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Detský rekondičný tábor
pre diabetikov

Otvorme dvere
do sveta autizmu!

Pohľadnica z Najmilšieho
koncertu roka
Príloha:

O závažnosti vírusových chorôb pečene

Viac života každému dňu

Čo priniesol Scarebeus

Na prvý pohľad by asi každý
súhlasil so známym tvrdením, že
síce nemôžeme pridať dni k životu, ale môžeme pridať viac života každému dňu. V skutočnosti,
mnoho ľudí sa o to snaží, ale ani
v dnešnej dobe len sila vôle na
to nestačí. Ako je známe, aj na
Slovensku, pribúdajú v populácii
seniori, aj nové diagnózy. Mnohí vážne chorí ľudia, aj napriek
svojmu ochoreniu, sa však vďaka
Margita Škrabálková
kvalitnej liečbe dožívajú pomerne vysokého veku. Kiežby čoraz viac ľudí mohlo čo najdlhšie
aktívne žiť a dosiahnuť zdravé starnutie. Lenže, to je často
utópia, pretože vo svete pribúda ľudí chorých na Alzheimerovu chorobu, ktorá sa stáva celosvetovým, aj sociálnym
problémom podobne, ako aj ďalšie choroby, ktoré sprevádza
obezita, cukrovka, fajčenie, alkoholizmus, drogy... Na tému
Alzheimerovej choroby nositeľ Nobelovej ceny za lekárstvo,
Drauzii Varelly, onkológ z Brazílie podotkol: „V dnešnom svete sa investuje päťkrát viac do liekov na mužskú potenciu
a do silikónu pre ženy, než do liečenia pacientov trpiacich
na Alzheimerovu chorobu... Tak nech žijeme!“

Združenie sclerosis multiplex – Nádej
vo svojej chránenej
dielni
„Scarabeus“
tohto roku začalo s výrobu na gravírovacom
stroji. Vznikli tak nové
pracovné príležitosti
pre trvale invalidných
ľudí s diagnózou sclerosis multiplex a vďaka podpore farmaceutickej firmy TEVA,
Nadácie Intenda – Nadačného fondu Slovak Telecom, grantového programu spoločnosti Siemens, aj zdrojom združenia
Nádej získaným z darovaných 2 percent z daní z príjmov fyzických a právnických osôb.
„Zameranie výroby v chránenej dielni je vhodné pre ľudí
s chronickým, nevyliečiteľným ochorením ovplyvňujúcim centrálny nervový systém. Práca na gravírovacom stroji je ako
stvorená pre pacientov s diagnózou G35“, uviedla Jaroslava
Valčeková, predsedníčka združenia Nádej a dodala: „Nie je
jednoduché nájsť
také zameranie výroby, ktoré bude, aj
v dnešnej, kritickej
ekonomickej situácii, svojimi výrobkami zaujímavé pre
zákazníkov a zároveň nebude priťažujúce pre osoby,
ktoré sú zamestnané na chránených pracovných pozíciách.
Gravírovací stroj svojou jednoduchou obsluhou a zaujímavými výrobkami spĺňa naše požiadavky“. S gravírovacím strojom
sa dajú vyčariť prekrásne vzory na šperkoch, aj z podkladu
fotografie originálne preniesť napríklad podobizeň na štítok,
vyzdobiť menovky na dvere, vizitky... aj vygravírovať vzory do
skla. Výrobky sa spracúvajú v počítači pomocou špeciálneho
grafického programu a následne sa odosielajú do „gravírky“.
Združenie Nádej tak podalo
pomocnú ruku ďalším pacientom
-„eSMkárom“ a samotní pracovníci
pri gravírovacom zariadení pocítili, že sú pre spoločnosť potrební. Aj
ich životná úroveň o čosi poskočila
smerom hore. Vytvoriť čo i len jedno pracovné miesto, je v súčasnej
ekonomickej situácii veľmi náročné. Ale, to je tá správna cesta
k očakávanému úspechu a dobrému výsledku. Pacientské občianske združenie Nádej uviedlo do
prevádzky prvú, zatiaľ jedinú chránenú dielňu na Slovensku,
založenú pre pacientov s diagnózou G35. Ďalší jeho cieľ je:
zriadiť aj denný stacionár, Dom pomoci .
(mš)
Snímky: archív

Sú tu však aj trvalé zdravotné postihnutia, ktorých znepokojujúco pribúda a s ktorými si vyspelá veda a medicína
zatiaľ nedokáže poradiť. A nielen veda a medicína, ale ani
zdravotné poisťovne. Jedna z nich sa to snaží riešiť návrhom
zo 17. júna tohto roku na „Zmeny v nemocniciach – vyššia
kvalita pacienta“, ktorý zahŕňa aj „návrh na optimalizáciu
lôžkovej starostlivosti“. K tomuto návrhu Slovenská gerontolologická a geriatrická spoločnosť s neskrývaným znepokojením konštatuje: Návrh nebol konzultovaný s odbornými
lekárskymi spoločnosťami ani s hlavnými odborníkmi MZ
SR ani s rektormi vysokých škôl a dekanmi fakúlt, ktoré na
dotknutých pracoviskách zabezpečujú praktickú výučbu
v zdravotníckych študijných odboroch. Argument zdravotnej poisťovne, že: „Na oddeleniach pre dlhodobo chorých,
geriatrických a interných oddeleniach boli zistené hospitalizácie, ktoré neboli zo zdravotných, ale sociálnych dôvodov“,
je známy a pravdivý, ale nie nový. Riešenie odborníci v odbore geriatrie a gerontológii a nielen oni, nevidia v redukcii
nemocničných lôžkových kapacít, ale v prijatí a realizácii
fungujúcej štátnej koncepcie dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti o ťažko chorých ľudí. Dodajme, že sa to týka
nielen ťažko chorých seniorov, ale aj mnohých ťažko chorých
a trvale postihnutých, pacientov rôzneho veku dlhodobo odkázaných na odbornú pomoc. Tu naozaj platí, že každému
dňu treba viac života, len nie do toho umierania.
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Trinásta Svetová letná špeciálna
olympiáda Atény 2011
Športová, 58-členná delegácia Slovenského hnutia špeciálnych olympiád
dostala už po jedenásty raz príležitosť
reprezentovať Slovensko, aj vďaka dlhoročným, uznávaným aktivitám tohto
hnutia. Športovci s mentálnym postihnutím s doprovodom odleteli do Atén
na špeciálnu olympiádu už 20. júna.
„Tohtoročná Svetová letná špeciálna olympiáda sa vráti do domova starovekých olympijských hier, do rodiska
moderného športu. Tam naši športovci
preukážu olympijské ideály, ktoré sú im
vlastné, budú presadzovať statočnosť,
radosť a veľkosť ľudského ducha“, povedal predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ Špeciálnych olympiád, Timothy
P. Shriver a dodal: „Počas tejto olympiády v Aténach sa zameriame na špičkovú
úroveň športu, na posilnenie mládeže
s postihnutím, aj bez mentálneho postihnutia, aby vykonávali poslanie začlenenia
po celom svete. Zameriavame sa na podporu sily a naliehavosť jednoty“. Svetová
letná špeciálna olympiáda – Atény 2011
bola najväčším svetovým športovým
podujatím svojho druhu v tomto roku.
Od 25. júna. do 4. júla súťažilo v Aténach
sedemtisíc športovcov s mentálnym
a kombinovaným postihnutím zo 180
krajín v 22 olympijských športoch.
Zo Slovenska sa na olympiádu nominovalo 42 športovcov, ktorí súťažili v plávaní, atletike, hre boča, stolnom tenise,
tenise, gymnastike, cyklistike, jazdectve,
volejbale a futbale. S otázkou, aké úspe-

chy slovenskí športovci na tohtoročnej a získala zlatú medailu a v disciplínach
špeciálnej olympiáde dosiahli, sme oslo- paradrezúra a jazda v 2-členných tímoch
vili Mgr. Evu Lysičanovú, prezidentku bola 3. a získala dve bronzové medaily.
Slovenského hnutia
špeciálnych olympiád, ktorá výpravu slovenských športovcov
v Aténach sprevádzala. Dozvedeli sme sa,
že až 36 zo všetkých
slovenských športovcov zúčastnených na
špeciálnej letnej olympiáde, dosiahli veľmi
pozoruhodné, skvelé
výsledky a niektorí
z nich si vzácne kovy
odniesli domov aj
dvojmo. Ako povedala E. Lysičanová pre
Humanitu:
„Družstvo
voČasť výpravy slovenských športovcov XIII. Svelejbalistov a viacerí
tovej špeciálnej olympiády v Aténach.
jednotlivci súťažiaci
Bola to Sylvia Petrenková, ktorá zvív plávaní, atletike, cyklistike, jazdectve,
gymnastike, stolnom tenise a tenise si pri- ťazila v cyklistike v disciplíne časovky na
niesli domov okrem iných, aj zlaté medai- 1 km, v ktorej obsadila 1. miesto a získala
ly. Viacerým z nich sa podarilo dosiahnuť zlatú medailu. V disciplíne časovky na 500
prvenstvo dokonca dvakrát. Napríklad, metrov bola 3. a odniesla si tak domov aj
dve zlaté medaily získal aj Matej Horina jednu bronzovú medailu.
Zuzana Vavreková, ktorá súťažila
v jazdeckom športe, v ktorom obsadil 1.
miesto v disciplíne trialy a v disciplíne v športovej gymnastike, dvakrát obsadijazda v 2-člennom tíme. Jeho kolegyňa, la 1. miesto, a to v disciplíne prostných
Michaela Bednárová dosiahla úspechy cvikov a v disciplíne preskok a domov si
až v 3 diciplínach jazdeckého športu: odniesla dve zlaté medaily. V disciplíne
v disciplíne anglické jazdenie bola prvá moderná gymnastika – cviky s obručou
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zabodovala aj Dominika Balogová, ktorá získala zlatú medailu. Gizela Billiková
zasa úspešne uspela v najväčšom počte
moderných gymnastických disciplín: za
cviky so stuhou získala 2. miesto a striebornú medailu a za cvičenie s loptou, kuželkami, obručou a v modernom viacboji
získala 3. miesta a spolu štyri bronzové
medaily.
Ďalšie dve zlaté medaily získala Ľubomíra Demeterová, ktorá bola najlepšia v stolnom tenise a 1. miesto získala v
disciplínach: dvojhra a miešaná štvorhra.
V stolnom tenise, v disciplíne moderná
štvorhra získal prvenstvo aj Ján Malík,
ktorý obsadil jedno 1. a jedno 2. miesto

hra odniesol zlatú a za disciplínu dvojhra
zasa striebornú medailu.
Najlepšia v plávaní bola Darina Krihová, ktorá obsadila 1. miesto a získala zlatú
medailu v disciplíne 25 m prsia a 2. miesto
obsadila v disciplíne 50 m prsia, za čo si domov odniesla striebornú medailu. Úspech
v plávaní dosiahol aj Michal Polóni, ktorý
sa na špeciálnej olympiáde zúčastnil prvý
raz a získal bronzovú medailu v disciplíne
prsia na 100 m, keď obsadil 3. miesto
Aj v atletickom športe získali naši
športovci veľké úspechy. V disciplíne vrh
guľou o hmotnosti 3 kg bola najlepšia
Romana Balogová, ktorá získala zlatú
medailu. Roman Lakatoš získal 2. miesto

Slovenskí športovci na slávnostnom otváracom
ceremoniáli XIII. Svetovej špeciálnej olympiády
a tak si odniesol jednu zlatú a jednu striebornú medailu.
V tenise sa ako najlepší prezentoval
Milan Pumpa, ktorý obsadil 1. miesto
v disciplínach dvojhra, ako aj štvorhra
a tiež si odniesol domov dve zlaté medaily. Spolu s ním sa na 1. miesto dostal aj
Jaroslav Kulina, ktorý si za disciplínu štvor-

v disciplíne vrh guľou o hmotnosti 4 kg
a striebornú medailu. V disciplíne beh na
1 500 m dosiahol veľký úspech David
Sedlák, ktorý sa umiestnil na 2. mieste
a získal striebornú medailu, ktorý bol však
úspešný aj v behu na 3 000 m, kde bol
tretí a získal bronz. Vyzdvihnúť treba aj
slovenské mužské volejbalové družstvo,
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ktoré sa umiestnilo ako prvé a tiež vybojovalo zlatú medailu.

