
číslo 3
ročník X XII.

Vyšlo: 1. 11. 2013

Tri výstavy, jeden  
spoločný cieľ

Hoci nevidia, nesmú  
byť neviditelní

Nové dobrovoľnícke  
centrum otvorené

Chráňme si srdce, zaslúži si to 
Príloha: 



2

Všetci sme zra-
niteľní, máme však 
schopnosť naučiť sa 
poskytnúť prvú po-
moc a zachrániť život. 
To je hlavná myšlien-
ka Svetového dňa pr-
vej pomoci, ktorý pri-
padá na druhú sep-
tembrovú sobotu. Iniciátorom Svetového dňa prvej pomo-
ci je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca a pripomínme si ho od roku 2003. 
Nosnou témou tohtoročného Svetového dňa prvej pomoci 
bola bezpečnosť na cestách.

„Výjazdy k dopravným nehodám tvoria významnú 
časť práce záchranára. Na nešťastie, často sa neobídu bez 
ťažkých zranení, trvalých následkov a v tom najhoršom prí-
pade i smrti. Byť svedkom autonehody je pre bežného člo-
veka šok, no zachovať si chladnú hlavu a urobiť najpotreb-

nejšie úkony do prí-
chodu záchranky 
môže byť rozhodu-
júce. Podľa štatistík, 
viac ako polovica 
úmrtí pri doprav-
ných nehodách 
nastáva v prvých 
minútach. Krajina 
záchrancov je prí-
ležitosť, ako si zá-
klady prvej pomo-
ci osvojiť a byť pri-
pravený aj na ta-

kéto náročné situácie“, uviedol Doc. MUDr. Viliam Dobi-
áš, PhD., dlhoročný záchranár a odborný garant projektu 
Krajina záchrancov.

Príležitosť naučiť sa ako zachrániť ľudský život posky-
tuje aj projekt Krajina záchrancov. Na Slovensku od februá-
ra tohto roka umožňuje záujemcom osvojiť si základy prvej 
pomoci, čo doteraz využilo vyše 32 800 návštevníkov we-
bovej stránky www.prvapomoc.sk a 3 000 účastníkov inter-
netového learningového kurzu. Projekt Krajina záchrancov 
motivuje mladých i starších ľudí osvojiť si základy prvej po-
moci. Cieľom projektu je: pripraviť každého občana SR na 
situácie, kedy je prvá pomoc nutná. 

(mš)
Snímky: autorka

Krajina záchrancov

Často počúvame ako nie-
kede hľadali nezvestného, osa-
melo žijúceho starého človeka, 
ktorého napokon našli neskoro, 
už bez známok života. Neraz sa 
zistilo, že zomrel násilnou smr-
ťou alebo v dôsledku samovraž-
dy či absurdnej nehody, čomu 
sa dalo predísť, keby... Niekedy si 
však okoloidúci nevšimne alebo 
nechce všimnúť nebezpečen-

stvo, ktoré obchádza niekoho blízko žijúceho či kráčajúce-
ho... A ak si aj všimne, povie si väčšinou: „Mňa sa to netý-
ka“. Ale chtiac- nechtiac staroba sa nás predsa týka. Ako ako 
predísť tragédii? 

Spomeniem bájku o starom, hladnom myšiakovi, kto-
rý zacítil v komore vôňu syra vloženého do pasce na myši. 
Keď to oznámil ostatným zvieratám na dvore, všetky mu 
postupne odpovedli: „Mňa sa to netýka“. Napokon myšiak, 
ktorý sa díval cez škáru do komory, v druhý deň ráno zba-
dal ako sa do pasce chytila zmija a tá uhryzla gazdinú, keď 
sa prišla pozrieť, či sa do pasce chytila myš. Gazdiná dosta-
la horúčku, zoslabla a keď gazda prišiel večer z poľa domov, 
bolo už neskoro. Gazdinú našiel ležať doma mŕtvu. Aby 
mohol vystrojiť žene pohreb a pripraviť riadny kar pre po-
četných smútiacich, musel napokon zabiť hydinu, vystrojiť 
hostinu, predal aj kravu... a vlastne všetci: gazda, jeho žena 
i jeho zvieratá na túto smutnú udalosť napokon doplatili. 
Preto, keď začuješ, že niekto v tvojej blízkosti má problém, 
spomeň si: „Keď je niekto z nás ohrozený, všetci sme v nebez-
pečenstve“ - tak sa píše v bájke o myši. 

Naše životy sú naozaj akoby prepletené navzájom. Iba-
že na tapisérii života nie je to vidieť. Preto, nepodceňujme 
nebezpečenstvo, aj keď sa priamo necítime ohrození. Čas-
to hovorievame, že je zlé, keď sa niekto hrá len na „vlastnom 
piesočku“ a o druhých ľudí sa nezaujíma. V skutočnosti, však 
neradi svoj „piesoček“ mnohí z nás opúšťajú kvôli niekomu 
inému. 

Žiaľ, človek na vlastnú škodu a aj škodu svojho okolia 
neraz zabúda, že ozajstné priateľstvo je to najlepšie, čo nás 
všetkých môže spájať a že pritom nechýba svornosť, vzá-
jomné pochopenie, tolerancia a vzájomná pomoc, a to bez 
ohľadu na vek, spoločenské postavenie, rasu či všakovakú 
orientáciu.

Margita Škrabálková

Čo nevidieť na tapisérii
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Príloha: Dvadsať rokov v živote Slovenskej humanitnej rady – 2. časť

Trio tohtoročných výstav v bra-
tislavskej Inchebe – 11. ročník výsta-
vy Non-handicap, 15. ročník výstavy 
Slovmedica a Dentálne dni 2013 mali 
v dňoch 26. až 28. septembra hlavný 
cieľ spoločný: pozitívne vplývať na 
zdravie obyvateľstva a pomáhať zlep-
šiť a skvalitniť život ľuďom, ktorí trpia 
zdravotnými ťažkosťmi a neduhmi či 
zdravotným postihnutím.

Na ploche 6 200 metrov štvorcových 
vystavovalo 139 vystavovateľov zo Slo-
venska, Česka, Maďarska, Nemecka, Poľ-
ska, Rakúska, Rumunska a Talianska. Z veľ-
kého množstva vystavených špičkových 
produktov a rozličných zaujímavých pro-
jektov si mohol aj tentoraz vybrať kaž-
dý návštevník to svoje. Široká verejnosť 
mala k dispozícii napríklad, minipoliklini-
ku s bezplatnými vyšetreniami v Dome 
zdravia, kde si každý mohol vyskúšať na 
modeli prvú pomoc alebo viac sa do-
zvedieť o nebezpečenstvách cudzokraj-
ných ochorení či dať vyšeriť chrup aj naj-
menším deťom alebo vidieť ako sa čistia 
zuby čiernou zubnou kefkou, ktorá leš-
tí zuby mikročasticami z uhlíka a vracia 
im tak prirodzenú belosť. Bieliaci efekt 
pôsobí podobne ako guma na gumova-
nie. A preto, že uhlíkové časice sú mäk-
šie, než zubná sklovina, nepoškodzujú 
ju. Zaujímavý bol aj unikátny stimulátor 
v tvare plniaceho pera určený na potlá-
čanie bolesti. Pôsobí pomocou stimulá-
cie nervov a nervových zakončení níz-
kofrekvenčným elektrickým impulzom 
produkovaným kryštálmi na piezoelek-
trickom princípe. Tento impulz aktivuje 
nervovú dráhu do mozgu, ktorý reagu-
je tak, že dá signál na uvoľnenie endor-
fínov do bolestivej oblasti a bolesť v nej 

zastaví. Táto novinka získala cenu Zlatá 
Incheba. 

