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K rekondičnému pobytu 
kongres

Propagačno-integračné centrum Združenia občanov Sloven-
ska postihnutých epilepsiou už pred 15. rokmi zvažovalo pripojiť 
k  sedemdňovému  rekondično-integračnému pobytu svojich čle-
nov trojdňový kongres „Epilepsia v mojom živote“. Dnes vidíme, 
že naše rozhodnutie bolo správne. Účastníci síce musia podstatne 
viac doplácať za 10-dňové spoločné stretnutia, no dnes by si už bez 
kongresu nevedeli pobyt predstaviť. Počas troch dní sa za predsed-
níckym stolom striedali odborníci, ktorí vysvetľovali, akým spôso-
bom sa liečba epilepsie vo svete a na Slovensku skvalitňuje a pa-
cient je o tom informovaný zo správneho miesta a včas. 

Úvodné slovo pri otvorení kongresu „Epilepsia v mojom živo-
te“ vždy patrí prezidentovi SHR - Ivanovi Sykorovi, ktorý aj tentoraz 
citlivo zdôraznil naše vážne zdravotné postihnutie a možnosti našej 
spoločenskej integrácie podporenej práve Slovenskou humanitnou 
radou. Vo svojom prejave aj tento rok ocenil prítomnosť „Ligy pro-
ti epilepsii SR“ prezentovanej odborníkmi – lekármi z oblasti neu-
rológie, epileptológie, aj z oblasti sociálnej, ktorú prezentovali zá-
stupcovia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Prítomní boli aj 
zástupcovia rezortu zdravotníctva a vystúpili aj predsedovia regi-
onálnych klubov Združenia občanov Slovenska postihnutých epi-
lepsiou - ZOSPE – AURA.

Po individuálnom prezentovaní príspevkov zúčastnených od-
borníkov rozvinula sa diskusia zdravotne postihnutých epilepsiou. 
Potvrdila potrebu osobného kontaktu s odborníkmi. Osobitne za-
ujímavé bývajú workshopy zamerané na  odbúranie hanblivosti 
za našu diagnózu v spoločenskom a praktickom živote. Odborná 
komunikácia sa aj tentoraz osvedčila ako účinná pomoc pri zvyšo-
vaní sebavedomia a nadväzovaní priateľstva, prekonávaní osame-
losti a spoločenského vylúčenia. Ukázalo sa, že spoločné stretnutia 
na kongrese „Epilepsia v mojom živote“ a počas rekondično-integ-
račných pobytov v prítomnosti odborníkov a zástupcov regionál-
nych klubov, sú a zostanú nutnosťou. 

Jozef Vrátil 
prezident ZOSPE – AURA

Budeme mať zákon 
o dobrovoľníctve?

Predmetom vážnych diskusií sa v tomto roku opäť stáva 
dobrovoľníctvo, a to najmä preto, že na Slovensku neexistuje 
presné právne vymedzenie dobrovoľníctva. Sťažuje to prácu 
mnohým dobrovoľníckym organizáciám. Nevyriešené zostá-
vajú, napríklad aj otázky dôchodkového a  zdravotného, no 
aj úrazového poistenia dobrovoľníka. Z praxe vyplýva neraz 
aj problém vnímania dobrovoľníka ako nelegálnej pracujú-
ceho človeka. Právne defi novať treba aj vzťahy seniori a dob-
rovoľníctvo, mladiství ako dobrovoľníci a  riešiť treba aj ďal-
šie súvisiace otázky. Občianske združenie C.A.R.D.O., ktorého 
prvoradým poslaním je rozvoj dobrovoľníctva, sa preto spolu 
s Prvým slovenským neziskovým servisným centrom podieľa-
lo na vzniku Legislatívneho zámeru zákona o dobrovoľníctve 
a  spoločne vyzvali mimovládne, štátne a  verejné inštitúcie, 
aby vyjadrili pripomienky k  uve-
denému legislatívnemu zámeru. 
Aj Slovenskej humanitnej rade, 
samozrejme, záleží, aby dobro-
voľníctvu pomáhala a  podporo-
vala ho komplexná, moderná le-
gislatívna norma. Stotožňujeme 
sa s  tými, ktorí tvrdia, že legisla-
tívny zámer je pripravený s  naj-
lepšími úmyslami a  má mnohé 
kladné stránky. No zákon o  dob-
rovoľníctve by mal dať jasné od-
povede na veľa otázok súvisiacich 
s dobrovoľníctvom. 

Napríklad, z praxe vieme, že ubúda dobrovoľných darcov 
krvi. Prečo? Určite aj preto, že niektorí zamestnávatelia ich ne-
uvoľnia z práce na odber krvi vždy vtedy, keď ich stanica Ná-
rodnej transfúznej služby potrebuje. V lepšom prípade sa Ná-
rodná transfúzna služba dohodne s príslušným zamestnáva-
teľom a  posiela za  darcami krvi mobilné odberové jednotky 
priamo na  pracoviská alebo do  vysokých škôl či do  kasární. 
Ale vo všetkých prípadoch to nie je možné. Jednotliví darco-
via krvi však neraz prichádzajú na  transfúzku v  ktorúkoľvek 
hodinu treba, lebo svedomie im káže ísť. To je v  praxi bežný 
jav. Zákon o  dobrovoľníctve by však mal stanoviť napríklad 
aj to, že náhrada za cestovné na miesto dobrovoľnej činnos-
ti nie je odmenou dobrovoľníka, len časťou jeho režijných ná-
kladov, ak ide o  verejnoprospešné, dobrovoľné úkony. Takto 
by sa dalo pokračovať v sprítomňovaní mnohých iných príkla-
dov a otázok, ktoré súvisia s dobrovoľníctvom. Skrátka, dob-
rovoľníci, ako aj legislatívni odborníci a s nimi veľká časť ve-
rejnosti cíti absenciu dobrého zákona o dobrovoľníctve. A ak 
chce niekto pripraviť skutočne kvalitný, funkčný zákon o dob-
rovoľníctve, bude sa s jeho paragrafmi musieť poriadne „po-
pasovať“. Teraz však je na  čitateľovi, aby si legislatívny zá-
mer, ktorý dávame do  pozornosti, preštudoval, zamyslel sa 
nad ním a posúdil aj sám. Nachádza sa na webovej stránke 
www.dobrovolnictvo.sk. 

Margita Škrabálková 
šéfredaktorka Humanity 
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  Poradensky pomáhať ľuďom 
s ťažkým telesným postihnutím je pri 
prekonávaní sociálnych problémov 
jedným z  prvoradých poslaní Repub-
likovej špecifi ckej organizácie Slo-
venského zväzu telesne postihnutých 
(RŠO SZTP), ťažko telesne postihnu-
tých (ŤTP) a  vozičkárov.   Už je   tradí-
ciou, že ťažko telesne postihnutí ľudia 
z celého Slovenska sa stretávajú v sta-
robylej Nitre. 

V  budove stredného odborné-
ho učilišťa v  Nitre sa 22. augusta tohto 
roku opäť uskutočnila výročná člen-
ská konferencia a celoslovenský pracov-
ný seminár, kde sa zúčastnil, okrem 140 
delegátov z celého Slovenska, aj Ivan Sý-
kora - prezident SHR, Peter Bódy, pre-
zident Asociácie občanov so zdravot-
ným postihnutím Slovenskej republiky 
(AOZPO SR), Lýdia Brichtová, riaditeľ-
ka Odboru sociálnych služieb Minister-
stva práce, sociálnych vecí a  rodiny SR, 
zástupkyne spoločnosti Hartman - Rico, 
napríklad, Bibiana Olekšíková, špe-
cialistka spoločnosti, Marián Hrebe-
ňár z distribútorskej fi rmy KURY SLOVA-
KIA a  ďalší hostia, ktorí reprezentovali 
svoje fi rmy s ponukou pomôcť ťažko te-
lesne postihnutým. Prezident SHR I. Sý-
kora oboznámil účastníkov s  činnosťou 
SHR a Mgr. P. Bódy ich informoval, o.i., aj 
o podujatí Slovensko bez bariér.

Republiková špecifi cká organizá-
cia Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých, ťažko telesne postihnutých a vozič-
károv so sídlom v Nitre sa vo svojej čin-
nosti sústreďuje predovšetkým na plne-
nie hlavnej úlohy, ktorou je presadzova-
nie a uplatňovanie práv ľudí s ťažkým te-
lesným postihnutím. V  minulom roku 
snahou a  zámerom organizácie bolo, 
urýchliť proces vytvárania rovnosti príle-
žitostí a  rovnakého zaobchádzania s  tý-
mito osobami a ich začleňovania do spo-

ločnosti. Uplynulý rok nemôžeme jedno-
značne charakterizovať ako úspešný ale-
bo neúspešný, ale určite ako veľmi ná-
ročný. Organizácia je samostatný práv-
ny subjekt zastrešený Slovenským zvä-
zom telesne postihnutých. Ide o  jedi-
nú špecifi ckú organizáciu svojho druhu 
na  Slovensku. V  budúcom roku potvr-
díme 20 rokov svojho pôsobenia a  mô-
žem konštatovať, že organizácia, aj keď sa 
vždy nepodarí splniť zámer a dotiahnuť 
veci do  konca, nesporne   svoj program 
k  spokojnosti svojich členov plní. Záslu-
hu na  tom má sekretariát, rada organi-
zácie, mnohí naši členovia, dobrovoľníci 
a všetci tí, ktorí pomáhajú, a najmä tí, kto-
rí nás fi nančne podporujú.

Nestačí len kritika
Nás nesporne zaujíma legislatíva, 

ktorá sa nás bytostne dotýka. Od januá-
ra tohto roku sú účinné dva veľmi dôle-
žité zákony: zákon o  sociálnych služ-
bách a  zákon o  peňažných príspev-
koch na  kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia. Najmä v  oblasti 
sociálnych služieb je dôležité spolupra-
covať a komunikovať s vyššími územný-
mi celkami, obcami, aby sme pri napĺňaní 

ustanovení zákona hľadali riešenia, upo-
zorňovali na  problémy, ktoré sa vyskyt-
nú v praxi a aby sme sa podieľali na od-
straňovaní takých ustanovení zákona, 
ktoré sa v praxi ukázali ako ťažko realizo-
vateľné, komplikované. Nestačí len kriti-
ka z  našej strany, potrebujeme získavať 
konkrétne argumenty a o nich diskutovať 
s kompetentnými. 

So zákonom o  sociálnych službách 
súvisí aj spracovanie komunitných plá-
nov, ktoré ukladá zákon samosprávam. 
Organizácie občanov so zdravotným 
postihnutím by sa mali aktívne zapá-
jať do týchto aktivít. Naša organizácia sa 
v Nitre tiež podieľa na tvorbe Návrhu ko-
munitného plánu sociálnych služieb 
a rozvoja komunít mesta Nitra na roky 
2010 – 2013. Je to proces, v rámci ktoré-
ho sa chcú komunity zo súčasnej situácie 
dostať do situácie, ktorá by lepšie vyho-
vovala občanom komunity.

Internetová konferencia 
Naša organizácia spracováva aj návrh 

materiálu, ktorý koncom augusta tohto 
roku predložila mestu Nitre. Na webovej 
stránke Národnej rady občanov so zdra-
votným postihnutím (NROZP) prebieha 
internetová konferencia na tému sociál-
na rehabilitácia – ktorá je súčasťou so-
ciálnych služieb. Materiál pod názvom: 
Sociálna rehabilitácia, pohľad telesne 
postihnutých a organizácií na sociálnu 
rehabilitáciu, ktorý som vypracoval, je 
stále aktuálny. Svojimi názormi, aj poznat-
kami sa môžete do konferencie zapojiť.