Slovenské volejbalové družstvo na
XIII. Svetovej špeciálnej olympiáde
v Aténach.
Nemožno nespomenúť tiež vynikajúce úspechy slovenských športovcov v hre
boča, v ktorej jednotlivo získali striebro a 2. miesto dvaja športovci - Simona
Skopová a Samuel Nizner. Tretie mesto
v hre boča sa ušlo Patrikovi Tankovi, ktorý si domov odniesol bronzovú medailu.
Futbalový tím na Svetovej špeciálnej
letnej olympiáde takisto dosiahol významné úspechy a umiestnil sa na krásnom, 3. mieste, čiže, jeho 11 členov domov prinieslo bronzovú medailu“.
Na ďalšiu otázku Humanity: Ako na
Vás zapôsobili Atény a XIII. Svetová špeciálna letná olympiáda, E. Lysičanová uviedla: „Športovci, ale aj ich blízki a rovnako
rodinní príslušníci, ako aj opatrovníci alebo vychovávatelia, ktorí ich sprevádzali, si
z Atén a z tohto výnimočného podujatia
so sebou odniesli výborné dojmy a veľa
milých spomienok na príjemné zážitky zo
slávnostných chvíľ. Všetci spoločne prežívali radosť, šťastie a oprávnene aj pocity
hrdosti na dosiahnuté úspechy, ktoré im
dozaista pomôžu v budúcnosti ďalej napredovať v športoch, ktorým sa venujú
s veľkým nadšením a láskou“.
Každé dva roky sa na celom svete
stretávajú tisíce športovcov špeciálnych
olympiád, aby predviedli svoje športové
zručnosti a oslávili aj poslanie špeciálnych
olympiád. Prvá Svetová špeciálna olympiáda sa konala v roku 1968 a odvtedy sa rozvinula na významné celosvetové športové
podujatie, priťahujúce širokú škálu priaznivcov, sponzorov a médií. Letné, ako aj zimné
svetové špeciálne olympiády upriamujú
pozornosť verejnosti na talent a schopnosti
ľudí s mentálnym postihnutím, pomáhajú
zmeniť postoje voči postihnutým ľuďom
a prelomiť bariéry a predsudky voči nim.
Viac informácií nájdete na internetových
stránkach: www.athens2011.org, ako aj
na www.shso.sk.
Margita Škrabálková
Snímky: archív

Detský rekondičný tábor diabetikov
Zväz diabetikov Slovenska pripravil, tak ako v predchádzajúcich
rokoch, letný rekondičný pobyt pre
detských diabetikov. Vo Vysokých
Tatrách v krásnom prostredí Žiarskej
doliny, v hoteli Spojár, bolo pre deti
z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia pripravené krásne ubytovanie
so sociálnym vybavením, usmiaty
a ochotný personál, aj vedúci so zaujímavým programom. Počasie nám
tohto roku neprialo, ale napriek
tomu, v malebnom prostredí deti
prežili krásny týždeň plný zábavy
a oddychu.
Do tábora prišli deti so svojimi rodičmi alebo pricestovali vlakom a autobusom
spolu so svojimi vedúcimi. Ihneď po príchode sa tí, čo sa už poznali, srdečne privítali a iní sa navzájom skúmali pohľadmi
a hľadali si nových priateľov. Po obede sa
deti rozdelili do izieb. Všetky sa navzájom
predstavili a oboznámili sa s programom
pobytu. Vedúci deťom prečítali jedálny lístok a, veruže neskôr bol aj upravený podľa
ich chuti. Hneď nato došlo aj na určenie
úloh tým, ktorí dostali na starosť meranie glykémie a stanovil sa aj presný čas,
kedy sa bude merať. Deti dostali jednotné
tričká, šiltovky, perá, prívesky, aj náramky
s nápisom: „Som diabetik, ak mi nebude dobre, zavolajte lekára“. Denne
dostávali bezplatne aj fľaše s minerálnou
vodou, vhodnou aj pre diabetikov.

Deti veľmi pozorne sledovali zaujímavé rozprávanie staršieho diabetika - Jána Švolíka o tom, ako sa
v minulosti liečila cukrovka.
V poobedňajších hodinách nás navštívil dlhoročný diabetik Ján Švolík, ktorý
deťom názorne ukázal na starožitnostiach,
ako sa kedysi cukrovka liečila a aké pomôcky sa v minulosti používali na zisťovanie
hladiny cukru v krvi. Bolo to veľmi zaujímavé a deti svojimi otázkami ešte spestrili
toto pekné, poučné podujatie. Každý deň

sa uskutočnilo aj edukačné stretnutie na
tému: sacharidové jednotky. Až 30 percent detí nevedelo, čo sú to za jednotky.
Domov však odchádzali s poznatkami na
túto tému a vedeli ich používať.
Na druhý deň pobytu nás navštívila
sociálna pracovníčka v odbore edukácie
klientov s diabetes mellitus a edukačná sestra Eli Lilly Slovakia, Bc. Klaudia
Šugrová, ktorá deťom po skupinkách
vysvetľovala úskalia cukrovky pomocou
konverzačných máp. Ani sa nikomu nechcelo veriť, že deti budú také iniciatívne
a moderátorku zahrnú množstvom otázok, ktoré nemali konca. V nasledujúcich
dvoch dňoch sme sa všetci prepravili do
Aqua Parku Tatralandia.

Pri kúpaní bolo deťom tak veselo, že
zabúdali na svoje ochorenie.
Deti, rozdelené do skupín, si začali
užívať atrakcie, ktoré Tatralandia ponúkala. Bolo sa, veru, na čo pozerať. S veľkou
zábavu a radosťou sa vrhali na tobogany,
do labyrintu, na kĺzačky, aj do bazénov.
V Tatralandii nám nachystali i teplý obed
a počas dňa deti dostávali aj občerstvenie. Bolo tam tak dobre, že sa nám ani nechcelo odchádzať. Ďalší, tretí deň boli deti
v Thermal Parku v Bešeňovej. Tam boli
zasa iné atrakcie, ako aj termálne kúpalisko
s liečivou vodou. Strava, ktorú našim deťom pripravili, bola priam kráľovská a spĺňala predpísané sacharidové jednotky.
V šiesty deň sa deti pobrali do voľného výbehu priamo v Žiarskej doline, kde sa
chovajú kone a venovali sme sa spoločne
hipoterapii. Ustajnenie koní je tam voľné.
Kone sú zvyknuté na deti, ktoré vyčistili
veľkú stajňu, kone nakŕmili, vyčistili im i srsť
a učesali ich, láskavo ich hladkali, vodili na
oprátke, aj bez nej. Nedá sa to opísať, také
čosi treba vidieť na vlastné oči. Poobede si
všetci zajazdili na koňoch a čuduj sa svete,
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Koníky sa deťom „postarali“ aj
o zníženie hladiny cukru v krvi.
večer mali deti nízku hladinu cukru v krvi.
Vynorila sa otázka: Je to vôbec možné?
Kone si v tomto chove žijú v pohode a že
by z nej niečo odovzdali deťom?
Počas pobytu nechýbala ani diskotéka a karaoke. Tu sa ukázalo, ako sa deti
vedia spontánne zabávať. Predbiehali sa
v speve a nakoniec všetci spievali. Boli to
krásne večery. Počas pobytu aj súťažili.
Súťaž sa končila voľbou miss a missáka.
Súťažiaci sa museli prejsť po móle a odpovedať na rôzne otázky. Až potom porota
rozhodla. Nechýbala ani súťaž o najkrajšie
vyzdobenú hlavu.
Pretože nám pomohli rozliční sponzori, deti dostali neuveriteľné množstvo
darov. Museli si ich však zaslúžiť a tak
sme ich konanie všestranne vyhodnotili
a dospeli sme k tomu, kto urobil najlepší
skutok, kto bol najväčší neporiadnik, kto
najláskavejším človekom, kto utvoril najlepšou dvojicou, ktorá izba bola najlepšia,
ktoré dieťa malo najlepšiu glykémiu počas pobytu... Tak si deti vyslúžili vaky, perá,
hracie ceruzky, fixky, kalkulačky, modely
áut, spoločenské hry, ďalšie tričká a iné
užitočné veci. Navštívil nás aj televízny
štáb a deti sa krátko potom ocitli aj v televíznych správach. Ale, blížil sa posledný deň pobytu, čas rozlúčky. Objavili sa
slzy, objatia, aj bozky na rozlúčku. Všetci
si odnášali so sebou krásne spomienky.
Vďaka za ne patrí všetkým organizátorom
a sponzorom, bez ktorých by sa tento
detský letný tábor nebol mohol uskutočniť. Vďaka patrí aj vedúcim, zdravotníckemu a záchrannému personálu, ktorí sa
bez nároku na odmenu, nezištne starali
o deti. Na neposlednom mieste ďakujeme doc. MUDr. Jozefovi Michálekovi,
CSc. z NEDU Ľubochňa, ktorý koordinoval
a vykonával zdravotnú starostlivosť o deti,
ktoré sa už tešia na ďalšie stretnutie o rok.
Ing. Jozef Borovka, prezident ZDS
Snímky: autor

