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Tradícia, výnimočnosť, solidarita
a tvorivosť zdravotne postihnutých detí
Cesta zo začarovaného kruhu
Podľa Organizácie spojených národov tvorí mladá generácia z celkovej svetovej populácie veľmi významný podiel. Z jej celkového počtu, každý piaty človek vo veku 15 až
24 rokov, čiže približne 18 percent
svetovej populácie, má na celý rok
na svoju obživu menej než jeden dolár a 45 percent z nich len dva doláre,
a to najmä v rozvojových krajinách.
Dostať sa z tejto nepredstaviteľnej
chudoby je ako dostať sa zo začarovaného kruhu, ktorý nedokážu pretrhnúť mnohí nielenže celý život, ale
ani celé generácie. Aj preto Valné
zhromaždenie OSN už roku 1999 vyhlásilo Svetový akčný program pre
mládež a svojou rezolúciou schválilo tiež Medzinárodný deň mladých,
ktorým je 12. august. Tohto roku bol
tento deň venovaný téme: „Mladí ľudia a odstránenie chudoby“.

Ak sa zamyslíme, pochopíme, že
tu nejde len od odstránenie materiálnej núdze, ale chudoby v najširšom
zmysle slova, všetkých jej podôb,
teda aj duchovnej. Odborníci sa nazdávajú, že jeden z najväčších zdrojov
chudoby tkvie v nezamestnanosti.
Nezamestnanosť je zdrojom vzniku
a prehlbovania sa aj novej chudoby aj
v postsocialistických krajinách strednej a východnej Európy, a teda aj na
Slovensku. Zlepšiť mieru zamestnanosti mladých vo veku 15 až 24 rokov,
znamená zvýšiť trvalú zamestnanosť až štvrtiny populácie sveta, čo
je veľmi náročná úloha. Prepodkladá
odstrániť bezdomovectvo, zlepšiť
epidemiologickú situáciu v oblasti
zdravia detí a mládeže, ale zlepšiť aj
starostlivosť o matky, rodiny s deťmi,
nielen medzi zdravými, ale aj zdravotne postihnutými a oslabenými, od-

strániť analfabetizmus a zvýšiť najmä
vzdelanosť mladej generácie a zlepšiť
tak podmienky na dôstojný život každého mladého človeka. Na neposlednom mieste to znamená tiež zlepšiť
podmienky mladých ľudí pre rozvoj
ich talentu. Práve o to sa snaží nemálo mimovládnych organizácií aj v SR.
Niektoré z nich sú členskými organizáciami Slovenskej humanitnej rady.
O práci a výsledkoch jedného z nich,
Občianskeho združenia Korytnačky,
ktoré bolo už osem rokov jedným zo
spoluorganizátorov výtvarnej súťaže
zdravotne postihnutých a handicapovaných detí , sa dozviete aj v nasledujúcich riadkoch tejto prílohy. Jej obsah
dokazuje, že aj zdravotne postihnuté
deti a deti zo znevýhodneného prostredia, predstavujú ohromný potenciál pre rozvoj spoločnosti a zároveň
cestu preč zo začarovaného kruhu
chudoby.
Margita Škrabálková

Ináč nadané deti
Na Slovensku, tak ako inde vo
svete, sa mnohé deti nemôžu tešiť zo svojho zdravia. Majú však
právo na vzdelanie a sú, niektoré
plne a iné čiastočne, ale predsa
vzdelávateľné. Mnohé z nich príroda obdarila navyše aj veľkou dávkou talentu. Hoci zväčša navštevujú špeciálne základné školy, aj tam
môžu vyniknúť. Ich nadanie sa prejavuje v kreslení, či modelovaní, aj
keď majú, napríklad, slabší zrak, či
v recitovaní, speve, hre na hudobný nástroj, aj keď niektoré dobre
nepočujú...
Mávajú aj iné záľuby, vďaka ktorým
ich pozná svet a vďaka ktorým môžu
svet spoznávať: dokážu hrať divadlo,

pekne tancovať, vyšívať pekné vzorky
na plátno, upliesť šále, čiapky alebo
háčkovať, paličkovať, aj keď, napríklad
trpia Downovým syndrómom, či duševnou poruchou. Iným deťom sa zasa
viac darí pestovať prekrásne kvitnúce
rastlinky alebo upliesť košíky, hoci sú
odkázané na invalidný vozík. Mnohé
na vozíku dokonca úspešne športujú...
Skrátka, sú to ináč nadané deti.
Ich úsilie a odhodlanie zápasiť s nepriazňou spojenou s ich postihnutím
alebo chorobou, je často obdivuhodné. Zaslúži si povšimnutie rovnako
ako ich tvorivé nápady premenené
na malé umelecké dielka. Vďaka za to
patrí tým ich učiteľom, rodičom, súrodencom a priateľom, ktorí ich dokážu

Víťazný obrázok rybičiek, ktorého autorom
je Jurko Kiš zo Špeciálnej základnej školy vo
Zvolene.

vychovávať a pomáhať im tak, aby si
vedeli v živote poradiť s nežičlivosťou,
ktorá poznačila ich zdravie. Aby sa
dokázali ako treba, aj popasovať s ťažkosťami a nástrahami bežného života.
Ako sa im to darí, sa môžete dočítať
v nasledujúcich riadkoch, o tradičnej
celoslovenskej výtvarnej súťaži pre
zdravotne postihnuté deti.
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Mesiac detskej tvorby
V marci 1998 vyhlásil Slovenský
plynárenský priemysel, Združenie
Korytnačky a ďalší spoluorganizátori prvý ročník, dnes už významnej
celoslovenskej výtvarnej súťaže pre
hendikepované deti, Mesiac detskej
tvorby. Myšlienka súťaže sa zrodila
zo snahy podporiť tvorivosť a kreativitu i estetické cítenie detí s rozličným postihnutím.
Od zrodu súťaže stál na čele jej
poroty akademický maliar, profesor
Karol Ondreička. Od jeho úmrtia táto
súťaž nesie jeho meno. Ako významnému výtvarníkovi, grafikovi a ilustrátorovi mu ležala na srdci, rovnako
ako organizátorom súťaže, integrácia postihnutých detí do zdravej populácie. Tejto súťaži určenej deťom
nielen zo špeciálnych, ale aj nemocničných, integrovaných základných
škôl, detských domovov, domovov
sociálnej starostlivosti, zostávajú jej
mladí účastníci, školy i rodičia stále
verní, pretože deti telesne, duševne
i mentálne postihnuté dostali možnosť realizovať a rozvíjať svoj talent.
Rok čo rok sa môžu presvedčiť, že
vlastným pričinením sa môžu dopracovať k úspechu a zvíťaziť a neraz i prekročiť svoj tieň. Pri súťažení padajú bariéry, znovu sa získava
a upevňuje sebavedomie. Deti, ktoré si kedysi pripadali byť stratené, sa
stávajú partnermi a dôležitými členmi tvorivého tímu.
Do súťaže sa každoročne zapája tristo, niekedy aj viac škôl. Za osem

Obrázok koníka bol motívom na diplomy víťazov súťaže.

rokov prešlo rukami poroty až 35 tisíc
prác: výkresov, pláten, trojrozmerných
výtvarných diel. To by sa však nestalo,
nebyť múdrych a trpezlivých učiteľov
a vychovávateľov, vnímavých a milujúcich rodičov, starých rodičov a ľudí,
ktorí sa rozhodli týmto deťom pomáhať
prekonávať ich neľahký údel.
Vyvrcholením súťaže každý rok
bolo slávnostné vyhodnotenie spojené s ocenením mladých víťazov
z celého Slovenska, ktorí prišli vždy
v závere školského roka do hlavného
mesta (mnohí prvý raz), aby si prevzali diplomy i suveníry, ale aj pozvánky
na rekondičný pobyt. Mnoho zo zúčastnených súťažiacich detí pochádzalo zo sociálne slabých rodín a bola
to pre ne jedinečná príležitosť vidieť
hlavné mesto – Bratislavu a presvedčiť sa, že ich práce sa svetu páčia a že
je veľmi správne, že súťažili a budú
ďalej súťažiť.

lého Slovenska. Súčasťou hodnotenia
bola aj detská porota. Boli to stretnutia
na Bienále ilustrácií v Bratislave, počas
pobytu na Donovaloch a v Banskej
Štiavnici. Víťazné vybrané dielka mladých autorov dnes zdobia aj chodby
detských oddelení nemocníc a finančný
výťažok z aukcie – predaja detských výtvarných prác sa dostal do škôl, najmä
chudobnejších okresov Slovenska.