Najočakávanejšou udalosťou bolo 
však schválenie zákona o  peňažných 
príspevkoch na  kompenzáciu ťažké-
ho zdravotného postihnutia a zákona 
o sociálnych službách, ku ktorému do-
šlo v októbri 2008. V týchto zákonoch je 
ešte veľa paragrafov, ktoré bude nutné 
novelizovať, ale konečne priniesli viacero 
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Na obrázku zo stretnutia vozíčkárov v Nitre je 
prezident SHR Ivan Sýkora (vľavo), s Petrom Bó-
dym, prezidentom Asociácie občanov so zdra-
votným postihnutím SR a Viliamom Frankom, 
predsedom Republikovej špecifi ckej organizá-
cie SZTP a podpredsedom SZTP.
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pozitívnych opatrení, ako je valorizácia 
peňažných príspevkov, zvýšenie príspev-
ku na osobnú asistenciu, zlepšenie legis-
latívnych podmienok na  poskytovanie 
sociálnej rehabilitácie atď. Stále sme však 
nespokojní so spôsobom skúmania príj-
mu v súvislosti s poskytovaním príspev-
ku na osobnú asistenciu, ktorý pôsobí de-
motivačne na zamestnávanie, hoci tento 
príspevok nie je náhradou ušlej mzdy, ale 
má podporiť schopnosť nezávislého ži-
vota. 

Medzi jednoznačne pozitívne opat-
renia treba predovšetkým zaradiť prijatie 
novely zákona číslo 365/2004 o rovna-
kom zaobchádzaní, ktorá rozširuje zá-
kaz diskriminácie na  základe zdravotné-
ho postihnutia v oblasti zamestnávania aj 
na ďalšie oblasti ako je vzdelávanie, služ-
by a tovary. Veľmi potešujúci je aj výsle-
dok analýzy súladu našej legislatívy s Do-
hovorom OSN o právach osôb so zdravot-
ným postihnutím, podľa ktorej neexistu-
jú legislatívne prekážky jej ratifi kovateľ-
nosti. Ratifi kácia Dohovoru OSN zostáva 
naďalej jednou z dôležitých oblastí práce 
všetkých organizácií so zdravotným po-
stihnutím. 

Priorita dôstojného života
Organizácia spojených národov 

v uvedenom Dohovore opätovne potvr-
dila prepojenie všetkých ľudských práv 
a  slobôd a  potrebu zaručiť osobám so 
zdravotným postihnutím ich plné užíva-
nie bez diskriminácie. Uznáva tiež, že dis-
kriminácia akejkoľvek osoby na  základe 
zdravotného postihnutia znamená po-

rušenie prirodzenej dôstojnosti a hodno-
ty ľudskej bytosti, uznáva význam osob-
nej samostatnosti a nezávislosti, usudzu-
je, že osoby so zdravotným postihnutím 
by mali mať možnosť aktívne sa podie-
ľať na rozhodovacích procesoch o politi-
kách a o programoch, vrátane tých, ktoré 
sa ich priamo dotýkajú. 

Mnohé bude závisieť od nás samot-
ných. Nesmieme byť len pasívnymi uží-
vateľmi sociálnych istôt, my musíme upo-
zorňovať kompetentných, aj na  zákla-
de uvedeného dohovoru žiadať pod-
poru a  ochranu práv a  dôstojnosti osôb 
so zdravotným postihnutím tak, aby vý-
znamne prispel ku odstráneniu závažné-
ho sociálneho znevýhodnenia a k podpo-
reniu ich účasti v občianskom, politickom, 
hospodárskom, sociálnom a  kultúrnom 
živote s rovnakými príležitosťami tak, ako 
je to vo vyspelých západných štátoch.

Na poobedňajšom seminári
Riaditeľka Odboru sociálnych slu-

žieb L. Brichtová z MPSVR SR účastníkov 
informovala vo svojej prednáške o záko-
ne prijatom Národou radou SR o peňaž-
ných príspevkoch na kompenzáciu fyzic-
kých osôb s ťažkým zdravotným postih-
nutím. Odpovedala na otázky, ktorými ju 
prítomní oslovili. Je to pre ťažko telesne 
postihnutých ľudí veľmi dôležitý zákon 
a účastníci nitrianskeho stretnutia vozič-
károv patrične ocenili túto prednášku.

Na poobedňajšom seminári vystúpi-
la s prednáškou aj lektorka z fi rmy Hart-
man Rico B. Olekšáková, špecialistka tejto 
spoločnosti. Na jej prednáške sa zúčastni-

li všetci, pretože tieto oblasti sú pre ťaž-
ko telesne postihnutých zo zdravotné-
ho hľadiska veľmi dôležité. Prednášajúca 
a jej kolegyne sa zamerali na témy: liečba 
chronických rán vlhkou terapiou, lie-
čenie kŕčových žíl, problematiku vy-
sokého krvného tlaku a oblasť inkon-
tinencie. V rámci podujatia boli prezen-
tované i postupy liečby a pomôcky vhod-
né ako na liečbu, tak aj na zlepšenie kva-
lity života pri týchto zdravotných problé-
moch.

Viliam Franko
predseda Občianskeho združenia 

Republikovej špecifi ckej organizácie 
SZTP v Nitre a podpredseda SZTP

Snímky: archív

Na  Orave pôsobí 33 základných 
organizácií Združenia zdravotne po-
stihnutých Oravy (ZZPO, O.z.). Toto 
Občianske združenie, ktoré má vyše 
dvetisíc členov, pripravilo počas leta 
pre nich rozličné aktivity. Napríklad, 
rekondičné pobyty pre zdravotne po-
stihnutých občanov a zdravotne osla-
bených ľudí, aby počas leta znovu zís-
kali životnú silu a boli pre spoločnosť 
užitoční. Jeden z tohtoročných rekon-
dičných pobytov pre rodičov s  ťažko 
zdravotne postihnutými deťmi sa ko-
nal od 6. do 11. júla v prekrásnom prí-
rodnom prostredí Oravíc s možnosťou 
kúpať sa v Mestských termálnych kú-
paliskách i  v  novovybudovanom Me-
ander parku za  poplatky s  podstat-
nou zľavou. 

Ako povedala účastníčka tohto re-
kondičného pobytu, mamička zdravot-

ne postihnutej Zuzky: „Srdečne nás pri-
vítala nielen pani Marta Bakošová, ta-
jomníčka občianskeho združenia a Mar-
tin Gočala, predseda združenia ZZPO, 
ale aj Milan Kuriak, vďaka ktorému sme 
sa cítili v  chate Oravice naozaj výbor-
ne. Ďakujem pani Majke Oslíkovej zo 
ZZPO, ktorá ma na tento rekondičný po-
byt pozvala“. 

Sotva si so Zuzkou vybalila svo-
je veci, už sa spolu išli kúpať do termál-
nych bazénov. Spočiatku nikoho nepo-
znali, ale to sa už počas prvého dňa po-
bytu zmenilo. Hoci počasie nebolo vždy 
ideálne, nič im nebránilio zostať vo vode 
3-4 hodiny, lebo voda bola príjemne tep-
lá. Užili si aj vody známeho termálneho 
kúpaliska Meander, vyskúšali tam masá-
že a všetky atrakcie, ktoré kúpalisko po-
núka. O program počas večerov sa staral 
Martin Gočala a keď už boli všetci po ce-

lodennom pohybe naozaj unavení, po-
staral sa, aby deti mohli sledovať rozpráv-
ky alebo sa celý večer venovať rozličným 
spoločenským hrám a súťažiam. 

Okrem kúpania sa venovali, ako pre-
zradila ďalej Zuzkina mama, aj turistic-
kým vychádzkam. Napríklad, aj do  Ju-
ráňovej doliny, kde je výborne uprave-
ná cesta, ktorá sa dala zvládnuť aj s det-
skými kočíkmi a invalidnými vozíkmi. Za-
stavili sa aj na salaši a pochutnali si nielen 
na ovčom syre, ale potešili sa aj so zvierat-
kami: ovečkami, psíkmi, koníkmi i prasiat-
kami. Z koníkov mali všetci radosť aj inde, 
pri samotnej chate Oravice. Táto chata 
nie je bezbariérová, ale Milan Kuriak vy-
riešil aj tento problém, pretože už počas 
prvého dňa pobytu zabezpečil účastní-
kom rekondičného pobytu bezbariéro-
vý prístup. 

(zj)

Na Orave dobre, na Orave zdravo...
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Galéria Nezábudka pri Lige za du-
ševné zdravie SR spolu s farmaceutic-
kou spoločnosťou Pfi zer aj tohto roku 
oslovila sieť nemocničných zariadení - 
psychiatrické oddelenia, ambulancie, 
denné psychiatrické stacionáre a sieť 
mimonemocničnej psychiatrickej sta-
rostlivosti - občianske združenia, ko-
munitné zariadenia, ktoré sa venujú 
starostlivosti o  duševne chorých pa-
cientov, aby sa zapojili do 4. ročníka 
celoslovenskej výtvarnej výzvy Hľa-
dá sa talent.

Do  výzvy sa zapojilo 60 autorov 
z  celého Slovenska, ktorí zaslali spo-
lu 270 diel v rôznych výtvarných techni-
kách. Zámerom projektu bolo prispieť 
k rozvoju arteterapie (liečby umením) 
na Slovensku a  aj k objaveniu ukrytej 
tvorivosti u ľudí s duševnou poruchou 
s cieľom oceniť zmysluplnosť tejto práce 
a  podporiť autorov, ktorým pri ich psy-
chických poruchách pomáha práve vý-
tvarná tvorivosť. 

Liga za duševné zdravie SR pripravi-
la, ako každý rok, pre autorov zúčastne-

ných na  celoslovenskej výtvarnej výzve 
„Hľadá sa talent“ tvorivé sústredenie 
v zariadení Slovenskej národnej galé-
rie v Schaubmarovom mlyne v Pezin-
ku, kde sídli aj Galéria insitného ume-
nia SNG. Sústredenie sa konalo od 27. 
do 31. júla tohto roku. Program pripra-
vili odborníci – výtvarníci Vladimír Kor-
doš a Soňa Sadilková, spisovateľ Daniel 
Hevier, historička umenia Naďa Kanče-
vová a pomohla aj psychologička Kata-
rína Čermáková. Počas sústredenia zís-
kali zúčastnení autori s duševnou poru-
chou možnosť spolupracovať popri svo-
jej výtvarnej tvorbe s odborníkmi, vyskú-
šať rôzne výtvarné techniky a  na  záver 
vystaviť svoje diela s možnosťou ich od-
borného posúdenia. Zúčastnili sa jede-
násti ocenení amatérski výtvarníci: Da-
niel Horák, Róbert Kačánek, Viera Ku-
lišovová, Roman Machovič, Bedřich 
Matoušek, Monika Miniariková, Da-
rina Komlóssyová – Okáliová, Martin 
Sabol, Václav Ryba a Ivana Urgelová. 
Výsledky výzvy Hľadá sa talent ofi ciálne 
oznámia na  vernisáži, ktorú organizuje 

Liga za duševné zdravie v rámci každo-
ročnej jesennej informačnej kampane 
a celoslovenskej zbierky Dni nezábudiek. 

Naďa Kančevová, 
Soňa Sadilková
Snímky: archív

Hľadal sa talent
Z galérie insitného umenia v Pezinku

Na obrázku výtvarník Vladimír Kordoš (vpravo) 
a spisovateľ Daniel Hevier, ktorí odborne pripra-
vili program sústredenia.

Tvár arteterapie.

