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V tohtoročných Dňoch dobrovoľníctva sa mnohí dobro-
voľníci rozhodli natierať plot v materskej škole či kosiť trávu 
v záhrade detského centra, ale zástupcovia ôsmich veľkých 
firiem, združení v Klube firemných darcov pri Fóre donorov, 
sa prvý raz dohodli, že sa ráno, 23. septembra stretnú v novej 
budove Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratisla-
ve. Boli to členovia manažmentu a pracovníci spoločnos-

tí: GlaxoSmithKline, Mayer/
McCann Erickson, Microsoft 
Slovakia, Pivovary Topvar, Pro-
vident Financial, Prvej staveb-
nej sporiteľne, Slovak Telekom 
a Slovenskej sporiteľne, ktorí sa 
dohodli, že pôjdu darovať krv. 
Už o 8. ráno ich vo veľkej hale 
na prízemí čakali lekárky z Ná-
rodnej transfúznej služby. 

Medzi darcami sme oslo-
vili jednu z mladých žien - Zu-
zanu, pracovníčku Slovenskej 

sporiteľne z oddelenia reportingu s otázkou: Čo vás sem 
priviedlo a prečo ste sa rozhodli darovať krv? Ochotne po-
ležiačky odpovedala: „Informovali sme sa o aktivitách Dní 
dobrovoľníctva a tu je príležitosť a dobré podmienky. Som 
tu aj ja a chcem pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú“. Dozve-
deli sme sa, že je prvo-
darkyňa a keď bude aj 
nabudúce vhodnou 
darkyňou, pôjde krv 
darovať opäť. Na ďal-
šom lôžku daroval krv 
mladý muž menom 
Braňo, tiež pracovník 
Slovenskej sporiteľne. 
Nechcel hovoriť, ale napokon prezradil, že už má jednu Jan-
ského plaketu a na tomto pracovisku Slovenskej sporiteľne 
daroval krv druhý raz. Spýtali sme sa aj výkonnej riaditeľky 

Fóra donorov, Lucie Faltinovej, 
kde sa vzala myšlienka spoločne 
ísť darovať krv. Odpoveď bola jed-
noznačná: „Táto myšlienka vznikla 
v Klube firemných darcov. Naši tra-
ja členovia nezávisle dostali tento 
dobrý nápad. Darovanie krvi je 
jedna z foriem najhumánnejších 
dobrovoľníckych aktivít, na tom sa 
všetci okamžite zhodli“. 

S dotazníkmi v rukách čakali na 
odber krvi medzi desiatkami iných aj mladí ľudia v oranžových 
tričkách. Viacerí z nich darovali krv už veľakrát, ale: „Niektorí išli 
pomáhať do chránených dielní a my sme sa rozhodli zasa pre 
darovanie krvi“, povedala nám manažérka Katarína Pethöová  
z GlaxoSmithKline.

(mš)
Snímky: autorka

Darovali to najcennejšie

Ani sme sa nenazdali a prišiel 1. 
október – Medzinárodný deň star-
ších ľudí. Nielen v tento deň, ale čoraz 
častejšie myslím na súčasnú situáciu 
seniorov a v súvislosti s nimi aj na mi-
nulý, Európsky rok boja proti chudobe. 
Teraz, keď už máme za sebou trištvrte 
Európskeho roka dobrovoľníctva 2011, 
vidíme, že chudoby sa ešte nezbavíme. 
Navyše, tento rok sa stal ešte aj rokom 
šetrenia, žiaľ, často na nesprávnom 
mieste, lebo toto šetrenie má dosah 
najviac na zraniteľných ľudí, medzi 
ktorých patria aj chorí, zdravotne postihnutí a dôchodcovia, kto-
rých tiež zaujíma, aký dosah budú mať zmeny a opatrenia, ktoré si 
postupne žiada i starnutie populácie. Nad Európanmi, ktorí sa teraz 
dožívajú dôchodkového veku, visia naozaj mnohé otázky. Napríklad, 
či sa bude aj ďalej stále zvyšovať dôchodkový vek? Ako si spomínam, 
už v januári tohto roku sme sa dopočuli, že hranica dôchodkového 
veku pre mužov 62 rokov je v momentálnej situácii primeraná, ale 
s predpokladaným predlžovaním dĺžky života ľudí sa dá očakávať, 
že ak by sa dôchodkový vek neposúval, tak by mohlo mať Slovensko 
v horizonte niekoľkých desiatok rokov problémy. Starnutie obyvateľ-
stva z hľadiska dosahu na verejné financie a udržanie dôchodkov je 
už dnes problém, ale akútnym problémom sa stane po roku 2020. 
Očakáva sa, že jeden zo spôsobov riešenia bude spočívať vo zvyšo-
vaní veku odchodu do dôchodku.

Ale, starobných dôchodcov zaujímajú aj iné avizované zme-
ny, napríklad, v spôsobe valorizácie dôchodkov. Ako vieme, podľa 
návrhu rezortu práce by sa mal v budúcnosti zmeniť spôsob valo-
rizácie dôchodkov tak, že by sa mali dôchodkové dávky zvyšovať 
už nie podľa rastu mzdy a inflácie, ale len o pevnú sumu, a to o rast 
inflácie či o tzv. „dôchodcovskú infláciu“. Zostáva iba veriť, že to 
bude naozaj len dočasné riešenie. Dovolím si však pripomenúť, že 
na Slovensku je to tak: „Dobrá vôľa všetko zdolá“. S dobrou vôľou 
a vytrvalým úsilím sa možno raz podarí zahnať aj chudobu preč. 
Ale, ako vieme, v krajinách EÚ sa očakáva opäť spomalenie hospo-
dárskeho rastu. Nerád maľujem čerta na stenu, radšej hovorím, že 
namiesto strachu z budúcnosti je lepšie k dobrej vôli pridať trochu 
vlastnej usilovnosti, umu, štipku skromnosti a ešte viac trpezlivos-
ti. Veď, trpezlivosť ruže prináša. Trpezlivosťou by sme sa však mali 
doslova „vyzbrojiť“, keďže dosahy zdražovania nielen základných 
potravín a tovaru dennej spotreby, služieb, ale aj vody, nájomné-
ho, tepla i cestovného, už riadne cítime. Okrem toho, s pribúdajú-
cimi krížikmi skôr narodeným ubúda aj síl. Napriek tomu, väčšina 
z nich pridáva k svojej ľudskosti i trpezlivosť. Ľudskosť je aj domé-
nou Slovenskej humanitnej rady, kde presadzujeme ideu, že človek 
má zostať človekom, pre ktorého je prvoradá ľudskosť za každých 
okolností. Aj keď je to často ťažké, s ľudskosťou, ktorú si navzájom 
prejavujeme, hoci len úsmevom a dobrým slovom, je život krajší. 

Ivan Sýkora 

Ľudskosť na prvom mieste
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Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS) zorganizovala už 10. 
ročník verejnej zbierky Biela pastel-
ka, ktorej hlavným dňom bol 21. sep-
tember. V tento deň do ulíc 127 miest 
Slovenska vyšli tímy dobrovoľníkov 
v bielych tričkách ÚNSS, s bielymi, 
osobitne označenými pokladničkami. 
Hrubý výnos počas hlavného zbierko-
vého dňa dosiahol sumu 75 038,71 €, 
ktorá je o 572,51 € vyššia, než suma 
vyzbieraná vlani. Takmer tretina tohto 
výnosu - 30 percent, bude využitá na 
pomoc zrakovo postihnutým priamo 
v regiónoch, v ktorých sa prostriedky 
vyzbierali. 

Tohtoročné heslo pre zbierku Bielej 
pastelky je: „Za každou bielou pastelkou 
sa skrýva ľudský osud“. Každého, kto do 
zbierky prispeje, dobrovoľníci tentoraz 
odmenia veľkou bielou sponkou z plastu, 
v tvare bielej pastelky, ktorá sa tohto roku 
stala ďalším symbolom nevidiacich a zra-
kovo postihnutých. Záujemcovia môžu 
zbierku podporiť príspevkom priamo do 
pokladničky, aj poslaním prázdnej SMS 
správy na číslo 820 v sume 1 € do konca 
tohto roka alebo vložením dobrovoľného 
finančného príspevku na účet zbierky čís-
lo: 4030016212/3100.

„Biela pastelka nám pomáha, aby 
naše služby boli ešte viac dostupné kaž-
dému klientovi so zrakovým postihnutím, 
v každom kraji Slovenska a pre klienta 
bezplatne. Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska je jediná organizácia na 
Slovensku, ktorá poskytuje klientom so 
zrakovým postihnutím terénne sociál-
ne služby. Znamená to, že klient nemusí 
cestovať kilometre za potrebnou pomo-

cou - naši odborní pracovníci cestujú 
za ním, do jeho domáceho prostredia“, 
priblížila Ivana Potočňáková, riaditeľka 
ÚNSS. Časť čistého výnosu zbierky bude 
určená aj na zlepšenie dostupnosti a kva-
lity služieb. 

„Strata zrakového vnímania ovplyv-
ňuje aj tie najzákladnejšie denné úkony, 
ako sú starostlivosť o domácnosť, prí-
prava jedál, cestovanie či získavanie in-
formácií. Pre našich klientov je preto ne-
nahraditeľná pomoc pri výbere správnej 
kompenzačnej pomôcky, ako aj poraden-
stvo v právnej a sociálnej oblasti, a často 
aj výučba chôdze s bielou palicou či Brail-
lovho písma“, doplnila Žofia Teplická, 
koordinátorka zbierky Biela pastelka.

Na otázku Humanity: Aké terénne so-
ciálne služby a kde všade môžu nevidiaci 
a zrakovo postihnutí očakávať, sme sa od 
I. Potočňákovej dozvedeli, že tieto služby 
sa realizujú prostredníctvom 8 krajských 
stredísk ÚNSS, ale aj na spolkovej úrovni 
prostredníctvom 69 miestnych organizá-
cií ÚNSS.