Za Svetovým dňom povedomia o autizme

Otvorme dvere do sveta autizmu!
Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom pripravila tohto roku pri
príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme už 4. ročník informačnej kampane pod názvom Otvorme
dvere do sveta autizmu. Autizmom
trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí.
Jeho výskyt narastá. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dosahy
na postihnutých autizmom, aj ich rodiny, je toto ochorenie celospoločenským problémom.
Autizmus znamená celoživotné postihnutie, ktoré zatiaľ medicína nedokáže
vyliečiť a ktorého ekonomické a sociálne
dosahy sa naplno prejavia až u dospelých
autistov. V snahe upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu, vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN
2. apríl za Svetový deň povedomia
o autizme, a to od roku 2007. Záštitu nad
podujatiami tohtoročného Svetového
dňa povedomia o autizme na Slovensku
prevzala manželka prezidenta Slovenskej
republiky, Silvia Gašparovičová.
Pre deti s autizmom je mimoriadne
dôležité včasné odhalenie tohto ochorenia a skorý zásah v podobe multidisciplinárnej odbornej starostlivosti. Kľúčovú
úlohu tu zohrávajú predovšetkým rodičia
a blízki príbuzní, ktorí majú možnosť ako
prví spozorovať nežiaduce prejavy správania sa svojich detí. Kľúčové v týchto prípadoch je najmä obdobie do prvých troch
rokov veku dieťaťa, kedy možno správnym
prístupom výrazne ovplyvniť vývoj a zníženie miery ochorenia, ako aj kvalitu života
autistického človeka do budúcnosti.
Ako sa ukázalo, na Slovensku trpí autizmom približne 1 percento populácie, pričom postihuje 4-krát častejšie chlapcov ako
dievčatá. Dôsledkami a dosahmi autizmu sa
zaoberá aj výskum Spoločnosti na pomoc
osobám s autizmom (SPOSA). Podľa výsledkov výskumu SPOSA, najväčšími problémami sú: veľké množstvo nediagnostikovaných detí, neskoré určenie správnej
diagnózy, keďže prvé tri roky života zohrávajú najdôležitejšiu úlohu v mentálnom
vývoji človeka a, práve včasné odhalenie
postihnutia u detí je kľúčom k zmierneniu
jeho následkov. Bez možností ďalšieho
osobnostného rozvoja ľudí s autizmom po
ukončení povinnej školskej dochádzky – ak
zostávajú spravidla v domácom prostredí,

Mária Štubňová, predsedníčka
Spoločnosti na pomoc osobám
s autizmom (SPOSA) na Slovensku.
dochádza k regresu v ich osobnostnom
vývoji a k sociálnej izolácii rodiny, aj k obavám rodičov z budúcnosti ich detí, pretože
neexistuje program dôstojného života ľudí
s autizmom v ich dospelosti.
Výskumný tím v Štúdii osobitných
opatrení nevyhnutných na dosiahnutie faktickej rovnosti osôb s autizmom
navrhol systém podporných opatrení od

ich narodenia po dospelosť, ktorý podporuje práva autistických osôb na rovnaké zaobchádzanie.
„Neskorá diagnostika a nedostatočná
intervencia zhoršuje prognózy osobnostného rozvoja ľudí s autizmom, kvalitu
života ich rodín, v ktorých žijú a zároveň
znižuje ich možnosti na dosiahnutie faktickej rovnosti“, tvrdí vedúci výskumného
tímu JUDr. Ivan Štubňa a navrhuje zakotviť účinný systém včasnej vývinovej
diagnostiky a funkčnej vývinovej terapie
do legislatívy.
„Svetovým dňom povedomia o autizme OSN vyzýva všetky členské krajiny,
aby realizovali opatrenia s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o tomto ochorení
a dosiahnuť včasnú diagnostiku a skorý
liečebný zásah u detí postihnutých autistickým syndrómom“, uviedla v tejto súvislosti Mária Štubňová, predsedníčka Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA) na Slovensku. Hlavná myšlienka
je: zvýšiť povedomie verejnosti a väčšiu
akceptáciu autistov v spoločnosti, v snahe začleniť ich do spoločnosti a vytvoriť
im podmienky pre zmysluplný život. Dodajme, že 2. apríl je aj oslavou unikátnych
schopností mnohých osôb s autizmom,
ktoré sa zapájajú do spoločenských podujatí v krajinách celého sveta.

Účastníci vzdelávacieho seminára o starosltivosti o ľudí s autizmom, ktorý sa
konal v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, 27. apríla tohto
roku. Na podujatí odzneli zaujímavé prednášky o modeli starosltivosti o populáciu s diagnózou autizmus, ktorý priblížila účastníkom PaedDr. Andrea
Šedibová z DSS Andreas. O možných prístupoch k autizmu rozprávala PaedDr.
Anna Cihová z DSS prof. K. Matulaya. O pohľade na autizmus očami rodičovskej
organizácie z Francúzska rozprávala zasa Ing. Mária Štubňová. O Individuálnom pláne klienta s diagnózou autizmus v podmienkach dennej starosltivosti
prednášala Mgr. Jana Čajágiová, tiež z DSS K. Matulaya.
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Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) v spolupráci so svojimi partnermi pripravili pri príležitosti
Svetového dňa povedomia o autizme dňa 30. marca 2011 verejnú zbierku, ktorej výťažok bol venovaný na podporu
sociálnych programov pre ľudí s autizmom na Slovensku. Symbolom zbierky boli priehľadné bubliny s logom SPOSA. Zároveň sa 1. apríla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa uskutočnilo podujatie pre verejnosť „Waterball Day 2011“,
kde sa zúčastnili aj mnohé rodiny s autistickými deťmi. Popri bohatom kultúrnom programe si všetci záujemcovia prostredníctvom simulácie mohli vyskúšať, ako autista vníma okolitý svet. V tzv. waterballe – v priesvitnom balóne pustenom na vodnú
hladinu, keď je človek izolovaný od zvukov vonkajšieho sveta a jeho hlas sa mu vracia ako ozvena.
Aj Slovenské komorné divadlo
v Martine uskutočnilo 2. apríla špeciálne divadelné predstavenie pod názvom
Päť za jednu, čím sa už tretíkrát pripojilo k výzve OSN v snahe upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku

autizmu. Klub rodičov autistických detí
v Nitre 7. apríla otvoril výstavu autistickej
maliarky Michaely Batelovej v divadle
Andreja Bagara v Nitre. Dňa 29. apríla
tohto roku sa konal aj benefičný koncert
v koncertnej sále Žilinského konzer-

vatória. V Levoči sa uskutočnila aj výstava výtvarných prác detí s autizmom, a to
v Múzeu špeciálneho školstva, a to od
30. marca až 30. apríla.
(mš)
Snímky: autorka

SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých s autistickým
syndrómom. Organizácia bola založená v roku 1994 a v súčasnosti pôsobí na celom území Slovenska v rámci 18 regionálnych centier. SPOSA sa snaží upozorniť
verejnosť na problémy ľudí s autizmom, ktoré vyplývajú z ich sociálnej núdze, a presadzovať riešenie problémov tejto marginalizovanej a spoločensky izolovanej
skupiny voči orgánom štátnej správy a samosprávy a tiež prostredníctvom médií voči celej verejnosti. Organizácia poskytuje poradenstvo a podporu rodinám s
autistickým členom a vyvíja informačnú a osvetovú činnosť. Realizuje programy s cieľom zvýšiť samostatnosť a efektívne využiť voľný čas osôb s autizmom, a tým
dosiahnuť vyšší stupeň ich začlenenia do spoločnosti. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme každoročne organizuje celoštátnu verejnú finančnú
zbierku. SPOSA je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli.

Beh pre život už štvrtý raz
Nadácia Tesco a Nadácia Výskum priek dažďu a vetru sa ich na štart postavi- rili patróni nitrianskeho behu – herci Eva
rakoviny tohto roku zorganizovali už lo neuveriteľných 2 411. Štvorkilometrovú Pavlíková a Ján Greššo.
Bratislavčania prekonali trasu Behu
štvrtý ročník celoslovenského cha- trasu zdolali v pršiplášťoch či s dáždnikmi.
ritatívneho podujatia Beh pre život. Celkovo prispeli na výskum rakoviny štar- pre život. v sobotu, 4. júna a zaznamenaV prvých troch rokoch sa na Behu pre tovným 7 565,5 eura. ,,Bol to, kvôli po- li rekord v tomto – jednom z najväčších
život na Slovensku zúčastnilo vyše časiu, najnáročnejší beh v tomto ročníku. charitatívnych podujatí na Slovensku. Na
15 000 ľudí. Cieľom podujatia bolo Trasa bola nádherne zvolená v parku pod štart - na Partizánsku lúku prišlo podporiť
urobiť niečo pre svoje zdravie a záro- hradom, ale bežci museli viac sledovať to, výskum rakoviny štvorkilometrovým beveň prispieť na dobrú vec, tentoraz na kde si nájsť cestičku medzi mlákami. Vôľa hom 3 543 ľudí, čo bolo o 1 074 viac, než
unikátny prístroj ELISpot, dôležitý pre tohto veľkého množstva ľudí podporiť vlani. Bežci prispeli na dobrú vec štartovvýskum rakoviny a prípravu protiná- dobrú vec však pomohla prekonať ne- ným spolu 12 953 eur. ,,Je úžasné koľko
dorových vakcín.
priazeň počasia a spokojnosť v cieli bola ľudí podporuje Beh pre život. Verím, že na
Projekt Beh pre život je čoraz popu- veľmi silná a zaslúžená“, povedal tesne po budúci rok bude počet bežcov dvojnálárnejší, preto sa okrem Bratislavy, Nitry, behu v Nitre Michal Dyttert z Nadácie sobný!“ uviedol patrón Behu pre život pre
celé Slovensko, herec Jozef Vajda.
Prešova a Žiliny rozšíril o ďalšie
Bratislavského behu sa zúčastnili
mesto – Trenčín. Každé zúčastnené
aj ďalší patróni – medzinárodná
mesto malo svojho patróna tohto
reprezentantka aerobiku Lucia
behu. Všetky doterajšie rekordy
Medeková, ktorá rozdala bežcom
jeho predchádzajúcich ročníkov
v cieli medaily a operný spevák
prelomili Prešovčania. Na behu
Martin Babjak, ktorý trasu prebev Prešove sa 14. mája tohto roku
hol osobne.
zúčastnilo rekordných 3 700 ľudí,
Až 1 049 Trenčanov behom
čo je o 1 355 viac, než vlani. Prispeli
podporilo výskum rakoviny i svotak na výskum rakoviny štartovným
je zdravie 11. júna 2011. Trasa vievo výške 11 599,54 eura.
dla centrom mesta. Prebehol ju
Presne 1 587 bežcov i nebežaj patrón trenčianskeho Behu pre
cov sa zapojilo v sobotu, 21. mája Na obrázku Lucia Medeková, reprezentantka aeroživot, Ľubo Sekeráš, ktorý po
tohto roku, do Behu pre život v Ži- biku a patrónka Behu pre život v Bratislave (vľavo),
line. Štvorkilometrovým behom v strede celoslovenský patrón Behu pre život, známy behu povedal: ,,Som veľmi rád, že
alebo chôdzou centrom mesta herec Jozef Vajda, vedľa neho (vpravo) RNDr. Margita také množstvo Trenčanov podporilo dobrú vec a teším sa na ďalší
podporili výskum rakoviny sumou Klobušická, prezidentka Nadácie Výskum rakoviny
ročník“. Trenčania na výskum ravyššou, než 5 400 eur. Po Prešo- pri príležitosti vyhlásenia 4.ročníka Behu pre život.
ve a Žiline sa do behu zapojilo v sobotu, Tesco. Beh pre život sa konal v Nitre pod koviny prispeli 3 228,50 eur. V Trenčíne
28. mája aj mesto Nitra. Nitrania opäť pre- záštitou primátora mesta Jozefa Dvon- sa uzatvorila tohtoročná séria behov pre
konali minulý ročník Behu pre život. Na- ča. Aj tento rok bežcov na štarte podpo- život. Každý, kto chcel podporiť výskum
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rakoviny však na výskum rakoviny mohol
prispieť aj ináč. Aj tí, ktorí sa na behu nezúčastnili, mohli a ešte stále môžu do verejnej zbierky prispieť ľubovoľnou sumou
na účet VÚB 2434842458/0200, alebo
aj darovaciu SMS-kou v tvare DMS BEZME na číslo 877. (sumou 1 €) u všetkých
troch mobilných operátorov. Na výskum
rakoviny prispeli aj účastníci nedávneho benefičného koncertu pre Nadáciu
Výskum rakoviny, na ktorom vystupoval
skvelý študentský Youth Philharmonic
Orchester z amerického Bostonu. Na
tomto koncerte sa vyzbieralo 1 300 eur
pre Nadáciu Výskum rakoviny, ktorú venovali tiež na zakúpenie uvedeného prístroja ELISpot. Do cieľovej sumy, ktorá
je stanovená na 70 000 eur, však ešte
asi 6 000 eur chýba.
Čo je ELISpot
ELISpot je zariadenie, ktoré slúži na