Jediná špecializovaná výstava – Slo-
venské dentálne dni bola prínosom od-
borníkom s novinkmi týkajúcimi sa vyba-
venia zubných ambulancií, ale najmä me-
dzinárodným stomatologickým kon-
gresom. Na svoje si prišli aj školáci, kto-
rí prišli na výstavisko, aby sa naučili správ-
ne sa starať o svoje zúbky a ústne zdravie. 

Na výstave Non-handicap sme sa zo-
známili aj s ďalšou zaujímavou novinkou, 
ktorá tiež získala cenu Zlatá Incheba, naj-
novšou špičkovou polohovacou posteľou, 
ktorá sa vyrába v Českej republike určenou 
do nemocníc na oddelenia ARO a JIS-ky. 

Ako sme sa dozvedeli, od Roberta Kleina, 
manažéra dodávateľa nemocničných zaria-
dení, spoločnosti BASCO, na Slovensku je 
zatiaľ požičané jedno takéto najmodernej-
šie polohovacie lôžko, a to v jednej z brati-
slavských nemocníc. Táto podteľ sa elekric-
ky ovláda a uľahčuje prácu lekárom, ošet-
rovateľom, ale najviac pomáha pacientom. 
Dá sa nakláňať až pod uhlom 32 stupňov, 
jej kostra je zo ľahčeného fúkaného ume-
lohmotného materiálu, ktorý je bez zva-
rov a nedržia sa na nej baktérie spôsobujú-
ce nozokomiálne infekcie. Lôžko je vhodné 
aj pre pacientov s respiračnými kompliká-
ciami či pacientov po úrazoch, operáciách 
a pacientov v komatóznych stavoch. 
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Na obrázku je Ing. Ivan Veselý, riaditeľ výstav Incheby, pred spoločným stánkom 
SHR, Slovak Crohn Clubu a Slovenského zväzu scleosis multiplex spolu s prezi-
dentom SHR, Ivanom Sýkorom.

Non-handicap, Slovmedica a Dentálne dni 2013

Tri výstavy, jeden spoločný cieľ
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Širokú verejnosť zaujal aj európsky 
projekt „Zdravá škôlka“, ktorý tiež získal 
cenu Zlatá Incheba. Vystavovateľ: Europ-
ská asociace pro fototerapii CZ,SK, PL, 
USA projekt obohatila o tvorivú a vzdelá-
vaciu súčasť. Uskutočňuje sa v spolupráci 
s Lekárskou fakultou UK a Nadačným 
fondom spoločnosti Biotherapy Slo-
vakia, s.r.o. v bratislavskej materskej škole 
s cieľom uplatňovať a upevňovať návyky 
zdravého životného štýlu detí predškol-
ského veku. Ako nám prezradila mana-
žérka projektu, Ľudmila Kardošová, bý-
valá učiteľka materskej školy: „Často som 
navštevovala kolegyne v materských ško-
lách a videla som vysokú chorľavosť detí. 
Navštívila som aj pediatričku, ktorá potvr-
dila, že niekedy treba postupne predpiso-
vať deťom aj dva-tri druhy antibiotík, kým 
sa dosiahne vyliečenie. Už vyše 10 rokov 
pôsobím v oblasti bioterapie a zistila som, 
že bioterpia je výborná vec aj pre chorľa-
vejúce deti. A tak som začala spolupraco-
vať na projekte Zdravá škôlka, ktorý zaští-
tilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Po 
ročnom zhodnotení realizácie projektu 
v materskej škole, sme zaznamenali veľmi 
pekné výsledky. Až 85 percent detí, kto-
ré boli predtým často choré, prestalo tr-
pieť ochoreniami z prechladnutia, aj bez 
užívania antibiotík. Dosiahli sme to vďaka 
využívaniu biolampičky“. Malá bioampa 
sa vloží do otvoru v plyšovej hračke a za-
pne. Dieťaťu sa priloží na hrudníček na ur-
čitý čas, napríklad, keď popoludní odpo-
číva. Ide o jednoduché, ale účinné rieše-
nie pre deti i dospelých pomocou prístro-
ja Biostimul, biolampy novej generácie 
pri využívaní veľmi účinnej aplikačnej me-
tódy Fotonyx. Aplikácie metódy Fotonyx 
majú veľmi dobrý vplyv na imunitný sys-

tém človeka. Ide o využitie 99 percent po-
larizácie monochromatického viditeľné-
ho svetla a unikátnych technológií, kto-
ré sa dajú využiť na prevenciu rozličných 
chorôb, aj na podporu regenerácie orga-
nizmu. Táto metóda pôsobí i protizápalo-
vo a tiež proti bolestiam. Potvrdila nám to 
aj Anna Klinková zo spoločnosti Biothe-
rapy Slovakia, s.r.o. Aj ďalšie vystavené 
výrobky tejto spoločnosti získali cenu Zla-
tá Incheba.

Na výstave Non-handicap sme oslo-
vili i riaditeľa výstav Incheby, Ing. Ivana 
Veselého. Na otázku: Koľko vystavova-
ných produktov získalo tohto roku oce-
nenie, sme dostali prekvapivú odpoveď: 
„Do súťaže Zlatá Incheba sa tohto roku pri-
hlásilo vyše dvadsať vystavovateľov. Z nich 
sme už v prvý deň výstavy na slávnostnej re-
cepcii ocenili dvanásť. Ďalších za zaujíma-
vé výrobky a produkty sme ocenili na druhý 
výstavný deň. Medzi ocenenými bolo veľa 
praktických produktov, ktoré sa zakrátko za-
vedú do praxe a jeden exponát bol aj zo Že-
lezníc SR. Ťažko povedať, ktorý výrobok je 
ten najlepší. Sú to výrobky s veľmi širokým 
zamerním. Od výživových doplnkov, ktoré 
mnohí potrebujeme v staršom veku, až po 
rôzne mechanické vozíky, zdviháky a zaria-
denia pre telesne postihnutých.Tohto roku 
je vystavených až 8 typov áut pre zdravot-
ne postihnuté osoby. Sú tu aj dvaja vystavo-
vatlia z Česka ponúkajúci pre postihnutých 
úpravy áut, plošiny a niektoré sú z nich sú 
tiež medzi ocenenými“.

Na výstave Non-handicap sa nachá-
dzal aj stánok Slovenskej humanitnej 
rady, spoločný so Slovak Crohn Clu-
bom a Slovenským zväzom sklerosis 
multiplex, ktorý tiež navštívil aj Ing. I. Ve-
selý. Pristavili sme aj pri stánku Únie ne-

vidiacich a slabozrakých Slovenska a pri 
s ním súvisiacom stánku spoločnosti Ty-
flocomp, aby me sa spýtali na novinky 
pre slabozrakých. Pán Jaroslav Mamoj-
ka nám ochotne porozprával o najnovšej 
elektronickej stolovej čítacej lupe, kto-
rá má dve funkcie. S pomocou prvej sa 
zväčšuje písmo a pomocou druhej sa číta 
predloha v slovenkom jazyku, ale môže 
sa nastaviť aj na čítanie v angličtine, fran-
cúzštine, nemčine, poľštine i maďarčine. 
Na jej ovládanie sa používa dotykový dis-
play. Zväčšenie sa nastavuje v ľavej časti 
pod displayom a je možné až 85-násob-
né zväčšenie oproti klasickej predlohe. 
Ďalej sa dá na nej nastaviť hlasitosť, rých-
losť hlasu a rôzne farebné z motívy, naprí-
klad: motív vysokého kontrastu, pričom 
sa môže zmeniť pozadie a popredie ob-
razu alebo písma, môže sa nastaviť rámik, 
ktorý zdôrazní aktuálne čítné slová a vý-
razy sa dajú zobrazovať aj bez vysokého 
kontrastu. Do tejto lupy sa dá ukladať na-
čítaný text a zrakovo postihnutá osoba si 
text môže následne aj vyvolať. Ukladať 
texty a obrázky možno na USB kľúč a pa-
mäťovú kartu. Zariadenie je určené na čí-
tanie kníh a časopisov, prípadne učebníc. 
Užívateľ môže pomocou čítacej lupy lúš-
tiť krížovky, písať listy...