O pomoci a službách, ktoré ÚNSS 
poskytuje, rozprával aj klient ÚNSS, Pavol 
Kéri, ktorý pochádza z Liptova. Ako sám 
uviedol: „V únii som sa naučil veľa vecí. 
Presvedčil som sa, že dá sa žiť ďalej aj bez 
zraku. Pochopil som to po strate zraku, 
vďaka výraznej pomoci pracovníkov Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
Vážim si ich prácu, zvlášť rehabilitačných 

Príloha: Zdravé srdce, zdravší život

Na obrázku je Jozef Zbranek, podpredseda ÚNSS.

Deň bielej pastelky už 10. raz
Za každou bielou pastelkou sa skrýva ľudský osud
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inštruktorov a sociálnych pracovníkov. 
Po dopravnej nehode v roku 2006 som 
bol skľúčený, ale v ÚNSS som našiel účin-
nú pomoc“, povedal na tlačovej besede 
P. Kéri, ktorý sa po úraze stal masérom 
a v súčasnosti pracuje v Bratislave.

V hlavný deň zbierky Bielej pastelky 
jej posolstvo rozširovali dobrovoľníci v 
početných informačných stánkoch ÚNSS, 
ale aj v uliciach desiatich miest Slovenska. 
V stánkoch ÚNSS si vidiaci návštevníci so 
zaviazanými očami mohli vyskúšať na-
príklad: chôdzu s bielou palicou, písanie 
na Pichtovom písacom stroji Braillovým 
písmom a v Bratislave aj jazdu na tan-
demovom bicykli s klapkami na očiach 
a tiež showdown – stolný tenis pre ne-

vidiacich. Tak to bolo aj na námestí pri 
Obchodnom centre Eurovea v Bratislave, 
kde sa popoludní konali ešte aj výtvarné 
dielne. V nich klienti ÚNSS prezentovali 
svoju tvorbu spolu s deťmi zo Špeciálnej 
základnej školy internátnej pre zrakovo 
postihnuté deti zo Svrčej ulice v Bratislave 
– Karlovej Vsi. Kultúrny program pri tom-
to stánku moderoval najskôr zrakovo po-
stihnutý spevák Marek Gernát, ktorého 
v moderovaní neskôr vystriedala Zuzana 
Vačková. 

Zaujímavý bol aj infostánok ÚNSS v 
Nitre, ktorý sa uskutočnil na pešej zóne 
pred informačným centrom NISYS a koor-
dinoval ho Jozef Zbranek, podpredseda 
ÚNSS, ktorý nám porozprával aj o jazde 

Bielej pastelky, ktorá sa uskutočnila vďaka 
podpore Nitrianskej komunitnej nadácie. 
Ako prezradil: „Návštevníci uvidia jazdu 
na historickom hasičskom vozidle so strie-
kačkou z roku 1948, ktorá patrí Dobrovoľ-
nému hasičskému zboru zo Svätopluko-
va. Na striekačke sa odvezie aj hudobná 
country skupina, ktorá sa predstaví nielen 
v Nitre, ale aj v piatich obciach Nitrianske-
ho kraja“.

Informačný stánok ÚNSS sa uskutoč-
nil aj v Čadci, kde sa každý návštevník mo-
hol pridať k práci zrakovo postihnutého 
drotárskeho majstra Juraja Šeríka, ktorý 
vytvoril drôtené srdce pre mesto Čadca. 
Mnoho zaujímavostí našli návštevníci in-
formačných stánkov aj v Banskej Bystrici 
pri Europa Shoppig Centre, ale aj v Koši-
ciach, Michalovciach, Poprade, Prešove, 
Trenčíne a v Žiline.

Na otázku, čím sa líši showdown od 
klasického stolného tenisu, odpovedal J. 
Zbranek, ktorý sa už dlhšie venuje tomu-
to športu: „Tenisový stôl pre nevidiacich 
je špeciálne upravený tak, že má zvýšené 
mantinely a namiesto sieťky je drevená 
doska, upevnená na mantineloch. Lop-
tička je väčšia, než klasická stolnotenisová 
loptička, podbieha pod doskou a je ozvu-
čená. Je aj ťažšia ako klasická stolnoteni-
sová loptička a preto hráč, ktorý s ňou 
hrá, musí mať na rukách špeciálne ruka-
vice, aby si ochránil hánky prstov pred jej 
údermi. Tenisová raketa pre nevidiacich 
sa podobá lopáriku. Hráč má pred sebou 
jamku so sieťkou a keď do nej loptička 
spadne, hráč získava 2 body“. P. Zbranek 
zdôraznil, že hra - stolný tenis pre nevidia-
cich - vznikla v Kanade a v Európe sa za-

Na obrázku je Pavol Kéri, klient ÚNSS, 
ktorý sa po úraze a strate zraku stal 
masérom.

Na obrázku je Žofia Teplická, koordi-
nátorka zbierky Biela pastelka.

Jazda na bicykli v tandeme, ktorú si mohli vyskúšať aj 
vidiaci so zaviazanými očami.

Pohľad na hru showdown počas Dňa Bielej pastelky  
– 21. septembra na Námestí Eurovea v Bratislave.
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čala hrať v 90. rokoch minulého storočia. 
Dodal, že nevidiaci môžu plávať, lyžovať 
sa, aj hrať kolky či pestovať turistiku, ale 
musia na to byť dobre disponovaní a mať 
dobrú fyzickú kondíciu. Aj pre nich je rov-
nako ako pre ostatných ľudí, veľmi dôleži-
tý denný pohyb na čerstvom vzduchu.

A ešte čosi: do zbierky Biela pastelka 
možno prispieť až do 31. decembra tohto 
roku.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Obrázok na titulke: Na obrázku  so 
zrakovo postihnutými školákmi  je aj staršia, 
ale aktívna nevidiaca klientka, pani Libuša, 
ktorá veľmi rada modeluje, najradšej sloní-
kov a psíkov.

Na výstavisku Incheba Expo Bra-
tislava sa v dňoch 22. až 24. septem-
bra tohto roku súbežne uskutočnili 
tri výstavy – Slovenské dentálne dni, 
Slovmedica a 9. ročník Non-Handi-
cap. Na týchto výstavách sa opäť 
stretli odborníci pracujúci v roz-
ličných odvetviach zdravotníctva 
a sociálnych služieb. Prezentovali 
a vymieňali si najnovšie poznatky 
vo výstavných stánkoch a aj počas 
bohatých sprievodných programov. 
Návštevníci videli nemálo noviniek. 
Len z Českej republiky prišlo 121 vy-
stavovateľov. Okrem vystavovateľov 
zo Slovenska sa na troch výstavách 
objavili aj vystavovatelia z Južnej 
Kórey, Maďarska, Nemecka, Poľska, 
aj Švajčiarska a predstavili verejnosti 
najnovšie pomôcky a produkty pod-
porujúce zdravie na ploche 6 200 m 
štvorcových.

Výstavy Slovmedica a Non-Handi-

cap oboznámili verejnosť s najnovším 
vybavením nemocníc, rôznymi výrobka-
mi, prístrojmi a kompenzačnými pomôc-
kami, ktoré pomôžu zmierňovať bolesti 
a uľahčiť obdobie rehabilitácie. Na výsta-
ve Non-Hancicap sme si všimli aj viaceré 
zaujímavé novinky. Napríklad, ako sme 
sa dozvedeli od Štěpána Čermáka, ob-
chodného riaditeľa spoločnosti z Českej 
republiky. Podnik, ktorý zastupuje, vyrá-
ba, aj dováža zdravotné pomôcky, ale aj 
modernú prístrojom riadenú polohova-
teľnú posteľ z Tchajwanu. Spoločnosť má 
pobočku na výrobu zdravotnej obuvi aj 
v Partizánskom (viac informácií možno 
nájsť na www.naturcomfort.cz). 

Oslovili sme, napríklad, aj Pavla 
Vajdu, zástupcu výroby moderných 
zdvíhacích zariadení pre imobilných ľudí 
a kabínkových zdvižných plošín, ktoré 
vystavili na výstave Non-Handicap prvý 
raz a ktoré môžu plniť aj funkciu normál-
neho výťahu, ale sú oveľa lacnejšie než 

klasické výťahy (viac informácií nájdete 
na: www.velcon,sk). 

Pre zdravotne postihnutých vysta-
vovatelia pripravili veľký výber moder-
ných invalidných vozíkov, polohovacích 
postelí, aj automobilov prispôsobených 
na riadenie telesne postihnutými vodič-
mi a mnohé špeciálne predmety dennej 

Výstava Non-Handicap 2011
Začiatok jesene v Inchebe patril zdraviu

Na obrázku je Jarmila Fajnorová prezidentka Slovenského zväzu sclerosis 
multiplex (SZSM) (uprostred), viceprezidentka SZSM, Katarína Písečná  
(vpravo) a vpredu za stolíkom členky klubov SZSM.

Na obrázku je Viola Števurková, 
predstaviteľka Slovak Crohn clubu, 
tradičného vystavovateľa na výstave 
Non-Handicap. 

Na výstave boli aj osobné automobily 
so zariadením na odloženie invalidné-
ho vozíka na streche auta a prispôso-
bené telesne postihnutým vodičom.
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Nezabudnite na svoje duševné zdravie!
Liga za duševné zdravie (LDZ) už 

dvanásť rokov šíri korektné informácie 
o duševnom zdraví. Ale téma dušev-
ných porúch je niekde ešte tabu a časť 
verejnosti má skreslené názory na psy-
chické ochorenia. Podľa štatistiky z Ná-
rodného centra zdravotníckych infor-
mácií, výskyt duševných porúch vzrastá 
ročne približne o 23 percent. Preto LDZ 
pripravila aj 8. informačnú kampaň a ce-
loslovenskú zbierku Dni nezábudiek, pri 
príležitosti Svetového dňa duševného 
zdravia, ktorý býva 10. októbra. 