Pri príležitosti Svetového dňa 
duševného zdravia, ktorý pripa-
dá na 10. septembra, sa Liga za du-
ševné zdravie rozhodla v rámci in-
formačnej kampane Dni duševné-
ho zdravia – Dni nezábudiek 2009 
- pokračovať v téme potreby dobu-
dovania komplexnej siete starost-
livosti o  ľudí s  duševnými poru-
chami, ktorá je predpokladom ich 
úspešnej liečby a sociálneho začle-
nenia, návratu do  bežného života, 
k rodinám a k práci. 

Vzhľadom na  tému Svetového 
dňa duševného zdravia 2009, ktorú 
vyhlasuje Svetová zdravotnícka orga-
nizácia a ktorá sa tohto roku zameria-
va na  „Mentálne zdravie v  primár-
nej starostlivosti: Zvýšenie starost-
livosti a  podpora duševného zdra-
via“, plánujeme počas septembra ro-
zoslať informačné materiály o dušev-
nom zdraví do  čakární pri ambulan-
ciách lekárov prvého kontaktu a  pri-
spieť tak k edukácii verejnosti.

Popri informačnej kampani bude 
súčasťou Dňa duševného zdravia aj 
celoslovenská verejná zbierka, kto-
rá sa uskutoční počas Dní nezábu-
diek a bude sa zameriavať na podpo-
ru projektov, ktoré prispievajú k  bu-
dovaniu komplexnej siete starostli-
vosti. Zbierka, okrem finančného prí-
nosu na  podporu konkrétnych pro-
jektov, pomôže priamo v  teréne šíriť 
informácie o  duševnom zdraví a  po-
solstvo kampane. Kampaň sa začala 
už začiatkom septembra a  vyvrcho-
lí zbierkou v  uliciach slovenských 
miest 12. až 14. októbra tohto roku, 
počas ktorej môže verejnosť podpo-
riť ľudí s  duševnými poruchami kú-
pou „nezábudky“ priamo v  uliciach 
slovenských miest. Prostredníctvom 
SMS správy môže verejnosť zbierku 
podporiť až do konca októbra.

Prečo je dôležité zvýšiť informova-
nosť verejnosti o duševnom zdraví

Svetová zdravotnícka organizácia 

definuje zdravie ako stav úplnej te-
lesnej, duševnej a  sociálnej poho-
dy. Nezaslúžene málo pozornosti ve-
nujeme najmä tej duševnej zložke. 
Pritom dobre vieme, že telo a duša sú 
ako spojené nádoby. Duševné zdra-
vie by sme mali hodnotiť a  starať sa 
oň rovnako ako o  telesné zdravie. 
Podľa informácií, asi 27 percent po-
pulácie Európskej únie trpí niektorou 
z  diagnostikovateľných duševných 
porúch (Zelená kniha), pričom de-
presia je hlavnou príčinou samo-
vrážd, duševné ochorenia sú na 3. 
mieste invalidizácie. Napriek týmto 
faktom je verejnosť nedostatočne in-
formovaná o  duševných poruchách. 
Sú rozšírené rôzne mýty a nepravdy, 
ktoré stigmatizujú a diskriminujú du-
ševne chorých a  ich blízkych. Chce-
me sa podieľať na  ich destigmatizá-
cii a  odstraňovaní ich diskriminova-
nia objektívnymi informáciami o du-
ševných poruchách. 

Prečo je dôležitá komplexná sieť sta-
rostlivosti

Nemocničná a starostlivosť o ľudí 

Dni nezábudiek 2009
6. ročník informačnej kampane Ligy za duševné zdravie SR
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Košický metropolita Mons. 
Alojz Tkáč 18. augusta tohto 
roku symbolicky vysvätil kapln-
ku a  nové priestory v  centre Dor-
ka na Hemerkovej ulici na sídlisku 
KVP v  Košiciach, určené mladým 
dospelým po  odchode z  detského 
domova. Do  kaplnky sa zmestí asi 
päťdesiat ľudí a bude slúžiť nielen 
klientom centra, ale aj širokej ve-
rejnosti z  košického sídliska KVP 
a okolia. 

Okrem kaplnky boli vysvätené aj 
samotné priestory nového Domov-
ského vzdelávacieho centra pre mla-
dých dospelých. Do  nových garsó-
niek sa budú môcť nasťahovať do-
spelí chlapci a  dievčatá z  detských 
domovov, čím sa doterajšia kapacita 
centra zvýši z 15 na 20 osôb. Po pre-
sťahovaní sa uvoľnia priestory pre 
ďalšie 4 mnohopočetné rodiny či 
matky s deťmi. Kapacita centra sa tak 
zvýši zo súčasných 55 klientov na 80. 

V  januári budúceho roka by sme 

chceli presťahovať do  vlastných 
priestorov aj krízové stredisko pre 
deti v  ohrození, čím by sa výstav-

ba centra mala ukončiť. Celková ka-
pacita má byť sto klientov. Na  sláv-
nostnom otvorení a vysviacke kapln-
ky sa, okrem predstaviteľov cirkvi, zú-
častnila aj poslankyňa Národnej rady 
SR, Mária Sabolová, poslanec samo-
správneho kraja a  zástupca starostu 
košickej mestskej časti KVP, Martin 
Boritáš, prednostka Mestskej čas-
ti KVP Iveta Kijevská, naši sponzo-
ri, manželia Ondášovci z  Nadácie 
DEDO, predseda Spoločnosti priate-
ľov detí z detských domovov, Úsmev 
ako dar - Jozef Mikloško, zamest-
nanci, dobrovoľníci a  naši  priate-
lia. Veríme, že otvorením a  posväte-
ním kaplnky budeme môcť klientom, 
okrem sociálnej pomoci, ponúknuť 
aj pomoc duchovnú. Zároveň máme 
nádej, že sprístupnením kaplnky ve-
rejnosti sa ešte viac otvoríme v  pro-
spech  obyvateľov Košíc a okolia.

Martin Cvik 
Centrum pre obnovu rodiny Dorka

Snímky: archív 

Vznikla ďalšia šanca pre odchovancov 
detských domovov?

Viete, že:

s  duševnými problémami je v  súčas-
nosti u  nás na  dobrej úrovni. V  kra-
jinách EÚ však v  psychiatrii dob-
re funguje aj širšia tzv. komplexná 
sieť zdravotnej a sociálnej starost-
livosti. Sleduje individuálne potre-
by klienta a  je dostupná tam, kde 
žije. Komplexná starostlivosť na Slo-
vensku však buď chýba alebo jej sieť 
je neúplná. Pritom práve vďaka nej by 
mohli ľudia s duševnými problémami 
nachádzať príležitosti obnoviť svoje 
sociálne väzby a pracovné zručnosti, 
nájsť stratené sebavedomie a schop-
nosť znovu viesť plnohodnotný život 
(nezostať odkázaní na pomoc okolia). 
Cez riedku sieť môže človek ľahko 
prepadnúť na dno a ostať so svojimi 
problémami osamelý a bez pomoci.

Čo na  Slovensku v  rámci kom-
plexnej siete chýba: 
• úplne chýbajú denné stacionáre 

a  rehabilitačné strediská pre deti, 
mládež,

• nedostatočný je počet služieb: 
denných stacionárov a rehabilitač-
ných stredísk, 

• agentúr psychiatrickej domácej 
starostlivosti, denných centier, krí-

zových centier s  mobilnými tíma-
mi, chránených a  podporovaných 
bývaní, chránených a  podporova-
ných zamestnaní,

• úplne chýba celoslovenská „níz-
koprahová“ telefonická linka krízo-
vej intervencie (kedysi Linka dôvery).

Priority informačnej kampane 
v roku 2009

Upozorniť verejnosť a  verej-
ných činiteľov na  nedostatočnú sta-
rostlivosť o duševné zdravie a dušev-
ne chorých, nerovnocenné vníma-
nie telesného a  duševného zdravia, 
na  potrebu dobudovania komplex-
nej siete starostlivosti.

Podporiť sociálne začlene-
nie ľudí s  duševnými problémami 
prostredníctvom rozdelenia výnosu 
zbierky Dni nezábudiek spolupracu-
júcim organizáciám (pacientské a prí-
buzenské zduženia dostanú 90 per-
cent z výnosu peňazí, ktoré samy vy-
zbierali, ostatné neziskové organi-
zácie dostanú 30 percent z  výnosu 
zbierky. Vyzbierané peniaze budú ur-
čené na budovanie služieb siete sta-
rostlivosti).

Osveta a  zlepšenie informova-
nosti verejnosti o duševnom zdraví.

Oslabiť „tabu“ spojené s  du-
ševnými poruchami, znížiť sprie-
vodnú stigmatizáciu a  diskrimináciu 
duševne chorých.

Informácie o  Dňoch nezábudiek 
sú v  elektronických médiách, tele-
vízii, rozhlase, v  tlačových médiách, 
v  interiéroch mestskej hromadnej 
dopravy, billboardoch a na internete 
už od  začiatku septembra. V  dňoch 
29. septembra - 10. októbra, počas 
ktorých vyvrcholí aj informačná kam-
paň v médiách, Liga za duševné zdra-
vie spolu so svojimi členskými orga-
nizáciami pripravuje aj stretnutia od-
borníkov s  verejnosťou v  regiónoch 
a iné sprievodné podujatia. V dňoch 
12. – 14. októbra budú dobrovoľní-
ci rozdávať aj informačné materiá-
ly a  ponúkať nezábudky ako symbol 
krehkého duševného zdravia na  ce-
lom Slovensku. 

Alexandra Fischerová, 
výkonná riaditeľka

Ligy za duševné zdravie SR

Mons. Alojz Tkáč pri vysväcovaní kaplnky a no-
vých priestorov v centre Dorka na sídlisku KVP 
v Košiciach.
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Takmer vo všetkých európskych 
krajinách je bežné, že dobrovoľnícke 
organizácie realizujú Dobrovoľníc-
ky deň alebo týždeň a  pri tejto prí-
ležitosti vytvoria verejnosti priestor 
na  zapojenie sa do  dobrovoľníctva. 
V tomto roku sa tak dialo aj na Slo-
vensku - 36 organizácií v 19 mestách 
a  obciach Slovenska sa spojilo, aby 
vytvorilo tradíciu Dobrovoľníckeho 
dňa na Slovensku, ktorý sa uskutoč-
nil 26. júna tohto roku s mottom „Aj 
keď ľudia nevedia, čo dobro je, majú 
ho v  sebe...“. Dobrovoľnícky deň 
na Slovensku bol zároveň začiatkom 
príprav na  rok 2011 - Európsky rok 
dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční 
s heslom: sto miliónov Európanov – 
sto percent dobrovoľníkov. 

Počas Dňa dobrovoľníkov organi-
zácie zapájali dobrovoľníkov do  kon-
krétnych aktivít. Napríklad, do  úpravy 
okolia, posedenia alebo výletu s klient-
mi, maľovania priestorov či dokon-
ca titulkovania fi lmu o  hľadaných de-
ťoch alebo pre nich pripravili prezen-
táciu aktivít organizácie a  uskutočni-
li nábor dobrovoľníkov. Začali praco-
vať od 10. hodiny a pokračovali v dob-
rovoľnej  práci do 17. hodiny. Do dobro-
voľníckych aktivít sa v tento júnový deň 
zapojilo spolu 941 jednotlivcov. Všetci 
dobrovoľne pracovali najmenej po dve 
hodiny. Spolu odpracovali 1882 dobro-
voľníckych hodín. 