monitorovanie imunitnej odpovede.
Z prístroja, pri zrode ktorého bolo pôvodným zámerom spočítanie tzv. B-lymfocytov – buniek produkujúcich protilátky, sa
vyvinulo znamenité zariadenie na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu imunologických produktov jednotlivých buniek.
Má skvelý detekčný limit – v jednej vzorke stanoví produkčnú aktivitu 1 bunky zo
100 tisíc prítomných buniek a jednotlivé
analýzy sa dajú automatizovať, čím sa
vylučuje chyba spôsobená ľudským faktorom. Je kľúčovým analytickým zariadením pre výskum imunoterapie a prípravu
vakcín pre onkologických pacientov.
Prístroje, na kúpu ktorých sa účastníci Behu pre život zbierali v roku: 2008
(molekulárny farbiaci automat), 2009
(Real time PCR) a 2010 (Pyrosekvenátor)
sú kúpené a vedci v Experimentálnom
ústave SAV vďaka nim môžu zlepšovať
výskum rakoviny. Na kúpu ELISpotu pri-

šiel rad tohto roku. Viac informácií nájdete na: www.behprezivot.sk alebo na
facebookovej stránke Tesco Beh pre život a na Youtube.
(mš)
Snímky: autorka a archív

Momentky z bratislavského Behu pre život, ktorý sa tentoraz začal 4. júna na Partizánskej lúke a tiež meral 4 kilometre.

Lekár radí:

Ako predchádzať a riešiť problém
inkontinencie
Medzinárodná spoločnosť pre
kontinenciu (International Continence
Society) aj tento rok pripomenula svetu Svetový týždeň kontinencie, ktorý
sa každoročne koná v posledný júnový týždeň. Tentopraz sa uskutočnil 20.
– 26. júna, s cieľom globálne podporiť
povedomie o kontinencii a zlepšiť zdravie obyvateľstva, prispieť k zlepšeniu
kvality života ľudí, ktorí trpia samovoľným únikom moču alebo stolice, poskytnúť uznávané fórum tým ľuďom,
ktorí hľadajú informácie o inkontinencii a jej súčasnej terapii, aj propagovať
multidisciplinárny prístup k nej.
Tretí ročník tejto kampane sa uskutočnil na Slovensku pod patronátom Ob-

čianskeho združenia InkoFórum. Podľa
prieskumu agentúry Fokus z roku 2007, samovoľným únikom moču (inkontinenciou)
trpí viac ako 17 percent dospelej populácie
na Slovensku. Z tohto počtu je až 78 percent žien. Práve preto bol tento, tretí ročník
týždňa kontinencie určený najmä ženám..
Ide o pálčivú, veľmi intímnu tému, keďže
problém inkontinencie nie je len fyzickým,
ale aj emocionálnym a sociálnym bremenom a donedávna patril medzi spoločenské tabu. Výsledky uvedeného prieskumu
potvrdzujú, že inkontinenciou trpí viac ľudí
v staršom veku. Kým vo veku 18 -24 rokov
trpia inkontinenciou 2 percentá ľudí, vo
veku od 55 - 59 rokov je to už 31,3 percenta a vo veku nad 60 rokov sa inkontinencia
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vyskytuje skoro už u každého druhého človeka (44 percent).
Počas tohtoročného Svetového týždňa kontinencie sa mohli pacienti, aj ich
rodinní príslušníci na Slovensku informovať
o tomto probléme, liečbe, ale i prevencii inkontinencie. V nemocnici v Martine, v Košiciach a v Bratislave pri uvedenej príležitosti
nainštalovali aj informačné stánky, v ktorých mohli pacienti osobne konzultovať
svoj problém s únikom moču alebo stolice
s odborníkmi.
Dôvodov, prečo viac ženy trpia samovoľným únikom moču, než muži, je
viacero. Medzi najčastejšie príčiny vzniku
problémov spojených s inkontinenciou je
tehotenstvo a pôrod dieťaťa, menopauza,

aj obezita. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu
negatívne ovplyvniť fungovanie dolných
močových ciest, je pooperačný stav čriev,
cukrovka, zdvíhanie ťažkých predmetov,
chronický kašeľ, infekcia močových ciest,
nedostatok pohybu, cvičenia, diéta s malým príjmom vlákniny, nedostatok tekutín
počas dňa, zranenie miechy, skleróza multiplex a iné neurologické ochorenia. Problémy nastávajú v dôsledku zmien v oblasti
panvy, následkom ktorých je oslabenie svalov panvového dna. Sú to svaly, ktoré sa napínajú od lonovej kosti na prednej strane,
smerom do zadnej časti - ku kostrči. Oslabenie svalov panvového dna môže viesť
k vzniku problému so samovoľným únikom
moču. Tehotenstvo a pôrod bývajú hlavné
dôvody, prečo každá tretia žena, ktorá má
dieťa, má v určitom štádiu života aj problémy s inkontinenciou. Rastúce bábätko, fyzická záťaž a pôrod môžu natiahnuť a oslabiť svaly panvového dna, ktoré sú dôležité
pre kontrolu správneho vyprázdňovania
močového mechúra a čriev, aj pre zotavenie sa po pôrode. V menopauze prichádza
tiež k významným zmenám v živote ženy
(zvyčajne vo veku 45-55 rokov). Počas tohto
obdobia veľa žien priberie. Ak sa výrazne zvýši ich hmotnosť, zvyšuje sa aj riziko
problémov s kontrolou močového mechúra a čriev. Svaly panvového dna držia značnú časť váhy (najmä vnútorných orgánov),
preto akákoľvek nadváha naťahuje tieto
svaly a oslabuje ich. Ďalším faktorom môže
byť najmä zníženie elasticity močového
mechúra, čo spôsobuje častejšie močenie.
Strata hormónu estrogénu zasa vedie k su-

Výskyt samovoľného úniku moču (inkontinencie) v bežnej dospelej
populácií na Slovensku.
VEK

Pohlavie

(podľa prieskumu agentúry Focus, 2007)

chosti vo vagíne. Močová rúra zaznamenáva podobné zmeny, čo vedie k zvýšenému
riziku infekcie močových ciest.
Je dôležité uvedomiť si, že inkontinencia dnes už nie je utajovaná téma. Dôležitá
je najmä osveta. Existuje veľa možností
liečby inkontinencie, a to v akomkoľvek
veku. Odborníci dokážu odporučiť rôzne
aktivity na zlepšenie kontroly močového
mechúra, alebo čriev. Dôraz sa kladie na
dodržiavanie pitného režimu, zdravé stravovanie a posilňovanie svalov panvového
dna. V lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok možno nájsť širokú škálu
zdravotníckych pomôcok, ktoré ľudom
s týmto problémom nielenže uľahčia život,
ale zvýšia jeho kvalitu, pretože im umožnia
realizovať ich obľúbené aktivity (šport, výlety, návštevy či dlhé prechádzky). Je preto
dôležité tento problém riešiť a nebáť sa aktívne vyhľadať lekársku pomoc.
Liečba inkontinencie moču je interdisciplinárna (vyžaduje si prístup viacerých
špecialistov – urológa, gynekológa, ne-

urológa, praktického lekára) a mala by
byť individuálne prispôsobená aktuálnemu psychickému a fyzickému stavu ženy.
Prevažne sa volia konzervatívne postupy
v liečbe. Významný dôraz sa kladie na režimové opatrenia: ovplyvnenie toaletných
zvyklostí, tréning mechúra, optimalizáciu
pitného režimu, dostatočnú fyzickú aktivitu, cvičenie svalov panvového dna, elektrickú stimuláciu panvového dna. U pacientov
(pacientiek) s častým močením a silným
nutkaním na močenie, prípadne až urgentným únikom moču, sú indikované lieky,
ktoré zväčšujú mechúrovú kapacitu a potláčajú sťahovanie svalstva mechúra.
Občianske združenie InkoFórum chce
odstrániť tabu okolo inkontinencie, preto
sa usiluje nielen pomáhať pacientom trpiacim samovoľným únikom moču alebo
stolice, ale aj o zmenu postojov verejnosti
k tomuto ochoreniu. Inkofórum združuje
popredných špecialistov – lekárov z viacerých medicínskych odborov, ktorí sa
problematikou úniku moču alebo stolice

Kegelove cviky
Posilňovanie svalov panvového dna
Kegelovo cvičenie vzniklo v 20. rokoch 19. storočia a slúžilo na nápravu drobných anatomických odchýlok vzniknutých pri pôrode. V súčasnosti sa cvičenie využíva
aj ako prevencia ochabnutia svalov panvového dna. Kegelovo cvičenie posilňuje svaly panvového dna a malo by sa stať súčasťou života každej ženy. Pred začiatkom
cvičenia, ktoré slúži na posilňovanie svalstva panvového dna, je najdôležitejšie rozpoznať to správne svalstvo. K tomu Vám dopomôžu nasledujúce cviky:
Stiahnite zvieracie svaly k sebe, ako by ste chceli zadržať moč. Pokiaľ ste stiahli tie správne svaly, ucítite pod panvou pohyb svalstva – akoby smerom hore. Žiadne
iné svaly (sedacie, brušné, ani stehenné) sa pri tom nesmú sťahovať. Ak ste našli to správne svalstvo, ostatné už pôjde rýchlo: Sťahujte svaly, ako najpevnejšie môžete bez toho aby ste pri tom sťahovali iné partie. Opakujte desaťkrát.
Vydržte so stiahnutím vždy 6-8 sekúnd. Cviky opakujte vždy trikrát denne. Veľmi dôležité je správne dýchanie. Pri mnohých cvikoch pracujete s napínaním svalstva
panvového dna, čo Vás bude nútiť zadržiavať dych. To je v tomto prípade nevhodné. Pamätajte pri napínaní svalov na správne dýchanie!
Intenzívne cvičenie svalstva panvového dna: Stiahnite svaly na osem sekúnd. Na konci cviku ešte raz opakovane, trikrát až štyrikrát svalstvo rýchlo stiahnite.