Heslo kampane „Nezabudnite na 
svoje duševné zdravie“, liga zvolila pre-
to, že hoci odborníci vedia, že telesné 
a duševné zdravie sú ako dve strany jed-
nej mince, jedno bez druhého neexistuje, 

ale treba, aby to vedela aj široká verejnosť. 
LDZ sa snaží informovať verejnosť, že je 
dôležité, aby sa človek, ohrozený dušev-
nou poruchou, dostal včas k odborníkovi 
a absolvoval správnu liečbu. Na to treba, 
aby bol nielen pacient informovaný, ale 
aj dobudovaná komplexná sieť služieb. 
Komplexná sieť služieb pre ľudí s dušev-
nou poruchou je dôležitým predpokla-
dom ich sociálneho začlenenia sa po 
liečbe. Ide tu o široký súbor služieb v za-
riadeniach, ktoré pomáhajú ľuďom s du-
ševnou poruchou, aby boli naplnené ich 
zdravotné, ale aj psychologické a sociálne 
potreby. Podľa vzorov z vyspelejších krajín, 
by mali byť súčasťou komplexnej siete. 
Okrem modernej nemocničnej starostli-
vosti, sú potrebné aj krízové centrá, den-

Ôsmy ročník celonárodnej Zbierky Dni nezábudiek

potreby pre tlesne, zrakovo, aj sluchovo 
postihnutých ľudí. Na výstave Non-Handi-
cap ani tohto roku nechýbala Slovenská 
humanitná rada so svojím časopisom 
Humanita a pri nej informačné stánky 
aktívnych dobrovoľných organizácií ako 
je Slovenský zväz sclerosis multiplex, 
Slovak Crohn club, Spoločnosť pso-
riatikov a atopikov, Únia nevidiaicich 
a slabozrakých Slovenska. Svoje služby 
hendikepovaným občanom ponúkala vo 
výstavnom stánku aj Chránená dielňa 
AV Mobilita, a to, napríklad: pomoc na 

cestách prostredníctvom bezplatného 
call centra na čísle 0800 102 103, kom-
plexné služby motoristom, aj legislatívne 
poradenstvo, vzdelávanie a spoločenské 
podujatia, o čom sa možno viac dozve-
dieť na www.avmobilita.sk. Moderné 
výrobky kvalitnej optiky vystavovala tra-
dične aj spoločnosť distribuujúca prístro-
je a kompenzačné pomôcky pre zrakovo 
postihnutých – Tyflocomp. Verejnosti sa 
predstavil aj veľmi agílny člen SHR - Slo-
venský zväz telesne postihnutých.

Prvý raz sa počas výstavných dní ko-

nala pod záštitou Ministerstva kultúry SR 
aj výstava výtvarnej tvorby s názvom Sta-
viame spolu mosty, na ktorej vystavovali 
spoločne svoje diela hendikepovaní umel-
ci. Návštevníci mali možnosť vidieť sku-
točne pôsobivé obrazy s maľbami stvár-
nenými rozličnými technikami, aj grafické 
práce, aj maľby na hodváb, sochy i plastiky 
z rôznych materiálov, to všetko vzniklo ru-
kami šikovných zdravotne postihnutých 
a nadaných ľudí, pod vedením známych 
slovenských výtvarných umelcov. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Na výstave Non-Handicap 2011 bolo možné oboznámiť sa  aj s kvalitnou 
a cenove dostupnou  zdravotnou obuvou českého výrobcu, ktorý má výrobnú 
pobočku aj na Slovensku.

Na výstave Non-Handicap aj tohto 
roku mala svoj informačný stánok 
i Spoločnosť psoriatikov a atopikov  
Slovenska. 

Na obrázku je speváčka Andrea 
Zimányová, ktorá vystúpila v kultúr-
nom programe počas Happeningu 
Dní nezábudiek v Gallerii Eurovea.
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né stacionáre, rôzne formy rezidenčných 
služieb, ako napríklad: chránené bývanie 
a služby pracovnej či sociálnej rehabilitá-
cie. Niektoré takéto služby vznikajú „zdo-
la“ s  podporou našich organizácií, ktoré 
vytvárajú centrá sociálnej rehabilitácie 
a Liga ich každoročne podporuje z vý-
nosu Zbierky DNI NEZÁBUDIEK, ktorá sa 
začala 8. a trvala do 12. októbra 2011 
v uliciach miest Slovenska. V týchto dňoch 
si mohli ľudia na celom Slovensku kúpiť 
malú modrú nezábudku za dobrovoľný 
príspevok. Nezábudky, ktoré sú symbolom 
duševného zdravia, ponúkali dobrovoľní-
ci, členovia občianskych združení alebo 
študenti stredných škôl v mnohých mes-
tách SR. Zbierku možno podporiť do 30. 
novembra 2011 aj zaslaním prázdnej SMS 
na číslo 833 v sieti všetkých mobilných 
operátorov v sume 1,- € alebo finančným 
príspevkom zaslaným na čísla účtov LDZ: 
4040154029/3100 Volksbank Slovensko, a.s. 
alebo na číslo účtu: 20266500/6500 v Poš-
tovej banke, a.s.. Viac informácií nájdete na  
www.dusevnezdravie.sk.

Okrem informovania verejnosti 
o potrebe rozvíjania uvedenej podpornej 
siete, je zámerom ligy podporovať aj kon-
krétne iniciatívy na jej dopĺňanie na celom 
Slovensku. Preto je súčasťou kampane 
celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK. 
Vyzbierané peniaze sa rozdelia do sloven-
ských regiónov a poputujú na projekty, 
ktoré pomôžu túto sieť dobudovať.

Na otázku: Prečo sa starať o svoje du-
ševné zdravie odpovedal známy psychiater, 
profesor Anton Heretik, člen Odbornej rady 
LDZ SR: „Platí nielen veta, že: V zdravom tele 
zdravý duch, ale aj naopak - So zdravým 
duchom máme zdravšie telo. Prakticky kaž-
dá duševná porucha má aj celý rad telesných 
príznakov. Aj pri vzniku telesných porúch, 
najmä pri psychosomatických ochoreniach 
(infarkt, žalúdočné vredy, astma a iné) hrajú 
dôležitú rolu aj psychologické faktory. Starať 
sa o duševné zdravie je aj veľmi ekonomické. 
Pre nás všetkých je výhodnejšia prevencia a 
včasná liečba psychických porúch ako straty 
spôsobené dlhodobou práceneschopnos-
ťou, prípadne invaliditou postihnutých. Sta-
rať sa o vlastné duševné zdravie znamená na-
pomáhať pohode blízkych ľudí. Každá štvrtá 
rodina je postihnutá duševným ochorením 
niekoho blízkeho. Rodiny závislých od alko-
holu už vedia o čom je reč... A ako sa starať 
o vlastné duševné zdravie? Pre každého platí 
niečo iné. Ale každý si môže vybrať z nášho 
„Desatora“ Ligy za duševné zdravie.“

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka 
Kancelárie Svetovej zdravotníckej organi-

zácie na Slovensku zasa na margo Dní ne-
zábudiek uviedla: „Ľudia s duševnými cho-
robami a psychosociálnymi poruchami 
stále patria k marginalizovaným a najviac 
zraniteľným skupinám obyvateľstva. To je 
hlavné posolstvo najnovšej správy WHO 
o duševnom zdraví a rozvoji z minulého 
roku. Aj keď správa konštatuje, že mož-
nosti diagnostiky a dostupnosť liečby sa 
v mnohých štátoch výrazne zlepšili, málo 
úspešné je lámanie predsudkov a bariér, 
ktoré zamedzujú vstup ľudí s duševnými 
poruchami do hospodárskeho a spolo-
čenského života. Nedostatočná pozornosť 
sa venuje dlhodobej starostlivosti o nich v 
prípade, ak sú odkázaní na poskytovanie 
sociálnych a zdravotných služieb. Dekla-
rácie o sociálnej inklúzii nestačia. Za štát a 
zodpovedné orgány v ňom musia hovoriť 
konkrétne činy s konkrétnymi výsledkami.
Aktivity LDZ SR počas kampane  
a zbierky

Jednou z týchto aktivít bude aj Výsta-
va na veľvyslanectve USA na Slovensku.

Počas Zbierky sprístupňuje Liga za 
duševné zdravie SR diela autorov so skú-
senosťou s duševným ochorením, ktorí sa 
venujú výtvarnej tvorbe. Bude to reinšta-
lácia úspešnej výstavy ART BRUT na pôde 
ambasády USA. Výstava sa realizuje s pod-
porou spoločnosti Pfizer.
Happening v Galérii EUROVEA

V deň začiatku zbierky v uliciach miest 
Slovenska sa bude konať happening spo-
jený s koncertom, ukážkami literárnej a 
výtvarnej tvorby autorov s duševnou poru-
chou a rôznymi atraktívnymi aktivitami, kto-
ré návštevníkov určite prekvapia. V sobotu 
8. októbra od 14. do 18. hodiny mohli náv-
števníci vidieť, ako vyzerá canisterapia a ako 
sú na tom so svojim duševným zdravím.

Aktivity členských združení LDZ SR  
v regiónoch

Aktivity sa konali aj v regiónoch Slo-
venska. Regionálne združenia pacientov 
a príbuzných zorganizovali výstavy, dni 
otvorených dverí, diskusie a prednášky s od-
borníkmi, alebo športové a iné podujatia. 