Prvé a najväčšie úspechy
Poštová známka: V roku 2004 obstál v konkurencii niekoľkých tisícov obrázkov Jurko Kiš zo Špeciálnej základnej
školy vo Zvolene s krásnym obrázkom
rybičiek. Stal sa víťazom v súťaži a jeho
výtvarné dielko sa v podobe oficiálnej
poštovej známky Slovensko 2005 stalo
známe snáď na celom svete.

Pohľady do minulosti

Predseda poroty Dušan Kállay ceny nielen udeľoval, ale tohto roku i cenu sám dostal. Stal sa držiteľom Krištáľového krídla za výtvarné umenie.
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Z jednotlivých ročníkov súťaže
vzišlo veľa pozoruhodných vecí. Napríklad, krásne pohľadnice, nálepky,
zošity, slovníčky, pexeso, kalendáre,
novoročné priania zdobené nenapodobiteľnými detskými orginálmi neopakovateľnej hodnoty. Veľa by o tom
vedel hovoriť profesor Dušan Kállay,
ktorý prevzal vedenie poroty ďalších
ročníkov tejto súťaže od roku 2003.
Dodajme, že nedávno nielenže ceny
udeľoval, ale aj sám cenu dostal: stal
sa čerstvým držiteľom Krištáľového
krídla za výtvarné umenie.
Celý tento súťažný projekt sprevádzali nezabudnuteľné filmové stretnutia. Zúčastnili sa na nich tisíce detí z ce-

Na obrázku je vtáčik Fuby, maskot paralympijského družstva SR.

Štefanovič z Bratislavy, ktorý v dušiach
divákov zarezonoval na výstave nezabudnuteľnou kresbou – Zhorený elektrikár. Do súťaže sa však zapojil aj inými
prácami. Doma má tisíce prác, zoradených podľa čísel. Nad jeho výtvarným
rastom bdel akademický maliar Miroslav Cipár. Ako víťaza výtvarnej súťaže
ho nominovali aj do detskej poroty na
Bienále ilustrácií Bratislava.

Ďalšie naj...
Najväčšia práca: Asi najväčšou
prácou, ktorá kedy do tejto súťaže
prišla, bol obrovský kráľovský komplex, ktorý autor stvárnil s výškou asi
2 metre a dĺžkou 3 metre.
Najmladší účastníci v súťaži Mesiac detskej tvorby majú len štyri roky.

Vtáčik Fuby: Zo súťaže Mesiac
detskej tvorby vzišiel aj maskot Slovenského paralympijského družstva, ktoré sa zúčastnilo na Zimných
paralympijských hrách v talianskom
Turíne. Autorkou vtáčika Fubyho,
ktorý sa stal námetom na celú reklamnú kampaň slovenských paralympionikov, je osemročná Denisa
Danielová zo Špeciálnej základnej
školy v Leviciach.
Obrázky pod farbami dúhy: Vydavateľstvo Perfekt v minulom roku
vypísalo literárnu súťaž poviedok pre
deti. Výsledkom bola knižka poviedok Poletíme za dúhou, ilustrovaná
kresbami detí, ktoré sa v uplynulých
ročníkoch zapojili do súťaže Mesiac
detskej tvorby. Všetky ocenené deti

si medzi svojimi cenami našli aj túto
krásnu knihu.
Prvý víťaz súťaže Mesiac detskej
tvorby: Jana Perháčová mala osem
rokov, keď sa stala víťazkou uvedenej
súťaže. Navštevovala Základnú školu
pre telesne postihnutých v Košiciach.
Narodila sa s ťažkým postihnutím rúk
a jednej nohy. Do súťaže sa zapojila
s obrázkom svojej rodiny. NamaľovaKorytnačka, symbol Združenia Korytnačky na
oceňovaní detí, víťazov Mesiaca detskej tvorby
nechýbala na žiadnom z ôsmich ročníkov tejto
súťaže.

Kľúčenka s rybičkami od J. Kiša sa predáva úspešne doteraz.

Poletíme za dúhou, to je názov knihy poviedok
s ilustráciami víťazných prác detí, ktorí uspeli
v súťaži Mesiac detskej tvorby. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Perfekt v roku 2005.

la ho jednou nohou. Pre cenu (Barbie
dom) si prišlo krásne, veselé a usmiate dievčatko.
Najmladší víťazi: boli to dvaja
4-roční škôlkári, ktorí si prišli prevziať cenu z rúk organizátorov. Túto
dvojicu z Materskej školy na Mišíkovej ulici v Bratislave najviac zaujal
novinár s mikrofónom a darčeky,
ktoré dostali.
Najstarší víťaz: Bol ním Roman

Najväčšia túžba: Detských túžob
bolo za osem rokov neúrekom. Nestačili by snáď ani tisíce metrov šnúry,
aby sme túžobné očakávania mohli
navliecť na pomyslený náhrdelník
dobrých skutkov. Deti z Detského domova vo Fiľakove túžili po ozajstnom
kamarátovi, pretože jeden, ktorého
stratili, im zomrel. Teraz majú nového
kamaráta – psíka Miťka.
Najznámejšia práca: Stal sa ňou
vtáčik Fubáčik, maskot Slovenského
paralympijského družstva.
Nadácia Pontis udeľuje každoročne
pod záštitou exprezidenta republiky
Michala Kováča, cenu Via Bona Slovakia za filantropiu. V tomto roku dostali
hostia na galavečere tejto spoločnosti
pri príležitosti udeľovania uvedenej
ceny i darček v podobe obrázku, ktorý
namaľovali práve malí výtvarníci do
súťaže Mesiac detskej tvorby.
Pripravila: mš
Snímky: autorka
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Čo priniesol ôsmy ročník súťaže
Mesiac detskej tvorby
Počas ôsmich rokov do tejto súťaže prišlo 35 tisíc výtvarných prác.
Z toho v tomto roku poslali deti, ku
ktorým osud nebol príliš štedrý, najviac, až 4900 prác z 357 špeciálnych
základných škôl, detských domovov,
nemocničných, sociálnych integrovaných i reedukačných zariadení
pre deti. O súťaž sa opäť zaslúžila
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu, ktorá poskytla 725
tisíc korún a Združenie Korytnačky.
Partnerskú podporu venoval súťažiacim aj Slovenský paralympijský
výbor a paralympijské družstvo, ako
aj Hlavné mesto SR Bratislava.
Aj keď v deň odovzdávania ocenení, 31. mája bolo dosť chladno, z prác
všetkých detí bola cítiť hrejivá, nezištná láska k deťom všetkých tých, ktorí
ich naučili takto krásne pracovať a tvoriť: kresliť, maľovať i modelovať.
Tento rok organizátori vyhlásili päť
kategórií súťaže: 1. Stopäťdesiat rokov
plynárenstva, 2. Zvieratká z rozprávok,
3. Návrh na maľovanku, 4. Môj obrázok
v knižke o vesmíre, 5. Janko Hraško. Deti
sú deti a najviac ich zaujala téma o zvieratkách z rozprávok. Na túto tému prišlo
najviac súťažných prác. Bola medzi nimi
aj čierna mačka, ktorú poslal do súťaže
žiak 3. triedy Janko Oračko, 10-ročný zrakovo postihnutý chlapec, ktorý navštevuje Základnú školu internátnu pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Prečo
si zvolil túto tému, spýtali sme sa ho a on
nesmelo poznamenal:
- Doma som sa s čiernou mačkou
od malička hrával. Bola mojou kamarátkou a asi nie je pravda, že mačka
prináša nešťastie, keď niekomu prejde cez cestu. Kreslil som ju veľa ráz.
U nás doma všetci pekne kreslia, aj
moji súrodenci. Stavili sme sa, kto
z nás vytvorí krajšiu mačku. A tú moju
sme potom poslali do súťaže.
V kreslení ho podporujú doma
rodičia a v škole učitelia i spolužiaci.
Verí, že raz namaľuje veľký nádherný
obraz. Dodajme, že práve čierna mačička Jankovi priniesla šťastie - získala
cenu Združenia Korytnačky.
Prišlo však veľmi veľa prekrásnych
kresieb. Všetky by si boli zalúžili slová
pochvaly, ale napísať naraz o všetkých
by bolo až príliš náročné. Náročné to
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Úspešné návrhy v podobe maľovanky vyšli aj v tlači.

mala aj porota pri ich vyhodnocovaní, hoci ju tvorili odborníci: profesor,
akademický maliar Dušan Kállay ako
predseda, Ing. Peter Kamenický a RNDr. Peter Kršjak, zástupcovia Nadácie
SPP, Zuzana Katrušinová zo Združenia Korytnačky, Helena Ondreičková,
učiteľka výtvarnej výchovy, manželka
bývalého, zosnulého predsedu poroty
a výtvarník Mgr. Miroslav Regitko.
Na oceňovaní však nechýbal ani
generálny riaditeľ SPP Miroslav Lapuník a Nadáciu SPP na slávnosti zastupoval predseda predstavenstva SPP,
Ing. Philip Boucly, ktorý povedal:

- Chcel by som vyjadriť vďaku
všetkým deťom, ktoré prispeli do tejto súťaže. Takisto by som rád vyjadril
vďaku všetkým, ktorí sa starajú o tieto
deti každý deň. Práve im adresoval aj
tieto slová:
- Všetko, čo pre tieto deti robíte, je
pre ne úžasným darom, ale aj pre nás
všetkých. Nadácia SPP uskutočňuje
svoju podporu súťaži pod troma heslami: „Tradícia, výnimočnosť a solidarita“.
Sme presvedčení, že finančné prostriedky, ktoré dávame na takéto podujatia,
nedávame jednosmerne. To, čo dostávame od vás naspäť, je stonásobne, aj

Obrázok z maľovanky od šiestaka Romana Gašpara.

tisícnásobne viac než to, čo dávame. Je
to tu vyjadrené krásnymi obrazmi, aj
krásnymi detskými úsmevmi, za ktoré
vám všetkým chcem poďakovať.
Prítomným na oceňovaní sa prihovoril aj generálny riaditeľ SPP Miroslav
Lapuník. Predovšetkým vyjadril svoj
obdiv a úctu tým, ktorí deti vedú k tvorivosti, usilovnosti, súťaživosti. Nezabudnuteľné boli aj jeho slová:
- Je to pre mňa veľmi silný emotívny zážitok, patrí k najväčším mojim zážitkom roka v práci a už teraz môžem
povedať, že sa teším na stretnutie s vami o rok.
Na oceňovanie prišiel aj predseda
Slovenského paralympijského výboru,
Ján Rjapoš, ktorý patrí tiež k oceneným,

Zástupca Predstavenstva Slovenského plynárenského podniku Philip Boucly pri odovzdávaní ocenenia .

Generálny riaditeľ SPP Miroslav Lapuník pri odovzdaní ocenenia.

1. 9. 2006 mu prezident republiky Ivan
Gašparovič udelil štátne vyznamenanie.
Samozrejme bola prítomná aj predsedníčka Združenia Korytnačky, Zuzana
Katrušinová, ktorej sme sa spýtali: Ako
hodnotíte tento, 8. ročník súťaže?
- Bol veľkolepý a výnimočný v tom,
že sa uskutočnil v krásnych, vynovených priestoroch bratislavskej radnice
aj vďaka tomu, že sme získali podporu
Magistrátu. Opäť som sa nesklamala,
pretože počet zúčastnených detí neklesá. To svedčí o tom, že máme pevné
miesto na školách medzi deťmi a pedagógmi a je to úžasný pocit. Prezradila
nám aj zaujímavú skúsenosť:
- Mnohé z detí, ktoré sme pozvali kvôli oceňovaniu, navštívili hlavné
mesto po prvý raz v živote. Tešili sa
zo všetkého. Hlavné mesto je pre nich
veľmi vzácne. Boli nadšené dokonca aj
z toho, že sa mohli odviezť v podchode

na pohyblivých schodoch. Momenty zo
slávnosti oceňovania sa im určite nadlho vryli do pamäti.
Oslovili sme napokon aj predsedu
poroty, profesora, akademického maliara Dušana Kállaya s viacerými otázkami: Predsedom poroty ste už viacero rokov a cez vaše ruky prešlo tisíce
súťažných výtvarných prác zdravotne
postihnutých detí a detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Vyrastú
z týchto detí, podľa vás, napriek zdravotnému postihnutiu, skutočne dobrí
výtvarníci, schopní umelci? D. Kállay sa
usmial a hneď nás ubezpečil:
- Myslím si, že mnohé z týchto detí
majú v sebe veľký talent, ktorý treba
nepochybne rozvíjať. Napríklad, spomeniem vlaňajšie súťažné práce o najkrajšie pexeso. Boli to práce na skutočne

Predseda poroty profesor, akademický maliar Dušan Kállay pri odovzávaní ocenenia.
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Malí „veľkí“ víťazi pred slávnostným prevzatím ocenení za výtvarné práce sú plní očakávania.

profesionálnej úrovni. Niektoré práce by
mohli smelo súťažiť s ilustráciami knižných titulov, ktoré na Slovensku vychádzajú. Alebo, tentoraz to boli maľovanky. Sú to zväčša kolektívne práce, ale aj
práce niekoľkých jednotlivcov. Medzi
malými autormi týchto prác sú dielka,
ktorých úroveň má z roka na rok stúpajúcu tendenciu. Čiže, môžem potvrdiť,
že ide o deti, ktoré sú nadané a šikovné.
Niektorých autorov súťažných obrázkov
už poznáme z predchádzajúcich rokov
podľa toho akým spôsobom kreslia
a už z toho vidieť, že je u nich prítomný
skrytý talent, na ktorom treba ďalej pracovať. Mnohí z nich už aj dostali ocenenia v predošlých rokoch, a preto sa im
tentoraz ocenenia neušli, ale sú to žiaci,

ktorí sa na súťaži zúčastňujú každý rok.
Nedalo nám nepýtať sa profesora D.
Kállaya ďalej: Spomínali ste zásluhu stovák neznámych učiteľov o rozvoj týchto
detí. Nazdávate sa, že aj výtvarná výchova týchto detí stojí a padá na učiteľoch
a vychovávateľoch, znela naša ďalšia
otázka. D. Kállay ochotne odvetil:
- Deti sú rôzne a aj kolekcie, ktoré do
súťaže prišli, mali vždy rôznu úroveň. Samozrejme, je to aj otázka ich odborného vedenia. Z niektorých škôl prichádza
vždy veľmi zaujímavá kolecia a je ťažko
z nej vybrať to najlepšie, lebo jedna práca je krajšia ako druhá. Je nám ľúto, keď
musíme z jednej školy vybrať jednu prácu. Z iných škôl zasa prichádzajú menej
zaujímavé kolekcie, ale v nich poznať
veľkú snahu pedagógov o rozvoj talentu dieťaťa. Všetkým učiteľom týchto detí

Žiačka Základnej školy z Rohožníka, Petronela Maszlagová preberá ocenenie z rúk predsedu poroty
profesora D. Kállaya v sprievode svojej učiteľky.

patrí neuveriteľná vďaka, za ich veľmi
veľké úsilie. Tento, ôsmy ročník je význačný tým, že má vzrastajúcu tendenciu. Ale čo je ešte dôležitejšie, do súťaže
sa zapája čoraz viac škôl. To znamená, že
táto súťaž sa už dostala do povedomia
celého Slovenska.
Boli sme právom zvedaví a položili
sme profesorovi D. Kállayovi ešte jednu
otázku: Naozaj niektoré víťazné práce
detí výjdu vo Vydavateľstve Pefekt aj
knižne?
- Teším sa, že vlani bolo vydané pexeso a tohto roku bude vydaná maľovanka.
Bol by som rád, keby v budúcnosti knižne vyšla nová knižka rozprávky o Jankovi Hraškovi s detskými ilustráciami z tejto súťaže. Bude to ťažké zostaviť takúto
knižku, ale verím, že raz ju vydáme.

Nechýbalo ani poďakovanie sponzorom a organizátorom súťaže za všetky deti.
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Pripravila: mš
Snímky: autorka

Milan Rúfus
O piatich trpaslíčkoch
Päť trpaslíčkov na májovej lúke
je tvoja dlaň, je tvoja dlaň.
Tá neúnavná svätá prostota
nad čiarou lásky, čiarou života,
hmýrenie sladké,
náruč rozovretá –
akoby šlo len o to
objímať
pominuteľné veci tohto sveta.
Päť trpaslíčkov na májovej lúke
je tvoja dlaň, je tvoja dlaň.
Kde sa ma dotkne, kde ma pohladí,
zaveje vánok.
Ako obklady
na smädnú kožu, kožu došľahanú
údermi hodín, čo napadali na ňu.
Päť trpaslíčkov po veciach sa túla.
A v každej škárke trafí do sluje.
Päť trpaslíčkov zlato doluje
v hlbine bytia.
Na svet velikých
jak lampôčky im svietia nechtíky.
Zorničky ranné,
dcérky úsmevu.
Jediný z nich mi stačí ku spevu.

Snímky víťazných obrázkov: archív Združenia Korytnačky.
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Listina víťazov 8. ročníka súťaže
Karola Ondreičku Mesiac detskej tvorby
Téma: 150 rokov plynárenstva
1. miesto: Branislav Vyrva, Domov
sociálnych služieb Kampino, Haanova
36-38, 851 04 Bratislava.