Z  výsledkov Dobrovoľníckeho dňa 
je zrejmé, že verejnosť uprednostnila or-
ganizácie, ktoré ponúkli priame zapoje-

nie sa do dobrovoľníckych aktivít a me-
nej si všímala také organizácie, ktoré po-
núkali, napríklad, iba prezentáciu aktivít 
a nábor dobrovoľníkov. Úroveň návštev-
nosti v  jednotlivých organizáciách veľ-
mi záležala od toho, koľko úsilia venova-
li propagácii Dobrovoľníckeho dňa, ale 
takisto sme zaznamenali väčšiu popula-
ritu organizácií, ktorých meno a aktivity 
sú všeobecne známe. Viac dobrovoľní-
kov prilákali, prirodzene, tie organizácie, 
ktoré sú dobre dostupné – dobrovoľníci 
častejšie uprednostnili organizácie, kto-
rých sídlo sa nachádza v centre mesta. 

„Pri hodnotení výsledkov Dob-
rovoľníckeho dňa je potrebné vziať 
do  úvahy skutočnosť, že išlo o  prvú 
takúto aktivitu, ktorá sa konala naraz 
v  mnohých organizáciách na  Sloven-
sku. Toto podujatie bolo úspešné. Ve-
ríme, že sa podarilo dokázať, že dob-
rovoľníctvo má na  Slovensku potenci-
ál“, povedala Alžbeta Mračková, pro-
jektová manažérka Občianskeho zdru-
ženia C.A.R.D.O. Výsledky konkrétnych 
aktivít realizovaných v rámci Dobrovoľ-
níckeho dňa sú uvedené na  webovej 
stránke www.dobrovolnictvo.sk. 

Deň dobrovoľníkov sa uskutočnil aj 
vďaka podpore Nadácie otvorenej spo-
ločnosti a Hlavného mesta SR – Bratisla-
vy, ktorým patrí vďaka. Na úspešnej re-
alizácii projektu sa podieľali regionál-
ne konzultantky Alžbeta Brozmano-
vá-Gregorová z  Centra dobrovoľníc-
tva v Banskej Bystrici a Juliana Hajdu-
ková z  Prešovského dobrovoľníckeho 
centra, ktorým patrí vďaka. 

(mš)
Snímky: archív

Dobrovoľnícky deň na Slovensku

Dobrovoľníci v akcii 26. júna 2009

Na obrázku vpravo Alžbeta Mračková, projektová manažérka, C.A.R.D.O., vedľa nej Zuzana Hor-
váthová, koordinátorka dobrovoľníkov, Linka detskej istoty pri Slovenskom Výbore Unicef a pri nej 
Kristína Polakovičová, manažérka anjelského programu a koordinátorka detských programov, 
Úsmev ako dar, ktoré sa podieľali na príprave dobrovoľníckeho dňa a JUDr. Peter Haňdiak (vľavo), 
právny expert v oblasti legislatívy neziskového sektora.
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Medzinárodná spoločnosť pre 
kontinenciu (International Conti-
nence Society) vyhlásila v  dňoch 
22. - 28. júna 2009 prvý raz Sveto-
vý týždeň kontinencie. Ide o  prvý 
ročník celosvetovej iniciatívy, kto-
rá reaguje na  potreby vyše 200 mi-
liónov ľudí na  celom svete, ktorí tr-
pia problémami spojenými so samo-
voľným  únikom moču (inkontinen-
ciou). Na  Slovensku sa do  tejto ini-
ciatívy zapojilo občianske združenie 
InkoFórum. Svoje aktivity zameriava 
na  vzdelávanie odborníkov v  zdra-
votníctve a  aj na  pomoc a  informo-
vanie širokej verejnosti. 

Hlavným cieľom celosvetovej kam-
pane je prispieť k zlepšeniu kvality ži-
vota ľudí, ktorí trpia samovoľným úni-
kom moču alebo stolice. Základným 
predpokladom splnenia cieľa je zvýšiť 
povedomie o probléme inkontinencie, 
o jeho diagnostike, liečbe a spôsoboch 
starostlivosti o inkontinentného člove-
ka. Odborníci chápu inkontinenciu ako 
multidisciplinárny problém, ktorý sa 
dotýka viacerých medicínskych odbo-
rov, a  preto vyžaduje multidisciplinár-
ny prístup k  diagnostikovaniu, ako aj 
k liečbe.

Kampaň Svetového týždňa kon-
tinencie na Slovensku podporilo Ob-
čianske združenie InkoFórum, kto-
ré združuje popredných odborníkov 
na  problematiku inkontinencie – leká-
rov z  rôznych špecializácií. Združenie 
pomáha najmä osobám - pacientom, 
ktorí trpia samovoľným únikom moču. 
Tieto osoby, ich rodinní príslušníci, ako 
aj iné osoby alebo subjekty, ktoré sa 
starajú o pacientov s týmto ochorením 
sa môžu s  dôverou obrátiť na  občian-
ske združenie InkoFórum, ktoré poskyt-
ne pomoc, radu, aj usmernenie. 

„Predpokladom úspešnej liečby 
alebo zvolenia správnej starostlivos-
ti o  pacienta, ktorý trpí samovoľným 
únikom moču alebo stolice, je predo-
všetkým priznanie si uvedeného zdra-
votného problému. Veľa ľudí trpí úni-

kom moču a  svojmu lekárovi sa ne-
zdôverí. Na  druhej strane, veľa leká-
rov prvého kontaktu aktívne nezis-
ťuje problémy ani u  pacientov z  rizi-
kovej skupiny obyvateľstva“, uviedol 
Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., predse-
da Odborného výboru InkoFóra a záro-
veň dodal: „Úspešnosť liečby alebo se-
kundárna starostlivosť o  inkontinent-
ného pacienta je na Slovensku na veľ-
mi vysokej úrovni. To, čo momentálne 
na Slovensku zaostáva, je otvorené in-
formovanie o  probléme a  aktívne vy-
hľadanie lekárskej pomoci pacientmi“. 

Samovoľný únik moču je ochore-
nie, ktoré sa dá liečiť. Treba však o ňom 
otvorene hovoriť, nebáť sa kontakto-
vať združenie, lekárov, aktívne vyhľa-
dávať odbornú pomoc, radu a  infor-
mácie, a  to nielen počas Svetového 
týždňa kontinencie. Inkontinencia je 
pálčivý a  intímny problém, o  ktorom 
sa ľudia často hanbia hovoriť. Dotýka 
sa však všetkých ľudí, mužov, ako aj 
žien, a  to každej vekovej kategórie. 
Týmto problémom trpia aj deti. Podľa 
„omnibusového prieskumu“, ktorý pre 
InkoFórum realizovala agentúra FOCUS 
v roku 2007, trpí inkontinenciou neza-
nedbateľné množstvo ľudí. Až 17 per-
cent dospelej populácie na  Sloven-
sku trpí samovoľným únikom moču. 
Podľa celosvetových štatistík, nejakou 
formou úniku moču trpí 5 - 20 percent 
ľudskej populácie. Podľa epidemiolo-
gického odhadu (z roku 2002) sa inkon-
tinencia častejšie vyskytuje u žien než 
u mužov. Stresová inkontinencia moču 
postihuje väčšinou ženskú populáciu 
(až 49 percent), kým u  mužov je táto 
forma úniku moču zriedkavá (menej 
ako 10 percent) a väčšinou súvisí s pre-
došlou operáciou prostatickej žľazy. 

Najčastejšími typmi nedobrovoľ-
ného úniku moču býva tzv. streso-
vá inkontinencia moču (SIM) a  ur-
gentná inkontinencia moču (UIM). 
Stresová inkontinencia moču (SIM) 
– znamená pasívny, mimovoľnú 
únik moču pri námahe (kašeľ, kýcha-
nie, smiech, cvičenie, zdvíhanie a  no-
senie bremien, v  ťažších prípadoch aj 
pri zmene polohy tela a  pod.) v  dô-
sledku zvýšeného vnútrobrušné-

ho tlaku. Táto forma inkontinencie 
moču býva častejšia u žien a  jej vyvo-
lávajúcou príčinou bývajú viaceré pô-
rody (ktoré oslabujú panvové dno, ako 
aj podporný aparát močovej rúry), po-
kles hladiny ženských pohlavných hor-
mónov v  období ženského prechodu, 
nedostatočnosť zvierača močovej rúry 
– napríklad po úrazoch a podobne. Ur-
gentná inkontinencia moču (UIM) je 
mimovoľný únik moču spojený s ná-
hlym neodolateľným nutkaním (ur-
genciou) na  močenie, okrem toho 
býva prítomné aj časté močenie cez 
deň (viac ako 7-krát) a  tiež potreba 
močenia v noci (jeden a viackrát). Ur-
gencie na močenie, časté močenie cez 
deň, aj v noci a únik moču v dôsledku 
nepríjemného nutkania na  močenie 
sa označujú ako hyperaktívny močo-
vý mechúr. Spúšťacím mechanizmom 
tohto typu inkontinencie moču býva-
jú infekcie močových ciest (aj nedosta-
točne liečené), kamene a  nádory mo-
čového mechúra, cukrovka, zväčšená 
prostata, niekedy len nahromadenie 
tvrdej stolice v konečníku, ale často sa 
príčina ani nenájde.

Pripravila: (mš)

Ako riešiť pálčivý problém 
inkontinencie

Lekár radí: 

World
Continence
Week

Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD. je predsedom Od-
borného výboru InkoFóra. Pracuje ako docent 
na Urologickej klinike v Martine. Vytvoril cen-
trum pre diagnostiku a liečbu funkčných po-
rúch dolných močových ciest na Urologickej 
klinike v Martine. V súčasnosti toto pracovis-
ko poskytuje služby pre celú Slovenskú repub-
liku. Publikoval viac než sto pôvodných vedec-
kých prác v domácich a zahraničných odbor-
ných časopisoch.
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Bezprostredne po  ukončení sláv-
nostného odovzdania ceny Dar roka 
2008 a ďalších ocenení súvisiacich s tou-
to cenou, 18. júna 2009 vyhlásil prezident 
Slovenskej Humanitnej rady, Ivan Sýko-
ra 15. ročník oceňovania Dar roka 2009. 
Na  adresu Slovenskej humanitnej rady 
teda možno už od septembra tohto roku 
zasielať návrhy na  ocenenie Dar roka 
2009, ktoré sa uskutoční s  veľkou prav-
depodobnosťou v  júni 2010. Upozorňu-
jeme v  tejto súvislosti čitateľov Huma-
nity a  celú širokú verejnosť na  nasledu-
júci príslušný interný predpis týkajúci sa 
podmienok oceňovania Dar roka. V záuj-
me správneho podania každého návrhu 
na  ocenenie, odporúčame všetkým na-
vrhovateľom, aby si nasledujúce Kritériá 
ceny Dar roka pozorne prečítali.

Margita Škrabálková
tajomníčka Čestnej komisie pre Dar roka

P R E A M B U L A
Ľudskosť je rozmerom srdca. Presahu-

je priestor a  čas. Je šťastím a  zázračným da-
rom, že stretávame ľudí, ochotných podať po-
mocnú ruku chorým, bezvládnym, trápiacim 
sa... Bez ich pomoci by sa nám len ťažko da-
rilo zmierňovať ľudské utrpenie a  poskytovať 
pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. 
Slovenská humanitná rada preto chce ude-
lením ceny Dar roka oceniť prejavy ľudskosti 
a pomoci blížnemu, preukázané konkrétnym 
činom. Túto cenu chápeme ako symbolické 
poďakovanie všetkým, menovaným i  neme-
novaným darcom. Zároveň je morálnym oce-
nením, ktorého snahou je poukázať na ušľach-
tilosť a dobro, ktoré v každom z nás drieme. To 
nás všetkých navzájom zbližuje. Udelenie ceny 
Dar roka preto bude tiež sviatkom rovnako pre 
darcov, ako aj pre obdarovaných. 