Kampaň Dni nezábudiek podporili 
už tradične aj známe osobnosti ako he-
rečka Anka Šišková, Maťo Landl, Janko 
Kroner, či herečka Kristína Farkašová. 
Myšlienky ligy pomáhali presadzovať aj 
moderátorka Soňa Müllerová a Jarka 
Hargašová. Moderátori vo všetkých tele-
víziách už niekoľko rokov nosia na šatách 
10. októbra malý kvietok, nezábudku, ako 
upozornenie pre divákov, že duševné 
zdravie je rovnako dôležité ako telesné. 
Nové projekty v roku 2011

Liga za duševné zdravie SR sa venuje 
prevencii duševných porúch aj v stredných 
školách od roku 2007. Výsledkom je preven-
tívny projekt „Duševné zdravie na stred-
ných školách“, v súčasnosti postavený 
na dvoch vzdelávacích aktivitách: školení: 
Multiplikácia preventívneho programu pre 
stredoškolákov „Duševné zdravie na stred-
ných školách“ a odbornom workshope: 
„Základy intervencie pri suicidálnom 
správaní adolescentov“. Tieto školenia sú 
určené najmä školským a poradenskm psy-
chológom, výchovným poradcom a koor-
dinátorom preventívno-výchovných aktivít 
v školách. Tohto roku sa podarilo uskutočniť 
jedno 3-dňové školenie. V línii s uvedenými 
vzdelávacími aktivitami, dostali účastníci 
vzdelávania aj zážitkovou formou infor-
mácie, ktoré im majú pomôcť pri preven-
tívnych aktivitách v školách. V tomto roku 
projekt podporila Slovenská sporiteľňa.
Projekt „Duševné zdravie detí“

LDZ sa v tomto 
roku začala venovať 
aj téme duševného 
zdravia detí a vyda-
la dva informačné 
letáky a jednu bro-
žúru o duševných 
poruchách detí, 
určenú širokej ve-
rejnosti. Autorom 
odborných textov 
je primár Klini-
ky detskej psy-
chiatrie DFNsP v Bratislave MUDr. Ján 
Šuba, ktorý bol prednášajúcim na dvoch 
školeniach pre učiteľov v Bratislave a v Ko-
šiciach. 

Oľga Valentová
Snímky: mš a archív

Na obrázku je  Mgr. Art. Martin Knut, 
predseda Ligy za duševné zdravie 
v rozhovore s Bibiánou Ondrejkovou, 
moderátorkou podujatia LDZ v  centre 
Eurovea v Bratislave.

Kniha MUDr. J. Šubu  
o duševných poru-
chách detí
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Dňa 12. septembra si mohí ľudia 
pripomenuli Svetový deň ústneho 
zdravia. V tento deň sa v roku 1854 
narodil Dr. Charles Gordon, zaklada-
teľ Svetovej dentálnej federácie (FDI). 
Pri príležitosti Svetového dňa ústneho 
zdravia a pri príležitostí Slovenských 
dentálnych dní 22. a 23. septembra 
tohto roku Slovenská komora zubných 
lekárov, Slovenský spolok študentov 
zubného lekárstva a Úrad verejného 
zdravotníctva SR zorganizovali v areáli 
bratislavskej Incheby zaujímavé pod-
ujatie, počas ktorého sa uskutočnila 
opakovane aj inštruktáž ústnej hygie-
ny pre deti, ale prišli aj mnohí dospelí 
rôzneho veku, aby sa poučili nielen 
o tom, ako si treba správne čistiť zuby, 
ale absolvovali aj edukáciu o správnej 
životospráve a nechýbali ani sprievod-
né podujatia pre deti.

Všímali sme si tiež dvojice študentov 
zubného lekárstva z Bratislavy a Košíc nielen 
s deťmi, ale aj s dospelými záujemcami o túto 
problematiku, ktorí pred Inchebou počas 
krásnych slnečných dní 22. a 23. septembra 
na veľkých modeloch chrupu predvádzali 
techniku správneho čistenia zubov. Okrem 
toho pracovníci úradov verejného zdra-
votníctva pripravili pre deti aj prezentáciu 
o správnej životospráve. Humanita na tom-
to podujatí požiadala jednu zo študentiek, 

Veroniku Bezákovú, ktorá študuje zubné 
lekárstvo v Bratislave, aby aj nám predviedla 
inštruktáž čistenia zubov a ústnej hygieny. 

Zubná kefka, ktorou prezentovala 
správny spôsob čistenia zubov, je podľa jej 
slov najmäkšia, aká sa ponúka v lekárňach a 
predajniach. Ako povedala: „Je veľmi šetrná 
k zubom a ďasnám, má pomerne malú hla-
vičku, rovnú rúčku, rovno zastrihnuté, husté 
a jemné štetinky. Na rúčke je označenie „ul-
tra soft“. Vďaka tomu, že je veľmi jemná, je 
vhodná aj pre ľudí, ktorých chrup je ohro-
zený paradentózou. Kefku držíme pod uh-
lom 45 stupňov. Pri začatí čistenia horných 
zubov je polovica hlavičky zubnej kefky 
opretá o ďasná a druhá polovica o predné 
zuby, na ktorých robíme krúživé pohyby pri 
krčkoch ďasien od stredu smerom dozadu 
až po poslednú stoličku na jednej strane 
v ústach. Potom sa vrátime k stredu hor-
ných zubov a čistíme odpredu smerom na 
druhú stranu horných zubov.. To isté opa-
kujeme z vnútornej strany chrupu. Celá hla-
vička kefky musí byť pri čistení zubov vyu-
žitá tak, aby všetky jej štetinky čistili zuby. 
Kefku musíme natočiť podľa toho ako ten-
ktorý zub rastie a krúživými pohybmi po-
kračujeme až dozadu k poslednému zubu.. 
Samozrejme, musia byť umyté aj žuvacie 
plôšky zubov a teda, nesmieme zabudnúť 

ani na posledný zub. Pri jeho čistení nato-
číme kefku tak, aby sme vyčistili aj zadnú 
časť poslednej „stoličky“. Táto kefka má 
výhodu, keďže má malú hlavičku, dostane 
sa aj na zadnú plochu posledného zuba. 
Pri takomto čistení nemusíme kefkou tlačiť 
na zuby. Keď už máme horné zuby umyté, 
takým istým spôsobom ako sme si vyčistili 
horné zuby, pokračujeme v čistení dolné-
ho radu zubov. Čistíme zasa najprv prednú 
stranu zubov od stredu najskôr na jednu 

stranu smerom dozadu a potom zasa od 
stredu spredu na druhú stranu až dozadu. 
Potom čistíme ešte vnútornú stranu dolné-
ho radu zubov zasa tým istým spôsobom.

Ale ani veľmi mäkká klasická kefka sa 
nedostane aj do všetkých medzizubných 
priestorov. Na medzizubné priestory vyu-
žívame iné, medzizubné kefky. Je jedno, 
či ich použijeme pred alebo po umývaní 
zubov riadnou kefkou. Medzizubnú kefku 
používame aspoň jeden raz za 24 hodín, 
najlepšie večer. 

Na otázku: Akú veľkosť medzizubnej 
kefky treba používať, sme sa dozvedeli, že 
veľkosť medzizubnej kefky najlepšie určí 
zubná hygienička po tom, ako odmeria 
medzizubné priestory. „Medzizubné kefky 
sa používajú v dvoch veľkostiach. Jednot-
livé veľkosti medzizubných kefiek sa dajú 
odlíšiť podľa farby ich rúčky“, pokračovala 
Veronika vo vysledľovaní a zdôraznila: „Väč-
šia ľudí používa najmenej dve veľkosti me-
dzizubných kefiek, pretože nemajú rovna-
ko veľké medzery medzi všetkými zubami. 
Väčšinou mávajú vpredu menšie a vzadu 
širšie medzery medzi zubami. Na čistenie 
medzizubných priestorov treba niekedy 
používať aj zubné nite. Je to vtedy, keď sa 
do medzizubného priestoru nedostanete 
ani medzizubnou kefkou. Je lepšie použiť 
zubnú niť vopred. Nevhodným používa-
ním zubnej nite sa však „obrusuje“ papila 
(časť sliznice ďasnien), niť môže ďasná po-
škodiť. Stačí, keď frekvencia čistenia zubov 
je ráno a večer. Aspoň raz, najlepšie večer 
je dôležité umyť si zuby poriadne, z každej 
strany, pretože v noci už neprebieha sa-
moočisťovanie chrupu jazykom a slinami 
a baktérie na zuboch a v ústnej dutine sa 
preto ľahko v noci rozmnožujú. 

Spýtali sme sa aj na nutnosť používa-
nia ústnej vody. Veronikina odpoveď znela: 
„Odporúča sa to, ale nie je to nevyhnutnosť. 
Keď človek nie je zvyknutý na používanie 
ústnej vody, nevnucujeme mu ju. Niektoré 
zubné vody sú veľmi silné, až aseptické a tie 
vlastne ničia celú ústnu flóru, ale fyziologic-
ká ústna fóra by mala v ústach zostať. Preto 
príliš silné ústne vody treba pred použitím 
zriediť. Toto riedenie by malo byť v pomere 
1:1. A netreba ich používať dvakrát denne, 
stačí raz, zasa najlepšie večer“.

Možno mäkkú zubnú kefku odporú-
čať každému? Aj na túto otázku sme do-

Lekár radí: Pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia

Ako sa správne starať o zuby a dodržiavať 
ústnu hygienu

Veronika Bezáková, študentka zubného lekárstva v Bratislave pri predvádzaní 
správneho čistenia chrupu na modeli - pred budovou Incheby počas Sloven-
ských dentálnych dní  22. septembra 2011.
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stali od Veroniky odpoveď: „Veľmi mäkkú 
- „ultra soft“ kefku odporúčame každému. 