3. miesto: Erik Buček, Špeciálna základná škola, Záhradná 2, 977 01 Brezno.

Téma: Návrh na maľovanku
1. miesto: Anabela Szlovacseková,
Špeciálna základná škola, Partizánska
2, 058 01 Poprad.
2. miesto: Roman Gašpar, Špeciálna
základná škola, Sokolská 109, 960 01
Zvolen.
3. miesto: Petronela Maszlagová, Základná škola, č. 399, 906 38 Rohožník.

Téma: Môj obrázok v knižke o vesmíre

Branislav Vyrva získal 1. miesto v téme: 150 rokov plynárenstva. Navštevuje Domov sociálnych služieb Kampino v Bratislave.

2. miesto: Matúš Mitrík, Špeciálna
základná škola, Třebíčska 16, 066 01
Humenné.

1. miesto: Peter Bugata, Základná
škola s materskou školou, Vagonárska
1600/4, 058 01 Poprad.
2. miesto: Kristián Kudrík, Spojená
škola, Žilinská 51, 921 01 Piešťany.
3. miesto: Gabriel Dócza, Základná
škola, F. Rákociho 2, 946 03 Kolárovo.

Dievčatko v popredí - Michaela Hanáková
z Močenka pri preberaní ocenenia. Navštevuje Špeciálnu základnú školu v Šali. Získala
3. miesto v téme Janko Hraško.

Cena predsedu predstavenstva
Slovenského plynárenského priemyslu:
Marián Balco, Špeciálna základná škola internátna, Ďumbierska 15, 974 11
Banská Bystrica.

Cena predsedu poroty: Vladimír Lehotský, Ľubomír Považan, Špeciálna
základná škola internátna, Sládkovičova 24, 966 81 Žarnovica.

Téma: Janko Hraško
1. miesto: Soňa Mládková, Základná
škola s materskou školou, Pod hájom
967/29, 018 41 Dubnica nad Váhom.
2. miesto: Martin Grúň, Praktická
škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava.

Matúš Mitrík z Humenného pri preberaní diplomu a 2. ceny v téme: 150 rokov plynárenstva.

3. miesto: Katarína Tóthová, Domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých, Čulenova 3, 909 01 Skalica.

Téma: Zvieratká z rozprávok
1. miesto: Michaela Popovičová, Integračné zariadenie KOR-GYM, nezisková organizácia, 086 42 Hertník.
2. miesto: Danka Púčková, Základná
škola s materskou školou, Slovanská
23, 020 11 Púchov.
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Martin Grúň z Praktickej školy v Bratislave. Získal
2. miesto v téme Janko Hraško.

3. miesto: Michaela Hanáková, Špeciálna základná škola, Krátka 11, 927
01 Šaľa

Cenu predsedu poroty získal kalendárik dvojice mladých autorov: Vladimíra Lehotského
a Ľubomíra Považana zo Špeciálnej základnej
školy v Žarnovici.

Cena Združenia Korytnačky: Ján
Oračko, Základná škola internátna pre
nevidiacich a slabozrakých, Námestie
Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča.

Víťazný obrázok čiernej mačky od Janka Oračka.

Cena Slovenského paralympijského výboru: Daniel Magdolen, Základná umelecká škola, Jilemnického 2,
965 01 Žiar nad Hronom
Ján Oračko zo Základnej školy internátnej pre
nevidiacich a slabozrakých z Levoče pri preberaní ceny z rúk Zuzany Katrušinovej.

Čestné uznanie: Simon Ciling, Základná umelecká škola, Jilemnického
2, 965 01 Žiar nad Hronom

Cenu generálneho riaditeľa SPP získali žiaci
6., 7., 8. a 9. ročníka Špeciálnej základnej školy
v Spišskom Štiavniku.

Čestné uznanie: Nikola Demová,
Špeciálna základná škola, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov
Pripravila: mš
Snímky: autorka

Povedali, že ...
Špeciálna základná škola vo
Zvolene, na Sokolskej ulici, sa so
svojimi 120 žiakmi už niekoľko rokov
úspešne zapája do výtvarných súťaží
organizovaných Združením KORYTNAČKY a Nadáciou SPP Bratislava.
Naše prvé ocenenie prišlo v decembri roku 2000. Traja žiaci získali diplomy a ceny za svoje výtvarné práce.
Ďalší úspech nasledoval opäť v decembri, ale v roku 2001. Osobitnú cenu
získal jeden žiak a škole bol udelený
diplom za dlhodobé prispievanie do
súťaže a za kvalitu výtvarných prác.
Úspešný bol aj rok 2002, v ktorom
naša žiačka získala cenu Petra Dvorského, ktorý prevzal záštitu nad
5. ročníkom súťaže.
Jún 2003 priniesol ďalšie úspechy na výtvarnom poli. Dvaja žiaci
získali ceny redakcie časopisu FIFÍK
a čestné uznanie bolo udelené aj ďalšiemu nášmu žiakovi. Významným
ocenením, ale predovšetkým veľkou
pomocou pre našu školu a jej žiakov
bolo darovanie sumy 50 000,- Sk od
Nadácie SPP Bratislava v mesiaci
november 2003. Celá táto suma bola
použitá na zakúpenie potrieb a materiálu pre výtvarné činnosti, ale predovšetkým sme ju využili na zariadenie
a vybavenie výtvarného ateliéru,
v ktorom žiaci tvoria svoje malé umelecké dielka.
Koniec roku 2003 priniesol ďalšie
ocenenie v podobe diplomu pre náš-

ho žiaka v súťaži „Deti a Vianoce“.
V úspešnom ťažení sme pokračovali aj v júni 2004, kedy sme získali
cenu predsedu poroty. V závere tohto istého roka nám udelili diplom za
aktívnu účasť v súťažiach usporiadaných SPP.
Ďalšie významné ocenenie prišlo
v júni 2005 a opäť to bola cena predsedu poroty.
Naše, dúfajme, že nie posledné
ocenenie sme dostali v 8. ročníku Mesiaca detskej tvorby, ktorým bolo 2.
miesto s témou „Návrh na maľovanku“. Okrem ceny sa žiak a jeho učiteľ
tešia na víkendový pobyt v Banskej
Štiavnici. Pri slove učiteľ sa na chvíľu
pozastavíme. Všetky výtvarné práce
totiž vznikli pod obetavým a profesionálnym vedením Alfonza Skržeka, učiteľa, ktorý už niekoľko rokov
venuje svoj čas, trpezlivosť a výtvarný talent výchove výtvarných schopností mentálne postihnutých detí.
Žiakom sa venuje v čase vyučovania,
ale najmä po vyučovaní vo výtvarnom krúžku. Jeho prácu si vysoko
vážime a o jej výsledkoch nemožno
pochybovať. Aj pre neho sú ocenenia
z rôznych výtvarných súťaží veľkou
motiváciou do ďalšej práce. Najväčšiu
radosť však majú žiaci! Ochotne navštevujú krúžok, tešia sa na spoločne
prežité chvíle vo výtvarnom ateliéri
a každý úspech má obrovský význam
pre rozvoj ich osobnosti. Vzhľadom

Alfonz Skržek - učiteľ výtvarnej výchovy Špeciálnej základnej školy vo Zvolene so svojimi žiakmi.

na to, že ide prevažne o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
je nezanedbateľná aj tá skutočnosť,
že sotva by mali možnosť za iných
okolností, ako pri preberaní ocenení
za svoje práce, navštíviť naše hlavné
mesto Bratislavu.
Roky úspešnej spolupráce s SPP
Bratislava si vysoko vážime a oceňujeme profesionalitu všetkých, ktorí
takéto podujatia a súťaže organizujú.
Zvlášť dôležité pre nás je, že tieto akcie sa pripravujú pre zdravotne postihnuté deti, ktoré síce príroda ukrátila už pri narodení, ale obdarila ich
mnohými inými hodnotami, ktoré je
potrebné nájsť a podporovať. A jednou z takýchto hodnôt je aj schopnosť výtvarne tvoriť.
Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !
Mgr. Anna Kútna
riaditeľka ŠZŠ Zvolen
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Za hranicami všedných dní v Banskej Štiavnici