 Počas výstav sme sa zúčastnili aj na 
odbornom seminári Národnej rady ob-
čanov so zdravotným postihnutím 
(NROZP), na ktorom nás zaujala, okrem 
iného, aj prednáška Lýdie Brychtovej 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR o novele vládou schváleného Zá-
kona o sociálnych službách. To však už je 
téma na iný príspevok. 

Margita Škrabáková,
Snímka: autorka

Radiocare je krém urèený k prevencii 
dermatitídy vyvolanej rádioterapiou.
Krém obsahuje výťažok sekrétu slimáka 
Cryptomphalus Aspersa so silnými 
regeneraènými a ochrannými úèinkami.

Radiocare krém je urèený aj na lieèbu 
popálenín (bez poškodenia kožného krytu), 
napr. pri kontaktných popáleninách (horúce 
predmety, invazívne rastliny), po nadmernom 
slnení (nie však ako opa¾ovací ochranný krém).

Radiocare krém má tieto vlastnosti: 

 chráni pokožku pred rádiodermatitídou
 lieèi popáleniny I.stupòa
 má silné regeneraèné úèinky
 upokojuje a vyživuje poškodenú pokožku

Radiocare krém 150 ml.
Ochraòuje a regeneruje pokožku

po agresívnej rádioterapii.

Výrobca:
Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A., Španielsko

Dovozca:

Žiadajte v lekáròach.

Dermatologicky testované.
Viac informácií na www.radiocare.sk
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Nezisková organizácia Cen-
trum pre filantropiu v septembri 
tohto roku v 2. ročníku projektu 
ReŠtart Slovensko opäť pomáha 
spoločnosti riešiť akútne problé-
my prostredníctvom funkčných 
webových a mobilných riešení. 
Centrum pre filantropiu od roku 
2002 prispieva k rozvoju občian-
skej spoločnosti a kultivácii dar-
covstva na Slovensku.

Vlani prinieslo Centrum pre filan-
tropiu na Slovensko pilotný projekt 
pochádzajúci z americkej neziskovej 
organizácie TechSoup Global. Do 
1. ročníka jeho realizácie sa zapojilo 
37 súťažiacich a 7 finalistov so svoji-
mi projektami výrazne prispelo k rie-
šeniu viacerých problémov v spo-
ločnosti. Webové stránky Otvore-
né súdy (www.otvorenesudy.sk) 
urobili transparentným pohľad na 
slovenské súdnictvo. Čierna listi-
na neprijateľných zmluvných pod-
mienok poskytla rýchlu kontrolu 
spotrebiteľskej zmluvy a upozorni-
la na neférové podmienky (www.
okospravodlivosti.sk). UniValue 
umožnilo hodnotiť kvalitu výuč-
by vysokoškolských pedagógov 
(www.univalue.sk). Aplikácia „Par-
kujem ako debil“ zase dala mož-
nosť nahlasovať nesprávne par-
kujúcich vodičov na stránku  
www.parkujemakodebil.blogspot.
sk cez mobilný telefón. O úspešnosti 
týchto i ďalších projektov svedčí vy-

soká návštevnosť uvedených webo-
vých stránok a veľké počty stiahnutí 
aplikácie. Viac o informácií o jednot-
livých projektoch možno nájsť na 
www.restartslovensko.sk.

„Minulý rok bol pre nás akoby 
krok do neznáma – a ohlas verejnos-
ti bol nad naše očakávania. Preto sme 
sa do projektu pustili aj tento rok. Na 
Slovensku máme obrovský potenci-
ál vo využívaní energie a záujmu i ná-
padov ľudí zlepšovať svet vôkol nás a 
ReŠtart Slovensko je nástrojom presne 
na tento účel“, povedal riaditeľ Cen-
tra pre filantropiu, Boris Strečan-
ský. A keďže 2. ročník súťaže prináša 
viaceré novinky, dodal: „V tomto roč-
níku, okrem tradičných tém: efektívne 
nakladanie s verejnými prostriedkami 
či zvyšovanie transparentnosti vo ve-
rejnom živote pribudli i témy podpo-
ry sociálne znevýhodnených komunít 
a multikultúrneho spolunažívania“. 

Súťaž je tento rok prepoje-
ná s portálom Ľudiaľuďom a pri-
hlasovanie nápadov sa uskutočni-
lo na stránke restart.ludialudom.sk. 
„Tohtoročný Reštart odštartuje na pr-
vom Kick off meetingu v Bratislave, 23. 
septembra. Tam predstavíme samot-
nú súťaž, jej priebeh a pravidlá, pre-
zentovať sa budú aj minuloroční fi-
nalisti, budú hovoriť o svojich úspeš-
ných projektoch“, povedal projek-
tový manažér súťaže, Miro Lacko. 
Organizátori súťaž rozdelili na dve 
kolá. V 1.  ole, od 23. septembra 

do 22. októbra, bolo prihlasovanie 
projektov. Zároveň verejnosť moh-
la odporučiť porote projekty do už-
šieho výberu, kam postúpi polo-
vica z prihlásených nápadov s naj-
vyšším počtom takýchto doporu-
čení. „Z výberu projektov porota po-
tom vyberie 10 najlepších, o ktorých 
bude opäť rozhodovať verejnosť hla-
sovaním od 30. októbra do vyhlá-
senia konečných víťazov na záve-
rečnom Gala podujatí v decembri 
2013“, upresnil priebeh 2. kola súťa-
že Miro Lacko. Keďže cieľom súťa-
že je i prepojiť aktívnych ľudí, ktorí 
majú dobré nápady s tými, ktorí by 
ich dokázali v online prostredí zrea-
lizovať, CpF hľadá dobrovoľníkov 
z IT, komunikačnej a marketin-
govej oblasti, ktorí by boli ochotní 
pomôcť tímom s programovaním 
a technickou realizáciou. Na prepá-
janie dobrovoľníkov s predkladateľ-
mi projektov tento rok slúži webo-
vá stránka restart.ludialudom.sk,
kde sú projekty predložené. Tento 
ročník súťaže Reštart Slovensko re-
alizuje Centrum pre filantropiu vďa-
ka podpore z Islandu, Lichtenštajn-
ska a Nórska, v rámci programu: Ak-
tívne občianstvo a inklúzia, kto-
rý uskutočňuje Nadácia Ekopolis 
v spolupráci s Nadáciou pre deti 
Slovenska a nadáciou pre sociálne 
zmeny – SOCIA.