Aj pre deti sa vyrábajú veľmi jemné, mäk-
ké kefky, takže na mäkkú zubnú kefku sa 
dá od detstva zvyknúť. Keď niekto nie je 
zvyknutý na veľmi mäkkú kefku, má mož-
nosť vybrať si z troch druhov, každá s iným 
stupňom tvrdosti štetiniek. Zubná kefka s 
označením „soft“ je mierne mäkká, „super 
soft“ – stredne mäkká a „ultra soft“ - veľmi 
mäkká. Keď si niekto „drhne“ zuby tvrdou 
kefkou, poškodzuje si aj ďasná, ale aj zub-
nú sklovinu. Preto by mal prejsť na použí-
vanie mäkšej zubnej kefky - „super soft“ a 
potom, môže prejsť na veľmi mäkkú - „ul-
tra soft“, pretože, ak by po tvrdej zubnej 
kefke hneď použil veľmi mäkkú, mal by 
pocit, že si zle umyl zuby.

A ako si majú čistiť zuby deti, kto-
ré nosia na zuboch „strojček“? 

„Veľa ľudí so strojčekom na zuboch 
používa na čistenie jednozväzkovú - „singl“ 
kefku, ktorá je zahnutá. Najprv je vhodné 
umyť si zuby klasickou kefkou a potom 
dočistiť ich jednozväzkovou kefkou, kto-
rou sa možno veľmi dobre dostať aj medzi 
„zámky“ strojčeka. Tí, ktorí nosia na zuboch 
„strojček“ musia vykonávať omnoho väč-
šiu ústnu hygienu, než tí, ktorí strojček na 
zuboch nenosia. Pri nosení „strojčeka“ na 

zuboch je potrebná aj dentálna hygiena, 
kvôli ktorej musia chodiť k zubnej hygie-
ničke aj každé tri mesiace, aby odstránili z 
povrchu zubov zubný kameň. U zubného 
lekára pracuje väčšinou aj dentálna hygie-
nička. Niekedy ale vykoná zubnú hygienu 
i samotná sestrička, ktorá pracuje v ambu-
lancii zubného lekára, ktorá je na výkony 
zubnej hygieny odborne vyškolená. Zub-
nou hygienou sa dá predísť zápalu ďasien 
a vzniku paradentózy. Keď paradentóza už 
vznikla, prejaví sa to na ďasnách, ktoré sú 
postihnuté a z ktorých začnú vypadávať aj 
zdravé zuby. Pri paradentóze sú však po-
stihnuté nielen ďasná, ale aj kosť.

Ako zistíme, či sme si zuby správne 
a dôkladne vyčistili a či na nich nezostali 
zvyšky nečistôt a plak? Odpoveď Veroniky 
znela: „Existuje roztok, pomocou ktorého 
sa dá odhaliť nežiaduci povlak na zuboch. 
Tento roztok si nanesieme na zuby špe-
ciálnou tyčinkou. Keď týmto roztokom 
potrieme zuby, tam kde je povlak, zuby sa 
zafarbia. Starší, než 24 hodinový povlak sa 
zafarbí namodro až na tmavofialovo. Tma-
vofialové zafarbenie znamená, že takto 
zafarbené miesta zubov sú dlhodobo zle 
čistené. Ak sa povlak zafarbí po nanesení 
roztoku naružovo, znamená to, že je nový. 
Tento roztok sa používa iba na to, aby sme 
mali dôkaz či sú zuby naozaj dobre očiste-
né a aby sme sa naučili si ich správne a dô-
kladne čistiť. Okrem roztoku existujú aj 
špeciálne tabletky, ktoré, keď si ich dáme 
a rozžujeme, zistíme, kde sme si nedosta-
točne vyčistili zuby a kde by sme si ich 
nabudúce mali čistiť lepšie. Tento roztok 
alebo uvedené tabletky môžeme použiť 
aj pred vyčistením zubov, aby sme zistili, 
kde všade na zuboch máme plak. Tento 
identifikátor plaku alebo farbiaci roztok sa 

dá tiež kúpiť v lekárni“. Počas Slovenských 
dentálnych dňoch sme tento roztok i tab-
letky uvideli, okrem zubných kefiek, škra-
biek na jazyk, aj na stolíku pri Veronikinej 
prezentácii, ale aj na výstave Slovmedica 
v Inchebe. Dodajme, že okrem zubov ne-
smieme zabúdať ani na jazyk, pretože aj 
na jazyku zostáva veľa baktérií a povlaku, 
a preto ho čistíme špeciálnymi škrabkami.

Ústnej hygiene sa ľudia venovali od 
nepamäti. Už Babylončania pre 3 500 
rokmi používali na čistenie zubov žuvacie 
tyčinky. Aj starí Egypťania boli starostliví 
v dentálnej hygiene. Používali tenké vet-
vičky na jednom konci „rozstrapkané“ do 
tenkých vlákien, ktorými si čistili zuby. Naj-
obľúbenejšie boli tyčinky z vetvičiek aro-
matických drevín, ktoré slúžili ako ústny 
dezodorant. Aj v starovekej gréckej a rím-
skej literatúre sú informácie o drevených 
tyčinkách, ktoré sú približne rovnako veľ-
ké ako ceruzka. Drevené tyčinky sa žuvali, 
až ich konce zmäkli rozstrapkali sa. Asi tak 
postupne vznikla zubné kefka.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Aktuálne: 

Veľká väčšina z prítomných 120 
starostov a primátorov východoslo-
venských obcí privítala v auguste 
tohto roku na stretnutí v Sabinove 
informácie štátnej tajomníčky MP-
SVR SR, Lucie Nicholsonovej o pri-
pravovaných zmenách v pomoci 
v hmotnej núdzi a o zámere riešiť so-
ciálne vylúčené spoločenstvá slovom 
„konečne“. 

„Pri zmenách, ktoré sme zapracovali 
do návrhu zákona, sme vychádzali z va-
šich podnetov“, vysvetlila starostom a 
primátorom štátna tajomníčka. Zámer 

Ministerstva práce, sociálnYch vecí a ro-
diny SR - nerozdávať sociálne dávky za 
ničnerobenie, ale podmieniť ich aktivitou, 
predstavitelia samospráv ocenili. Sami 
najlepšie vedia, že dnešný systém po-
moci v hmotnej núdzi treba zmeniť. Proti 
nie je ani vedenie Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS). „Predstavený princíp 
sme zatiaľ neodmietli, definitívne stano-
visko dá rada ZMOS-u a bude vychádzať 
,zdola´“, reagoval podpredseda Združenia 
miest a obcí Slovenska, Jozef Turčány.

Najčastejšou obavou starostov bolo, 
či bude vytvorený dostatočný počet 

miest na aktivačné práce pre všetkých, 
ktorí si aktivitou budú chcieť zvýšiť dávku 
v hmotnej núdzi. „Zodpovednosť za tých, 
čo budú odkázaní na aktivačné práce, 
prevezme štát. Miest bude dosť, už dnes 
mi hlásia ostatné rezorty približné počty, 
kde by vedeli využiť nezamestnaných na 
aktivačných prácach“, ubezpečila štátna 
tajomníčka, Lucia Nicholsonová.

S veľkým úspechom sa medzi starosta-
mi stretli aj jej vyjadrenia o chystaných zme-
nách v príspevku a príplatku k príspevku pri 
narodení dieťaťa, či rodinných prídavkoch.

Zdroj: MPSVR SR

Navrhli zmeny v pomoci v hmotnej núdzi

Farbenie zubov špeciálnym roztokom, 
ktorý zafarbí zle čistené časti chrupu.  

O odbornú inštruktáž správneho 
čistenia zubov a ústnej hygieny  pri 
Inchebe mali veľký záujem  rovnako 
deti, ako aj dospelí.
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V minulom roku Medzinárodná 
organizácia pre migráciu (IOM), ktorá 
sídli v Bratislave na Grösslingovej 4, 
pomohla pri návrate domov 130 mig-
rantom do 23 krajín sveta. Väčšina 
z nich odcestovala do Vietnamu, Gru-
zínska, Moldavska, Ukrajiny a Ruska. 
Od januára do augusta tohto roku 
využilo možnosť vrátiť sa zo Sloven-
ska späť domov 74 migrantov, ktorí 
pochádzali predovšetkým z Ukraji-
ny, Vietnamu, Číny, Ruska a Turec-
ka. Návraty a následnú reintegráciu 
uskutočnila organizácia IOM v rámci 
programu asistovaných dobrovoľ-
ných návratov. Projekt je spolufinan-
covaný Európskou úniou z Európske-
ho fondu pre návrat. Túto tému nám 
priblížila Zuzana Vatrálová, vedúca 
Úradu Medzinárodnej organizácie 
pre migráciu (IOM) na Slovensku.

Prečo vznikol program dobrovoľ-
ných asistovaných návratov?

Dobrovoľné návraty sú reakciou 
na potrebu štátov poskytnúť predo-
všetkým ilegálnym migrantom a ne-
úspešným žiadateľom o azyl možnosť 
humánneho, organizovaného a finanč-
ne efektívneho návratu a reintegrácie 
do krajiny pôvodu a sú súčasťou európ-
skej návratovej politiky.

Ako môžu štátni príslušníci iných 
krajín, ktorí sa chcú vrátiť do svoje 
vlasti dozvedieť podrobnejšie infor-
mácie o možnej pomoci IOM pri asis-
tovaných návratoch?

Kľúčovou súčasťou programu je 
informačná kampaň, aby migranti, 
ktorí môžu potrebovať služby progra-
mu, vedeli o možnosti návratu a mohli 
sa promptne dostať ku komplexným 
a objektívnym informáciám. Migranti 
môžu získať informácie prostredníc-
tvom osobných konzultácií v sídlach 
úradu IOM v Bratislave na Grösslingovej 
ulici č. 4 a v Košiciach na Hlavnej ulici 
č. 68, zvýhodnenej telefonickej linky 
0850 211 262 a elektronickej pošty  
returnhome@iom.int. Pracovníci IOM 
informujú o programe počas stretnutí 
v zariadeniach Ministerstva vnútra SR 
alebo na informačných stretnutiach or-
ganizovanými zástupcami migrantov. 
Komplexné informácie súvisiace s dob-
rovoľnými návratmi je možné nájsť aj na 
webovej stránke www.avr.iom.sk.