Deti v znamení zorničky
V prekrásnom prostredí dominantého chráneného areálu banskoštiavnickej Kalvárie, uprostred
Štiavnických vrchov, v jednom
z najcennejších v strednej Európe, sme mali príležitosť bližšie sa
spoznať s mladými víťazmi tohtoročnej výtvarnej súťaže Mesiac
detskej tvorby.
Všetky deti, menšie i väčšie kvôli postihnutiu sprevádzali na tomto
náročnom výlete rodičia alebo ich
učitelia. Všetci spoločne obdivovali
nielen monumentálne fresky s biblickými výjavmi ukryté v kaplnkách
a kostolíkoch za ozdobnými mrežami, ale aj unikátnu, nádhernú horskú panorámu. Hore starou cestou
k vrcholcu Kalvárie všetci spoločne
kráčali vyše dvestoročnou lipovou
alejou. Fúkal čerstvý vietor, ale to nikomu neubralo na nálade. Všetci sa
usmievali, žartovali, debatovali medzi sebou a niektorí fotografovali na
všetky svetové strany. Bol to jeden
z najkrajších zážitkov tohto krátkeho,
no pestrého a na program bohatého
pobytu, ktorý trval od 7. do 10. septembra 2006. Deti sa v Banskej Štiavnici ani chvíľu nenudili.
Na dvanástich zastávkach Kalvárie
sme sa dali do reči s mnohými z detí,

ktoré do Banskej Štiavnice pricestovali za odmenu, presnejšie, za úspechy,
ktoré dosiahli v súťaži.
Najprv sme však oslovili Zuzanu
Katrušinovú, ktorej sme položili viacero otázok. Napríklad: Ako sa podarilo vybaviť tento pobyt práve v Banskej Štiavnci: „Podali sme projekt do
Nadácie SPP, ktorá nám ho schválila
a podporila finančne a poskytla aj
ubytovanie v peknom, novom Hoteli
Crystal. Aj vlani sa nám podarilo prísť
sem, do Banskej Štiavnice aj s mladými víťazmi vlaňajšej súťaže. Tohto
roku sme pozvali pätnástich výhercov,
ale zo zdravotných dôvodov prišli len
trinásti. Kde všade ste sa boli popozerať a kam sa ešte chystáte, pýtali sme
sa ďalej: „Tentoraz máme šťastie. Boli
sme už na starom banskoštiavnickom
zámku, navštívili sme aj poľovnícke
múzeum a deti boli nadšené. Tešíme
sa aj na banícke múzeum, budeme
fárať… Už sme, okrem sakrálnych
stavieb Kalvárie, videli viac pamätihodností, medzi inými aj kaštieľ vo
Svätom Antone, večer si ideme pozrieť tradičný banícky salamandrový
sprievod mestom, ktorý sa koná 9.
septembra a neskôr by sme chceli vidieť ešte aj mineralogické múzeum“,
znela odpoveď Z. Katrušinovej.

Víťazi súťaže Mesiac detskej tvorby na výlete na banskoštiavnickej Kalvárii v sprievode rodičov a pedagógov.
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Prečo má byť rodič
dieťaťu nablízku
Matúš Mitrík chodil spočiatku do
Základnej školy v Humennom, ale
bol hyperaktívne dieťa, nemohol sa
sústrediť na vyučovanie ako by bolo
treba a tak ho preradili do Špeciálnej
základnej školy na Třebíčskej ulici
v Humennom. Tam sa mu začalo dariť aj vďaka tomu, že mama sa s ním
doma učila každý deň. Učitelia si čoskoro všimli, že krásne kreslí a tak
sa od roku 2002 zúčastňoval aj na
výtvarných súťažiach. V tomto roku
vyhral 2. cenu za kresbu na tému:
150 rokov plynárenstva. Od Matúšovej mamy, ktorá ho v Banskej Štiavnici počas pobytu sprevádzala, sme
sa dozvedeli: „Matúš je veľmi zručný, má veľmi dobrú vizuálnu pamäť.
V škole bol vyznamenaný. Mám okrem neho ešte dvoch starších synov.
Ale oni sa venujú športu, kým Matúš
je všestranný“, dodávala Matúšova
mama.
„Mal som rád zemepis, dejepis, aj
matematiku“, dopĺňal ju Matúš. Tohto roku skončil deviatu triedu a ide
sa učiť keramikárskemu remeslu. Má
16 rokov a je plný energie. Škoda, že
v Humennom nie je lepšie vybavená aj stredná špeciálna škola. Tomáš
doma veľa číta, študuje rozličné kroniky. Všetko ho zaujíma. Do súťaží sa
zapájal vždy, keď sa dalo. Vďaka svojej
učiteľke sa dostal aj na súťaž Mesiac
detskej tvorby. Povyhrával však ceny
viacero súťaží. Napríklad, aj o najlepší výrobok z prútia... Ale keď raz
niečo nechce, tak nechce... ale maľovanie mu ide veľmi dobre. Preto si
vybral keramikársku školu. „Budeme
ho však musieť každý týždeň vodiť na
internát a zasa chodiť po neho až do
Trebišova. Sme s mužom zamestnaní, ale aj prácu si prispôsobujem tak,
aby som bola, keď treba, Matúšovi
nablízku“, dodala pani Mitríková napokon. Oplatilo sa jej venovať sa viac
aj synovi Matúšovi. Je veľmi milý, nevie pochopiť ľudí, keď druhým ubližujú. Je aj veľmi usilovný. „Chcem vyštudovať“, povedal dôrazne a nahlas.
Matúš má to najhoršie za sebou, jeho

mama so svojou trpezlivosťou a obetavosťou „vypiplala“ syna lepšie než
mnohí očakávali. „Musela som s ním
na krúžky chodiť, samého sme ho nemohli posielať. Dúfame, že keď bude
starší, nájde si svoje miesto v živote.
Ale v Humennom, žiaľ, pre neho zatiaľ nie je nič“.

Matúš Mitrík z Humenného v 8. ročníku súťaže
Mesiac detskej tvorby získal 2.cenu. Na obrázku ho sprevádza jeho matka počas pobytu
v Banskej Štiavnici.

Ak niekto chce,
môže vyniknúť
Alfonz Skržek je už 15 rokov učiteľom na Špeciálnej základnej škole
vo Zvolene. Na tejto, jednej z najväčších špeciálnych škôl na Slovensku,
je riaditeľkou Anna Kútna. Práve jej
vďačí tento učiteľ výtvarnej výchovy a telocviku za to, že žiaci z tejto
školy, hoci mnohé trpia viacerými
zdravotnými postihnutiami, predsa
dosahujú úspechy. Výtvarná výchova je pre nich terapiou. Presvedčili
sme sa o tom aj na návšteve Banskej
Štiavnice v hoteli SPP Crystal, kde
sprevádzal dvoch zo svojich žiakov.
Všetci spoločne majú šťastie na dobrú riaditeľku, ktorá podporuje nielen výtvarnú výchovu u žiakov, ale
aj všetky možnosti ich rozvoja. „Dnes
sú potreby na výtvarné práce veľmi
drahé a ak chceme využívať aj rôzne
výtvarné techniky, je to ešte drahšie..
Ale pani riaditeľka sa skutočne dlhodobo stará, aby žiaci všetkých tried,
aj výtvarnej triedy mali všetko potrebné pre svoj rozvoj. Máme v triede mentálne postihnuté deti, autistov, telesne postihnutých žiakov.
Motivovať takéto deti, aby vydržali
za stolom a dokončili začatý výkres,
nie je vždy ľahké. Učiteľ A. Skržek ale
deti dobre chápe a keď nevládzu,
dopraje im oddych. Ako to, že z de-

tí, ktoré vyhrali ceny vo výtvarných
súťažiach, majú mnohé rady práve
matematiku? Učiteľ na túto otázku
odpovedal: „Obľubujú si tento predmet preto, že aj v matematike vidia
určitú hravosť. Chcú vždy byť lepšie,
je medzi nimi rivalita, rady medzi sebou súťažia. Ale ak by učiteľ nemal
dostatok porozumenia k takýmto
deťom, osobitný vzťah pre prácu aj
s postihnutými deťmi, bol by celý ich
úspech nenávratne preč, aj keby mal
tú najvyššiu kvalifikáciu.
„Zatiaľ sa nám v škole darí. Už
niekoľko rokov sa žiaci našej školy
zúčastňujú na súťažiach organizovaných Nadáciou SPP a Združením
Korytnačky. „Hlásia sa mi však do
súťaže rozličné deti. Niektoré z nich
sú naozaj talentované. Svedčí o tom
aj skutočnosť, že sme vyhrali aj inú
súťaž, ktorá sa konala pri príležitosti vstupu krajín strednej Európy do
Európskej únie. Naša žiačka vtedy
vyhrala na tejto súťaži hlavnú cenu,
ktorú si prevzala v Prezidentskom
paláci v Bratislave. Podobne sme
v predchádzajúcich rokoch vyhrali aj
v Maďarsku. V Budapešti sme získali
2. a 3. cenu v tej istej súťaži.