Zdroj: CPF
(mš)

Železnice Slovenskej republi-
ky zakúpili vyše 21 zdvíhacích plo-
šín, ktoré boli dodané do troch me-
siacov od účinnosti kúpnej zmluvy 
z 25. júla 2013. To znamená, že na 
17 železničných staniciach ich majú 
mať už od 25. októbra tohto roku 
pre cestujúcich občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 

Po jednej zdvíhacej plošine budú 
mať k dispozícii na železničných sta-
niciach: v Banskej Bystrici, v Bratisla-
ve – Novom Meste, Bratislave – Petržal-
ke, Devínskej Novej Vsi, Galante, Novom 

Meste nad Váhom, Piešťanoch, Prievi-
dzi, vo Vrútkach, Leviciach, Podhájskej 
a v meste Humenné a po dvoch no-
vých zdvíhacích plošinách budú mať v 
Bratislave na hlavnej stanici, Žiline, v Po-
prade – Tatry, Trnave a Košiciach. 

Ďalších 24 nových zdvíhacích plo-
šín bude dodaných postupne, až po 
vykonaní stavebných úprav v želez-
ničnom koľajisku. Po vykonaní tých-
to úprav Železnice SR vyzvú dodáva-
teľa na dodanie plošín a ten ich má 
dodať do 28 dní od výzvy. Tento krok 
v odstraňovaní bariérovosti významne 

uľahčí cestovanie vlakom najmä vozič-
károm a odstráni kompikovanosť ces-
tovania mnohým zdravotne ťažko po-
stihnutým ľuďom. O zavedení ďalších 
zdvíhacích plošín na vlakových spo-
joch ŽSR budeme čitateľov včas in-
formovať. Súčasne VYZÝVAME čita-
teľov, najmä vozičkárov, aby nám 
napísali o svojich skúsenostiach 
z  cestovania verejnými dopravný-
mi prostriedkami: vlakom, autobu-
som, električkou a tak ďalej.

(mš)
Zdroj: ŽSR

Aktuálne: Online riešenia pre offline problémy 

Nové zdvíhacie plošiny uľahčia cestovanie vozičkárom

Projekt ReŠtart Slovensko

Dobrá správa pre zdravotne postihnutých
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Hoci nevidia, nesmú byť neviditelní
Riport: Biela pastelka vyšla do ulíc dvanásty raz

Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska pripravila 25. septembra tohto 
roku už 12. ročník verejnej zbierky Biela 
pastelka a kampaň, cieľom ktorej je po-
môcť ľuďom so zrakovým postihnutím 
viesť samostatný a nezávislý život. Ten-
toraz bola zameraná aj na nezastupitel-
ný význam prevencie a  možnosti kom-
penzácie zrakového postihnutia. 

V hlavný deň zbierky 25. septem-
bra dobrovoľníci v bielych tričkách s lo-
gom zbierky chodili po uliciach a náme-
siach vyše dvesto miest a obcí a za sym-
bolické 1 euro ponúkali plastové spinky 
so zobrazením bielej pastelky. (Prispieť 
do zbierky však možno až do konca 
tohto roka ešte i zaslaním SMS správy 
v sume 2 eurá na číslo 820. Zbierku po-
volilo Ministerstvo vnútra SR od 1. júla do 
31. decembra 2013). Nemožno nespome-
núť podujtie ÚNSS na Hviezdoslavovom 
námestí, počas ktorého účastníci lúšti-
li nadrozmernú, najväčšiu krížovku v his-
tórii SR o rozmeroch 4,40x4,13 metra ne-
tradičným spôsobom za účasti hudby v 
podaní vystupujúcej kapely. Pozvaní hu-
dobníci hrali známe hudobné melódie a 
moderátori tohto sprievodného progra-
mu, Petra Bernasovská a Ľudovít Ja-
kubove – Mravec, vyzývali prítomných 
na hádanie jednotlivých slovíčok krížov-
ky súvisiacich s práve znejúcou populár-
nou hudbou. Správnym vylúštením krí-

žovky sa dosiahol rekord, ktorý potvrdil 
aj dohliadajúci komisár Igor Svitok z or-
ganizácie Slovenské rekordy vypísaním 
certifikátu. Certifikát prevzala zástup-
kyňa spoločnosti Bayer, Lele Zemano-
vá, pretože táto spoločnosť podporila 
myšlienku nadrozmernej krížovky. Správ-
ne vylúštenie tajničky spoločnými silami 
účastníkov podujatia sa udialo za nece-
lú hodinu, počas ktorej hádajúci dospe-
li k správnej odpovedi na otázku: Čo sa 
skrýva v tajničke? Bolo to slovo MAKU-
LA, rozlúštené v doteraz najväčšej krížov-

ke na Slovensku. Teraz sa už čaká na zápis 
tejto zaujímavej krížovky do Slovenskej 
knihy rekordov.

A prečo práve MAKULA? Ako vysvetli-
li moderátori, nebola to náhoda. Tvorcovia 
krížovky, krížovkári J. Farkaš a J. Polák tak 
upozornili verejnosť na VPDM. Je to skrat-
ka očného ochorenia, ktoré sa volá: ve-
kom podmienená degenerácia maku-
ly, čiže žltého telieska vo vnútri oka, ktorá 
môže postihnúť najmä ľudí vo veku 50 ro-
kov a viac. Neliečenie VPDM končí úplnou 
slepotou. Na toto ochorenie trpí štvrť mi-

V Hlavný deň Bielej pastelky 25. septembra vystúpili aj nevidiaci speváci. Me-
dzi nimi je aj známy spevák Maroš Bango. V jeho podaní zneli známe populárne 
piesne celým námestím.

Na obrázku v strede vľavo je Lele Zemanová zo spoločnosti Bayer a pri nej Ivana 
Potočňáková, riaditeľka ÚNSS pri prevzatí certifikátu najväčšej krížovky od ko-
misára spoločnosti Slovenské rekordy, Igora Svitka (vpravo).

Na obrázku mamička troch detí, Barbo-
ra sa chystá na odborné vyšetrenie svoj-
ho zraku. Pred vyšetrením v rozhovore 
s lekárkou pri stánku ÚNSS na Hviezdo-
slavovom námestí v Bratislave.
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Nevidiaci patria k najzraniteľnejším
Svetový deň bielej palice, 15. október, si pripomenuli na cestách v 45 mestách SR

Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska a Prezídium policajného 
zboru (PPZ) aj tohto roku pripravi-
li celoslovenské dopravno-výchovné 
podujatie s cieľom zvýšiť povedomie 
vodičov o význame bielej palice, po-
môcky ľudí so zrakovým postihnutím. 
Záštitu nad podujatím prevzal minis-
ter vnútra SR, Robert Kaliňák. 

Ako nám povedal Ing. Igor Haruš-
ťák, z oddelenia prevencie architektoni-
kých a dopravných bariér Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS): 
„Vodiči si nás často nevšímajú a pred prie-
chodom nám veľakrát nezastavia. Veľmi 
nebezpečné je to vtedy, keď je dvojprúdo-
vá cesta a keď pred priechodom nám auto v 
prvom cestnom prúde síce zastaví, ale v dru-
hom prúde nie. To je nebezpečné pre každé-
ho chodca, ale pre nevidiaceho dvojnásob-
ne“. Nebezpečenstvo kolízie vzniká aj vte-
dy, ak vodič parkuje na ceste, príliš blízko 
priechodu pre chodcov. Aj k takejto situ-
ácii sa vyjadril plk. JUDr. Ľubomr Ábel, 
viceprezident Policajneho zboru SR: „To je 
presne tá situácia, ktorá vytvára kolíziu, pre-
tože prichádzajúci vodič vlastne nevidí časť 
priechodu pre chodcov a ak chodec do prie-
chodu vstúpi, zasa nevidí vodiča na prichá-
dzajúcom vozidle. To je typický prípad na to, 
aby sa priestupok hlásil policajnej hliadke 
a riešil. Najzraniteľnejšími účastníkmi cest-
nej premávky sú predovšetkým chodci, kto-
rí nie sú chránení tak, ako ostatní účaastníci 
cestnej premávky, o to viac sú zraniteľní prá-
ve slabozrakí a nevidiaci chodci“.