Príklady cvikov posilňovania panvového dna:
Stoj. Pokrčíme jednu
nohu. Uchopíme ju
pod kolenom a pritiahneme stehno
k hrudníku. Výdrž.
Späť do základného
postoja. Opakovanie
druhou nohou.

Kľaknime si. Ruky dáme na podložku. Ramená
a nohy tvoria s telom pravý uhol. Hlava je v predĺžení tela. Prepneme jednu končatinu, necháme ju
natiahnutú a mierne kmitáme.

Stoj, nohy prekrížené. Predkláňame sa
a pokúšame sa dlaňami dotknúť zeme.
Predkláňame sa pomaly, stavec po
stavci. A pomaly sa vraciame do základnej polohy.
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Zo základnej polohy
v sede na pätách
mierne dvíhame
zadoček.

Viac cvikov je k dispozícii na vyžiadanie.

zaoberajú v praxi niekoľko rokov. Títo špecialisti tvoria Odborný výbor InkoFóra.
Sú to:
• Doc.MUDr. Ján Švihra, PhD. predseda
OV InkoFóra, Urologická klinika JLF UK,
Martin
• Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc, podpredseda OV InkoFóra, Klinika geriatrie
Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, Limbova 12
• Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD,
podpredseda OV InkoFóra, Urologické
oddelenie FNsP, Skalica
• Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.,Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava
• Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.,
Urologická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
• Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., Urologická klinika JLF UK, Martin
• Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., Neu-

rologická klinika FNsP Ružinov, Bratislava.
• Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.,
Zdravotnícke stredisko, Skalica
• Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., Zdravotnícke stredisko, Nové Zámky
• Doc. MUDr. Tibor Matuška, CSc., Gynekologicko-pôrodnícka klinika FZaSP
Trnavskej Univerzity a NsP Nové Zámky
• MUDr. Ján Galád, Gynpor SK s. r. o.,
Zvolen.
Niektorí z nich priblížili uvedenú
tému aj médiám na tlačovej besede
počas Svetového týždňa inkontinencie
v NsP v Bratislave na Kramároch. Na otázky Humanity: Do akého veku sa „oplatí“
riešiť problém inkontinencie u žien operáciou a či sa tento problém po čase zasa
môže aj u operovnej ženy objaviť znova, odpovedal Prof. MUDr. Ján Breza,
DrSc.: „Operuje sa v ktoromkoľvek veku.

U pacientiek máme 90-percentnú úspešnosť týchto operácií. Zavádzaním spevňujúcej pásky sa dá inkontinencia celkom
odstrániť. Po čase sa ale môže stať, že
voperovaná spevňujúca páska prestane
fungovať. Možno ju však opäť vymeniť.
U starších žien však pritom treba zvážiť aj
ich biologický vek“.
Viac informácií možno nájsť na webovej stránke Občianskeho združenia InkoFórum www.inkoforum.sk. So svojím
problémom sa však môžete poradiť aj na
e-adrese: info@inkoforum.sk alebo napísať na adresu: InkoFórum, P.O.Box 78,
850 00 Bratislava.
Osvetovú kampaň sa podarilo zrealizovať aj vďaka podpore spoločnosti SCA
Hygiene Products, spol. s r.o. a Hartmann
– Rico spol. s r.o.
Pripravila: (mš)

Aktuálne:

Na Slovensku sa otvára cesta
k špecializácii rodinných sudcov
V minulom roku prijali súdy na
Slovensku až 15 tisíc žiadostí o rozvod
a rozvody ďalej pribúdajú. Rozvedení
rodičia často vedú spory aj o výživné,
ktoré môžu trvať aj niekoľko mesiacov.
Výživné často vymáhajú aj matky detí,
ktoré sa narodili mimo manželstva.
Okrem toho súdy sa čoraz častejšie
musia zaoberať aj spormi týkajúcimi
sa únosov detí. V tejto situácii laická
i odborná verejnosť určite privíta novelu vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy, o ktorej
rozhodla ministerka spravodlivosti SR,
Lucia Žitňanská, ktorá začne na Slovensku platiť od 1. septembra tohto roku.
Otvára sa tak cesta k pôsobeniu tzv.
rodinných sudcov na slovenských súdoch. Nielen ministerka spravodlivosti,
ale aj organizácia SPDDD Úsmev ako
dar a zástupcovia sudcovského stavu
očakávajú od tohto kroku a uvedenej
legislatívnej úpravy žiaduce rýchlejšie
a efektívnejšie súdne rozhodovanie.
Pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je tento krok
naplnením osemročného úsilia a konštruktívnych diskusií s predstaviteľmi právnickej
či sudcovskej obce a odborníkov na rodinnú tematiku. „Veríme, že sa Slovensko opäť
posúva dopredu nielen v oblasti súdnictva,
ale aj v otázke pomoci rodinám a deťom.
SPDDD Úsmev ako dar ďakuje všetkým,

ktorí k tomuto cieľu prispeli. Oceňujem predovšetkým snahu, ochotu a odvahu pani
ministerky Lucie Žitňanskej“ , skonštatoval
pri tejto príležitosti predseda organizácie
Úsmev ako dar, Jozef Mikloško.

Na obrázku sudca Peter Rajňák (vľavo)
Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR a Jozef Mikloško, predseda
SPDDD Úsmev ako dar (vpravo).
Podľa ministerky spravodlivosti SR, Lucie Žitňanskej, sa špecializáciou sudcov na
rodinnoprávnu agendu približuje Slovensko k inštitútu tzv. rodinného súdu. „Špecializácia na rodinné veci je logický krok, keď
zohľadníme skutočnosť, že rozhodovanie
rodinných sporov si vyžaduje, okrem výborných právnych vedomostí, aj iné zručnosti,
napríklad, dobré komunikačné schopnosti
či aj znalosti z oblasti psychológie a sociológie. Z tohto pohľadu považujem posilnenie špecializácie sudcov na rodinnoprávnu
agendu za dôležitú a opodstatnenú“, uviedla ku svojmu rozhodnutiu zmeniť Spravo-
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vací a kancelársky poriadok pre súdy ministerka L. Žitňanská. „Z praktického hľadiska
tak od 1. septembra bude musieť každý súd
zmeniť rozvrh práce a prispôsobiť ho uvedenej novele. Predseda súdu posúdi podľa
rozboru doterajšej agendy, koľko prípadov
bude patriť do novej agendy a koľko na ňu
presunú sudcov z civilnej agendy a pridajú
k tým, čo sa venovali poručenskej agende“,
doplnila k praktickým dosahom novely na
súdoch ministerka.
JUDr. Peter Rajňák, predseda Okresného súdu v Pezinku, ktorý sa podieľal na
koncepcii zriadenia rodinných súdov, na
tlačovej konferencii k danej téme informoval, že opodstatnenie špecializácie
agendy tzv. rodinného súdnictva predstavujú predovšetkým spoločenské dôvody:
vysoká miera rozvodovosti s tendenciou
neustáleho rastu, rastúci počet detí rodiacich sa mimo manželstva, kríza rodiny
i profesionálne dôvody ako je nutnosť
ďalšieho vzdelávania sudcov v oblastiach
nevyhnutných na výkon funkcie rodinného sudcu, potreba dopĺňať si vzdelávanie
najmä z oblasti forenznej psychológie, sociológie, teórie riešenia konfliktov i praktické dôvody. Podľa JUDr. Petra Rajňáka
sudca špecializovaný na riešenie sporov
vyplývajúcich zo Zákona o rodine, môže
tieto spory riešiť rýchlejšie a efektívnejšie.
(mš)
Snímka: autorka

Predstavujeme:

Občianske združenie MULTUKULTÚRA V NÁS
Občianske združenie MULTIKULTÚRA V NÁS (MvN) vzniklo v auguste
2010 v Bratislave, kedy sa zaregistrovalo na Ministerstve vnútra SR. Má
celoslovenskú pôsobnosť. Združuje
občanov Slovenskej republiky bez
ohľadu na národnosť, rasu, pôvod, sociálne postavenie, vzdelanie, politické
presvedčenie, príslušnosť alebo vyznanie. Jedným z jeho hlavných cieľov
je napĺňať myšlienky multikultúrnosti ako vzájomného obohacovania sa
kultúr na území Slovenska, pri zachovaní ich vnútornej identity. Od svojho
vzniku sa orientuje na znevýhodnené
skupiny obyvateľstva, Rómov, s osobitným dôrazom na zdravotne postihnutých ľudí a ľudí s duševnými poruchami. Hlavné zámery, ciele, aktivity
a plány tohto nového občianskeho
združenia, nám predstavila PhDr. Bohuslava Hábovčíková, CSc., predsedníčka a štatutárna zástupkyňa uvedeného združenia (MvN).

PhDr. Bohuslava Hábovčíková, CSc.
Čo najviac charakterizuje nové združenie MULTIKULTÚRA V NÁS?
MULTIKULTÚRA V NÁS vystupuje
proti všetkým formám diskriminácie,
proti rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbii,
antisemitizmu, rodovej nerovnosti, stigmatizácii, aj proti rôznym predsudkom.
Obhajuje práva žien, detí, telesne a mentálne postihnutých i psychicky chorých,
a to všetko smeruje k sociálnej inklúzii,
kultúrnym a umeleckým aktivitám nášho
združenia, ako aj k jeho osvetovej činnosti
s cieľom integrovať postihnutých do spoločnosti medzi zdravých ľudí.

