
číslo 5
ročník X XI.

Vyšlo: 3. 12. 2012

Mosty k rodine 2012
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Liga proti rakovine a Občianske združenie Svetielko po-
moci otvorili v novembri tohto roku mobilný hospic pre detských 
onkologických pacientov Košického a Prešovského kraja. Je 
to prvý projekt tohto druhu na východe Slovenska, ktorý umož-
ňuje nevyliečiteľne chorým deťom prežiť posledné chvíle života 
doma s pomocou tímu odborníkov. Nákup automobilu a časť 
prístrojového vybavenia hospicu v sume dvadsať tisíc eur finan-
covala Liga proti rakovine z výnosu 16. ročníka Dňa narcisov. Sve-
tielko pomoci platí zasa náklady súvisiace s projektom (mzdy le-
károv, sestier, psychológa, sociálneho pracovníka a náklady na 
prevádzku automobilu). Nápad zriadiť mobilný hospic vznikol 
na podnet odborníkov z detskej onkológie v Košiciach - MUDr. 
Ladislava Deáka a Janky Vilmonovej, ktorí poukazovali na 
absenciu tohto zariadenia na východe Slovenska. 

Detský hospic poskytuje služby nevyliečiteľne chorým det-
ským onkologickým pacientom s cieľom zmierniť ich utrpenie 
a zabezpečiť im v terminálnom štádiu choroby kvalitnú zdravot-
nú starostlivosť aj v domácom prostredí. Dostupnosť služby je 7 dní 
v týždni na základe vzájomnej dohody medzi rodičmi a pracov-
níkmi hospicu. Projekt detského hospicu je súčasťou komplexnej 
pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi, rodinám s nevy-

liečiteľne chorými deťmi a aj rodičom po strate dieťaťa, ktorú po-
skytuje na východnom Slovensku Svetielko pomoci už šiesty rok. 
Detský mobilný hospic začal svoju činnosť odovzdaním automo-
bilu do používania 12. novembra tohto roku v Centre pomoci Ligy 
proti rakovine na Paulínyho 63 v Košiciach. Automobil odovzda-
la Svetielku pomoci Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy 
proti rakovine za účasti predstaviteľov Detskej fakultnej nemocni-
ce a oddelenia detskej onkológie a hematológie. 

Martina Myjavcová
Snímky: archív LPR

Otvorili detský hospic  
v Košiciach

Viac, než pätnásť platforiem 
mimovládnych neziskových orga-
nizácií (MNO) združujúcich dobro-
voľné organizácie (medzi nimi je aj 
Slovenská humanitná rada), vydalo 
6. novembra tohto roku Vyhlásenie 
s názvom „Nechceme viac. Ne-
berte nám, čo máme“. Je správne, 
aby sa občania motivovali nemys-
lieť iba na seba, ale riešiť aj problé-
my, ktoré štát, samospráva či pod-
nikateľský sektor nemôžu alebo ne-
chcú riešiť. V dobrovoľných organi-

záciách i občianskych združeniach je veľa ľudí, ktorí naozaj nemys-
lia iba a seba. Chcú žiť a nechať žiť. Prajú si, aby všetci ľudia boli 
šťastní, aj tí najzraniteľnejší. Asignačný mechanizmus 2 % z dane 
túto motiváciu občanom poskytuje, ako sa píše aj v uvedenom vy-
hlásení, ktoré tiež zdôrazňuje, že asignačný mechanizmus je dôleži-
tý, lebo činnosť mnohých občianskych združení naozaj zmierňuje 
vnútorné napätie v spoločnosti, posilňuje sociálnu súdržnosť a zvy-
šuje kvalitu verejných a sociálnych služieb. V podobnom duchu sa 
vyslovili i účastníci Stupavskej konferencie MNO v septembri tohto 
roku. 

Lenže, v budúcnosti za zdaňovcie obdobie roku 2013 sa, pod-
ľa súčasne platnej právnej úpravy Zákona o dani príjmov, zníži per-
cento, ktoré môžu právnické osoby asignosť, a to z 2 % na 1,5 %, prí-
padne z 1,5 % na 1 %. (Právnické osoby majú v súčasnosti možnosť 
asignovať 2 % za podmienky, že poskytnú z vlastného zisku dar 
na verejnoprospešný účel vo výške pol percenta z dane z príjmu. 
V prípade, že neposkytnú vlastný dar, môžu asignovať len poldru-
ha percenta. Systém poklesu percenta, ktoré môžu právnické osoby 
asignovať, bol schválený koncom roku 2009, kedy sa uvažovalo, že 
bude vykompenzovaný inými mechanizmami podpory verejno-
prospešných aktivít občanov. Nové mechanizmy – charitatívna lo-
téria a charitatívna reklama, s ktorými sa rátalo, sa však nevytvorili.