Ako sme sa dozvedeli na PPZ, za 9 
mesiacov tohto roku zaznamenali 794 ne-
hôd, kde jedným z účastníkov bol chodec. 
Z tohto počtu sa 205 nedôd stalo na prie-
chode, 4 v blízkosti a 586 mimo priecho-
du na cestách. O život pri týchto nehodách 
prišlo 39 chodcov. Pre porovnanie, za rov-
naké obdobie minuléno roka sa stalo 929 
nehôd s účasťou chodcov. Z toho na prie-
chode 279 nehôd, tri nehody v blízkosti 
a 653 nehôd mimo priechodu. Vlani za to 
isté obdobie v dôsledku dopravnej neho-
dy vyhaslo 46 životov chodcov. Preto 15. 10. 
aj tohto roku počas Dňa bielej palice ne-
vidiaci ľudia na cestných priechodoch v 45 

mestách Slovenska s bielou palicou dá-
vali signál vodičom, aby pred priecho-
dom zastali. Niekoľko desiatok metrov za 
priechodmi v mestách každého kraja stá-
li policajné hliadky a vodičov, ktorí nevidia-
cemu nedali prednosť, poučili o priestupku 
a odovzdali im informačný leták s vysvetle-
ním významu a funkcie bielej palice, kto-
rá signalizuje, že vodič musí zastaviť, preto-
že ide o bezpečnosť chodca, ale aj vodiča. 
Ako sa ukázalo, zo 7 380 vodičov na hliad-
kami sledovaných cestách nezastavilo na 
priechodoch pre chodov nevidiacemu fi-
gurantovi 1 685 vodičov. (mš)

Snímka: autorka

lióna obyvateľov Slovenska a 12 miliónov 
Európanov. Účastníci podujatia si pri prí-
ležitosti Dňa bielej pastelky sa mohli nie-
len zabávať a počúvať príjené melódie, 
ale mohli si nechať aj odborne vyšetriť oči 
v stánku stojacom pri pódiu na Hviezdo-
slalovom námestí. 

„Biela pastelka pomáha nevidiacim 
vrátiť sa do života. Aj vďaka podpore dar-
cov a výnosu verejnej zbierky môžeme 
klientom so zrakovým postihnutím bez-
platne poskytovať špeciálne kurzy sociál-
nej rehabilitácie. Naučia sa na nich chôdzi 
s bielou palicou, orientácii v priestore či se-
baobsluhe“, hovorí Ivana Potočňáková, 
riaditeľka ÚNSS. 

Vo viacerých mestách nechýbali ani 
informačné stánky, v ktorých sa návštev-
níci dozvedeli o činnosti únie, kompen-

začných pomôckach pre nevidiacich 
a slabozrakých i možnostiach preven-
cie. V Bratislave, Banskej Bystrici a Prešo-
ve oční lekári ponúkali bezplatné vyšet-
renie očného pozadia ľuďom starším než 
50 rokov, ktoré môže odhaliť vekom pod-
mienenú degeneráciu makuly (žltej škvr-
ny oka). Toto ochorenie je najčastejšou 
príčinou úplnej straty zraku vo vyššom 
veku. V hlavnom meste na Hviezdoslavo-
vom námestí sa už predpoludním usku-
točnil aj Koncert Bielej pastelky, na kto-
rom vystúpilli: Martin Harich, kapela Bu-
kasový Masív, Marián Greksa, známy 
nevidiaci spevák Maroš Bango, nevidia-
ci raperi NH6 a iní. Podujatie moderovali 
aj: Danica Matušová, Juraj Hrčka a Ro-
man Bomboš. Viac informácií o koncerte 
je k dispozícii na www.bielapastelka.sk. 

Generálnym partnerom verejnej 
zbierky Biela pastelka 2013 je spoločnosť 
Novartis. 

„Zrak považujeme za samozrejmú súčasť 
života. Niekedy však nevidíme na ľudí, ktorí 
našu pomoc potrebujú. Zmeňme to. Pomá-
hajme ľuďom, ktorí dokážu vidieť aj bez očí“, 
povedal o spolupráci MUDr. Zsolt Kajtor, 
generálny riaditeľ spoločnosti Novartis.

Viac informácii o verejnej zbierke Bie-
la pastelka a koncerte sa dozviete na inter-
netovej stránke: bielapastelka.unss.sk.

Margita Škrabálková
snímky: autorka

Obrázok na titulnej strane je sním-
ka zo sprievodného podujatia – lúšte-
nia najväčšej krížovky na Hviezdosla-
vovom námestí v Bratislave.

Ukážka nebezpečnej a neprehľadnej situácie na cestnom priechode pre nevidia-
ceho, aj vodiča.
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Liga za duševné zdravie pre deti
Zippy‘s friends – Dobré dušev-

né zdravie detí pre život – Taký je ná-
zov medzinárodného programu, kto-
rý sa v súčasnosti uskutočňuje v 28 kra-
jinách sveta a ktorý vytvorila britská 
organizácia Partnership for Children. 
Program sa zameriava na podporu du-
ševného zdravia detí. Slovenská orga-
nizácia - Liga za duševné zdravie (LDZ) 
ho prvýkrát realizuje na Slovensku, za-
tiaľ pilotne v Bratislavskom a Trnav-
skom samosprávnom kraji, na 20-tich 
základných a materských školách od 
júla 2013 do júna 2014. 

Do projektu sa zapája aj Fakulta zdra-
votníctva a sociálnej práce Trnavskej 
unvierzity, ktorá má na starosti evaluáciu 
projektu a tiež nórska partnerská organi-
zácia Voksne for Barn, ktorá vyškolí tré-
nerov. Tí budú ďalej školiť slovenských uči-
teľov. Jeden z hlavných dôvodov spolu-
účasti (participácie) LDZ na tomto projek-
te je skutočnosť, že dobré duševné zdravie 
je našou spoločnou prioritou a má vplyv 
na celkovú kvalitu života detí. „Ak naučí-
me deti zvládať náročné situácie, vybrať si 
spôsob reakcie, rozpoznávať a vyjadrovať 
svoje emócie v ranom veku, budú lepšie 
pripravené čeliť problémom v počas do-
spievania (adolescencie) a dospelosti“, do-
dala MUDr. Alexandra Bražinová, ktorá 
sa zaoberá týmto projektom. 

Zámerom tohto programu je podpo-
ra duševného zdravia, ktorú chceme do-
siahnuť pomocou posilnenia sociálnych 
zručností a zdravých emocionálnych pre-
javov detí vo veku 5-7 rokov. Liga za du-
ševné zdravie sa zaviazala v rámci progra-
mu vyškoliť učiteľov vybraných mater-
ských škôl a učiteľov na prvom stupni zá-
kladných škôl. Úvodné školenie bude pe-
dagogickým pracovníkom poskytnuté 
zdarma, rovnako ako aj učebné materiá-
ly – tieto školenia a materiály sú zabez-
pečené a hradené našou organizáciou 
Liga za duševné zdravie (LZD). Vyškole-
ní učitelia absolvujú s deťmi počas vyučo-
vacích hodín 24 lekcií vpriebehu 6 až 10 
mesiacov (podľa individuálnych možnos-
tí školy) v tomto školskom roku 2013/2014. 
Účasť školy nevyžaduje žiadnu finanč-
nú spoluúčasť ani znalosť anglického 
jazyka. Učiteľov bude po celý čas školenia 
metodicky podporovanť pri práci s deťmi 
Liga za duševné zdravie. V rámci lekcií sa 
vo forme hier a cvičení preberie celý ob-
sah programu Zippy’s Friends. Témy mo-

dulov sú nasledujúce: Pocity, Komuniká-
cia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vyspo-
riadanie sa so zmenou a stratou, Zvlá-
danie nových situácií.