V koľkých jazykoch komunikuje 
IOM s migrantami?

V septembri 2011 prebiehala verejná 
informačná kampaň IOM o programe 
dobrovoľných návratov, ktorá nadväzuje 
na kampane z roku 2009 a 2010. Základ-
né informácie o programe v 6 jazykoch – 
v slovenčine, angličtine, ruštine, čínštine, 
vietnamčine a arabčine – môžu migranti 
nájsť v Bratislave a v Košiciach na bilbor-
doch, plagátoch, lavičkách, brožúrach, 
letákoch a ďalších nosičoch. Nosným 
prvkom kampane je číslo zvýhodnenej 
anonymnej telefonickej linky programu 
0850 211 262, na ktorom pracovníci 
IOM poskytujú konzultácie o programe.

Čoho všetkého sa týka pomoc 
IOM pri asistovaných dobrovoľných 
návratoch?

V návratovom programe IOM po-
skytuje migrantom aj reintegračnú po-
moc aj po návrate do krajiny pôvodu. 
Reintegračný príspevok pomáha pri 
riešení životnej situácie migrantov bez-
prostredne po ich návrate, napríklad, za-
bezpečením dočasného ubytovania, zá-
kladných životných potrieb a podporou 
aktivít vedúcich k získaniu stabilného 
príjmu z práce. IOM tak podporuje ak-
tivity na zvýšenie kvalifikácie migranta, 
a teda aj zvýšenie jeho šancí na nájdenie 
si zamestnania, pomáhame aj pri hľada-
ní zamestnania, poskytujeme aj právnu 
pomoc, zdravotnú pomoc, alebo pod-
poru pri založení menšieho podnikania. 

V koľkých prípadoch IOM po-
skytla pomoc ľuďom po návrate zo 
Slovenska do materskej krajiny?

V roku 2010 pomohla IOM v 33 prí-
padoch, keď bola jednotlivcom alebo 
celým rodinám vracajúcim sa do Viet-
namu, Gruzínska, Srbska (vrátane Koso-
va), Moldavska, Ruska a Vietnamu po-
skytnutá reintegračná pomoc formou 
preplatenia služieb a tovarov v hodnote 
45 060 eur. Za prvých osem mesiacov 
tohto roku IOM poskytla reintegračnú 
pomoc v celkovej výške 24 594 eur v 18 
prípadoch tým migrantom, ktorí sa vrá-
tili do Vietnamu, na Ukrajinu, do Azerbaj-
džanu, Arménska, Gruzínska, Srbska (vrá-
tane Kosova) a Moldavska. Reintegračné 
príspevky mali napríklad formu mate-
riálnej pomoci, určenej na rekonštruk-
ciu domu zničeného počas občianskej 
vojny v Gruzínsku či opravu kúrenia ro-
dinného domu na Ukrajine. IOM taktiež 
prispela na absolvovanie kurzu na získa-
nie vodičského preukazu v Moldavsku. 
Príspevky boli použité napríklad aj na 
založenie zváračskej a krajčírskej dielne 
vo Vietname a farmy na chov dobytka 
v Kosove. Príspevok je pomocou nielen 
pre migranta, ktorý si vlastnou činnos-
ťou zaobstaráva živobytie, ale prispieva 
aj k rozvoju regiónu a komunity, napr. 
prostredníctvom ponuky služieb alebo 
zamestnania ďalších pracovníkov.

Význam reintegračnej pomoci je 
skutočne veľký. Odkedy ju IOM po-
skytuje?

Pomoc v rámci programu asistova-
ných dobrovoľných návratov do krajiny 
pôvodu poskytuje IOM Bratislava od roku 
1998 na základe Dohody o spolupráci 
medzi Medzinárodnou organizáciou pre 
migráciu a Ministerstvom vnútra Sloven-
skej republiky o pomoci pri návrate ne-
úspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych 
migrantov do krajiny pôvodu. Program 
je určený žiadateľom o azyl, neúspešným 
žiadateľom o azyl a ilegálnym migran-
tom, ktorí si želajú vrátiť sa zo Slovenska 
do krajiny pôvodu. Zaručuje humánny, 
dôstojný a bezpečný návrat do domov-
skej krajiny, založený na princípe dobro-
voľnosti. IOM v rámci programu zabez-
pečuje tiež informovanie cieľovej skupiny 
o asistovaných dobrovoľných návratoch, 
bezpečný návrat cudzinca domov a po-
moc pri reintegrácii v krajine pôvodu.

Medzinárodnú organizáciu pre migráciu 
Predstavujeme:

Zuzana Vatrálová, vedúca Úradu 
Medzinárodnej organizácie pre mig-
ráciu (IOM) na Slovensku
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Môžete uviesť a opísať konkrétne 
príklady reintegračnej pomoci IOM?

Spomeniem dva príklady: jeden 
z Kosova a druhý z Vietnamu. Hlavným 
problémom Kosova je vysoká neza-
mestnanosť, ktorá dosahuje 40 percent 
a ktorá výrazne sťažuje hľadanie za-
mestnania. Pán Safet bol jedným z ľudí, 
ktorí, aby uživili seba a svoje rodiny, vy-
striedali niekoľko zamestnaní. On sám 
pracoval ako holič, predavač, kuchár pre 
medzinárodnú organizáciu a prevádz-
koval aj vlastnú reštauráciu. Dohovorí 
sa albánsky, srbsky, slovensky a ovláda 
aj základy angličtiny. Pre svoj zmiešaný 
srbsko-albánsky pôvod musel čeliť rôz-
nym hrozbám a z obáv o bezpečnosť 
seba a svojich príbuzných sa rozhodol, 
že požiada o azyl na Slovensku, ktoré si 
ako cieľovú krajinu vybral pre jazykovú 
príbuznosť. V priebehu azylovej proce-
dúry sa však rozhodol pre návrat domov 
a zaregistroval sa do programu asistova-
ných dobrovoľných návratov. Domov sa 
vrátil spolu s manželkou a troma dcéra-
mi. V spolupráci s IOM vypracoval plán 
reintegračnej pomoci po návrate do 

krajiny pôvodu a po jeho schválení získal 
reintegračnú pomoc vo výške 1 800 eur 
na nákup základného zariadenia stán-
ku s rýchlym občerstvením. Pán Safet 
prevádzku aj otvoril a okrem seba za-
mestnáva ďalších dvoch zamestnancov. 
Z príjmu z prevádzky je schopný uživiť 
seba, manželku a aj svoje tri dcéry. 

Ako ste realizovali reintegračnú 
pomoc IOM vo Vietname? 

Pán Chien prevádzkoval s manžel-
kou malú krajčírsku dielňu v priestoroch 
umiestnených priamo v jeho dome vo 
Vietname. Aby sa mohol dostať na Slo-
vensko a získať v SR prácu, dielňu zatvoril 
a jej vybavenie predal. Na Slovensku sa 
zamestnal ako murár, skúsenosti s touto 
prácou už mal aj z domovskej krajiny. Po 
dvoch rokoch sa však musel vrátiť do-
mov. IOM mu pomohla s jeho plánom 
znovu si vo Vietname otvoriť krajčírsku 
dielňu, ktorá by pomohla jemu a po-
tenciálne priniesla prácu do regiónu v 
mieste jeho pôsobenia. Pán Chien získal 
od IOM reintegračnú pomoc formou 
zakúpenia šijacích strojov v hodnote 
899,26 eur, sám prispel k nákupu ďalších 

šijacích a obrubovacích strojov. Podľa 
monitoringu je krajčírska dielňa v pre-
vádzke, poskytla prácu jemu a ďalším 10 
pracovníkom. 

Ako dlho potrvá kampaň IOM 
spojená s dobrovoľným asistovaným 
návratom migrantov zo SR do mater-
ských krajín? 

Informačnú kampaň prostredníc-
tvom letákov, telefonickej linky, infor-
mačných stretnutí a individuálnych 
rozhovorov so záujemcami realizujeme 
nepretržite. Prípadné rozšírenie o ďalšie 
nosiče, napríklad billboardy, zvážime 
podľa aktuálnej potreby a finančných 
možností. 

Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Kontakt: 
Telefón: +421 2 5262 3338,  
  +421 2 5273 3791
Fax:  +421 2 5263 0093
E-mail:  zvatralova@iom.int
Webová stránka: 
www.iom.sk, www.iom.int

Stómie a stomici
Z knižného pultu: 

V týchto dňoch vychádza na Slo-
vensku významná knižná publikácia 
a monografia MUDr. Jaroslava Lúča-
na, PhD.: „Stómie a stomici“. Je to 
prvá knižná publikácia takéhoto za-
merania, ktorá vyšla na Slovensku. 
Pojednáva o závažnej problematike, 
ktorej sa doteraz v odbornej litera-
túre nevenovala veľká pozornosť.

Monografia obsahuje komplexné 
údaje o stomickej problematike. Stómia 
– vývod znamená vyvedenie hrubého 
čreva, tenkého čreva alebo močových 
ciest na brušnú stenu. Stómie sú spre-
vádzané až na 50 perecnt pooperačnou 
morbiditou. Včasné a neskoré kompliká-
cie stómií významne ovplyvňujú kvalitu 
života stomikov. V našej a zahraničnej 
literatúre sa nevyskytla jasná definícia 
stomika. Je veľkou zásluhou MUDr. 
Jaroslava Lúčana, PhD., ktorý pred-
ložil 3. októbra 1996 ako prvý definíciu 
stomika. Táto definícia znie: „Stomik je 
zdravotne postihnutý občan, ktorý 
má dočasne alebo trvale vyvedený 
dutý orgán navonok, najčastejšie 
hrubé črevo, tenké črevo alebo mo-

čové cesty, čím dochádza k zmene 
základných fyziologických funkcií 
k neovládateľnému vyprázdňova-
niu stolice, tenkočrevného obsahu 
alebo moču neprirodzenou cestou 
s nutnosťou používania stomických 
pomôcok, dôsledkom čoho je výraz-
né zhoršenie celkovej kvality života“ 
(Lúčan, 1996).

