasťou podnikania, sa budú snažiť 
zachovať kontinuitu filantropických 
projektov. Budú však, viac ako dote-
raz, klásť zvýšený dôraz na efektivitu 
poskytnutých prostriedkov a  v  tom-
to procese budú pre nich kľúčové 
profesionálne fungujúce nezisko-
vé organizácie. Obmedzené zdro-
je sa budú firmy snažiť kompenzo-
vať podporou kreatívnych a  inova-
tívnych projektov. Ako uviedol Miro-
slav Majoroš, predseda predstaven-
stva a  generálny riaditeľ spoločnos-
ti Slovak Telekom a.s., ktorá dlhodo-
bo podporuje vzdelávanie a  zvyšo-
vanie počítačovej a internetovej gra-
motnosti: „Budeme sa snažiť, aby 
sme mohli objem financií udržať 
na  úrovni uplynulých rokov, pre-
tože je to zmysluplná dlhodobá in-
vestícia do konkurencieschopnos-
ti ľudí na Slovensku“.

Profesionalizácia angažovanosti 
Pozitívnym zistením je, že firmy 

vnímajú horšie ekonomické vyhliad-
ky ako príležitosť. Obdobie horších 
hospodárskych výsledkov vytvorí 
priestor na prehodnotenie aktivít, 
partnerov z   neziskových organi-
zácií a  efektivitu zdrojov vynalo-
žených na  túto oblasť. Firmy budú 
musieť viac rozmýšľať o  zdrojoch, 
ich umiestňovaní, efektívnom využi-
tí a najmä  ich dosahu na konečných 
prijímateľov podpory. Práve preto sa 
firmy, ktoré ešte nemajú vytvorené 
ucelenejšie a  premyslenejšie straté-
gie poskytovania podpory, k tomuto 
kroku pravdepodobne pristúpia. Fir-
mám, ktoré sa angažujú v spoločnos-
ti dlhodobo a systematicky, sa ponú-
ka príležitosť dokázať, že zodpoved-
né správanie je skutočne trvalou čr-
tou ich podnikania. Skúsenosti hovo-
ria, že ucelená stratégia firemnej an-
gažovanosti, presne definované ob-
lasti podpory a  mechanizmus výbe-
ru prijímateľov sú veľkým prínosom 
komunikácii a  transparentnosti, aj 
budovaniu dôvery a rešpektu širokej 
verejnosti voči takýmto aktivitám fi-
riem. 

Objem a oblasti podpory 
Firmy sa za  ostatných 19 rokov 

transformácie ekonomiky na Sloven-
sku postupne stávali dôležitým zdro-

jom podpory projektov neziskových 
organizácií. Práve na neziskové orga-
nizácie budú mať zmeny v uvažova-
ní firiem a  znižovanie objemu zdro-
jov vyčlenených na  podporu filan-
tropických projektov najväčší vplyv. 
Nedostatok zdrojov môže byť citeľ-
nejší, ak dôjde ku koncentrácii eko-
nomických problémov v  niektorom 
z odvetví podnikania, ktorý sa zame-
riaval na podporu určitých projektov 
či oblastí. 

„Určite aj na  Slovensku budú 
firmy, menšie aj väčšie, ktorých sa 
finančná kríza dotkne, no budú aj 
také, ktoré zaniknú. Môže sa stať, 
že ak ukončí pôsobenie viacerých 
firiem v jednom regióne, ovplyvní 
to financovanie smerujúce na dob-
ročinnosť v  týchto územiach, čo 
práve v  oblastiach s  malými mož-
nosťami zamestnania môže mať 
negatívne dosahy do  sociálnej, 
vzdelanostnej alebo zdravotnej 
sféry, prípadne na samotné život-
né prostredie.“ povedal Miloš Bla-
nárik, riaditeľ komunikácie Prvej sta-
vebnej sporiteľne, a.s.

Nástroje firemnej angažovanosti 
Predstavitelia firiem sa zhodli, že 

v  nasledujúcom období sa zamera-
jú aj na  netradičné, inovatívne spô-
soby podpory verejnoprospešných 
aktivít a  komunít. Vo väčšej miere 
budú využívať nefinančné darcov-
stvo formou firemného dobrovoľníc-
tva či poskytovania služieb pro-bo-
no. Pravdepodobne sa aj na Sloven-
sku posunú k  častejšiemu využíva-
niu nástrojov, ktoré navzájom prepá-

jajú komerčné aktivity firmy s dobro-
činnosťou. Takéto spôsoby podpory 
dobrých vecí prinášajú benefity fir-
me, neziskovej organizácii aj prijíma-
teľovi podpory. 