Aké sú hlavné špecifiká kultúrnej
a umeleckej činnosti vášho združenia?
Kultúrnou a umeleckou činnosťou
chceme podporiť multikultúrny rozmer
Slovenskej republiky, a to vo všetkých
smeroch, v zmysle multikultúrnej integrácie v zameraní nielen na kultúru a umenie, ale aj na sociálnu oblasť.
Čo to znamená?
Smerujeme k vzájomnému obohacovaniu sa jednotlivých kultúr, ako aj
národností (vrátane slovenskej) a etník
v Slovenskej republike. Do tohto cieľa zapadá aj podpora inakosti. Venujeme mimoriadnu pozornosť i okrajovým skupinám v našej spoločnosti vrátane sociálne
a kultúrne ohrozených rómskych skupín.
Ako im konkrétne chcete pomáhať?
Podpora rozvoja multikultúrneho
rozmeru spoločnosti pre nás znamená aj
rozvoj profesionálnej i amatérskej umeleckej tvorby, najmä v literárno-dramatickej oblasti, autorského divadla, filmu,
výtvarného umenia, amatérskou ľudovou
tvorbou s výchovno-vzdelávacími prvkami s osobitným zameraním na Rómov.
Ktoré projekty občianskeho združenia MvN, uskutočnené v roku 2010,
považujete za najúspešnejšie?
Pripravili sme koncepciu nového multikultúrneho časopisu pre znevýhodnené
skupiny obyvateľstva s názvom Arkádia.
Po vytvorení redakcie a redakčnej rady
časopisu vyšlo v decembri minulého roka
prvé dvojčíslo. Tohto roku vydáme ďalšie
dvojčíslo Arkádie. Pripravili sme aj koncepciu (a čoskoro príde na vydanie) dvojjazyčného detského časopisu Mišusori /
Myš(u)lienka s literárnou prílohou, určené pre rómske deti predškolského a školského veku, aj zdravotne alebo sociálne
znevýhodnené deti. Vyšla aj kniha prózy
Miroslava Košťanyho: „Paragrafy (nielen) z ulice“, a to začiatkom tohto roku.
Aké úspechy zaznamenalo vaše združenie v tomto roku?
V januári tohto roka sme dostali
pozvánku na V. ročník Mental Power
Prague Film Festival 2011. Z tohto pražského festivalu, ktorý sa konal v Divadle
Palace na Václavskom námestí, sme si 4.
júna odniesli cenné víťazstvo – železného Mental Powerka za 8-minútový
krátky hraný film (ne)hercami, ktorý má
názov Džezový kohútik. Vo februári
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a marci tohto roku sme natočili dva filmy,
okrem Džezového kohútika to bol aj film
s názvom: „Mačka v skrýši tíši myši“. Pri
premietaní Džezového kohútika sa diváci
smiali od začiatku až do konca. Predsedníčka poroty, česká herečka Eva Holubová udelila protagonistovi tohto filmu
– Richardovi Fókovi špeciálu cenu „za
slobodu tvorby, invenciu a improvizáciu“.
Také ocenenie sme, ako nováčikovia v tejto filmovej súťaži, nečakali. Väčšinu filmu
natočila poetka, karikaturistka a ilustrátorka Katarína Patočková Fóková.
Aké aktivity v tomto roku ešte pripravujete?
Pripravujeme sa na I. ročník Medzinárodného festivalu Damiána Vizára,
na XIV. International Every Fine Arts
festival of Disabled People, ktorý sa
uskutoční v poľskom meste Lódž.
Pripravujeme tiež aj VI. ročník medzinárodnej literárnej a výtvarnej súťaže
Rozhľady 2011. Predsedom poroty
tejto súťaže je básnik Teofil Klas (Jozef
Zavarský). Spolu s Kultúrnym združením
národností a etník (KZNE) pripravujeme
aj ďalšie čísla časopisov Bellária, Arkádia
a Mišusori / Myš(u)lienka. Taktiež v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava - Rača
chystáme zriadenie chránenej dielne pre
ľudí s mentálnym, duševným i telesným
postihnutím, v ktorej budú zamestnaní
prednostne invalidní občania, obyvatelia
tejto mestskej časti.

Teofil Klas je básnik a predseda poroty medzinárodnej výtvarnej a literárnej súťaže Rozhľady.

Pomáhajú vám aj dobrovoľníci?
Áno. Dňa 17. mája sme uskutočnili brigádu v Krasnianskej besede, a to
v rámci programu Nadácie Pontis - Naše
mesto 2011. Prišlo na ňu päť brigádnikov
z Tatrabanky, ktorí umyli okná a naši ôsmi
dobrovoľníci zasa budovali špecializovanú knižnicu, ktorú by sme radi dobudovali a rozvíjali ďalej. Okrem toho sme tam
vystavili päť panelov s prácami členov
nášho združenia. Do brigády sa zapojil aj
Klub dôchodcov sídliska Krasňany.
S kým ešte spolupracuje vaše združenie?
Našimi partnermi sú: Liga za dušev-

né zdravie, Slovenská humanitná rada,
za kolektívnych členov ktorých sa MvN
hlási. Spolupracujeme s KZNE SR, s Inštitútom rovnakých príležitostí, Asociáciou
na ochranu práv pacientov, Hnutím kresťanských pedagógov Slovenska, Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku, OZ Slimák, Romanica, Bonart a inými.
Máme partnerov a spolupracovníkov
aj v Poľsku a Česku, a to: Kruh Kameňa,
Lodž, Jeden świat, Białystok, Hendaver,
o.s., v Českej republike a ďalšie.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Kontakt:
MULTIKULTÚRA V NÁS,
Občianske združenie
Kontaktná osoba:
Bohuslava Hábovčíková
Adresa: Pekná cesta 9
831 52 Bratislava
Telefón: 0949 585 229
E-mail: multikulturavnas@gmail.com
IČO: 42182964
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0635161393/0900

Pozor na syndróm vyhorenia
Pojem s názvom: syndróm vyhorenia je najmä zamestnancom v zdravotníctve a v sociálnych službách
dobre známy. Nejde však len o tých
pacientov a klientov, ktorí predstavujú z hľadiska prognózy svojho ochorenia, rizikovú skupinu, ale aj o ich
príbuzných, ktorí prežívajú často až
patologický proces zármutku. Starostlivosť o pacientov v poslednej fáze života a ich rodiny môže byť stresujúca,
ale môže priniesť aj uspokojenie.
Práca s pacientmi, ktorí trpia mnohými symptómami ochorení a snažia sa
vyrovnať s blížiacou smrťou, kladie na
zdravotníkov, ošetrovateľov a opatrovateľov veľké psychické nároky. Sprevádzanie pacientov a ich blízkych v najťažšom
období ich života a účasť na zmierňovaní
ich utrpenia môže byť však pre nich aj
nesmierne obohacujúcou skúsenosťou.
Neustále vystavovanie sa utrpeniu a strate však môže mať negatívny dosah na ich
psychiku, ak si neuvedomujú, že sa musia
starať tiež o seba. V syndróme vyhorenia
ide totiž o špecifickú emocionálnu únavu
prejavujúcu sa dlhodobo depresívnou
náladou a podráždenosťou. Postihnutý
sa ťažko sústreďuje na prácu, máva pocity
zatrpknutosti, dojem, že sa nič nedarí, nič
nemá cenu. To môže viesť k formálnosti
v práci, strate záujmu o pacientov a v extrémnych prípadoch k alkoholizmu, toxikománii, až samovražedným pokusom.
Ide o telesné a psychické symptómy.
Najčastejšími psychickými príznakmi je neschopnosť nadchnúť sa pre niečo, vcítiť sa do situácie iných, mať pocit
zodpovednosti, byť pracovne použiteľný.
Syndróm bvyhorenia sa prejavuje aj nechuťou a ľahostajnosť k práci, pochybnos-

ťami o sebe, negatívnym postojom voči
sebe samému, k práci, inštitúcií, spoločnosti a životu. Môžu pritom nastať emocionálne problémy ako podráždenosť,
agresivita, netrpezlivosť, nervozita, strata
záujmov a pocitov radosti až ťažká depresia. Najčastejšími telesnými príznakmi sú
poruchy spánku, poruchy chuti do jedla,
únava a pocit vysilenia, zvýšená náchylnosť na ďalšie somatické problémy.
Najčastejšie sa so syndrómom vyhorenia stretávame u zdravotných sestier.
Sestra, u ktorej došlo k syndrómu vyhorenia, urobí len to čo musí, bez akejkoľvek
vlastnej iniciatívy. Pacientov ak nemusí,
neoslovuje, nesleduje na nich pohľad,
nepokúša sa o žart, nepovie ani slovo
navyše. Radšej sa sústredí na tie činnosti,
pri ktorých s nimi nemusí byť v priamom
kontakte. Pri komunikácií s chorými môže
byť až agresívna. Z práce chce odísť čo
najskôr. Chce skrátka len prísť, rutinným
spôsobom vykonať to najnutnejšie a ísť
rýchlo preč. Pacient však takú sestru rozozná. Každý, kto prichádza do nemocnice
alebo do zariadenia sociálnych služieb, je
veľmi ostražitý. Jeho psychika sa sústreďuje aj na obavu, aby mu niekto neublížil.
V okamihu, keď sa stretne so sestrou, ktorá
nie je zlá, ale už nemá silu byť empatická
a láskavá, ihneď to spozná. A to väčšinou
už z neverbálnych signálov, ktoré vydáva
bez toho, aby si to uvedomovala. Zdravotník, sociálny pracovník, ktorý má syndróm
vyhorenia, by mal jednoznačne zmeniť
pracovisko. Najhoršie je, keď takýto zamestnanec (zamestnankyňa) musí zostať
na svojom pracovisku len preto, lebo si
nemôže nájsť druhé miesto.
Preventívna rada pre zamestnancov
v zdravotníctve a sociálnych službách je:
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byť k sebe mierny, vľúdny a láskavý. Uvedomiť si, že hlavnou úlohou je pomáhať
druhým ľuďom a nie ich meniť. Mal by si
nájsť útočisko, kam sa môže uchýliť, ak potrebuje pokoj a samotu, ak pociťuje naliehavú potrebu upokojiť sa. Druhým ľuďom,
svojim kolegom a kolegyniam, aj vedeniu
má byť oporou. Mal by sa snažiť zmeniť
spôsob práce, ak je to možné. Po odchode
z práce domov by sa mal sústrediť sa niečo
pekné a dobré. Mal by využívať pravidelne
povzbudzujúci vplyv priateľských vzťahov
v pracovnom kolektíve, aj v jeho vedení ako
zdroje sociálnej opory, istoty a nádejného
smerovania života. Vo chvíľach prestávok
a voľna, popri kontakte so svojimi kolegami
sa treba vyhýbať rozhovoru o úradných veciach a problémoch v zamestnaní. Dôležité
je, naučiť sa hovoriť nielen áno, ale aj nie.
Rezervovanosť vo vzťahu k druhým ľuďom
je nebezpečnejšia a narobí viac zla, než pripustenie si, že viac, ako robíte, už robiť nemôžete. Preto, radujte sa, smejte sa, aj keď
sa zdá sa, že syndrómov vyhorenia neustále pribúda. Vysvetľuje sa to najmä rastúcimi
nárokmi na zamestnancov v zdravotníctve
a v sociálnych službách. Bolo to práve zdravotníctvo a sociálne služby, ktoré ako prvé
upozornili na syndróm vyhorenia. Presnejšie, bola to situácia zdravotných sestier
a sociálnych pracovníkov. A ešte presnejšie, boli to zamestnanci v hospicoch, onkologických oddeleniach, oddeleniach
intenzívnej starostlivosti, na psychiatrii,
neurológií, nefrológii, na internom oddelení, na koronárnych jednotkách..... Syndróm
vyhorenia sa nevyhýba ani lekárom a stretávame sa s ním vo vyššej alebo nižšej miere u všetkých zdravotníckych a sociálnych
pracovníkov.
Mgr. Eva Sýkorová