V súťaži však uspel návrh maľovanky
Romana Gašpara, žiaka tejto Špeciálnej školy, ktorá sídli na Sokolskej ulici vo Zvolene na sídlisku Zlatý potok
a v súťaži Mesiac detskej tvorby získala 2. miesto. Pre veľký úspech vyjde aj v tlači. Dostanú ju všetky školy, ktoré sa na súťaži zúčastnili. A.
Skržek vedie samostatnú výtvarnú
triedu, čo je na Slovensku ojedinelé.
Navštevujú ju aj žiaci na invalidných
vozíkoch, a to z celého spádového
územia Zvolena, teda aj z Detvy, Krupiny a ďalších okolitých miest a obcí. Šťastím pre deti je aj to, že majú
výborných špeciálnych pedagógov,
ktorí s deťmi dokážu divy.

Jitka Grúňová je učiteľka na Základnej škole
v Bratislave. Na obrázku je so synom Martinom, ktorý získal v súťaži Mesiac detskej tvorby 2. cenu.

Každý človek je
jedinečný, originálny,
hoci...

Michaela Hanáková z Močenka vyhrala 3. cenu
v tohtoročnej súťaži Mesiac detskej tvorby za
najkrajšieho Janka Hraška. Na obrázku je spolu
s mamou.

A. Skržek je už penzista, ale deti
vyučuje s láskou k nim i výtvarnému umeniu ďalej. Učí ich aj užitkovej tvorbe, ktorá ich tiež mimoriadne
baví. V Banskej Štiavnici boli s ním
jeho žiaci Gejza a Tibor, ktorí stále
chodili v sprievode svojho učiteľa.
Podieľali sa aj na tvorbe maľovanky.

Branko Vyrva trávi každý deň
v Kampine, Domove sociálnych služieb pre deti i dospelých na Haanovej 36 v Bratislave. Zakaždým ho tam
mama dovezie. Doma má už plný
dom jeho kresieb. „Ja som donedávna nevedela, že má výtvarný talent.
Predtým sa zaoberal viac keramikou.
Z hliny vytváral krásne veci v Integre,
ale v Kampine viac kreslí. Obidva druhy výtvarných prác má rovnako rád.
Branko nemá súrodencov. Vyzerá
na dvadsať, ale má už tridsať rokov.
Vlani si vybrala jeho kresbu anjelíka
istá významná banka a jeho kresbu
použila na vianočný pozdrav, ktorý
obletel celý svet. Tohto roku nakreslil
na súťaž Mesiac detskej tvorby motív
horiaceho plynu a vyhral 1. miesto
v téme: 150 rokov plynárenstva. Veľmi sa tešil ďakujúc nahlas organizátorom pri preberaní diplomu.
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V Banskej Štiavnici sme spoznali
aj člena poroty súťaže Mesiac detskej
tvorby, výtvarníka, Mgr. of Art Miroslava Regitka, známeho ilustrátora
kníh a detského časopisu Fifík, ktorý
vychádza už 17. rok. Prvého predsedu
poroty tejto súťaže, profesora Karola
Ondreičku poznal osobne a rád si na
neho spomína ako na bývalého rektora Vysokej školy výtvarných umení:
„Bol to veľmi príjemný človek, veľmi
ľudský... Nie je náhoda, že ho oslovila
Nadácia SPP, Združenie Korytnačky
a spočiatku aj redakcia Fifík. Profesor
Ondreička výborne spolupracoval
v tejto súťaži. Bola to jeho srdcová
záležitosť“. Dodajme, že výtvarník
Miroslav Regitko s ním bol v porote
od začiatku. Súťaž aj jemu akosi prirástla k srdcu a zostal aj po tom, keď
predsedníctvo poroty prevzal jeho
učiteľ, profesor Dušan Kállay. Teraz sa
M. Regitko zúčastnil už druhý raz aj
na pobyte s deťmi v Banskej Štiavnici.
Naša otázka, ktorou sme sa mu prihovorili, znela: Ako ste vyberali tie najlepšie z takej obrovskej kopy kresieb
detí, ktoré sa do súťaže prihlásili?
Odpovedal s úsmevom: „Bolo nás
päť členov poroty na čele s profesorom D. Kállayom. Vyberali sme z päť
tisíc prác. Pedagógovia nám posielajú naozaj nádherné veci, najviac
prác prichádzalo zo škôl, ktoré sa zúčastnili na súťaži opakovane. Vyberať
z nich bolo o to ťažšie. Museli sme
však prihliadať aj na snahu tých škôl
a ich žiakov, ktorí sa do súťaže prihlásili prvý raz a mnohé súťažné práce
boli veľmi kvalitné“.

Petronela Maszlagová z Rohožníka v súťaži
obsadila 3. miesto. Na obrázku je s kamarátom zo Zvolena, ktorý tiež veľmi rád kreslí.
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Niektoré postihnuté deti na
prvý pohľad nevyzerajú na to, že sú
schopné a talentované, ale prvý dojem a zdanie často klame. V mnohých
prípadoch sa zistí, že v nich je viac talentu, než by ktokoľvek predpokladal.
„Poznal som chlapca, ktorý mal viacnásobné postihnutie, veľmi kríval, až
mal zošúchanú topánku. Ale statočne
chodil za volejbalistami, všetkých poznal, radil im, skrátka myslelo mu to
výborne. Skvele hral i šachy a aj na tri
ťahy dokázal súpera poraziť“, spomínal M. Regitko.

dcéry, jedna má dvadsať, druhá osemnásť a Martin má už 22 rokov. To najhoršie majú za sebou. Dievčatá študujú, staršia na vysokej škole, mladšia na
gymnáziu. Teraz je to ale náročnejšie
zasa finančne. Veru, Pani Jitka sa má
čo obracať, aby všetko zvládla ako treba. Učí na základnej škole v Bratislave,
ale aj na jazykových kurzoch. Aj Martin
má talent na cudzie jazyky. Doma sa
rozprávajú slovensky aj česky, ale ani
čo sa týka nemčiny a angličtiny nemá
problém. Pozná dobre gramatiku,
mohol by sa uplatniť aj ako korektor,
alebo prekladateľ, ale potreboval by
odborné vedenie, vysvetlila nám jeho
mama. Martin by rád prekladal texty
z cudzieho jazyka, ale zostáva mu len
dúfať, že sa mu to raz naozaj podarí.
V súčasnosti má komunikačné problémy, ale možno v budúcnosti sa to zlepší, možno... dodala pani Jitka.

Branislav Vyrva každý deň chodí kresliť do
Kampina, Domova sociálnych služieb v Bratislave. V súťaži vyhral 1. cenu. Na obrázku je so
svojou mamou v Banskej Štiavnici.

Mať najhoršie za sebou
je víťazstvo
Zoznámili sme sa aj pani učiteľkou Jitkou Grúňovou z Bratislavy a jej
synom Martinom, ktorý je postihnutý autizmom a navštevuje Praktickú
školu v Bratislave, kde ho prvý raz prihlásili na súťaž Mesiac detskej tvorby,
kde získal 2. miesto v téme Janko
Hraško. Aj na takomto pobyte bol
prvý raz. Martin vlastne len nedávno začal pracovať v chránenej dielni,
lebo začal chodiť do pracovno-socializačného centra Impulz v bratislavskej Petržalke na Žehrianskej ulici.
„Šmirgľujem tam drevo, som tam len
prvý týždeň“, ako nám sám prezradil.
Chodil tam najprv na prax, už sa tam
oboznámil s prostredím a pochvaľuje
si prostredie, dodala jeho mama. Na
pobyte sa mu všetko páčilo.
„Má priam geniálnu pamäť ako
mnohí autisti, ale praktické veci potrebné pre bežný život zvláda ťažšie,
takže chránená dielňa je pre neho určité východisko. Má poškodenú aj jemnú motoriku, takže treba, aby sa naučil
byť zručný. Pani Jitka má dve mladšie

Braňo Vyrva kreslil i v Banskej Štiavnici tentoraz
slnečného šaša.

Z útlej, plachej dievčinky
maliarka?
Oslovili sme aj Petronelu Maszlagovú, žiačku Základnej školy v Rohožníku, ktorá vyhrala 3. miesto v téme Návrh na maľovanku. Najväčší
úspech mal jej obrázok šaška. Bola
to montáž kresby a vystrihnutých
častí mozaiky, ktoré lepila na výkres.. „Chcela by som ďalej maľovať
a stať sa maliarkou“, prezradila nám.
Nečakala, že hneď po prvý raz v súťaži dostane tretiu cenu. Do Banskej
Štiavnice prišla s učiteľkou, ktorá ju

pripravovala na súťaž na odorúčanie
triednej učiteľky. Nesmelá Petronela
je plachá a skromná. Neraz reaguje
veľmi citlivo, učiteľky ju však majú
rady. Do súťaže sa prihlási aj na budúci rok. Rovnako ako jej kamarát,
ktorý sa volá Tibor Kandráč. Kreslí
tiež veľmi rád. Má dvanásť rokov a ide
do 6. triedy Špeciálnej základnej školy v Zlatom Potoku vo Zvolene.