Podľa údajov Centra pre filantropiu, právnické osoby v roku 
2009 poskytli v rámci daňovej asignácie 37 miliónov eur, vlani len 
28 miliónov a tohto roku zatiaľ 25 milionov eur. Preto platformy 
MNO žiadajú Ministerstvo financií SR o navýšenie prostriedkov 
mimovládnym organizáciám a na 2-3 roky zastaviť znižovanie 
podielu poukázanej časti z príjmov právnických osôb a tak spo-
maliť pokles sumy, ktorá plynie z fungujúceho asignačného me-
chanizmu na aktivity MNO prospešné vo verejnom piestore. Ak 
tento pokles bude pokračovať, pre mnohé MNO to bude zname-
nať ich koniec. Potom by sa mnohým aj tá lotéria zišla, hoci po-
vzbudzuje ľudí k hráčstvu, netvorí skutočné hodnoty (na rozdiel 
od práce), rozdeľuje spoločnosť a navyše, s výťažkom z lotérií rá-
tajú aj iné subjekty považujúc ju za akúsi „z núdze cnosť“. Lepšie, 
než taká z núdze cnosť je – nedať si čo máme. Napokon, nikde nie 
je napísané, že sa v ďalších rokoch nepodarí navýšiť prostriedky aj 
mimovládnym organizáciam. Veď SR zatiaľ zaznamenala druhý 
najvyšší hospodársky rast v eurózóne a ísť do mínusu sa nechystá.

Margita Škrabálková

Žiť a nechať žiť
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Príloha: Dvadsať rokov v živote Slovenskej humanitnej rady – 2. časť

O viac dobra a lásky k deťom 
išlo a ide aj organizátorom Bratislav-
skej konferencie - Spoločnosti Úsmev 
ako dar (SPDDD), ktorá sa tohto roku 
uskutočnila 9. októbra v historickej 
budove Národnej rady SR. Bola prvou 
z troch regionálnych konferencií Mos-
ty k rodine 2012. Stretlo sa na nej asi 
150 účastníkov a  prednášajúci z  Bra-
tislavského, Trnavského a  Nitrianske-
ho kraja. Ďalšie tohtoročné konferen-
cie Mosty k rodine pre Košický a Pre-
šovský samosprávny kraj sa uskutoč-
nili 23. 10. a konferencia pre Bansko-
bystrický, Trenčiansky a  Žilinský kraj 
sa konali 30. 10. 2012.

Spoločnosť Úsmev ako dar organizu-
je konferenciu Mosty k rodine každoroč-
ne. Jej účastníci - psychiatri, psychológo-
via, zástupcovia verejnej správy, riaditelia 
a pracovníci detských domovov aj tohto 
roku spoločne uvažovali a diskutovali 
o aktuálnych problémoch detí v náhrad-
nej starostlivosti. Aj tentoraz boli spolu-
organizátori podujatia Ústredie práce, so-
ciálnych vecí a rodiny a Inštitút ochrany 
práv dieťaťa Trnavskej Univerzity. Zášti-
tu nad ním prevzal predseda Národnej 
rady SR, Pavol Paška. Zjednocujúca hlav-
ná téma týchto regionálnych konferencií 
bola zameraná na deti s poruchami sprá-
vania v rodine a v náhradnej starostlivosti. 
Účastnícii konferencie sa venovali hlavnej 
téme ako z globálneho, tak aj z miestne-
ho pohľadu. Prítomní účastníci mali mož-
nosť vypočuť si 13 kvalitných príspevkov 

a zúčastniť sa aj na troch workshopoch, 
ktoré danú problematiku priblížili prítom-
ným z rôznych uhlov pohľadu. 