Všimli sme si: Sústredenie amatérskych výtvarníkov

Art brut v Schaubmarovom mlyne
Liga za duševné zdravie SR spoločne so spoločnosťou Pfizer buduje už
šiesty rok Galériu Nezábudka, v ktorej
sa združujú amatérski autori výtvarných diel trpiaci duševnou poruchou.
Tvoria pod vedením odborníkov, stretávajú sa na výtvarných workshopoch
a svojou tvorbou vytvárajú zbierku
diel v Galérii Nezábudka. Výtvarné
diela týchto autorov sa všeobecne vo
svete nazývajú „art brut“.
Liga za duševné zdravie SR tohto
roka oslovila sieť nemocničných zariadení (psychiatrické oddelenia, ambulancie, denné psychiatrické stacionáre)
a občianske združenia, ktoré sa venujú
starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami s prosbou zapojiť sa do 6. ročníka
celoslovenskej výtvarnej výzvy „Hľadá
sa talent“. Na výzvu reagovalo 60 autorov z celého Slovenska a zaslalo 260

diel v rôznych výtvarných technikách.
Zámerom projektu je prispieť k rozvoju liečby umením – arteterapiou na Slovensku, a tým aj k objaveniu skrytej tvorivosti ľudí s duševnou poruchou. Cieľom
podujatia zároveň je oceniť zmysluplnosť
tejto práce a podporiť individuálnych
autorov, ktorým pri ich psychických poruchách pomáha práve výtvarná tvorivá
činnosť. Projekt bude pokračovať v areáli
Galérie insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku letným výtvarným sústredením, na ktorom sa od 1. do
5. augusta tohto roku zúčastnili desiati
ocenení amatérski výtvarníci: Daniel
Horák, Róbert Kačánek, Sylvia Mikolášková, Stanislava Bratková, Zuzana Ebringerová, Viera Kulišovová,
Alena Kulišovová, Roman Machovič,
Bedřich Matoušek, Václav Ryba. Autori prežili päť zaujímavých dní, počas kto-

rých zbierali inšpirácie a zdokonaľovali
sa vo výtvarných technikách. Na záver
svoje dojmy spracovali do výtvarných
diel, ktoré budú zdobiť areál Schaubmarovho mlyna. Všetky aktivity mali rôzne
stupne náročnosti a boli prispôsobené
schopnostiam zúčastnených autorov.
Sústredenie viedli odborníci: výtvarníci Vladimír Kordoš a Dušan Nágel,
historička umenia Naďa Kančevová
a psychologička Simonne Vaďurová.
Výsledky výzvy „Hľadá sa talent“ budú
oficiálne oznámené na vernisáži výstavy, ktorú organizuje Liga za duševné
zdravie v rámci každoročnej jesennej
informačnej kampane a celoslovenskej
zbierky Dni nezábudiek. O konkrétnom
termíne a mieste konania výstavy Vás
budeme včas informovať.
Mgr. Naďa Kančevová,
Liga za duševné zdravie SR

Tradícia verejných zbierok Slovenskej humanitnej rady a Nadácie TESCO sa rozšírila

Úspech prvej fašiangovej zbierky
Pomáhať ľuďom v núdzi je dlhodobým cieľom rovnako Slovenskej
Humanitnej rady, ako aj spoločnosti
Tesco. Nielen preto, ale aj na základe
výsledkov doterajšej výbornej spolupráce medzi obidvomi spoločnosťami
a dobrého ohlasu minuloročnej zbierky „Pomôžte spolu s nami“ v regiónoch Slovenska a tiež nadšenia zúčastnených dobrovoľníkov z regionálnych
občianskych združení a neziskových
organizácií, sa zúčastnené strany dohodli na usporiadaní novej verejnej
finančnej „ fašiangovej“ zbierky, ktorá
sa uskutočnila vo víkendovom čase od
10. februára do 31. marca.
Hneď ako tohtoročná „fašiangová“
zbierka dostala „zelenú“ od Ministerstva
vnútra SR, hypermarkety TESCO v Brati-

slave - Lamači a tiež na Zlatých pieskoch,
v Košiciach, Michalovciach, Topoľčanoch,
Nových Zámkoch, Piešťanoch, Poprade, Žiline, Vranove nad Topľou, Dolnom Kubíne,
Rožňave, Žiari nad Hronom, Dunajskej Strede a Šamoríne poskytli svoje neobchodné
priestory, v ktorých dobrovoľníci zo 14 občianskych združení, Domovov sociálnych
služieb a ďalších neziskových organizácií
zbierali do mobilných pokladničiek darované peniaze od zákazníkov uvedených
obchodov Tesco. Pre Detské centrum
Ružomberok sa našlo toľko ochotných
dobrovoľníkov, že mohli zbierať na dvoch
miestach, a to v popradskom, aj žilinskom
obchode Tesco. Spolu tak nazbierali 3 142
eur. Podobný úspech v zbierke dosiahli aj
dobrovoľníci z Dunajskej Stredy, ktorí pre
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym

postihnutím nazbierali 3 028, 24 eura. Na 3.
miesto v úspešnosti tejto zbierky sa dostali
dobrovoľníci zo Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, ktorí nazbierali 2 720 eur.
Celková bilancia hrubého výnosu novej „fašiangovej“ zbierky bola
15 463,85 eura. Keďže náklady na organizovanie zbierky predstavovali 256,48
eura, čistý výnos zbierky bol celkove
15 207,37 eura. Tieto prostriedky po
rozdelení putujú do zúčastnených
regionálnych občianskych združení
a neziskových organizácií, kde ich
využijú na realizáciu svojich projektov zameraných na pomoc ľuďom
v núdzi a na aktivity pomoci sociálne
slabým a znevýhodneným skupinám
a jednotlivcom.
Slovenská humanitná rada

Viete, že:

Občania podporili výcvik vodiacich psov
vyše 8 tisíc eurami?
Vodiaci pes je nenahraditeľným
pomocníkom nevidiaceho človeka.
Pomáha mu orientovať sa v priestore

a presúvať sa bez pomoci inej osoby,
čo umožňuje zrakovo postihnutému
človeku viesť plnohodnotný život, bez
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odkázanosti na pomoc druhých.
Verejná zbierka na podporu výcviku
vodiacich psov je zbierkou Únie nevidiacich

a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorú každoročne organizuje na podporu programu
svojej Výcvikovej školy vodiacich psov (VŠVP).
Kompletný program školy zahrňuje výchovu
a výcvik psov, odovzdanie psa klientovi a tyflokynologický servis po odovzdaní psa nevidiacemu klientovi. „Zbierka je realizovaná
formou vkladania dobrovoľných príspevkov
do 50 očíslovaných a uzamknutých pokladníc s maketami vodiacich psov. Tieto sú rozostavené na verejne prístupných miestach po

celom území Slovenskej republiky. Druhou
formou prispievania je ľubovoľný príspevok
na účet zriadený na tieto účely“, objasnil
priebeh celoročnej zbierky jej koordinátor
Jozef Zbranek.
„Výnos verejnej zbierky z roku
2010, ktorý je 8 370,50 eura, bude využitý na nákup, výchovu a výcvik vodiacich
psov, precvičovanie a tyflo-kynologický
servis pre držiteľov vodiacich psov. Časť
výnosu využije Únia nevidiacich a sla-

bozrakých Slovenska na poskytovanie
sociálneho poradenstva a vykonávanie
sociálnej rehabilitácie nevidiacich klientov
v mieste ich bydliska“, spresnila riaditeľka
Výcvikovej školy vodiacich psov, Jarmila
Virágová. Nazbierané peniaze zbierky sú
tak významnou pomocou nevidiacim ľuďom na uľahčenie ich každodenného pohybu a príspevkom na ich samostatnosť.
ÚNSS ďakuje všetkým prispievateľom.
Zdroj: ÚNSS

Za tri dni vyzbierali takmer šesť a pol tisíca eur

Rehabilitačné pobyty hemofilikov vďaka zbierke

Pri príležitosti Svetového dňa hemofílie zorganizovala Nadácia Tesco
spolu so Slovenským hemofilickým
združením (SHZ) už tradične aj tohto
roku verejnú finančnú zbierku. V priebehu troch dní, od 7. do 9. apríla sa
podarilo získať 6 403,69 eura. Výťažok
zbierky sa využíva na financovanie
rehabilitačných pobytov hemofilikov
a vzdelávanie detí a dospelých postihnutých touto chorobou. Zbierka
sa konala v 23 neobchodných priestoroch obchodov Tesco už siedmy rok
a jej patrónom bol aj tentoraz známy
slovenský hokejista Michal Handzuš.
„Sme veľmi radi, že zbierka bola opäť
veľmi úspešná a rád by som využil túto
príležitosť, aby som sa všetkým darcom
poďakoval. Vďaka získaným peniazom
budú môcť deti a dospelí, ktorých trápi
hemofília, ísť na rehabilitačný pobyt“, povedal Jaroslav Janovec, predseda SHZ

na Slovensku. Najvyššie sumy sa podarilo
vyzbierať v Prešove, v Lučenci a Banskej
Bystrici. „Určite k tomu prispel aj aktívny
prístup dobrovoľníkov - aktivistov SHZ
v červených tričkách, ktorí chodili s prenosnými pokladničkami, oslovovali okoloidúcich zákazníkov a popri tom rozdávali
letáčiky s informáciami o hemofílii a činnosti Slovenského hemofilického združenia, aby sa občania čo najviac dozvedeli
o chorobe ľudí postihnutých hemofíliou“,
pokračoval ďalej J. Janovec a dodal: „Rehabilitačné pobyty pre hemofilikov majú
nezastupiteľný význam pre postihnutých,
pretože zlepšujú ich celkový zdravotný
stav a zvyšuje sa pritom najmä hybnosť
ich pohybového aparátu a celková fyzická kondícia, čo je hlavným predpokladom
zníženia počtu krvácavých príhod“. Okrem
toho, 8. apríla sa uskutočnila zbierka aj v 4
nasledujúcich mestách: Bardejove, Trenčíne, Spišskej Novej Vsi a Nových Zámkoch.