Učiteľ výtvarnej výchovy Alfonz Skržek zo
Zvolena aj v Banskej Štiavnici radil deťom ako
majú pri kreslení postupovať.

Najkrajší Janko Hraško
Stretli sme aj pani Beatu Hanákovú, matku 10-ročnej štvrtáčky Michaely z Močenka, ktorá vyhrala 3. cenu
za obrázok Janka Hraška. Chodí do
Špeciálnej základnej školy v Šali na
Krátkej ulici. Od mala rada kreslí a maľuje. Doma kreslí iba ona z celej rodiny. Ale v škole majú výtvarný krúžok,
kde ju odporučili do súťaže. Má veľkú
predstavivosť. Že má výtvarný talent,
si všimli najprv učitelia a tak sa prvý
raz tohto roku ocitla na súťaži. Má
slabšiu retardáciu rečového vývoja.
Ale vďaka liečbe sa jej zdravotný stav
zlepšuje. Chodila najprv na Základnú školu v Močenku, kde sa jej však
nedarilo. Má aj dyslexiu, preto radšej
prestúpila do špeciálnej školy. Darí sa
jej v matematike, učí sa na jednotky,
ale najviac obľubuje kreslenie. Na po-

Beata Hanáková z Močenka sa rada pozerá
ako jej dcérka Michaela kreslí. Vôbec neočakávala, že jej kresba Janka Hraška v súťaži vyhrá
3. cenu.

Anička je klientka z Domova sociálnych služieb v Skalici. Má 31 rokov a najviac zo všetkého ju baví kresliť. Jej postihnutie jej však nedovolí uplatniť sa v práci. Do Banskej Štiavnice
prišla ako náhradníčka v sprievode zdravotnej
sestry, ktorá bola stále s ňou.

byt prišla prvý raz a neskôr pricestoval aj jej brat Marek, ktorý kreslí iba
podľa predlohy. Michaela má rada aj
zvieratá, aj rastliny, ale kreslí najmä
domy a stromy. Rada pomáha v záhrade, skrátka aj práca doma ju baví.

tých do dobových vozov, ukážky
starých zbraní, banského náradia,
hudobných nástrojov, dobovej muziky, zástav, ktoré niesli zástupcovia
banského remesla na začiatku sprievodu, baníci s fakľami, banskí škriatkovia a šaškovia, tí všetci a všetko,
čo predvádzali na uliciach, sa nezabudnuteľne vrylo do pamäti asi
každému, kto tento sprievod v ten
večer uvidel.
Salamandra žijúca v podzemí, vraj
kedysi ukázala v Banskej Štiavnici ľuďom, kde sa nachádza ruda. Vraj tam,
kde zaliezla pod kameň striebristá
salamandra, sa našla strieborná ruda,
a tam, kde pod kameň vliezla zlatistá
salamandra, sa vraj našla zlatonosná
ruda. Salamandrový sprievod zostal
v pamäti aj ako dalšia téma na kreslenie a maľovanie pre účastníkov štiavnického pobytu v hoteli Crystal. Isto
ju každý stvárni po svojom, veď každé z detí má jedinečný, svojsky originálny výtvarný prejav. U každého sa
nadanie prejavuje osobitne, len keby
sa im aj v živote darilo a dokázali svoj
talent premeniť na prospešné veci.
Natískala sa však otázka: Dokážu to
naozaj? Pri našom odchode z Banskej
Štiavnice na druhý deň ráno na cestu
ešte svietila zornička nad kalváriou.
Akoby dávala znamenie: že ona je ich
šťastnou hviezdičkou. Kiež by to bola
pravda!

Salamandrový pochod v kresbe výtvarníka
M. Regitka

Deň sa krátil a všetci sa po hodine
večerného kreslenia v spoločenskej
miestnosti pod vedením pána učiteľa
Alfonza Skržeka a výtvarníka Miroslava Regitka pobrali spoločne s rodičmi a učiteľmi pred hotel Crystal. Už sa
tešili na Salamandrový sprievod, ktorý sa v Banskej Štiavnici koná raz za
rok. Málokto z detí vedel, že zlatistá
a striebristá salamandra, ktorú niesol
na čele sprievodu muž v bielom dobovom odeve, je symbolom Banskej
Štiavnice, kde vznikla aj prvá banícka
akadémia na svete.
Pouličné scénky zástupcov baníckeho remesla, historické kostýmy
účastníkov baníckeho sprievodu,
ich priam magicky priťahoval. Trúbenie fanfár, poklus koní zapriahnu-

Tiborovi zo Zvolena nakreslil člen súťažnej
poroty, výtvarník M. Regitko na pamiatku obrázok salamandry a niektorým z detí pribudol
jeho obrázok aj na ramene.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka
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Čo sú Korytnačky?

Už od mája 1992 pôsobí v SR
detské Združenie Korytnačky (Association Turtles), ktoré sídli na
Karpatskej 7 v Bratislave. Má celoslovenskú pôsobnosť. Členom Slovenskej humanitnej rady sa stalo
v apríli 2003. Predsedníčku tohto
združenia, Zuzanu Katrušinovú,
sme oslovili s viacerými, okrem
iných, aj zvedavými otázkami.

Zuzana Katrušinová, predsedníčka Združenia
Korytnačky.

Odkiaľ sa vzal a prečo je názov
združenia práve Korytnačky?
- Symbolom Združenia je korytnačka. Dlhoveké, rozvážne a múdre
zvieratko, ktoré symbolizuje nadväzovanie na tradície a ktoré dosiahne svoj
cieľ, aj keď využíva pomalšie tempo.
Symbol vznikol ako protiváha Ninja
– agresívnym vzorom, ktoré už v čase zakladania Združenia deformovali
detskú dušu cez televízne obrazovky
a médiá. Korytnačka je aj symbolom
toho, že do Združenia sa môžu zapojiť i deti, ktoré nezažili úspech v škole
alebo v rýchlych športoch, deti, ktoré
nestačia držať krok s ostatnými.
Aké sú ciele Združenia Korytnačky?
- Cieľom Združenia Korytnačky je
voľné spoločenstvo detí, ktoré kladie
dôraz na rozvoj pozitívnych etických
hodnôt v detskej tvorivosti, robenie
dobrých skutkov, na výchovu demokratickým princípom, k súťaživosti,
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zvyšovaniu vzdelanosti, k integrácii detí telesne a duševne postihnutých do zdravej detskej populácie.
Združenie má vytvorenú základnú
ideu v humanizme realizovanú spolu
s ďalšími pozitívnymi princípmi v detskom časopise Fifík. Združenie, vďaka
možnosti bezplatne využívať priestor
najčítanejšieho detského časopisu na
Slovensku, má možnosť prezentovať
rozhodujúcu časť detskej populácie v príslušnom vekovom intervale.
Prostredníctvom Fifíka zadáva úlohy, informuje o podujatiach, ktoré
Združenie pripravuje pre postihnuté
deti z celého Slovenska a o ďalších
akciách a ich priebehu a výsledkoch.
Mesačník Fifík je organizačnou a ideovou bázou, ktorá združuje všetkých
členov tohto združenia. Raz mesačne
poskytuje zadarmo polovicu strany
na aktivity združenia.
Môžete nám prezradiť aj niečo
o sebe?
- Pochádzam z malej dedinky Sľažany pri Zlatých Moravciach. Tam som
začala snívať sen o veľkom meste...
osud či ja, sme si vybrali Bratislavu
a neľutujem. Našla som si pracovné
i ľudské zázemie, ktoré si cením.
Najradšej zo všetkého som s mojimi kamarátmi, mojou rodinou. A za
najväčší relax považujem oddych pri
dobrej knihe a tenise.
Čím Vás osobne zaujala práca
vo vašom Združení a čím Vás najviac obohacuje?
- Združenie má za sebou nádherné podujatia, v ktorých chce pokračovať. Nadviazali sme krásne priateľstvá
a zážitky – veselé i tie smutnejšie a to
všetko dáva chuť ísť ďalej a niečo robiť. Práca s deťmi človeka „dobíja“,
keď na na neho padá, človek by už
najradšej oddychoval, ale pri deťoch
si uvedomíte, že ešte máte energie na
rozdávanie.
Ako ste už spomínali, informácie o vašich podujatiach uverejňuje mesačník Fifík. Čo odkazuje Fifík
postihnutým deťom, ktorí chcú súťažiť?
- Stránky detského mesačníka Fifík
sú určené všetkým deťom, ktoré veria
v dobro. Pri riešení našich súťažných