V krajinách, kde tento program pre-
biehal na základných školách, poukazujú 
autori na veľmi pozitívne výsledky. Deti, 
ktoré absolvovali tento program, boli ku 
koncu komunikatívnejšie, lepšie vede-
li vyjadrovať svoje pocity, zvládať zá-
ťažové situácie, lepšie sa brániť pred 
šikanou, a podobne. Medzi najdôle-
žitejšie vyjadrenia patria komentáre ro-
dičov týchto detí, ktorí uvádzajú, že deti 
sú omnoho empatickejšie aj mimo školy 
a vedia samostatnejšie riešiť konflikty. 

Ako ďalej uviedla MUDr. Alexandra 
Bražinová, odborníčka na epidemioló-
giu duševného zdravia z Fakulty zdravot-
níctva a sociálnej práce Trnavskej univer-
zity, supervízorka projektu Zippy’s friends 
na Slovensku: „Rodičia a učitelia z krajín, 
kde program už skončil alebo sa súčasnos-
ti uskutočňuje, hovoria, že po jeho absol-
vovaní sú detí oveľa lepšie schopné spraco-
vávať a vyjadrovať emócie, ko aj riešiť kon-
flikty. Ukazuje sa, že program detí, ale aj 
učiteľov a rodičov zapojených detí zvyšu-
je mieru tolerancie a empatie, zlepšu-
je fungovanie detí v kolektíve a do veľkej 
miery pôsobí preventívne pred neskor-
šou možnou tvorbou predsudkov. Veľ-
mi sa tešíme, že máme možnosť prostred-
níctvom Ligy za duševné zdravie tento pro-
jekt realizovať na Slovensku, vďaka gran-
tu, ktorý sa nám podarilo získať z granto-
vej schémy EEA (Finančný mechanizmus 
EHP). Viac informácií o projekte nájdete na:  
http://www.partnershipforchildren.org.uk. 

Okrúhly stôl na háklivú tému
Ďalším projektom, s ktorým zača-

la LDZ už v apríli tohto roku, sú semináre 
s odborníkmi pod názvom Okrúhle sto-
ly. V  septembri (16.  9.) tohto roku sa 
uskutočnil seminár na háklivú tému: 
nočné pomočovanie detí. Na diskusii 
za okrúhlehym stolom v sídle Ligy za 
duševné zdravie sa zúčastnila pediat-
rička a nefrologička Andrea Černian-
ska, ktorá upozornila, že tento zdra-
votný problém sa stále tabuizuje, na 
škodu samotných detí , ktorých trápi 
tento problém aj po piatom roku žio-
ta a keď sa pomočovanie dieťaťa ne-
lieči, predlžuje sa a môže trvať aj v ob-
dobí dospelosti.

S pomočovaním detí sa stretáva-
me veľmi často. Veľkým problémom 
sa stáva okolo 5. roku, keď by už dieťa 
malo ovládať zadržiavanie moču. Na 
Slovensku trpí týmto ochorením až 45 
tisíc detí. Alarmujúce je, že iba približ-
ne 3 – 4 percentá z nich (čo predstavu-
je približne 1500 detí) sa lieči. Podce-
ňovanie a odďaľovanie liečby pomo-
čovania môže spôsobiť dieťaťu napo-
kon psychickú traumu na celý život. 
Preto je nesmierne dôležité nečakať 
a navštíviť detského lekára čo najskôr.

Každé dieťa sa vyvíja postupne 
a vlastným tempom. Kontrolovať vyprázd-
ňovanie moča najprv počas dňa sú väčši-
nou deti schopné už okolo 3. roku svojho 
života. Neskôr to dokážu už aj počas noci. 
Ak však to tak nie je a pomočovnie pretr-
váva aj po 5. roku žiota dieťaťa, hovoríme 
o primárnej nočnej enuréze – PNE.

Nočné pomočovanie (PNE) je po 
alergii druhým najčastejším problé-
mom detí. Prieskumami a zistilo, že noč-
ným pomočovaním trpia chlapci aj diev-
čatá, ale (častejšie sú to chlapci, ktorých 
trápi tento problém). Vyskytuje sa u 10 
– 15 percent detí starších ako 5 rokov a 
takmer u 2 percent adolescentov vo veku 
od 12 do 18 rokov. S vekom dieťaťa síce 
môže nočné pomočovanie ustúpiť, ale 
asi u 2 percent dospelých pretrváva. 
Nočné pomočovanie má aj genetickú 
predispozíciu. Ak sa prejavilo aspoň u jed-
ného z rodičov, je vyššia pravdepodob-
nosť, že sa bude vyskytovať aj u dieťaťa.

Príčiny vzniku PNE
Príčina vzniku nočného pomočovania 

je opradená dávnym mýtom. Veľa rodičov 

Na obrázku je bývalá riaditeľka LDZ 
SR, MUDr. Alexandra Bražinová.
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si myslí, že sa objavuje iba u detí, ktoré žijú 
v akejkoľvek psychickej nepohode (nezho-
dy v rodine, zlá atmosféra v školských za-
riadeniach a iné). Opak je však pravdou. 
Častokrát sa objaví u detí, ktorých detstvo 
je normálne a vcelku šťastné. 

„Príčina vzniku nočného pomočovania 
je fyziologická – ide o nedozretosť spojenia 
medzi mozgom a močovým mechúrom. 
Moč sa tvorí v obličkách a jeho množstvo 
riadi dôležitá látka v organizme (vazopre-
sín). V noci sa jej tvorí viac, a tým sa para-
doxne zmenší objem vyprodukovaného 
moču. Močový mechúr sa napĺňa pomalšie 
a nemusí sa v noci vyprázdniť. U detí s noč-
ným pomočovaním je často v noci nedo-
statočná vlastná tvorba vazopresínu. Ná-
sledne sa u takýchto detí vytvorí v noci veľa 
moču a močový mechúr sa preplní. Die-
ťa nie je schopné rozpoznať signály prepl-
neného močového mechúra a prebudiť sa 
na močenie. Výsledkom je, že sa vymočí do 
postele počas spánku, pričom tomu nie je 
schopné zabrániť vlastnou vôľou“, vysvet-
lila príčiny vzniku primárnej nočnej enu-
rézy MUDr. Andrea Černianska, MPH, 
detská nefrologička, z 1. detskej kliniky 
DFNsP v Bratislave. 

„Nedostatok tejto látky u detí starších 
ako 5 rokov vie lekár liečiť a dodať ju vo for-
me dezmopresínu na prekrytie obdobia, 
kedy si ju dieťa bude vedieť vytvoriť samo“, 
zdôraznila MUDr. Andrea Černianska.