Kritéria ceny Dar roka
Článok 1

Všeobecné podmienky
1. Cena Dar roka je ocenenie Slovenskej hu-

manitnej rady, prístupné všetkým tým, 
ktorí v priebehu bežného kalendárneho 
roka prispeli na  pomoc ľuďom v  núdzi, 
na rozvoj dobrovoľníckeho sektora alebo 
sa zaslúžili o naplnenie princípov humani-
ty v konkrétnom živote, a to nielen finanč-
ným alebo vecným darom, ale aj iniciatí-
vou, službou, myšlienkou, projektom, po-
skytnutím duševného vlastníctva, resp. 
inou formou pomoci či podpory. 

2. Cena Dar roka je výhradne morálne oce-
nenie a nie je s ním spojená žiadna finanč-
ná cena.

3. Písomné návrhy na  udelenie ceny Dar 
roka môže poslať: 
- obdarovaný,
- osoba, ktorá vie o  takom dare, službe 

alebo čine, ktorý si zaslúži pozornosť 
a navrhnutie na ocenenie.

4. Na zverejnenie návrhu na udelenie ceny 
Dar roka je potrebný súhlas nominované-
ho, ktorý zabezpečí navrhovateľ.

Článok 2
Vyhlásenie

1. Cenu Dar roka a podmienky jej udelenia 
vyhlasuje Slovenská humanitná rada. 

2. Slovenská humanitná rada zverejní krité-
riá ceny Dar roka do 31. októbra bežného 
roka prostredníctvom médií a  poskytne 
ich všetkým záujemcom. 

3. Písomné návrhy na  udelenie ceny Dar 
roka musia byť zaslané Slovenskej huma-
nitnej rade (Páričkova 18, 821 08 Bratislava 
2, e-mail: shr@changenet.sk) a musia ob-
sahovať tieto informácie: 
- mená alebo názvy darcu a obdarované-

ho, vrátane kontaktných adries, 
- charakteristiku daru (finančný, vecný, 

služba...) a  jeho hodnotu, vyjadrenú 
v SK,

- účel, na ktorý bol dar poskytnutý,
- aktuálnosť a význam daru pre obdaro-

vaného.
1. Ak predložená nominácia neobsahuje 

všetky požadované informácie, komisia 
nemusí takýto návrh akceptovať.

2. K návrhu na ocenenie možno priložiť do-
kumentáciu o  prevzatí a  použití daru 
(fotodokumentácia, výstrižky z  novín, 
osvedčenia, ďakovné listy atď.).

3. Uzávierka návrhov na udelenie ceny Dar 
roka je 31. januára nasledujúceho roka. 

Článok 3
Metodika hodnotenia

1. O udelení ceny Dar roka rozhoduje ko-
misia, zložená z významných osobnos-
tí z  oblasti spoločenského života, kul-
túry, športu, vedy, umenia a  činnos-
ti mimovládnych organizácií. Komisiu 
ustanovuje Predsedníctvo Slovenskej 
humanitnej rady. Členstvo v komisii je 
čestné

2. Pri vyhodnocovaní návrhov na  udelenie 
ceny Dar roka berie komisia na zreteľ pre-
dovšetkým: 
a. spoločenský a individuálny význam, 
b. aktuálnosť,
c. cielenosť,
d. vplyv daru na zmenu situácie, resp. rie-

šenie problému obdarovaného,
e. etickú a morálnu stránku daru.

3. Komisia môže oceniť opakované nie-
koľkoročné poskytovanie finančných 
prostriedkov alebo vecných darov, ale aj 
dlhodobú iniciatívu alebo službu, inova-
tívnu myšlienku alebo projekt, poskytnu-
tie duševného vlastníctva, resp. inú formu 
pomoci či podpory. 

4. Komisia nebude akceptovať podané ná-
vrhy na ocenenie, ak ide o: 

a. subjekty, ktoré majú v  priamej náplni 
práce starostlivosť o  zdravotne postih-
nutých občanov, 

b. osoby na  poste štátnych zamestnan-
cov, ktorí prideľujú finančné prostriedky 
zo štátneho, resp. obecného rozpočtu 
v rámci svojej pracovnej kompetencie,

c. nadácie a grantové organizácie, ktorým 
zo štatútu vyplýva ako základný cieľ 
získavanie a  rozdeľovanie finančných 
prostriedkov na konkrétny účel.

5. Každý člen komisie má jeden hlas.
Článok 4

Vyhlásenie výsledkov
1. Slovenská humanitná rada verejne vyhlá-

si udelenie ceny Dar roka do 31. marca na-
sledujúceho roka. 

2. Na základe vyhodnotenia kritérií udelí ko-
misia 10 cien Dar roka, a to: 
- 1 titul hlavného laureáta fyzickej osobe,
- 1 titul hlavného laureáta právnickej oso-

be,
- 8 titulov laureátov a  zároveň zverejní 

všetky platné nominácie.
3. V rámci ceny Dar roka môže komisia ude-

liť mimoriadne ocenenie Dar života za zá-
chranu života alebo za  darovanie orgá-
nov. 

4. Rozhodnutie komisie o udelení ceny Dar 
roka bude neodkladne overené notár-
skou zápisnicou. 

5. Slovenská humanitná rada umožní 
všetkým subjektom, navrhnutým na ude-
lenie ceny Dar roka ich prezentáciu v ča-
sopise dobrovoľníckeho sektora Humani-
ta a webovej stránke SHR. 

6. Slovenská humanitná rada poskytne mé-
diám informácie, potrebné na  propagá-
ciu subjektov, navrhnutých na  udelenie 
ceny Dar roka. 

Článok 5
Tento interný predpis nadobúda plat-

nosť a účinnosť dňom schválenia v P SHR.

Schválené P SHR uznesením 19/P 
SHR/2008 dňa 31. 3. 2008

Mgr. Eva Lysičanová
riaditeľka Úradu SHR

Opäť Cena Dar roka 
Aktuálne: Nastáva čas na nové návrhy na ocenenie
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Občianske združenie rodičov 
a priateľov detí s kombinovaným po-
stihnutím – ISKIERKA si 4. decembra 
tohto roku pripomenie svoje 11. na-
rodeniny. Za  toto obdobie má za  se-
bou dlhú a  zložitú cestu, plnú snáh 
o zlepšenie životných podmienok detí 
s viacnásobným postihnutím a ich ro-
dín. Združenie má regionálnu pô-
sobnosť. Vzniklo v  Trnave, ale pomá-
ha nielen deťom z  Trnavského kraja. 
Spočiatku malo toto združenie 16 čle-
nov. Členom Slovenskej humanitnej 
rady (SHR) sa stalo 28. júna 1999. Cieľ 
združenia od začiatku je pomáhať po-
stihnutým deťom v ich osobnostnom 
a vzdelanostnom raste tak, aby sa raz 
mohli zaradiť do  života spoločnosti. 
Viac na  túto tému sme sa dozvedeli 
od  Miroslavy Grifl íkovej, predsedníč-
ky Občianskeho združenia Iskierka.

Hlavný cieľ, s ktorým vaše občian-
ske združenie začínalo, bol: vybudovať 
zariadenie na vzdelávanie kombinova-
ne postihnutých detí, aby získali opti-
málne zručnosti a  vedomosti potreb-
né pre reálny život. Podarilo sa vám to? 

Deti sa vzdelávajú v  Spojenej škole 
na Beethovenovej ulici v Trnave, pri kto-
rej naše združenie pôsobí. Najväčšiu zá-
sluhu na tom má jedna zo zakladateliek 
združenia - riaditeľka školy, Mgr.  Tatia-
na Uhríková, ktorej sa podarilo vytvoriť 
pre viacnásobne postihnuté deti aj Prak-
tickú školu, takže sa nám darí napĺňať 
hlavný cieľ, ale nemôžeme povedať, že sa 
nám to podarilo. Ešte nás čaká dlhá cesta 
pri vytváraní chránených dielní.

Koľko približne má vaše združe-
nie v súčasnosti členov? 

V našom združení máme 128 členov, 
z  toho je 45 viacnásobne postihnutých 
detí a zvyšok tvoria ich súrodenci, rodičia 
a priatelia združenia.

Vlani sme zaznamenali 10. naro-
deniny vášho združenia. Čo považuje-
te za najväčší úspech vášho združenia 
za toto obdobie? 

Nedefi novala by som to ako najväč-
ší úspech, ale ako skupinu jednotlivých 
úspechov, ktoré do seba harmonicky za-

padajú. Za  úspech sa dá označiť už sa-
motná 11-ročná aktívna existencia zdru-
ženia. Ďalším úspechom bolo, že Iskier-
ka sa dostala do  povedomia Trnavča-
nov. Rastúca stabilná členská základňa, 
keďže zo zakladajúcich 11 členov sa po-
čet „vyšplhal“ na 128, sa nedá nazvať ináč 
ako úspech. To, že z niektorých poduja-
tí sa stanú tradície, aj to je pre nás veľký 
úspech. Tu nemožno nespomenúť bene-
fi čný koncert Vianočná hviezda náde-
je, ktorý sa tento rok uskutoční desiaty-
krát. Na neposlednom mieste za úspech 
považujem aj skutočnosť, že Občianske 
združenie Iskierka získalo dvoch „krst-
ných rodičov“, Patrika Hermana a  Eňu 
Vácvalovú, ktorí si svojou nesmiernou 
humánnosťou a ľudskosťou získali srdcia 
všetkých našich detí.

Prvou predsedníčkou bola 
Mgr.  Andrea Letašiová z  Trstenej. 
Kedy ste ju vo funkcii nahradili? Po-
kračujete v jej „šľapajach“ alebo vám 
pribudli ďalšie, nové úlohy? Ak áno, 
ktoré?

Predsedníčkou som piaty rok. 
Mgr.  Andreu Letašiovú som vo funk-
cii nahradila v  septembri 2004. Pokra-
čujem v jej šľapajach, ale, keďže z našich 
malých detí sa stávajú mladí dospievajú-
ci ľudia, menia sa ich potreby, aj činnosť 
združenia sa rozširuje. Zamerali sme sa 
na voľnočasové aktivity vytváraním krúž-
kov (skautský, spevácky, športový – Boc-
cia). Som matkou zdravotne postihnuté-
ho syna, ktorý dovŕšil 20 rokov a  viem, 
ako málo možností má stretnúť sa so svo-
jimi rovesníkmi. Vytvorením centra chce-
me, aby mladí ľudia mali možnosť stre-
távať sa a zmysluplne vyplniť svoj voľný 
čas. Pokračujeme aj v rekonštrukcii budo-
vy na Haulíkovej ulici v Trnave, kde plánu-
jeme vytvoriť chránenú dielňu.

 V júni tohto roku bolo 10 rokov, čo 
sa vaše združenie stalo členom SHR. 
Vieme, že ste sa viackrát zúčastnili aj 
predvianočnej zbierky SHR – TESCO, 
„Pomôžte spolu s nami“. Ako pomoh-
la deťom s kombinovaným postihnu-
tím táto zbierka? 

Keďže sme sa zbierky zúčastni-
li viackrát, v  každom roku sme pre deti 
mohli zorganizovať nové aktivity: výlety 
do ZOO, šarkaniádu, bábkové predstave-
nia a obohatiť aj krúžkovú činnosť. Za vy-

zbierané fi nančné prostriedky sme nakú-
pili špeciálne klávesnice a  tlačidlá,   špe-
ciálne výučbové programy pre viacná-
sobne postihnuté deti. Programy spolu 
s  klávesnicami pri výučbe deťom otvá-
rajú nové možnosti komunikácie. Aj deti, 
ktoré sa pre svoj postih nemôžu dorozu-
mievať rečou ani písmom, pomocou po-
čítača a klávesníc to dokážu. Časť fi nanč-
ných prostriedkov sme využili aj na vyba-
venie nášho centra knihami a spoločen-
skými hrami.