úloh sa netreba ponáhľať. Každé dieťa má dosť času na to, aby „vylúštilo“
úlohu a potom čakalo na to, či vyhrá
niektorú z krásnych cien. Ponúkame
deťom vystrihovačky, čítanie, zábavu
i priestor na dobré skutky a činy. Naše
dvere, či stránky sú dobrým ľuďom,
deťom i Združeniu Korytnačky vždy
otvorené. Len treba vstúpiť a zahnať
nudu a smútok z detskej duše. O to sa
snažíme, také je naše krédo, ako povedala Mgr. Magdaléna Gocníková,
šéfredaktorka časopisu Fifík.
Výtvarné súťaže organizujete
dvakrát do roka. Ide o postupové
súťaže? Kde všade sa súťažné kolá
konajú?
- Výtvarná súťaž sa v minulosti organizovala dvakrát do roka, a to k dňu
detí a k Vianociam. Posledné dva ročníky sa však konali len v letných mesiacoch.
Naše Združenie a Nadácia SPP rozošle všetky základné a špeciálne školy, nemocničné školy, domovy sociálnych služieb, ústavy či detské domovy propozíciami súťaže. Čiže, v tomto
prípade nejde o postupové kolá. Škola
či zariadenie, ktoré sa chce do súťaže
zapojiť, pošle priamo na našu adresu
výtvarné práce, z ktorých potom porota vyberá tie víťazné. Víťazi sú pozvaní do Bratislavy na odovzdávanie
cien a vernisáž. Každoročne prejdú
rukami poroty tisícky prác.
Ako hodnotíte posledný ročník,
ktorý vyvrcholil v Primaciálnom
paláci 31. 7. 2006?
- Úspešný, farebný, radostný s novými i „starými“ výtvarníkmi, plný
smiechu, nových zážitkov, v nových
nádherných priestoroch, obklopený
zanietenými ľuďmi, ktorí nám fandia,
pomáhajú, radia, držia palce. Vďaka.
Ešte stále organizujete aj filmové predstavenia pre choré deti,
ktoré by sa ináč do kina nedostali?
Ak áno, kde sa konali naposledy?
- Filmové predstavenia, ktoré sa
už od roku 1993 nesú pod spoločným názvom FILM PRE TEBA, sú naším najstarším projektom. Každý rok
zorganizujeme predstavenie, ktorého
sa zúčastňujú deti s telesným, duševným a iným postihnutím. Podujatie sa

osvedčilo a má medzi školami a najmä deťmi veľký úspech. Posledným
filmovým predstavením „Leví kráľ“
sme potešili deti v kine Mier v Považskej Bystrici.
Aké podujatia, prípadne súťaže
Združenie Korytnačky, okrem už
spomínaných, organizuje?
- Ďalšou zo súťaží je „Človek, ktorý
pre nás veľa znamená“. V tejto súťaži
si žiacke kolektívy vyberajú človeka,
ktorý im v niečom imponuje a nominujú ho na hlavnú cenu.
Tiež sme spoluorganizátorom
detskej poroty na Bienále ilustrácií
Bratislava. Detská porota zložená
z detí z celého Slovenska rozhoduje o tom, ktorému ilustrátorovi detskej
knihy udelí svoju cenu. Už sedemkrát
sa museli detskí porotcovia zhodnúť na tom, ktoré z ilustrácií najviac
zarezonujú s ich estetickým cítením.
Deväť malých porotcov čaká vždy
ťažká práca. Zároveň sme spoluvyhlasovateľom súťaže o pôvodnú poviedku určenú deťom. Cieľom súťaže
je prehĺbiť záujem o detskú pôvodnú
poviedku, rozvinúť tento literárny žáner a inšpirovať autorov k jeho tvorbe
a zároveň literárne spracovať pálčivé
témy, a problémy mladých ľudí. Dôraz kladieme na hľadanie pozitívnych
prístupov a východísk pri ich riešení.
Hodnotenie poviedok a výber víťaznej poviedky realizuje 5 čitateľských
kolektívov detí, ktoré udeľujú hlavnú
cenu – Cenu dieťaťa.
Združenie sa tiež zúčastňuje na

rôznych aktivitách v spolupráci so
Slovenským paralympijským výborom, obchodnými komorami na Slovensku, Slovenským plynárenským
priemyslom, vydavateľstvom Perfekt
a ďalšími.
Ktorí sú Vaši najvýznamnejší
partneri a v čom sú pre vaše združenie oporou?
- Každý partner, ktorý s nami
vstúpi do spoločného projektu, je
pre nás veľkou oporou a vážime si
jeho prínos. Určite k nim patrí vydavateľstvo Perfekt, redakcia detského
mesačníka Fifík, Quark, Continental
film, Nadácia SPP, Slovenský paralympiíjsky výbor...a určite sa nedajú
vymenovať všetci, pretože k opore
patria aj samotní ľudia. Nadovšetko
si vážim spoluprácu s ľuďmi, ako profesor Dušan Kállay, terajší predseda
výtvarnej súťaže, či členka poroty
Helena Ondreičková a Miroslav Regitko. Obrovskú podporu máme v Mgr.
Magdaléne Gocníkovej, šéfredaktorke časopisu Fifík, Ing. Eduardovi
Drobnom, riaditeľovi vydavateľstva
Perfekt. A stále nám je duchovnou
oporou i zosnulý prvý predseda výtvarnej súťaže profesor Karol Ondreička, či Janko Schuster, ktorých slová
a činy sú stále tu.
„... keď môžete pracovať, spolupracovať so šľachetnými ľuďmi, kúsok
z ich noblesy, vitality, veľkorysosti,
ľudskosti sa na Vás nalepí ako zvon.
Kyslíkový.“ Toto sú slová profesora
K. Ondreičku a mal pravdu, každý zo

Profesor D. Kállay, výtvarník Mgr. M. Regitko
a H. Ondreičková, členovia poroty súťaže Mesiac detskej tvorby.

spomenutých patrí k týmto ľuďom
a určite ich mám v mojom okolí viac.
Pomáhajú vám niečom aj ministerstvá, napríklad: školstva, kultúry, či zdravotníctva?
- S podporou MŠ SR napĺňame
projekt – Moje enviroplagáty. V rámci
environmentálnej výchovy na školách
sa stále vynára potreba metodických
a učebných pomôcok. Nedostatok
týchto materiálov chce pomáhať aspoň čiastočne odstrániť naše združenie
svojím projektom. Publikovanie týchto
plagátov sprevádza množstvo tvorivých úloh pre deti ekologickej oblasti.
Cieľom plagátov bolo vytvoriť pre pedagógov inšpiráciu na zaradenie enviroproblémov v rôznych vyučovacích
predmetoch, pripraviť podnety na tvorivé využitie vyučovacej hodiny, skvalitniť medzipredmetové vzťahy a naznačiť
deťom, že všetky oblasti života súvisia
so stavom životného prostredia.
Čo chystáte do budúcnosti alebo: kedy bude vyhlásená ďalšia súťaž?
- V novembri vyhlasujeme v spolupráci s mesačníkom Fifík súťaž
„Človek, ktorý pre nás veľa znamená“
a určite by sme chceli pokračovať vo
výtvarnej súťaži Mesiac detskej tvorby. V roku 2007 nás čaká Detská porota na Bienále ilustrácií Bratislava. Dovtedy však ešte nejaká voda v riekach
pretečie...

Malí účastníci na podujatí Film pre teba.

Mária Porubská
Snímky: archív Združenia Korytnačky

15

Dôležité adresy a kontakty
ZDRUŽENIE KORYTNAČKY
Karpatská 7
811 05 Bratislava
02/524 99 783, 02/524 99 784
Kontakt: Zuzana Katrušinová, predsedníčka

NADÁCIA SPP
Mlynské Nivy 44/A
825 11 Bratislava 26
Číslo telefónu: 02/54 64 46 83
Mobil: 0915/454242
E-mail: projektynadaciaspp.sk
Kontakt: Ing. Peter Kamenický, správca Nadácie SPP
Adresa: P.O. box: 147, 810 00, Bratislava 1

Ukážky súťažných prác detí zo špeciálnych
základných škôl a domovov sociálnych služieb

150 rokov plynárenstva.

Janko Hraško.

Zvieratká z rozprávok - ukážka 1.

Zvieratká z rozprávok - ukážka 2.

Poďakovanie na záver:
Ďakujeme za spoluprácu pri zostavovaní prílohy Združeniu Korytnačky, ako aj rodičom a učiteľom detí ocenených
v 8. ročníku súťaže Mesiac detskej tvorby.
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