Liečba PNE
Základom úspešnej liečby je návšte-

va detského lekára, ktorý zváži odosla-
nie dieťaťa na odborné vyšetrenie k det-
skému nefrológovi. Ten po anamnéze a 
vstupných vyšetreniach vylúči iné ocho-
renia močového ústrojenstva a navrhne 
spôsob liečby. Liečba PNE spočíva v šty-
roch základných pilieroch:

Správny pitný režim
Dôležité je zabezpečiť dieťaťu správ-

ny príjem tekutín – väčšinu tekutín by 
malo prijímať dopoludnia, po 17. hodine 
by už nemalo prijímať skoro žiadne teku-
tiny, poobede a večer je potrebné sa vy-
hýbať nevhodným nápojom a potravi-
nám: nápoje s obsahom teínu a kofeínu 
(kola, čierny čaj), sladené nápoje, korenis-
té, sladké a slané jedlá, polievky, kompó-
ty, ovocie a zelenina s vysokým obsahom 
vody (melón, uhorky), pozor treba dať aj 
na príjem „skrytých“ tekutín (napr. pri ve-
černom umývaní zubov).

Správny mikčný režim
Dieťa je potrebné naučiť na správny 

režim močenia (mikcia z latinčiny) počas 
dňa – základom je pravidelné močenie 
každé 2 – 3 hodiny, ísť na toaletu je ne-
vyhnutné pravidelne, aj tesne pred spán-
kom. Dieťaťu pomôže aj ukladanie na spá-
nok v pravidelnom čase.

Psychologická podpora
Základom je podpora dieťaťa po psy-

chologickej stránke –treba podporiť jeho 
sebavedomie a ubezpečiť ho, že sa neod-
lišuje od iných detí a pri dodržiavaní po-
kynov lekára je možné nad nočným po-
močovaním zvíťaziť.

Medikamentózna liečba
Ak sa pri liečbe neosvedčia režimové 

opatrenia, lekár navrhne aj medikamentóz-
nu liečbu. Pri tomto spôsobe liečby je, okrem 
správneho užívania lieku, dôležitá aj spoluprá-
ca s lekárom v tom, aby mal k dispozícii pres-
né údaje o objeme tekutín, ktoré dieťa prijalo 
a množstve moču, ktoré počas dňa vymočilo. 
Tieto údaje zbiera rodič spolu s dieťaťom po-
čas 4 dní a zaznamená ich do Pitnej a mikč-
nej karty, ktorú prinesie potom lekárovi.

Následky nočného pomočovania
Nočné pomočovanie je jeden z naj-

stresujúcejších problémov detí, ktorý 
môže ovplyvniť celý vývoj dieťaťa a nega-
tívne ho poznamenať na celý život. Deti 
samotné ho označili za tretí najstresujú-
cejší faktor po rozvode a hádkach rodičov.

„Pretrvávajúce pomočovanie vyvolá-
va v dieťati pocit hanby a strachu. Je zmäte-
né, nahnevané, depresívne, môže mať ťaž-
kosti aj pri komunikácii so svojimi kamarát-
mi a rovesníkmi. Ak sa mu nedarí nad ocho-
rením vyhrať, určite sa to odrazí aj na plnení 
si školských povinností. Pomočujúce sa deti 
majú nižšie sebahodnotenie a sebaistotu, 
veľakrát dokonca ešte nižšie než deti trpiace 
inými chronickými ochoreniami (napr. Cuk-
rovka)“, uviedla o následkoch nočného 
pomočovania na psychiku dieťaťa MUDr. 
Terézia Rosenbergerová, detská psy-
chiatrička, z 1. psychiatrickej kliniky UNLP 
v Košiciach a Lekárskej fakulty UPJŠ.

„Nočné pomočovanie môže viesť 
k frustrácii a stresu v celej rodine. Zaťažuje 
rodinu finančne (pranie a výmena posteľ-
nej bielizne) a obmedzuje jej sociálne akti-
vity v porovnaní s „inými“ rodinami (dovo-
lenky, výlety)“, povedala ďalej MUDr. Teré-
zia Rosenbergerová. 

Nočné pomočovanie je ochorenie, kto-
rého liečba je síce náročná a dodržiavanie re-
žimových opatrení je pre celú rodinu vyčerpá-
vajúce. Odmenou však všetkým rodičom pri 
dodžiavaní pokynov lekára je potom šťastné 
a spokojné dieťa. Preto netreba váhať, ale čím 
skôr navštiť detského lekára, aby dieťa čo naj-
menej trpelo a aby sa čo najskôr mohlo kaž-
dé ráno budiť v suchej postieľke. Viac infor-
mácií aj na stránke www.suchapostielka.sk, 
kde si, okrem množstva informácií, možno 
pozrieť aj edukačné video a poradiť sa s od-
borníkom v poradni.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

MUDr. Terézia Rosenbergerová, det-
ská psychiatrička, z 1. psychiatrickej 
kliniky UNLP v Košiciach.

Na obrázku je MUDr. Andrea Černianska, MPH, detská nefrologička, z 1. detskej 
kliniky DFNsP v Bratislave a Ing. Olga Valentová z Ligy za duševné zdravie
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Rozlúčili sme sa  
s Kamilom Vajnorským 

RNDr. Kamil Vajnorský, sa na-
rodil 26. marca 1940. Bol absolven-
tom Prírodovedeckej fakulty UK 
v  Bratislave, stredoškolským učite-
ľom a začiatkom 90–tych rokov pri-
jal výzvu stať sa predsedom Odbo-
rového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy (OZ PŠV SR). So svojimi spo-
lupracovníkmi sa mu po ôsmich ro-
koch podarilo rošíriť členskú zá-
kladňu OZ PŠV SR na vyše 80 tisíc 
členov. Svojou prácou predsedu OZ 
PŠV SR, aj ako viceprezidenta KOZ 
SR K. Vajnorský vytvoril základy, na 
ktorých OZ PŠV SR stavia dodnes.

Po odchode do dôchodku sa za-
čala ďalšia kapitola aktívneho verejné-
ho pôsobenia K. Vajnorského, keď ho v 
roku 2001 zvolili za predsedu Jednoty 
dôchodcov na Slovensku (JDS), ktorá 
je dlhoročným členom Slovenskej hu-
manitnej rady. O jeho spolupráci so 
SHR sa vyslovil Ing. Ivan Sýkora, pre-
zident SHR slovami: „S pánom dokto-
rom Vajnorským sme boli osobní priate-

lia. Úspešne sme spolupracovali pri rozvo-
ji SHR a zároveň aj JDS. Spoločne sme po-
máhali starším, aj zdravotne postihnutým 
ľuďom. Jeho bohaté skúsenosti, ktoré zís-
kal ako učiteľ, veľmi dobre využíval v pro-
spech starších ľudí“. Aj v posledných ro-
koch svojho života sa K.Vajnorský usilo-
val o rozvoj krajských, okresných a zá-
kladných organizácií JDS ako jej čestný 
predseda. Svoje celoživotné skúsenosti 
dobre zúročil i ako člen zboru porad-
cov ministra práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, ako aj ambasádor Eu-
rópskeho roka aktívneho starnutia 
a medzigeneračnej solidarity. Záslu-
hou K. Vajnorského sa v čase jeho pôso-
benia podarilo presadiť a udržať legis-
latívu, ktorá pomohla pri úprave vdov-
ských a vdoveckých dôchodkov, via-
nočných príspevkov a ďalších benefitov 
na udržanie prijateľnej sociálnej úrov-
ne dôchodcov. So svojimi spolupracov-
níkmi a v spolupráci s partnerskými mi-
nisterstvami sa mu podarilo z eurofon-
dov zabezpečiť finančné prostriedky 
na preškolenie funkcionárov JDS v elek-
tronickej gramotnosti a získať aj materi-
álne zabezpečenie pre túto oblasť. Ka-
mil Vajnorský zomrel 24. augusta tohto 
roku. V zosnulom sme stratili dobrého, 
srdečného, zodpovedného a obetavé-
ho kolegu a skutočného priateľa. Vďaka 
svojej múdrosti, taktu, charizme a pri-
rodzenej autorite bol mnohým ľuďom 
vzorom a obľúbeným pracovným, spo-
ločenským a ľudským partnerom. Aj to 
bolo podnetom, aby ho Ján Richter, 
minister práce, sociálnych vecí a ro-
diny ocenil začiatkom tohto roka re-
zortným vyznamenaním Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Zla-
tou medailou. S hlbokým zármutkom 
na neho spomíname a vyslovujeme 
úprimnú ľútosť nad jeho odchodom.