Celkovo sa v nich vyzbieralo 720,52 eura.
Ďalšou možnosťou ako prispieť do
tejto verejnej finančnej zbierky, je poslať príspevok na zbierku na účet číslo:
179 499 4151/0200. Zbierka ďalej pokračuje do 31. decembra 2011. A od
1. apríla do 31. augusta tohto roku možno prispieť aj prostredníctvom zaslania
SMS správy s textom: DMS HEMO na
číslo 877. Darovaná suma prostredníctvom SMS správy je 1 euro. Viac informácií
je na www.darcovskasms.sk. Slovenské
hemofilické združenie zorganizovalo aj
vlani pri príležitosti Svetového dňa hemofílie verejnú finančnú zbierku od 1. marca
do 31. decembra 2010. Jej čistý výnos bol
8 458,44 eur a využili ho na zaplatenie rekondično-rehabilitačných táborov hemofilikov, v súlade s rozhodnutím o povolení
konania verejnej zbierky vydaným Ministerstvom vnútra SR.
(re)

Svetielko pomoci na kolesách
Liga proti rakovine a Občianske združenie Svetielko pomoci od augusta tohto
roku začali uskutočňovať projekt „Svetielko pomoci na kolesách“. Je to prvý projekt bezplatnej individuálnej prepravy
detských onkologických pacientov v Košickom a Prešovskom kraji, a to do a z Oddelenia detskej onkológie a hematológie
Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.
Projekt sa mohol uskutočniť aj vďaka
výnosu zbierky 15. ročníka Dňa narcisov,
z ktorého Liga proti rakovine uhradila náklady na nákup automobilu vo výške 16 000
eur. Svetielko pomoci uhradí prevádzkové
náklady súvisiace s projektom. Tento automobil odovzdala 27. júla tohto roku, pred
vstupom do Detskej fakultnej nemocnice
v Košiciach, riaditeľke Občianskeho združenia Svetielko pomoci, Miroslave Hunčíko-

vej, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine,
Ing. Eva Kováčová v prítomnosti predstaviteľov Detskej fakultnej nemocnice a detskej onkológie v Košiciach.
„Pre Svetielko pomoci tento projekt
znamená možnosť začať s niečím novým, čo
na východe Slovenska zatiaľ nebolo. Vieme
z pozície rodiča posúdiť, čo by v súčasnosti
rodičom a najmä deťom uľahčilo ich ťažkú
situáciu“, povedala pri odovzdávaní automobilu zakladateľka a riaditeľka združenia
Svetielko pomoci, Miroslava Hunčíková.
„Nápad projektu individuálnej prepravy
vznikol na základe rozhovorov s rodičmi detí
liečených na detskej onkológii, ktorým takáto služba výrazne pomôže v neľahkej situácii súvisiacej s ochorením dieťaťa. Nie každý
rodič má možnosť individuálnej prepravy
do nemocnice či z nej (v prípade potreby
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hospitalizácie či na nevyhnutné ambulantné liečebné procedúry)“, povedala pri odovzdávaní automobilu Ing. Eva Kováčová.
Automobil umožňuje komfortnejšiu
prepravu na ambulantnú liečbu v rámci
jednotlivých zdravotníckych zariadení v Košiciach, prepravu detí zo sociálne slabších
rodín po absolvovanej liečbe domov, ale
aj dovoz dieťaťa na liečbu podľa dohody
v sprievode rodiča. Individuálna preprava
detí skráti čakanie na sanitku, ktorá je často
zbernou niekedy až pre 7 – 8 detí z rovnakej oblasti, čo nie je dobré pre choré deti
vzhľadom na ich slabú imunitu, nevoľnosti
po ožarovaní a liečbe. Bezplatná prepravná
služba pre detských onkologických pacientov je k dispozícii 7 dní v týždni a deti prepravujú skúsení a kvalifikovaní vodiči.
Martina Myjavcová

Cena Pipi dlhej pančuchy pre Attilu

Pohľadnica z Najmilšieho koncertu
V sobotu, 9. júna tohto roku, vyvrcholil v bratislavskom Divadle Aréna už
21. ročník Najmilšieho koncertu roka.
Túto tradičnú, vrcholovú prehliadku talentov detí z detských domovov, ktoré
uspeli v regionálnych súťažných kolách
„najmilších koncertov roka“, moderoval známy zabávač Andrej Bičan a moderátorka Katarína Brychtová. Hosťom
koncertu v Aréne bola speváčka Mária
Čírová. Známi umelci, ktorí vystúpili
a vystupujú na Najmilších koncertoch
roka a spolupracujú aj takouto formou s
organizáciou Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar, tak
robia zakaždým bez nároku na honorár.
Na sobotňajšom júnovom podujatí sa
zúčastnilo 13 detských domovov, deti a zástupcovia reedukačných centier z Vrábeľ
i Tornale, ako aj jedna náhradná rodina.
„V prvej fáze sme chceli prostredníctvom koncertu predstaviť detské talenty,
ale postupne sme zistili, že umenie je aj
prostriedok na liečenie detskej dušičky.
Prostredníctvom svojich vystúpení deti
získavajú späť stratenú sebaistotu a sebadôveru“, uviedol predseda spoločnosti
Úsmev ako dar, Jozef Mikloško. Všetko
sa to každý rok začína regionálnymi prehliadkami, ktoré sa tentoraz konali 8. apríla
2011 v Žiline, 9. apríla v Prievidzi, 10. apríla v Nitre, 1. mája v Košiciach a 8. mája v
Banskej Bystrici a dodajme, že mali veľký
význam. Deti i zariadenia, ktoré sa do súťažnej prehliadky vo svojom regióne zapojili, získali diplomy. Ale cieľom regionálnych
kôl bolo najmä upriamiť pozornosť účastníkov i zainteresovaných na rozvíjanie detskej osobnosti, talentu a zároveň učiť deti
prostredníctvom vystúpení vyjadrovať
svoje potreby, túžby, pocity, názory. Vychovávatelia, pestúni a profesionálni rodičia sa takto každoročne snažia motivovať
deti, aby prichádzali s iniciatívnymi nápadmi ako stvárniť témy, ktoré ich obklopujú a
pomáhajú im tak prispôsobovať ich ambície dostupným možnostiam.
V divadle Aréna vystúpili deti zo súboru Ratolesť a Tŕnie z Detského domo-

va (DeD) s Motýlím tancom, žiaci z Reedukačného centra v Tornali s Tanečným
pásmom so vstupmi recitácie a hrou na
husle, deti z DeD Ilava Kolobušice, ktoré spievali Rómsku pieseň „Popoluška“,
Klaudia z Náhradnej rodiny Oršulových,
ktorá predniesla prózu z vlastnej tvorby,
vystúpilo aj Harmonikové duo so skladbou „Doliny, doliny,“ deti DeD z Turzovky
so scénkou „Krátky príbeh o Ivanovi,“ deti
DeD z Liptovského Hrádku s ľudovými
piesňami, ktoré zaspieval sólista Erik, deti
z DeD vo Svidníku, ktoré vystúpili s Párovým ľudovým tancom „Veselo po šarišsky,“
aj deti z DeD Šarišské Michaľany vystúpili
s ľudovými piesňami, Patrik a deti z DeD
z Košíc vystúpili s Tancom s PET fľašami
a napokon s Moderným tancom vystúpili
deti z DeD Medzilaborce. Na pódiu divadla
Aréna nechýbali ani deti z Reedukačného
centra Vráble s vystúpením „Stoka vie...“,
deti z DeD Topolčany vystúpili s rómskou
piesňou talentovaného Mária a hrou na
gitare, ako aj s baletom v prevedení známeho a veľmi nadaného tanečníka Karola.
Vystúpili aj deti z DeD Bernolákovo, LVS Senec so scénkou „Aquabelly “a deti z DeD
Holíč so skupinovým tancom Boney M.

Koncert opäť potvrdil, že v detských
domovoch vyrastajú nadané talenty, ktoré
treba podporovať a rozvíjať, o čo sa celé
roky snaží aj naša organizácia. „Základným
cieľom je samozrejme ukázať deti také, aké
sú. Aby verejnosť nemala voči nim predsudky. Za tých 21 rokov vidíme, že nám
z nich rastú veľké osobnosti. Jeden z tých

chlapcov, čo voľakedy vystupovali na koncerte, je aj Attila SZAJKÓO, ktorý je dnes
už riaditeľom diagnostického centra“, uviedol J. Mikloško. Pri príležitosti tohtoročného Najmilšieho koncertu A. Szajkóo získal
v Bratislave Cenu Pipi dlhej pančuchy.
(Fond Pipi Dlhej Pančuchy je štipendijný
program, ktorým Úsmev ako dar podporuje študentov stredných a vysokých škôl
z detských domovov, náhradných rodín
a mladých dospelých so sťaženými podmienkami, pomáha im uhrádzať náklady
na cestovné, školu, stravu, školské pomôcky i odbornú literatúru. Nesie meno známej švédskej spisovateľky, ktorá písala pre
deti a udelila súhlas, aby mohlo byť meno
jej obľúbenej literárnej postavy spájané
s fondom). Vráťme sa však k Attilovi, ktorý
už roky pomáha deťom z detských domovov. Na koncerte sa prvýkrát objavil pred
18-timi rokmi ako 11-ročný. Dnes je úspešným mladým mužom, ktorý už od svojich
dvanástich rokov spieva vo vlastnej kapele,
zúčastňuje sa na rôznych speváckych súťažiach, kandidoval dokonca na starostu
obce Uzovská Panica (v r. 2006 – za KDH
a v tejto obci získal 144 platných hlasov).
Attila pôsobí ako vychovávateľ v Reedukačnom centre Čerenčany. Dnes už má
vlastnú rodinu. Na Úsmev ako dar si v dobrom rád spomína: „Celý náš voľný čas cez
letné prázdniny a sviatky, akými boli Vianoce a Veľká noc a takéto veci, úsmeváci vždy
pre nás niečo pripravili. Niečo pekného“.
Na tradičnom Najmilšom koncerte
roka v bratislavskom Divadle Aréna sa 9.
júna zišla opäť dobrá partia domovákov
i úsmevákov, ktorí si vždy majú čo povedať, okrem iného aj o tom, ako budú aj
ďalej spolupracovať. Vari ani netreba pripomínať, že za dve dekády existencie si už
tento koncert získal obľubu, prestíž i stálych priaznivcov.
Andrea Eliášová, Snímky: archív
Text k titulnej snímke: Na 3. obrázku
obálky, sú deti z detských domovov, ktoré vystúpili na tohtoročnom Najmilšom
koncerte roka.
Snímky: archív
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Spoločnoť Kávomaty poskytuje komplexné služby v oblasti občerstvenia prostredníctvom nápojových automatov, kusových automatov, kávovarov a výrobníkov sódy.
Široká sortimentná škála automatov ponúkaných našou
spoločnosťou poskytuje možnosť výberu automatu na
akékoľvek miesto, a to od kancelárskych priestorov až po
veľké výrobné podniky.
Z nášho sortimentu nápojových automatov vyberáme
tri typy, ktoré sú ideálne pre kancelárie, administratívne
priestory a domácnosti: Barista, XX O.C., Stradivari lusso.
Vybraté typy automatov dokážu dotvoriť image Vašich
priestorov a poskytnúť lahodný nápoj kedykoľvek naň
budete mať chuť.
Stradivari Lusso: pákový presso stroj s unikátnym designom Vám pripraví skvelé presso jedinečným spôsobom.
Barista: Nápojový automat s výberom z ôsmich druhov
nápojov vynikne svojím designom na každom mieste.
XX O.C.: Nápojový automat s výberom šiestich druhov
nápojov Vás prekvapí svojou rýchlosťou a spoľahlivosťou.

Stradivari Lusso

Barista

Sieťou ôsmich pobočiek splníme každú Vašu požiadavku
expresne rýchlo a spoľahlivo.
Certiﬁkát kvality ISO 9001:2000 potvrdzuje dlhoročnú prax pre oblasť predaja, technického servisu,
prevádzkovania a distribúcie surovín.

www.kavomaty.sk

XX O. C.