Občianske združenie Iskierka 
dostala v  roku 2006 z  grantového 
programu SHR aj menšiu fi nančnú po-
moc, ktorá bola určená na rozvoj voľ-
nočasových aktivít postihnutých detí. 
V čom by ste ešte potrebovali pomôcť 
najviac a čo si sľubujete od spolupráce 
so SHR do budúcnosti?

Tešíme sa na  spoluprácu so SHR aj 
do budúcnosti. Veríme, že aj s pomocou 
SHR dokážeme pre naše deti vytvárať pl-
nohodnotný život tak, aby sa mohli zara-
diť do spoločnosti zdravej populácie. Po-
moc potrebujeme pri rozširovaní voľno-
časových aktivít. Chceme vytvoriť viac 
krúžkov, aby si viacnásobne postihnuté 
deti a mládež mali z čoho vyberať. V tom-
to roku by sme chceli vytvoriť interneto-
vý a plavecký krúžok. 

Podľa informácií vám pomáha 
niekoľko sponzorov. Pomáhajú vám aj 
teraz, počas fi nančnej a hospodárskej 
krízy? Kto pomáha najviac a v čom?

Máme sponzorov,   ktorí nám po-
máhajú už niekoľko rokov a aj teraz po-
čas krízy. McDonalds Trnava pomáha už 
od  vzniku združenia. V  ich priestoroch 
máme umiestnenú pevnú pokladnič-
ku. Pri výletoch, olympiádach a posede-
niach pripravia deťom vždy prekvapenie 
v  podobe balíčka alebo poukážok. Po-
dobne od začiatku pomáha aj Tatra Ban-
ka. V tomto roku vybavili niektoré triedy 
v škole počítačmi, aby deti mohli využívať 
špeciálne programy a klávesnice. Ďalším 
naším sponzorom je OC MAX Trnava. Po-

Predstavujeme
Občianske združenie rodičov a priateľov detí
s kombinovaným postihnutím – ISKIERKA

Miroslava Grifl íková, predsedníčka Občianske-
ho združenia Iskierka, so svojimi deťmi.
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máha nám nielen fi nančnými prostried-
kami pri rekonštrukcii chránených diel-
ní, ale každý rok na  Vianoce pripravuje 
Strom splnených želaní pre naše po-
stihnuté deti. Vytvára priestor na prezen-
táciu nášho združenia a detí (jarmoky vý-
robkov našich detí a rodičov, vystúpenia 
našich detí na Mikuláša a ku Dňu matiek). 
Chcela by som poďakovať nielen týmto, 
ale aj ďalším, ktorí nám pomáhajú a záro-
veň sľúbiť, že aj naďalej ich budeme pre-
sviedčať výsledkami našej práce o  tom, 
že pre nás urobili dobrú a správnu vec.

Vieme, že vaša činnosť je bohatá 
a pestrá. Vo vašom združení pôsobí aj 
skautský krúžok. Môžete nám v krát-
kosti priblížiť jeho činnosť?

Už druhý rok funguje pri združení 
skautský krúžok pod vedením obetavé-
ho otecka jedného z našich detí pána Fi-
lipa, ktorý je zároveň zástupcom vodcu 
oddielu 88. zboru Trnava. Krúžok navšte-
vujú deti rôznych vekových skupín. Cie-
ľom tohto krúžku je vštepovať deťom lás-
ku k prírode a ľuďom, učiť ich ako sa sprá-
vať v prírode, ošetriť seba, ale aj zranené-
ho kamaráta. Počas stretnutí sa nezabú-
da ani na  spoločenské hry, výlety, ope-
kačky. Veľkou motiváciou detí sú dob-
rovoľníci z  radov študentov, súrodencov 
a skautov. 

Tak, ako mnoho iných združení, 
aj vy ste v lete uskutočnili rekondičný 
pobyt. Kde ste s deťmi boli a na čo ste 
sa v ňom zamerali?

Bol to v poradí už deviaty rekondič-
ný pobyt Iskierky a po dobrých pocitoch 
z minulého roku sme sa vrátili do  rekre-
ačného zariadenia Riviera pri kúpeľoch 
Nimnica. Pre 98 ľudí nájsť bezbarierový 
hotel nie je jednoduché, a preto nám Ri-
viera veľmi vyhovovala. Okolie tohto ho-
tela je aj pre imobilné deti veľmi vyhovu-
júce. Po  skúsenostiach z  predošlých ro-
kov sa nám osvedčila počas pobytu aktív-
na účasť animátorov. Tento rok s našimi 35 
deťmi pracovalo 6 animátorov a 8 inštruk-

torov. Cieľom našich pobytov je umožniť 
našim deťom, aby čo najviac času strávi-
li so svojimi rovesníkmi, aby sa prostred-
níctvom týchto pobytov integrovali aj 
do spoločnosti zdravých ľudí, aby sa úpl-
ne uvoľnili, zabavili, relaxovali a  nabra-
li nové sily. Tiež nezabúdame na rodičov, 
ktorí sú so svojimi deťmi 24 hodín denne 
takmer bez prestávky, pretože naše deti 
vyžadujú celodennú starostlivosť a  opa-
teru a rodičia nemajú čas na seba, na na-
čerpanie nových síl a  energie. Preto do-
poludnia počas pobytu s  deťmi praco-
vali animátori a rodičia sa mohli venovať 
sebe, oddychovať, alebo ísť si zaplávať, ísť 
na masáž alebo turistickú vychádzku. Po-
poludní už s deťmi boli rodičia a animá-
tori pripravovali pre ne program. Večery 
bývavajú vždy plné zábavy, pretože naše 
deti sa tak, ako aj zdravé, chcú zabávať. 
Program sme sa snažili vytvoriť aj tento 
rok zaujímavý, aby si každý odniesol dob-
ré zážitky a spomienky, napríklad na: tvo-
rivé dielne, prekážkový pretek, hru na „Pi-
rátov z Karibiku“, „Jarmok dobrej nálady“, 
pretek šikulkov či na  podujatie „Iskier-
ka hľadá talent“, na kúpanie v kúpeľoch 
Nimnica a tradičné diskotéky a opekačky. 
Tak ako každý rok, aj tentoraz sme si po-
vedali, že tohtoročný pobyt bol najlepší 
a naše deti budú mať ďalší rok z čoho čer-
pať – z množstva zážitkov a príjemne strá-
vených chvíľ so svojimi kamarátmi.

Predpokladám, že váš názov Is-

kierka sa viaže k  slovu nádej. Existu-
je iskierka nádeje pre deti s kombino-
vaným postihnutím vo vašom združe-
ní aj ďalej? 

Naše deti nie sú náročné, ale za tých 
desať rokov existencie Iskierky sme sa 
im snažili vštepiť to, že aj oni sú tu, že sú 
pre nás dôležité a my urobíme všetko, čo 
bude v  našich silách, aby prežili pekný 
a plnohodnotný život. Myslím si, že naše 
deti zažili vo svojom živote možno viac 
ako mnoho zdravých detí, pretože všet-
ko, čo im ponúkneme s otvorenou náru-
čou, príjmu a sú za to vďačné. Je dôleži-
té mať aj šťastie a stretnúť správnych ľudí, 
ktorí sú ochotní im dať niečo zo seba, ve-
novať im svoj čas a obdarovávať ich lás-
kou. Každý, kto s  týmito deťmi pracuje 
s  čistými úmyslami, úprimne a  obetavo, 
dostal od nich naspäť oveľa viac, ako im 
on sám odovzdal.

Margita Škrabálková
Snímka: archív

Kontakt:
Občianske združenie ISKIERKA
Beethovenova 27
917 08 Trnava
Telefón: 0915/883 323 
E-mail: m.grifl ikova@gmail.com 
Web: www.iskierka.sk
Číslo účtu: 2627230925/1100
Bankové spojenie: Tatra Banka
IČO: 36086762

Zhubné nádory sú druhou najčas-
tejšou príčinou úmrtí vo vyspelých 
krajinách. Na Slovensku ročne ochorie 
na rakovinu viac, než 24 tisíc ľudí a zo-
mrie okolo 12 tisíc ľudí. Každú štvrť-
hodinu pribudne jeden onkologic-
ky chorý pacient a  počet onkologic-
kých ochorení neustále rastie. Aj pre-
to sa do Behu pre život tohto roku za-

pojilo rekordných 4 733 ľudí. Tentoraz 
to bolo vyše dvojnásobne viac účast-
níkov, než v minulom roku. Výhodou 
behu bolo, že sa na ňom mohli zúčast-
niť úplne všetci, bez rozdielu veku 
či fyzickej kondície, vrátane rodičov 
s malými deťmi. Trasu, ktorá bola dlhá 
približne štyri kilometre, účastníci 
prebehli alebo len prešli pešo. Účast-

níci Behu pre život v tomto roku na vý-
skum rakoviny venovali 23 257,31 eur 
(700 650 Sk). 

,,Sme radi, že sme sa v  porovna-
ní s  minulým rokom v  Behu pre život 
tak veľmi posunuli vpred a zúčastnilo sa 
na ňom viac ľudí. Je neuveriteľné, že ľu-
dia sú aj v čase hospodárskej krízy ochot-
ní podporiť dobrú vec. Určite naše skú-
senosti s prípravou Behu pre život využi-
jeme aj na budúci rok,“ uviedla Eva Wil-

Beh pre život 2009
Výskum rakoviny podporilo vyše štyritisíc ľudí 
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liams, riaditeľka oddelenia vonkajších 
a  právnych vzťahov spoločnosti Tesco 
Stores SR. 

Tento beh sa konal v Nitre, Bratislave, 
Prešove a v Žiline. Celoslovenský Beh pre 
život pre veľký záujem Slovákov už druhý 
rok zorganizovala spoločnosť Tesco a Na-
dácia pre Výskum rakoviny. ,,Z vyzbiera-
ných peňazí môžeme fi nancovať až polo-
vicu ceny prístroja na diagnostiku rakovi-
ny, čo je úžasné! Bez podujatí ako je Beh 
pre život a  bez nadšených ľudí by sme 
na  zakúpenie špičkových prístrojov ne-
mali peniaze“, uviedla prezidentka Nadá-
cie pre Výskum rakoviny RNDr. Margita 
Klobušická. 
Beh podporili známe osobnosti

Účasť verejnosti v jednotlivých mes-
tách podporili aj patróni spomedzi po-
pulárnych slovenských osobností. Patró-
nom behu pre celé Slovensko bol mode-
rátor spravodajskej relácie Televízie Mar-
kíza Patrik Švajda. Patrónom bratislav-
ského behu sa stal operný spevák Mar-
tin Babjak, nitrianskych účastníkov sa 
rozhodli povzbudiť herci Divadla An-
dreja Bagara, napríklad, Eva Pavlíko-
vá a jeho riaditeľ Ján Greššo. V Žiline bol 
patrónom behu známy moderátor Ma-
tej ,,Sajfa“ Cifra. Prešovský beh zastre-
šil aj s rodinou moderátor a herec Michal 
Hudák. Na úspešnej organizácii poduja-
tia mal veľký podiel aj obetavý Ján Ju-
ráš, zástupca agentúry AP projekt, kto-
rý tohto roku získal aj ocenenie SHR, no-
mináciu Daru roka 2008. 