Pamätná  
medaila  
prezidentovi  
SHR 

Ing. Ivan Sýkora 
prezident SHR

Mgr. Eva Lysičanová 
riaditeľka Úradu SHR

Margita Škrabálková 
 za redakciu Humanity

Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., 
predseda Trnavského  
samosprávneho kraja udelil  
Ing. Ivanovi Sýkorovi, 
prezidentovi Slovenskej 
humanitnej rady v Trnave, 
3. októbra 2013 Pamätnú 
medailu k 150. výročiu príchodu 
vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie, za presadzovanie 
národných a kresťanských 
tradícií.
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Nové dobrovoľnícke centrum otvorené
Reportáž: 

V piatok, 13. septembra tohto roku 
začalo svoju oficiálnu činnosť Bratislav-
ské dobrovoľnícke centrum (BDC) kam-
paňou nadsadeného názvu: „Hľadáme 
dobrovoľných darcov orgánov“. V tento 
deň sa do dobrovoľníckych prác v Sta-
rej Tržnici zapojilo 43 dobrovoľníkov. 
Čistili okná, dlážku, zametali, odnáša-
li ťažký odpad, odlepovali staré nálep-
ky na bývalých výkladoch a spolu ve-
novali tržnici 178 brigádnických hodín. 
Poobede s Dadom Nagyom diskutovala 
asi desiatka dobrovoľníkov a dobrovoľ-
níčok z rôznych organizácií o tom, aké 
to je (obrazne povedané) darovať svoje 
srdce na oltár dobrovoľníctva. 

Ak by ste sa chceli stať dobrovoníkom, 
potrebujete na to spoľahlivé, pravdivé in-
formácie, aby ste sa mohli správne rozhod-
núť, komu budete pmáhať. Kde také in-
formácie získať? Ak napríklad, zastupuje-
te firmu a hľadáte dobrovoľníkov a efek-
tívny spôsob ako s nimi lepšie spolupra-
covať a vaša firma chce vytvárať zaujíma-
vý priestor na dobrovoľníctvo svojim za-
mestnancom a potrebuje zistiť ako na to, 
kde vám dajú správne informácie? Odpo-
veď znie: Pomôže Vám nové Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum (BDC). Vzniklo 
vďaka podpore Magistrátu Hl. Mesta Brati-
slavy, ktorý vytvoril podmienky, aby mohlo 

toto centrum trvale pôsobiť nielen v hlav-
nom meste, ale v celom Bratislavskom kra-
ji v prospech všetkých, ktorí majú výborné 
nápady ako uskutočniť potrebné veci a zá-
roveň im záleží i na rozvoji občianskej spo-
ločnosti.

BDC otvorili najmä s cieľom ponúkať 
veľa skvelých príležitostí tým, korí chcú byť 
užitoční ľuďom, ktorí potrebujú pomoc 
alebo chcú prostredníctvom dobrovoľ-
níckej činnosti získať nové pracovné skú-
senosti a možnosti urobiť niečo zmyslup-
né, hodnotné či vytvoriť zaujmavé dielo. 
Nie však pre peniaze, ale pre dobrý pocit 
hrdosti na vykonanú prácu, pre život „na-
plno“, pre príležitosť meniť svet k lepšie-
mu. Cenctrum chce zapájať a motivovať 
jednotlivcov i skupiny, skrátka širokú ve-
rejnosť nielen na prospech skvalitňovania 
prostredia, v ktorom žijeme, ale aj vytvárať 
priestor i na rozvoj dobrovoľníctva. 

Pre dobrovoľníkov pripravuje BDC i 
rozličné výhody a zľavy. Ponúka prehľad o 
organizáciách v Bratislave a Bratislavskom 
kraji, o ktorých vie, že s dobrovoľníkmi spo-
lupracujú a dokáže aj zistiť, akých dobro-
voľníkov práve potrebujú, dokáže poradiť 
mimovládnym organizáciám, ako s dobro-
voľníkmi spolupracovať, čiže: spája dobro-
voľníkov s oragnizáciami, ktoré ich potre-
bujú. Centrum hodlá dbať na to, aby boli 
organizácie s dobrovoľníkmi spokojní a na-
opak, aby boli spokojní aj dobrovoľníci.

Medzi prvými dobrovoľními, ktorí s 

zaslúžili o vyčistenie a prípravu interiéru 
Starej Tržnice na znovuotvorenie, nechý-
bali ani známe tváre ako napríklad: Mari-
án Greksa, Lukáš Latinák, Petra Nagy-
ová-Džerengová, námestníčka primá-
tora a spisovateľka a ďalší. V deň otvore-
nia sa popoludí mnohí dobrovoľníci prišli 
do starej tržnice predstaviť a porozprávať 
prítomným i svoje dobrovoľnícke zážitky 
a príbehy. Privítal ich primátor Milan Ftáč-
nik, aj Alžbeta Mračková, výkonná riadi-
teľka BDC, ktorá má takisto veľký podiel na 
vzniku BDC. Tí, ktorí nestihli prísť na otvo-
renie BDC, môžu osobne navštíviť kancelá-
riu BDC, ktorá sídli na Námestí SNP 25, zo-
pár metrov vľavo od hlavného vchodu do 
Starej Tržnice. Záujemci o dobrovoľníčenie 
môžu získať viac informácií na www.dob-
rovolnictvoba.sk, ako aj telefonicky na čís-
le: 0918 648 175. Svoje otázky týkajúce sa 
dobrovoľnícke činnosti možu aj napísať na 
e-adresu: info@dobrovolnictvoba.sk.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka a archív

3. obrázok obálky: Na otvorenie 
BDC prišlo veľa zástupcov mimovlád-
nych organizácií, aj Mgr. Michela Kubí-
ková, riaditeľka celoslovenskej nezisko-
vej organizácie Národný trust (vpravo), 
s cieľom získať a dlhodobo motivovať 
dobrovoľníkov k spolupráci.Na obrázku 
vľavo je dobrovoľníčka Národného trus-
tu, n.o., Ivana Janská.

Čistenie Starej Tržnice dalo dobrovoľníkom 13. septembra zabrať. (snímka archív)

Na obrázku je RNDr. Anna Harmatho-
vá, zástupkyňa Občianskeho združe-
nia EXIT.



program: Darujte Vianoce

darujme spolu
šťastie druhým

Viac informácií nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Vianoce by sme mali prežiť v kruhu svojich blízkych pokojne a šťastne. Nie každý 
má však tú možnosť. Ak poznáte niekoho, komu okolnosti nedopriali pekné sviatky, 
pošlite nám do 11. novembra 2013 váš nápad, ako mu urobiť krajšie Vianoce. 
Na vaše nápady v rámci programu Darujte Vianoce prerozdelíme 65 000 €.

svet okolo nás môže byť lepší
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