Zodpovednosť za  udržanie kon-
tinuity filantropických projektov 
v  období, kedy bude pravdepodob-
ne nutné obmedziť zdroje, neleží len 
na samotných firmách. Svoj diel zod-
povednosti nesú aj neziskové orga-
nizácie, ktoré by mala táto situácia 
primäť k  tvorbe kreatívnych projek-
tov a   efektívnejšiemu umiestňova-
niu zdrojov. 

Je efektívnosť práce dostatočná?
Na jednej strane, podnikateľské 

subjekty zdôraznili, že prichádza 
k  znižovaniu objemu finančných 
prostriedkov vyčlenených z  ich 
rozpočtov na  verejnoprospešné 
projekty, na  druhej strane nadá-
cie evidujú čoraz väčší počet žia-
dateľov o  finančnú a  materiálnu 
pomoc. Ako sa čo najlepšie pripra-
viť na  vzniknutú situáciu a  zabez-
pečiť čo najmenšie negatívne dosa-
hy finančnej krízy na sociálne a  inak 
znevýhodnené skupiny občanov? To 
boli otázky, ktoré najviac rezonovali 
na  spoločnom stretnutí členov Fóra 
donorov, ktoré sa uskutočnilo v janu-
ári tohto roku v Bratislave. Zástupco-
via nadácií sa navzájom informovali 
o zrejmých dosahoch finančnej krízy 
na ich činnosť.

 
(po)

Snímka: autorka
Zdroj: Fórum donorov

Účastníci stretnutia  Fóra donorov v januári tohto roku v Bratislave. 
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Summary
The Slovak Humanitarian Council 

Handed Out the 14th Annual 
Award the Gift of the Year 2008

(page 3 - 4)
The event was held, as in previous years, 
in the Mirror Hall of the Primatial Palace 
in Bratislava but for the first time in the 
presence of Slovak vice prime minister 
Dušan Čaplovič and minister of work, 
social affairs and family Viera Tomanová. 
The honoured guests spoke in favour of 
the nominees and praised the award the 
Gift of the Year. Vice prime minister Dušan 
Čaplovič pointed out that even nowadays 
there is not enough humanity in the world. 
Minister Viera Tomanová expressed her 
conviction that in Slovakia there a growing 
number of people every year we can be 
proud of their humane and charitable 
deeds.
SHR (the Slovak Humanitarian Council) 
president Ivan Sýkora and SHR vice president 
Jaroslav Hinšt ceremonially handed out 
the awards the Gift of the Year to two main 
laureates and eight laureates. Vice prime 
minister for knowledgeable society, human 
rights and minorities Dušan Čaplovič made 
a  very impressive speech and also handed 
out one award In memoriam, a SHR certificate 
and glass sculpture granted to professor Dr 
Jaroslav Siman for his long term and exemplary 
collaboration with the Slovak Humanitarian 
Council. 

We introduce: 
Civic Association Ambrelo

(page 10 - 11)
The civic association of the sight 
handicapped Ambrelo was set up in 
November 2006. Their goal is to unite 
and organize sight handicapped people 
in their free time. Nowadays Ambrelo is 
a  candidate for full membership in the 
Slovak Humanitarian Council (SHR). The 
cooperation with the SHR started with 
a  successful performance of Mr and Mrs 
Banga, establishing members of this 
association, at a  SHR benefit evening 
– Benefícium 2008. We interviewed 
Alexandra Bangová, chair person of the 
association, to learn about their hard 
beginning but also successes and plans.
What are your memories on the early days 
of your association?
Our root members are the music band 
Ambrelo with a ten-year tradition, all of them 
blind. We are also involved in charity activities. 
The band Ambrelo performed at more than 
ten bigger or smaller benefit concerts to raise 

money for charity – for example for deaf-blind 
children at Červenica, mentally handicapped 
children in Trnava or families in social misery 
etc. In 2005 the music band Ambrelo organized 
a reconditioning and rehabilitating stay in Italy 
for the sight handicapped and a trip to Prague. 
The band has recorded three CDs with their 
own music. We spread culture through songs 
at our events for the sight handicapped but 
also for healthy population.