V úvode sa prítomným prihovo-
ril predseda Spoločnosti Úsmev ako dar 
Doc. MUDr. Jozef Mikloško, CSc. Bra-
tislavskú konferenciu svojím príspev-
kom obohatila aj Mgr. Helena Kasano-
vá z Ústredia práce sociálnych vecí a rodi-
ny (ÚPSVaR). Konštatovala, že skladba detí 
umiestnených v detských domovoch sa 
mení. V systéme zostávajú prevažne deti 
v predpubertálnom a pubertálnom veku, 
u ktorých sa prejavujú sklony k disociál-
nemu správaniu. Osobitú skupinu tvoria 
práve deti s diagnostikovanými porucha-
mi správania sa a ÚPSVaR túto problema-
tiku neprehliada. 

„Ústredie pripravuje zriadenie pracov-

nej skupiny, ktorá bude riešiť problematiku 
porúch správania. Jednou z jej úloh je na-
stavenie špecifickej metodiky práce s tými-
to deťmi a vzdelávania zamestnancov det-
ských domovov, ktorí s nimi prichádzajú do 
styku. Realizujeme aj národný projekt pod-
pory deinštitucionalizácie náhradnej sta-
rostlivosti, v rámci ktorého budú niektoré ak-
tivity zamerané práve na prácu s deťmi s po-
ruchami správania“, uviedla Mgr. Helena 
Kasanová.

Vo viacerých prednáškach sa predná-
šajúci zaoberali otázku, čo všetko patrí do 
porúch správania sa. Agresia, deštruktív-
ne sklony, pretrvávajúce krádeže, neustá-
le klamstvá...? Prítomní sa zhodli v tom, 
že problematika porúch správania sa je 
komplexný fenomén, na ktorý majú vplyv 
rôzne faktory a že najlepšou prevenciou 
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Na prvej tohtoročnej konferencii Mosty k rodine 2012 sa jej účastníkom prvý pri-
hovoril Doc. MUDr. Jozef Mikloško, CSc., predseda SPDDD Úsmev ako dar.

Mosty k rodine 2012
Motto:  
Život človeka má zmysel, 
ak zostane po ňom o trochu  
viac lásky a dobra.
Alfred Delp
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pred poruchami správania sa je pre dieťa 
pevná a bezpečná vzťahová väzba s mat-
kou (rodičmi) v kritickom období detstva. 
Ak je toto základné puto porušené, deti 
si svoje „duševné zranenie“ nesú so se-
bou celý život. Môže nadobudnúť rôzne 
podoby a prejaviť sa aj ako porucha sprá-
vania sa. Odborníci s pracovníkmi det-
ských domovov hovorili aj o potrebe vší-
mať si prežívanie svojich zverencov a sna-
žiť sa porozumieť príčinám ich disociálne-
ho správania sa. Zhodli sa v tom, že medzi 
ochranné faktory patria: dobrá výchova, 
funkčná rodina a primárna láskyplná 
starostlivosť. 

Starostlivosti o deti s poruchami sprá-
vania sa v prostredí diagnostického centra 
sa týkal príspevok PhDr. Viery Hudečko-
vej, ktorá zdôraznila, že k posilneniu detí 
a upevneniu ich sebavedomia môžu viesť 
aj nepredvídateľné a neočakávané ces-
ty. „Dokonca aj záťaž, ktorú dieťa zvládne, 
môže upevniť jeho sebavedomie a položiť 
základ jeho neskoršej odolnosti. Ale nie je to 
možné bez pomoci zvonka. Tieto deti sa po-
trebujú viazať na nejakú podpornú osobu, 
ktorá im pomôže uveriť vo vlastnú sebahod-
notu“, pripomenula V. Hudečková. 

Konferenciu uzavreli tri špecializova-
né workshopy pod vedením skúsených 
lektorov - prvý Mgr. Andrey Hudekovej 

a Mgr. Dany Pukancovej o poruchách 
správania sa z pohľadu programu PRI-
DE, druhý pod vedením Doc. PhDr. Al-
bína Škovieru PhD. a Mgr. Ľubice Mu-
rínovej na tému: Deti s poruchami sprá-
vania sa v systéme terapeutickej starostli-
vosti a tretí viedla PhDr. Emília Cibulová 
a Mgr. Viera Miklášová na tému: Poru-
chy správania sa v podmienkach detské-
ho domova.

Konferencia priniesla zúčastneným 
množstvo nových podnetov, ktoré budú 

môcť využiť vo svojej práci s deťmi s po-
ruchami správania sa či už z rodinné-
ho prostredia alebo s deťmi v náhrad-
nej starostlivosti a pri lepšom pochopení 
a usmerňovaní ich životnej reality. 