Beh pre život sa všade v SR konal aj 
pod patronátom primátorov jednot-
livých miest. ,,Atmosféra tohtoročné-
ho behu bola všade úžasná – podpori-
li ho športovci aj nešportovci, mladšie, 
aj staršie ročníky, aj rodiny s deťmi v ko-
číkoch a dokonca aj s domácimi miláčik-
mi. Za  výbornú atmosféru ďakujeme aj 
všetkým spolupracovníkom od primáto-
rov miest, patrónov behu až po  riadite-
ľov škôl a športových klubov,“ dodala Eva 
Williams. 
Len v Bratislave vyše tisíc ľudí

V sobotu, 13. júna tohto roku popo-
ludní sa do Behu pre život v centre Brati-
slavy zapojilo 1 166 ľudí. Bolo to päťkrát 
viac, než vlani. Prostredníctvom štartov-
ného ľudia v Bratislave na výskum rako-
viny darovali 4 550,34 eura (137 084 Sk). 
Celé podujatie sa v hlavnom meste SR ko-
nalo pod záštitou primátora mesta Brati-
slava Andreja Ďurkovského. 

Počas júna sa tento beh postupne 
uskutočnil v štyroch mestách Slovenska. 
Po  Nitre (6. júna) a  po  Bratislave nasle-

doval Beh pre život 20. júna v Žiline a 27. 
júna v Prešove. Podobne ako v Bratislave, 
aj v  Nitre sa do  behu zapojilo rekordné 
množstvo ľudí – štartovné zaplatilo 1 498 
ľudí. Celkovo ľudia v Nitre na výskum ra-
koviny darovali 4 372,81 € (131 735 Sk). Vy-
zbieranú sumu spoločnosť Tesco navýši-
lo ešte o 10 percent. „Behu som sa zúčast-
nil aj s mojou rodinou - manželkou a tro-
ma malými deťmi. Stretol som aj veľa ko-
legov s priateľmi a rodinami. Všetci sú veľ-
mi spokojní a beh sa im páčil. Som rád, že 
sme opäť podporili dobrú vec!,“ uviedol 
prevádzkový riaditeľ obchodov Tesco Pe-
ter Varmuža. 

Novinkou tohtoročného poduja-
tia bola hymna behu ,,Bež ako o život“, 
ktorá vyvolala skvelú náladu všetkých 
účastníkov behu. Autormi hymny sú Mi-
roslav Jurika a Marián Brezáni. Hymnu 
spieval a hudbu zložil Robo Šimko (fi na-
lista 3. ročníka súťaže Slovensko hľadá Su-
perstar) a jeho kapela Massriot. 
Ďalšie fakty o Behu pre život

Štart a  cieľ je každoročne vždy pri 
predajni Tesco. Pre návštevníkov je vždy 
a aj tentoraz bol pripravený bohatý sprie-
vodný program pre celú rodinu ako na-
príklad, ochutnávky, športové hry a súťa-
že pre deti. Účastníci každý rok dostáva-
li štartovné číslo a balíček s  informačný-
mi materiálmi, tričkom, nápojmi a  ovo-
cím. V cieli na nich čakala medaila a ob-
čerstvenie. Podujatie sa kvôli bezpečnos-
ti všetkých účastníkov konalo s  asisten-
ciou mestskej polície a pracovníkov rých-
lej zdravotnej pomoci.

Aj tí, ktorí sa behu nezúčastnili, mohli 
do  verejnej zbierky prispieť ľubovoľnou 
sumou. Štartovné Behu pre život v tom-
to roku bolo minimálne 5 EUR (150,63 Sk) 
pre dospelých od 18 do 65 rokov. Pre star-
ších a mladších účastníkov to boli 2 eurá 
(60,25 Sk) a deti do 6 rokov mohli behať 

zdarma. Celá výška štartovného, zisk z ve-
rejnej fi nančnej zbierky, z predaja tričiek, 
CD-R, športových batohov a  šatiek, zo 
zaslaných darcovských SMS (DMS-správ 
a z darov putoval na konto Nadácie pre 
Výskum rakoviny.

Môžete ešte do  konca roka pri-
spieť
• pošlite príspevok na  účet číslo 

2434842458/0200 vo VÚB
• pošlite darovaciu SMS v  tvare DMS 

BEZME na telefónne číslo 877
• zapojte sa do sponzoringu cez internet 
• usporiadajte zbierku na vašom praco-

visku, v škole alebo záujmovom krúžku
Cena DMS je 1 € (30,126 Sk) 

Verejná zbierka a výťažok zo štartov-
ného Behu pre život sa využijú v tomto 
roku na kúpu špičkového laboratórneho 
prístroja Real-time PCR za  50-tisíc EUR 
(1,5 mil. korún). Ide o prístroj pre pacien-
tov z celého Slovenska, ktorý dokáže ur-
čiť prítomnosť génov, ktoré súvisia s mož-
ným výskytom rakovinového ochorenia. 
Tak dá rýchlu, presnú a  správnu infor-
máciu lekárovi pre výber správnej liečby 
a  záchranu ľudského života. Prístroj do-
káže naraz spracovať krvné vzorky až 96 
pacientov na  tzv. mikrotitračnej platnič-
ke s 12 radmi a 8 stĺpcami vzoriek. Každé 
euro naviac znamená vyhodnotenie jed-
nej vzorky pacienta na platničke. 
O Nadácii pre Výskum rakoviny

Nadácia Výskum rakoviny vznik-
la pred 16 rokmi. Jej cieľom je fi nančne 
podporovať onkologický výskum z  hľa-
diska prevencie, včasnej diagnózy a lieč-
by rakoviny. Má bohaté skúsenosti s orga-
nizovaním verejných fi nančných zbierok. 
Bližšie informácie o behu sú na interneto-
vej stránke www.behprezivot.sk

(mš) 
Snímky: archív
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Projekt Detský čin roka oslovu-
je deti z  celého Slovenska už desia-
ty rok. Počas jeho priebehu zarea-
govalo na  výzvu viac, než 840  000 
detí. Za týmto číslom sa ukrývajú ti-
síce drobných, ale aj veľkých príbe-
hov každodenného života. Deti ve-
dia, kde prebýva dobro. Dokážu sa 
okolo seba a hlavne do svojho vnút-
ra pozerať s otvorenými očami. Vidia, 
kde treba pohladiť, kde podoprieť, 
podať pevne ruku a nepustiť. Obzera-
jú sa okolo seba a ak treba, pohoto-

vo pribehnú na pomoc. Dôverne po-
znajú adresu, na ktorej dobro prebý-
va. Ak sa nám, dospelým občas zdá, 
že sme zablúdili, radi ju pripomenú 
a dovedú nás na miesto, kde je dob-
ro doma. Detský čin roka je projek-
tom spoločnosti Whirlpool Slovakia 
a koná sa pod čestnou záštitou Minis-
terstva školstva SR.

Ešte počas školského roka prišla 
do škôl výzva, aby sa deti zapojili do pro-
jektu Detský čin roka 2009. Deti písa-
li o  svojich dobrých skutkoch, za  ktoré 

sa považujú nielen veľké činy záchrany 
života, ale i každodenné drobné skutky 
vykonané s  dobrým úmyslom pomôcť, 
potešiť, prekvapiť, podporiť. Písali o  či-
noch  svojich kamarátov, ktoré si všimli 
a myslia si, že by mali byť ocenené. Sprá-
vu o  dobrých skutkoch zasielali do  30. 
júna tohto roku. Zakrátko, počas jesene 
zašlú realizátori projektu do škôl 30 no-
minácii, ktoré vyberie zo všetkých skut-
kov expertná skupina zložená z tvorcov 
pre deti,  pedagógov a  psychológa. Aj 
deti, pridelením svojich hlasov rozhod-
nú, ktoré skutky získajú ocenenie Detský 
čin roka 2009. Ocenenia v šiestich kate-
góriách deťom odovzdajú na  slávnost-
nom vyhlásení v Bratislave.

Z  dobrých skutkov detí má úžitok 
nielen ich najbližšie okolie, ale aj ich zne-
výhodnení rovesníci. Žiaci, ktorí sa za-
poja do  projektu Detský čin roka, svo-
jím postojom vyjadrujú spolupatrič-
nosť a podporu dobra. Každý hlas školá-
ka symbolicky prispieva na ich podporu 
v  podobe domácich spotrebičov, ktoré 
patronátnym inštitúciám venuje spoloč-
nosť Whirlpool Slovakia. Zapojenie žia-
kov do projektu Detský čin roka je teda 
aj vyjadrením spolupatričnosti. Deti 
môžu svojím dobrým skutkom a hlaso-
vaním v  detskej porote zároveň pod-
poriť aj svoju školu. Každá škola, ktorej 
žiak získa ocenenie Detský čin roka 2009 
v niektorej z kategórií, získa školské po-
treby v hodnote 500 eur. Viac informácií 
o projekte nájdete na www.dcr.sk 

Oľga Valentová

Vedia, kde je domov dobra
 Všimli sme si:

Do minulého, 9. ročníka Detského činu roka sa zapojilo a o svojich dobrých skutkoch napísa-
lo 8 280 detí a detských kolektívov. Porota dospelých vybrala a v detskej porote hlasovalo 104 924 
detí. Z hlasovania vzišli ocenenia v šiestich kategóriách. V kategórii záchrana života získal ocene-
nie Róbert Kunč (v strednom rade vľavo) z Michaloviec. 

Spoločnosť priateľov detí z  det-
ských domovov Úsmev ako dar už 19 
rokov podporuje a  rozvíja tvorivosť 
a  talent detí žijúcich v  detských do-
movoch a náhradných rodinách. Ten-
to rok zorganizovala 7 regionálnych 
kôl Najmilších koncertov roka na  ce-
lom Slovensku, ktoré sa uskutočnili 
v Trnave, Nitre, Prievidzi, Banskej Bys-
trici, Dolnom Kubíne, Prešove a v Ko-
šiciach. Spolu sa na  nich zúčastnilo 
490 detí. Boli to koncerty, na ktorých 
si deti z detských domovov či náhrad-
ných rodín čiastočne spĺňali svoje 
sny a želania: vystúpiť na pódiu, odo-
vzdať časť seba, svojej energie a stať 
sa tak o niečo sebavedomejšími, obja-

viť radosť zo života. To najlepšie z re-
gionálnych koncertov sa prenieslo 
4. júna tohto roku do  Divadla Aréna 
v Bratislave, kde sa uskutočnila celo-
slovenská prehliadka umeleckej tvo-
rivosti detí, galavečer tohtoročného 
Najmilšieho koncertu roka.

Slovenská humanitná rada si nene-
chala ujsť toto prekrásne, detskými ta-
lentami a  emóciami nabité podujatie, 
na  ktorom sa zúčastnil aj predseda Ná-
rodnej rady SR Pavol Paška i ministerka 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Viera 
Tomanová a ďalšie popredné osobnos-
ti verejného a kultúrneho života, ako na-
príklad aj známy slovenský režisér Jozef 
Holec, člen Čestnej komisie SHR pre Dar 

roka, ako aj prezident SHR Ivan Sýkora. 
„V  živote detí v  detských domo-

voch nastali veľké zmeny. Detské do-
movy dnes a pred 25 rokmi, to je obrov-
ský rozdiel. Aj medzi šancami, ktoré mali 
deti v detských domovoch pred 25 rok-
mi a  šancami, ktoré majú dnes, je tiež 
priepastný rozdiel, chvalabohu, k lepšie-
mu. Súčasná globálna kríza sa podpísa-
la aj pod skutočnosť, že v súčasnosti detí 
v detských domovoch pribúda, najmä ak 
rodičia stratia prácu a potom nezvládajú 
situáciu a nemôžu rodinu uživiť. Napriek 
tomu všetkému, darí sa uskutočňovať 
projekty, ktoré rozvíjajú osobnosť detí 
v detských domovoch a v náhradných ro-
dinách a  ktoré majú obrovský význam“, 

Najmilší koncert roka v Divadle Aréna
19. ročník prehliadky umeleckej tvorivosti detí z detských domovov
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Za  posledné tri roky Občianske 
združenie Deti Dunaja zoorganizo-
valo, okrem tvorivých celoročných 
ateliérov, aj týždenný pobyt v  slo-
venských horách pre deti z detských 
domovov a krízových centier. Počas 
nich sa deti priúčali základom tra-
dičných a  dodnes živých remesiel. 
Tento rok sa pobyt 60 detí uskutoč-
nil od  23 do  30. augusta, v  rekreač-
nej chate Slniečko, na  Duchonke. 
Prvý raz sa ich tvorivé ateliéry rozší-
rili o  tvorivé aktivity na tému klíma 
a ekológia, ochrana prírody a recyk-
lovanie materiálov. 