Migration Information Centre 
(MIC) Re-opened

(page 21)
The office of International Organization for 
Migration (IOM) re-opened its Migration 
Information Centre in the Slovak Republic. 
The MIC offices in Bratislava and Košice 
provide assistance and guidance on legal 
and labour issues to foreigners who wish 
to settle or have already settled in Slovakia.
On October 31, 2006 the MIC had to stop their 
activities due to project subsidy termination 
within the framework Community Equal 
Initiative. After a  break their activities could 
be launched due to a  project subsidized by 
the European Fund for the Integration of 
Third-country nationals within the framework 
Solidarity and management of migration 
flows. After its re-opening MIC provides the 
clients with the same service as in the past. 
They can use the service for free in the offices 
in Bratislava, Grősslingova 4 and in Košice, 
Hlavná 68. The clients can contact counsellors 
through the low-charge information help line 
0850  211  478 or email address mic@iom.int. 
Analytically processed information on main 
aspects of foreigners lives are available to clients 
and cooperation institutions on the web site  
www.mic.iom.sk. “We believe that from 
a  long term view point Slovakia will not be 
just a  passive receiver of migration flows but 
the country will need the foreigners to fill 
the vacancies on the job market. Therefore 
continual funding of this kind of service is 
essential,” Zuzana Vrábelova, Bratislava MIC 
IOM director, pointed out.

Two Significant Projects  
of the SHR

(page 21-22)
The Slovak Humanitarian Council (SHR) 
this year keeps fulfilling one of their most 
important goals – integration of foreigners 
with granted asylum and their subsidiary 
protection into life in the majority society 
in Slovakia. This is carried out within 
the project framework in which the SHR 
resumes the already implemented project 
of the European Refugee Fund (ERF) which 
started activities in 2006 and continued in 
2008. This project strives to put into effect 
equal opportunities for all in accordance 

with the EU human rights policy.
“We take the integration comprehensively in 
all aspects, that means the integration of an 
individual into society, fulfilling the linguistic, 
economic, cultural and social dimension of 
this notion. The project execution means the 
application of an interdisciplinary approach 
toward asylum seekers and provision of 
social assistance to them as clients. We also 
keep in mind building up good relationships 
between the clients and majority society,” 
Daniel Podhradský, project manager, points 
out and he adds, “The project brings a versatile 
and direct care of foreigners who have already 
been granted asylum in the Slovak Republic.” 
Another SHR project, running at present, is 
focused on the aid to asylum applicants in 
Slovakia and enhancement of their life quality 
in our country. These applicants waiting for 
asylum permit temporarily stay at premises 
controlled by the Slovak Ministry of Interior. 

New Senior Citizens’ Civic 
Association “We Fear Falls”

(page 24-25)
The civic association Forum to aid senior 
citizens challenged the establishment 
of a  new Civic Association We Fear Falls. 
The association was set up on February 
20th, 2009. Ľubica Gálisová was appointed 
the chair person. She represents a  link 
between this association and the Forum 
to aid senior citizens. Ľ. Gálisová claims, 
“Our association has to deal with the issue 
of falls very seriously. These accidents and 
their consequences pose a dangerous risk 
to elderly people, they can seriously harm 
their health and even cause death. Our aim 
is to keep people informed on prevention.”
***
The first this years’ double issue, edited in 
the 18th year of the magazine Hamanita 
existence, contains two supplements. 
The first one presents the topical issue 
Solidarita and brings information on the 
international conference which took place 
in the historical building of the Slovak 
National Council in Bratislava, on February 
20th, 2009. The conference with the title 
“Solidarity in time of global financial crisis” 
was held under the auspices of the Slovak 
president.
In the second supplement the readers can 
find real stories on extraordinary but shy 
people, citizens of the Slovak Republic, who 
were granted the award The Gift of the Year 
by the SHR honorary board or were given 
a  moral appraisal – certificate expressing 
thanks of SHR president and SHR honorary 
board for outstanding benefit deeds or 
charity activities, substantial, financial 
gifts or various aid services provided in 
2008 to people in need or a life threatening 
situation.
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