Po obsahovej stránke monografia 
MUDr. J. Lúčana, PhD. pojednáva o his-
tórii stómií a konštrukcii stómií. Operač-
nú techniku konštrukcie jednotlivých 
stómií perfektne znázorňujú veľmi in-
štruktívne nákresy (obr. 1 – 20). Podrob-
ne popisuje typy stómií: terminálna 
(koncová) kolostómia, axiálna (osová) 
dvojhlavňová kolostómia, parietálna 
(nástenná) kolostómia, terminálna ile-
ostómia podľa Brookea a laparoskopic-
ká kolostómia a ileostómia. Zmieňuje 
sa tiež o uzáveroch (oklúziách) stómií, 
o stómiach u detí a urostómiach. Au-
tor venuje zvláštnu pozornosť chirur-
gickým komplikáciám stómií ako sú: 
nekróza stómie, stenóza a retrakcia 
stómie, prolaps stómie, parastomálna 

hernia, kožné zmeny, krvácanie a perfo-
rácia stómie. K neskorým komplikáciám 
stómie patrí recidíva ochorenia v stómii 
a iné komplikácie (eviscerácia a prolaps 
kľučiek tenkého čreva).

V druhej časti monografie, ktorá je 
dominantná, sa autor zaoberá stomik-
mi, ich počtom, stomickým hnutím vo 
svete a na Slovensku, starostlivosťou o 
stomikov a pomôckami pre stomikov. 
Pravdepodobná prevalencia stomikov 
na Slovensku je asi 8 600 osôb. Ročne 
pribudne na Slovensku 1500 stomikov 
– kolostomikov, ileostomikov a urosto-
mikov. Všetci títo ľudia potrebujú adek-
vátnu a špecifickú starostlivosť. Tieto 
okolnosti postupne viedli ku vzniku 
ILCO klubov stomikov a Slovenského 
združenia stomikov – SLOVILCO. Slo-
venské hnutie stomikov je aktívne vyše 
20 rokov. Lekári, stomické sestry, ale 
predovšetkým stomici počas tohto ob-
dobia urobili veľa užitočnej práce. Dnes 
sú podmienky na život stomikov u nás 
porovnateľné s vyspelými európskymi 
štátmi. Kvalita života stomikov závisí 
od komplexnej zdravotnej a sociálnej 
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Príležitosť ako dať SMS správe 
väčší význam je tu stále. Vďaka me-
chanizmu Donors Message Service 
(DMS) možno priebežne podporovať 
verejnoprospešné projekty, ktoré 
pomáhajú tam, kde je to potrebné. 
V súčasnosti možno DMS správou 
podporiť osem nových, zaujímavých 
projektov. 

Do 31. decembra tohto roku môžu 
darcovia podporiť organizáciu SVETIELKO 
POMOCI n.f., ktorej poslaním je sociálna 
starostlivosť o znevýhodnené deti. Cie-
ľom projektu s názvom „Rozsvieťte aj 
Vy svoje Svetielko pomoci...“ je finanč-
ná, matieriálna, morálna či informačná 
podpora rodín s chorými deťmi a rodín, 
ktoré stratili dieťa. Podporiť túto zbierku 
je možné zaslaním SMS správy v tvare 
DMS SVETLO na číslo 877. 

Do 30. apríla 2012 možno prispieť 
aj organizácii ŠPORTUJEME, n. o. a tým 
podporiť jej projekt s rovnakým názvom. 
Stačí odoslať SMS správu s textom DMS 
SPORTIK na číslo 877. Získané finančné 
prostriedky budú použité na organizo-
vanie seminárov, školení, kurzov a šírenie 
osvety so zameraním na oblasť športu 
a telesnej výchovy, na organizovanie te-
lovýchovno-športových podujatí s cie-
ľom preventívneho pôsobenia a ochra-
ny zdravia a na poskytovanie informácií 
o týchto aktivitách prostredníctvom in-
ternetu a drobných tlačovín. Zaslaná 
darcovská sms tiež pomôže k zakúpeniu 
materiálu a výrobe telocvičných náradí 
a náčiní s verejnou dostupnosťou. 

SMS správa v tvare DMS VEK môže 
prispieť Nemocnici Modra, n. o. a jej pro-
jektu „Výkon, Energia, Kvalita – VEK 
nie je prekážkou“. Ide o projekt, ktorého 
cieľom je získať prostriedky na činnosť do-
mova sociálnych služieb a nákup tovarov 
a služieb pre jeho potreby. Táto zbierka 

potrvá do 31. augusta 2012.
Prostredníctvom SMS správy mož-

no podporiť do 15. novembra 2011 aj 
Nadáciu Horský park a jej projekt „VNÚ-
TORNÉ HORY – KVALITNÝ VEREJNÝ 
PRIESTOR“. Stačí odoslať SMS správu 
s textom DMS HORAREN na číslo 877. 
Cieľom projektu je propagácia cenného 
mestsko-krajinárskeho útvaru Vnútorné 
Hory nachádzajúceho sa v katastri hlav-
ného mesta. Ďalšími cieľmi je vytvárať 
nové verejné lokality v tomto priestore 
a vysádzať stromy a stromoradia na jeho 
území, stavať rozhľadne, vytvárať zainte-
resovanú komunitu, zabezpečiť pokojnú 
atmosféru priestorov či umiestňovať ob-
jekty malej architektúry. 

Do projektu DMS sa zapojila aj Na-
dácia Petra Dvorského Harmony so svo-
jím projektom „Podpora kvality života 
klientov Nadácie Harmony“, ktorého 
hlavným cieľom je zlepšiť kvalita života 
klientov tejto nadácie. Hlavným cieľom 
projektu je zabezpečiť zlepšenie kvality 
života klientov nadácie Harmony, aj Reha-
bilitačného centra Harmony, a to skvalit-
nením ubytovania v tomto centre. Vyzbie-
rané finančné prostriedky budú použité na 
obnovu a rekonštrukciu zariadenia (opra-
vu strechy, opravu a výmenu sanity), kúpu 
nového kotla, na sociálny program nadá-
cie Harmony a úhradu nutných výdavkov 
spojených s prevádzkou zariadenia nadá-
cie. Pre podporu tohto projektu stačí za-
slať SMS správu v tvare DMS HARMONY 
na číslo 877 v období od 1. septembra 
do 31. decembra 2011.

SMS správa s textom DMS OTEC po-
slaná na číslo 877 do 31. augusta 2012 
pomôže aj LIGE OTCOV, za spravodlivosť, 
práva detí a rodičov a jej zbierke k pro-
jektu „Rovnoprávne rodičovstvo“. 
Ide o zbierku na podporu aktívneho ot-
covstva a rovnoprávneho rodičovstva. 

Jej cieľom je dosiahnuť, aby každé dieťa 
malo oboch rodičov. Cieľom tejto zbierky 
je získať finančné prostriedky na zabez-
pečenie aktivít vedúcich k rovnopráv-
nemu rodičovstvu a aktívnemu otcov-
stvu, organizovanie prednášok a školení, 
šírenie osvety prostredníctvom letákov 
a individuálneho poradenstva a tiež vy-
konávaním odbornej činnosti v podobe 
vydávania odborných brožúr o rodičov-
ských právach a povinnostiach.

Organizácia PLAMIENOK, n. o. reali-
zuje do konca mája 2012 projekt s ná-
zvom „Plamienok deťom“, ktorého cie-
ľom je zmierniť utrpenie a zlepšiť kvalitu 
života nevyliečiteľne chorých detí v ich 
domácom prostredí. Získané finančné 
prostriedky budú použité na nákup auta, 
ktoré bude slúžiť na prepravu klinické-
ho tímu k detským pacientom. Podporiť 
tento projekt možn SMS správou v tvare  
DMS PLAMIENOK poslanou na číslo 877. 

Od 15. septembra do konca roka 
možno prispieť aj organizácii DEPAUL 
SLOVENSKO, n. o. a jej projektu „Zbierka 
na podporu služieb pre bezdomov-
cov“. Poslaním projektu je upozornenie 
širokej verejnosti na problém chudoby 
a bezdomovectva a získať prostriedky na 
podporu prevádzky zariadení poskytujú-
cich ubytovanie a sociálne služby bezdo-
movcom. Zaslaním SMS správy s heslom 
DMS UTULOK prispejete na úhradu ná-
kladov spojených so zabezpečením pre-
vádzky nocľahárne pre bezdomovcov, 
v ktorej bezdomovci, okrem nocľahu, do-
stávajú aj teplé jedlo, sociálnu asistenciu, 
sprostredkovanie zdravotného ošetrenia 
a pomoc pri vybavovaní nevyhnutných 
dokladov.

Do mechanizmu DMS sa opäť za-
pojila SOCIA – nadácia na podporu 
sociálnych zmien so svojím projektom 
„Lienka pomoci“. Jeho cieľom je upo-

Ako podporovať nové verejnoprospešné 
projekty

Všimli sme si:

starostlivosti. Každý stomik by mal mať 
dobre urobenú stómiu a dostatočný 
počet kvalitných stomických pomôcok. 
Charta práv stomikov, ktorá platí od 
roku 1977, zabezpečuje práva stomic-
kých pacientov.

Monografia MUDr. Jaroslava Lúča-
na, PhD. je veľkým prínosom pre me-

dicínsku prax. Dopĺňa chýbajúce údaje 
o stomikoch a stómiach v slovenskej aj 
českej medicínskej literatúre. Je per-
fektne vytlačená a bohato ilustrovaná 
početnými obrázkami. Monografia je 
vhodná pre postgraduálnu výchovu 
lekárov, najmä chirurgov, urológov, 
všeobecných lekárov, onkológov a pre 

stomické sestry. Je určená pre stomi-
kov, ich príbuzných a všetkým, ktorí sa 
zaujímajú o túto problematiku.

Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika 

JLF UK a UNM v Martine
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zorniť na skutočnosť, že staroba sa týka 
nás všetkých a seniori by nemali byť ni-
komu ľahostajní. Starší ľudia môžu svoj 
život prežiť dôstojne a aktívne, aj napriek 
zdravotným obmedzeniam, menším príj-
mom a väčšej zraniteľnosti. SMS správa 
v tvare DMS LIENKA poslaná od 20. 
septembra 2011 do konca roka na čís-
lo 877 pomôže a podporí poskytovanie 
terénnych a ambulantných služieb pre 
seniorov. 

Ďalším projektom schváleným a pri-
jatým do mechanizmu DMS je projekt 
„Domáce násilie ubližuje všetkým“ 
organizácie Áno pre život, n. o. Jeho cie-
ľom je poskytovať pomoc osamelým te-
hotným ženám v núdzi a matkám s deť-
mi, ktoré sú obeťami domáceho násilia 
a v súčasnosti bývajú v sociálnom zaria-
dení tejto organizácie. Získané finančné 
prostriedky budú použité na výchovno-
vzdelávacie aktivity pre ženy a deti s ta-

kýmto neľahkým osudom. Zbierku mož-
no podporiť zaslaním SMS správy v tvare 
DMS NASILIE v období od 1. októbra 
do konca decembra 2011.

Viac informácií o celom mechanizme 
a podrobnejšie informácie o každom pro-
jekte sú k dispozícii na webovej stránke 
www.darcovskasms.sk.

Stela Rebrešová
Fórum donorov

Futbalisti z detských domovov skvele 
reprezentovali Slovensko 

Z Detského centra v Ružomberku a jeho plánov do budúcnosti

Detské centrum v Ružomberku 
- prvá slovenská spoločnosť pre po-
moc deťom v náhradnej starostlivosti 
vyslalo 23. - 25. septembra tohto roku 
na Medzinárodný futbalový šampio-
nát detí z detských domovov vo Var-
šave, organizovaný asociáciou „Hope 
for Euro“ slovenský reprezentačný 
výber z najúspešnejších futbalových 
družstiev z detských domovov na Slo-
vensku, ktorý pozostával z mladých 
futbalistov z Detských domovov v Hri-
ňovej, Tŕní, Kremnici, Banskej Bystrici 
a Detského centra v Ružomberku. 

O prvenstvo zápasilo 32 družstiev 
z Poľska a ďalších európskych krajín 
(Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Českej re-
publiky, Anglicka a Francúzska). Zme-
rali si sily a zároveň bojovali o účasť na 
budúcoročných Majstrovstvách Európy 
detských domovov vo Varšave, ktoré 
bude zaujímavé najmä tým, že v roku 
2012 bude Poľsko a Ukrajina tými kraji-
nami, kde sa bude odohrávať európsky 
futbalový šampionát UEFA, skrátene 
nazývaný EURO 2012.

Cieľom podujatia „Hope for Euro“ je 
motivovať a podporovať mladých špor-

tovcov z detských domovov, odhaľovať 
talentovaných jedincov, aj tímových 
hráčov, rozvíjať sociálne vzťahy detí, aj 
tie medzinárodné. Družstvá, ktoré sa 
umiestnili na prvom, druhom a treťom 
mieste, boli, okrem postupu, odme-
nené aj vecnými cenami. Organizátor 
udelil taktiež individuálne ocenenia 
v nasledujúcich kategóriách: „Kráľ gó-
lov“, „Kráľ asistencií“, „Najlepší brankár“ 
a „Najvšestrannejší hráč“.

Už prvý zápas na HOPE FOR EURO 
2011 vyhral reprezentačný výber zo 
Slovenska v pomere 0 : 4 s poľským tí-

Na obrázku sú úspešní slovenskí futbalisti so svojimi trénermi  na Medzinárodnom futbalovom šampionáte detí z det-
ských domovov vo Varšave, ktorý sa konal  23. až 25. sep-tembra  tohto roku.
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mom z Detského domova v Toruni. Skó-
re otvoril veľmi pekným gólom Ondrej, 
na Slovensku hrajúci v drese Detského 
centra (DC). Mladí futbalisti z DC Ru-
žomberka nakoniec v skupine C vyhrali 
bez toho, aby dostali jediný gól a po-
stúpili do 8- finále. Za všetko hovoria 
výsledky C skupiny:

Torun (PL) - Child center Slovakia (SK) 0:4
Komarno (PL) - Child center Slovakia (SK) 0:1
Supraśl (PL) - Child center Slovakia (SK) 0:8

Ďalšie zápasy čakali slovenských 
chlapcov s českými, nad ktorými vyhrali 
v pomere 0 : 2, potom s Poliakmi, nad 
ktorými vyhrali 0 : 1, jediný zápas pre-
hrali s Rusmi v pomere 1 : 0, ale vyradili 
aj posledných Poliakov zo Štetína, ktorí 
postúpili z ostatných skupín z 25 zúčast-
nených poľských družstiev s výsledkom 
1 : 2. Konečný výsledok bol fantastický: 
reprezentačný tím reprezentujúc 
detské domovy na Slovensku, donie-
sol domov „BRONZ“ a zabezpečil si 
tak účasť na budúcich Majstrovstvách 
Eúropy detských domovov 2012. Boli 
to mladí kamaráti: Miroslav Berky, Tŕ-
nie, Július Štajer, Tŕnie, Lukáš Radič, 
Kremnica, Kristian Genya, Hriňová, 
Vojtech Kováč, Hriňová, Kevin Heka, 

B. Bystrica, Ivan Adamovič - brankár, B. 
Bystrica, Ondrej Ďuraj, DC Ružombe-
rok, ktorí svojou hrou (s výdatným po-
vzbudzovaním svojimi trénermi a ma-
nažérmi: Jánom Palúchom, trénerom 
a riaditeľom DeD Tŕnie, Miroslavom 
Bahledom, trénerom a riaditeľom DeD 
Hriňová, Róbertom Vessu, trénerom 
DC Ružomberok a Jaroslavou Kulino-
vou, manažérkou DC Ružomberok) ob-
sadili pre Slovensko 3. miesto. 
Hlavné výsledky HOPE FOR EURO 2011
1. miesto - Ukrajina
2. miesto - Rusko
3. miesto - Slovensko

Plány Detského centra  
do budúcnosti

V rámci nadstavbových plánovaných 
výchovných aktivít pre detské domovy na 
Slovensku zorganizuje DC ešte do konca 
roka v dňoch 14. až 16. októbra tohto roku 
Majstrovstvá Slovenska v minifutbale 
chlapcov, ktoré sa budú konať v Hubo-
vej. Družstvá chlapcov z rôznych detských 
domovov, ktoré sa umiestnia na prvých 
troch miestach, dostanú, okrem medailí, 
pohárov a vecných cien, aj možnosť no-
minovať na Majstrovstvá Európy det-
ských domovov 2012 v Poľsku po dvoch 
futbalistoch do slovenského reprezentač-

ného tímu. Prípravu tohto tímu, sústre-
denia a prípravné zápasy zabezpečí tiež 
Detské centrum, ktoré, je okrem iného, 
aj zriaďovateľom virtuálneho neštátneho 
detského domova „Náhradné rodiny 
DC“, ktorý umiestňuje deti výlučne do 
profesionálnych náhradných rodín a má 
aj diagnostickú skupinu na krátkodobé 
diagnostické pobyty detí odkázaných na 
náhradnú starostlivosť. V súčasnosti tento 
detský domov hľadá budúcich náhrad-
ných rodičov pre 7 člennú súrodeneckú 
skupinu, čo nie je ľahká úloha a ďalších ná-
hradných rodičov pre 11- ročného chlap-
ca, čo by malo byť relatívne jednoduchšie. 
Čo bude asi najťažšie z toho všetkého, 
bude zabezpečenie strechy nad hlavou 
pre spomínanú 7- člennú súrodeneckú 
skupinu a ich náhradných rodičov, na čo 
momentálne DC hľadá sponzorov. Možno 
by sa takejto budovy dokázala na tento 
účel vzdať celkom alebo na určitú dobu, 
nejaká obchodná spoločnosť, ktorá takú-
to budovu vlastní a je pre ňu v súčasnosti 
prebytočná, len, ako na to? Raz sa to už 
v spolupráci s bývalými akcionármi a.s. 
Slovnaft podarilo a DC dúfa, že sa znovu 
nájde takýto priateľ DC, ktorý pomôže 
zabezpečiť budúcnosť ďalším deťom, 
ktoré to potrebujú. Okrem toho DC plá-
nuje v novembri tohto roku pre náhradné 
matky DC zorganizovať relaxačný pobyt 
v kúpeľoch a v závere tohto roku v dňoch 
8. až 11. decembra 2011 sa chystá na 31. 
stretnutie všetkých profesionálnych 
náhradných rodín DC, s účasťou vyše sto 
detí, náhradných rodičov, zamestnancov a 
dobrovoľníkov Detského centra.

(mp)
Snímky: archív

Na obrázku je strelec prvého „najkra-
šieho“ gólu: Ondrej Ďuraj z Detského 
centra Ružomberok.

Na obrázku sú členovia víťazného družstva SR: Miroslav Berky, Tŕnie, Július 
Štajer, Tŕnie, Lukáš Radič, Kremnica, Kristian Genya, Hriňová, Vojetch Kováč, 
Hriňová, Kevin Heka, B.Bystrica, Ivan Adamovič - brankár, B.Bystrica, Ondrej 
Ďuraj - DC Ružomberok s trénermi: Mgr. Ján Palúch, tréner, DeD TŕnieMgr. Miro-
slav Bahleda, tréner, DeD Hriňová, Mgr. Róbert Vessa, tréner, DC,  Ružomberok 
a Mgr. Jaroslava Kulinová, manažér, DC Ružomberok.
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