Pozvaní kompetentní odborníci obo-
hatili ateliéry o prednášky na tému - cyk-
lus vody a  jej šetrenie, recyklovanie 
materiálov, triedenie odpadkov, šet-
renie energiou. Vysvetlili deťom základ-
né pojmy ako obnoviteľné zdroje, nutnosť 
úspor prírodných zdrojov a  energie pre 
ďalšie generácie, vysvetlili aj nutnosť čiste-
nia lesa a jeho okolia či aj blízkeho jazera. 

Deti vo veku 8-13 rokov mali mož-
nosť dosýtosti sa zahrať rozličné hry, za-
pájať sa súťaže a kvízov, pozrieť si zaují-
mavé fi lmy, počúvať rozprávanie príbe-
hov s  cieľom vysvetliť nevyhnutnnosť 
obmedzovania konzumného spôsobu ži-
vota, význam ochrany prírody a pocho-
piť, že prírodné zdroje nie sú všetky nevy-
čerpateľné a  obnoviteľné. Čistenie oko-
lia jazera bolo príležitosťou vysvetliť cyk-
lus kolobehu vody v prírode, jej životnú 
rolu, ale aj úlohu ako zdroja energie. Deti 
zhotovili napríklad, malé veterné a vod-
né mlyny z  dreva a  iných recyklovateľ-
ných materiálov . Potom súťažili o najkraj-
ší a najlepšie urobený mlyn, čo podnietilo 
ich tvorivosť a šikovnosť. 

Význam využitia slnečnej energie 
zasa deťom priblížila hra na čierne a bie-
le. Boli striedavo aj oblečené v čiernych 
a bielych tričkách (vlastnoručne vyzdo-
bených) a  pozorovali účinky slnečnej 
energie. Napríklad, ako surové vajíčka 
na kovovej platni usmažilo slniečko.

Prechádzky v okolitom lese, spozná-
vanie miestnych rastlín a  zvierat, tvor-
ba herbára, tiež priblížili deťom rôznoro-
dosť našej prírody. A pre úplnosť, napo-
kon došlo aj na vyhodnotenie detských 
kresieb na zvolenú tému: rastliny. A aby 
nezabudli, vlastný herbár im napokon 
zostal ako spomienka. Iným príkladom 
bolo zasa pozorovanie zasiatych semie-
nok a ich premenu na rastliny a ich rast. 

Občianske združenie Deti Dunaja 
neobmedzuje svoje úsilie len na  týž-
denný pobyt detí. Podpora motivácie 
detí v  tvorivosti a  vzdelávaní sa bola 
vždy prioritou združenia, aj na  pred-
chádzajúcich tvorivých ateliéroch, kto-
ré združenie organizuje už 7 rokov. Roč-
ne okolo štyristo detí z detských domo-
vov a  sociálne slabého prostredia do-
stáva možnosť zapojiť sa do  rozmanit-
ných osvetových aktivit a rozvvíjať tak 
svoju osobnosť, aj individuálne schop-
nosti a talent.

 (ov)

Letné tvorivé ateliéry Detí Dunaja

povedal predseda spoločnosti Úsmev 
ako dar, Jozef Mikloško. Medzi tie pro-
jekty, ktoré rozvíjajú schopnosti a talen-
ty detí, patrí už 19. rok najmä vrcholové 
podujatie – Najmilší koncert roka. 

Dôsledná, usilovná a svedomitá prí-
prava detí na  tento koncert každý rok 
znova a znova učí deti prekonávať i ťaž-
kosti, učí ich, ako prekročiť svoj tieň a na-
pokon, keď sú úspešné na pódiu, učí ich 
prežívať aj vlastný úspech, uvedomiť si 
svoje ľudské hodnoty, pomáha im budo-
vať vlastné sebavedomie. Spevom, tan-
com, svojimi detskými, ale predsa len 
umelecky vycibrenými vystúpeniami, si 
dokážu „liečiť“ aj skryté rany, ktoré utŕžili 
vo svojom mladom živote, keď stratili ro-
dinné zázemie a blízkych. 

Aj tentoraz, na 19. Najmilšom kon-
certe dokázali nielen pobaviť a  rozve-
seliť obecenstvo, ale opäť ukázali aj prí-
klad iným mladým ľuďom, ako sa v  ži-
vote nestratiť. O  tomto koncerte nao-
zaj nemožno povedať iné, než to, že si 
z neho odniesli veľa pozitívneho nielen 
diváci v  bratislavskom Divadle Aréna, 
no najmä samotní mladí tanečníci, spe-
váci, recitátori... Vystúpili na  doskách, 
ktoré znamenajú svet a  do  tohto vy-
stúpenia dali kus seba, svojich mladých 
sŕdc. Bol to aj tentoraz skutočne neza-
budnuteľný zážitok.

(mš)
Snímky: autorka
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Summary
Meeting of Wheelchair People 

in Nitra
(page 3 – 4)

 Counselling severely disabled people 
on how to overcome social problems 
is a  priority of a  unique organisation 
the Slovak Union of the Physically 
Handicapped (the Slovak acronym RŠO 
SZTP), Seriously Physically Handicapped 
(ŤTP) and Wheelchair People. A meeting of 
severely physically handicapped people in 
the old town of Nitra has already become 
a  tradition. In the building of a  secondary 
vocational school there was held the 
members‘ annual conference and national 
workshop participated by 140 delegates 
from all parts of Slovakia including Ivan 
Sýkora, president of the SHR, Peter Bódy, 
president of the Slovak Association of the 
Handicapped, Lýdia Brichtová, director of 
the Social Services Department, the Slovak 
Ministry of Labour, Social Affairs and Family, 
Bibiana Olekšíková, an expert of the 
company Hartman – Rico, Marián Hrebeňár, 
from the distributive firm KURY SLOVAKIA 
and further guests representing companies 
offering aids to the physically handicapped.

Days of Forget-Me-Nots
(page 5 - 6)

On the occasion of the World Mental Health 
Day on September the 10th, the League 
for Mental Health decided within the 
informative campaign Mental Health Days – 
Days of Forget-Me-Nots 2009 – to continue 
their work on the issue of completion 
a  complex care network for people with 
mental disorders which is a requisite for their 
successful treatment and social integration, 
return to common life, families and work. 
Due to the World Mental Health Day 2009 
proclaimed by the WHO, this year focused on 
“Mental health in premiere health care: care 
improvement and mental health support”, we 
are going to distribute informative booklets 
on mental health to general practitioners‘ 
waiting rooms and thus contribute to wide 
public education. Along with this informative 
campaign another activity of the World 
Mental Health Day will be a national money 
collection on the Days of Forget-Me-Nots 
to raise money for projects aimed at building 
a complex care network.

Volunteer Day in Slovakia
(page 7)

 It is a  common practice in all European 
countries that volunteer organisations 
run a  Volunteer Day or week enabling 
wide public to join the event. In Slovakia 

this year 36 organisations in 19 towns 
and villages joined to set up a  tradition 
of the Slovak Volunteer Day. It was 
organized on Friday, September 26th 
with the motto “Even if people do  not 
know what good is, they have it in their 
hearts...” The Slovak Volunteer Day also 
launched preparations for the year 2011 
– the European Volunteer Year which will 
have the motto “100 million Europeans 
– 100 percent volunteers”. Volunteer 
organisations involved volunteers into 
various activities, e. g. tidying open spaces, 
meeting or trips with clients, painting rooms 
or even subtitling a film on children wanted 
by the police. The organisations promoted 
their activities and recruited the volunteers 
who started working at 10 a.m. and finished 
at 5 p.m. These activities on June 26th were 
carried out by 941 persons. They all spent 
at least 2 hours with the organisation. All 
together they worked about 1882 hours.

We introduce: 
Civic Association of parents 

and friends of combined 
handicapped children 

ISKIERKA
(page 10 – 11)

 The civic association of parents and 
friends of combined handicapped 
children – ISKIERKA will celebrate this 
year on December 4th their 11th birthday. 
In this period their way has been full of 
effort to improve the living conditions 
of combined handicapped children 
and their families. The association is 
regional. It was set up in Trnava but also 
helps children beyond Trnava county. 
At the beginning the association had 
16 members. It became a  member 
of the Slovak Humanitarian Council 
(SHR) on June 28th, 1999. The goal of 
the association is to help handicapped 
children in their development – both 
personal and educational – so that 
one day they could get integrated into 
society. We have learned more on this 
issue from Miroslava Griflíková, chair of 
the Civic Association Iskierka.
 The main goal, your association had at the 
beginning, was to build an educational 
institution for combined handicapped 
children so that they could acquire 
optimal skills and knowledge necessary 
for real life. Did you achieve that?
 The children attend the Combined School 
in Trnava, Beethovenova ulica in which 
our association works. It is above all the 
merit of our founder, school headmistress 
Mgr.  Tatiana Uhríková who also managed 
to set up a  training school for combined 
handicapped children. So we can fulfill our 

main goal, although we cannot claim we 
have already succeeded. There is a long way 
ahead to create protected workshops...
How many members are there at present?
In our association there are 128 members, 
out of them 45 are combined handicapped 
children and the rest are their siblings, 
parents and friends of our association.
Last year was the 10th of your association. 
What do  you consider your major 
achievement in that period?
I  would not name a  major achievement 
but a  cluster of individual ones which are 
consistently interwoven. An achievement is 
the 11-year-old existence of our association. 
Another one is that ISKIERKA got into 
awareness of Trnava citizens. The growing 
number of root members, from 16 to 128, 
can be called an achievement as well.

The most beloved concert of the year in 
Aréna theatre
 Úsmev ako dar (Smile as a  Gift), 
a  community of friends of children from 
children‘s homes, has been supporting 
and developing creativity and talent of 
children from children‘s homes and foster 
families for 19 years. This year they have 
organized 7 regional cycles of the Most 
beloved concerts of the year in all parts 
of Slovakia – in Trnava, Nitra, Prievidza, 
Banská Bystrica, Dolný Kubín, Prešov 
and Košice. The concerts were visited by 
490 children. In these events children 
from children‘s homes and foster families 
partly fulfilled their dreams and wishes: 
to perform on the stage, present oneself... 
The best of the regional concerts was 
transferred on June 4th, 2009 to the theatre 
Aréna in Bratislava where the National 
children show of artistic creativity, gala 
performance of this year‘s The most 
beloved concert, was held. The Slovak 
Humanitarian Council did not miss this this 
wonderful event full of talents and emotions. 
Among the guests were also Pavol Paška, 
speaker of National Council of the Slovak 
Republic, Viera Tomanová, Slovak minister 
of labour, social affairs and family and other 
prominent personalities of public and 
cultural life including Ivan Sýkora, president 
of the Slovak Humanitarian Council.

Development and modernization of 
social services is a topical priority of the 
European Union and it has also become 
a national priority of the Slovak Republic. 
This issue also echoed at the conference 
of the SocioFórum Foundation on 16. 
and 17. of June, 2009 in Banská Bystrica. 
This event was the source of inspiration 
for our magazine supplement with the 
title On the Threshold of Social Services 
Modernization.