(mš)
Snímky: autorka

Na 1. obrázku obálky sú účastníci 
konferencie Mosty k rodine 2012 v his-
torickej budove Národnej rady SR na 
Župnom námestí v Bratislave.

Nevidiacich a slabozrakých znepokojuje 
nezamestnanosť 

Únia nevidiacich a  slabozrakých 
Slovenska si na svojom 7. zjazde, ktorý 
sa konal 26. a 27. októbra v Bratislave, 
zvolila svojich predstaviteľov a schvá-
lila stratégiu svojho rozvoja na nasle-

dujúce štyri roky. Jedným z  význam-
ných bodov programu bola aj novela 
zákona o službách zamestnanosti. 

Delegáti zjazdu si na čelo svojej orga-
nizácie opäť vybrali Branislava Mamoj-

ku. Prvým podpredsedom sa stal Milan 
Měchura, stoličku podpredsedov obsa-
dili Renata Olahová a Josef Zbranek. 
Schválili tiež stratégiu rozvoja ÚNSS na 
roky 2012 – 2016. 

Účastníkov konferencie veľmi zaujalo vynikajúce rozprávanie primára – psy-
chiatra Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, MUDr. Jána Šubu 
na tému: Diferenciálna diagnostika porúch správania sa a emócií.

       

nad vašou rannou nevoľnosťou

Transdermálny neuromodulačný 
prístroj bez obsahu liekov 

        

PREVEZMITE KONTROLU

www.primabella.sk Opýtajte sa sVOjHO LeKÁRa, či pRimaBeLLatm 
je spRÁVna VOľBa pRe VÁs. 

INDIKÁCIE: PrimaBellaTM sa používa na liečbu nevoľnosti 
(nutkania na vracanie) a vracania, ktoré sú spôsobené 
tehotenstvom alebo na liečbu rannej nevoľnosti. Nepoužívajte 
PrimaBellu, pokiaľ príčina nevoľnosti (nutkania na vracanie) 
a vracanie nie je objasnená. PrimaBellaTM nie je kuratívna a má 
sa vždy používať pod lekárskym dohľadom. Výsledky liečby môžu 
kolísať v závislosti od charakteristík daného pacienta a od užívania 
liekov. Prekonzultujte s lekárom, ak máte iné implantované 
prístroje. Ak má pacientka na ruke zavedenú intravenóznu kanylu, 
PrimaBellaTM sa má umiestniť na opačnú ruku.  UPOZORNENIE: 
PrimaBellaTM obsahuje prírodný latex z kaučuku, ktorý môže 
vyvolať alergické reakcie a neodporúča sa používať ju 
spoločne s elektrokauterom alebo s magnetickou rezonanciou 
(prekonzultujte s lekárom). VeDľajŠie ÚčinKY: Pri dlhodobom 
používaní sa môžu vyskytnúť izolované prípady podráždenia 
pokožky v mieste kontaktu pokožky s elektródami. Ak sa objaví 
lokálne podráždenie pokožky (začervenanie, opuch, pľuzgier 
alebo svrbenie), prestaňte používať prístroj a kontaktujte lekára 
alebo lekárnika.

Pharmacenter Slovakia s. r. o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
Telefón: +421262250013, +421262250273
www.pharmacenter.sk

na liečbu tehotenstvom vyvolanej 
nevoľnosti a vracania

Bezpečná pre vás
Bezpečná pre váš plod

√ Neobsahuje liečivo 
√ Klinicky overená
√ Odporúčaná
√ Nákladovo efektívna

PrimaBella™ je transdermálny 
neuromodulačný prístroj, ktorý 
generuje impulzy, ktoré stimulujú 
mediánny nerv na vnútornej strane 
zápästia a tieto impulzy vedú do 
centrálneho nervového systému. 
Tam pozitívne modulujú nervové 
dráhy a cez blúdivý nerv obnovujú 
normálny rytmus žalúdka.
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Vianočná zbierka 
„Pomôžte spolu s nami“ je opäť tu

Slovenská humanitná rada tohto 
roku organizuje už 10. ročník pred-
vianočnej verejnej finančnej zbier-
ky v spolupráci so svojím dlhoročným 
partnerom – Nadáciou Tesco a v spo-
lupráci s mimovládnymi organizácia-
mi. Tohto roku sa zbierka „Pomôžte 
spolu s nami“ začala 29. novembra na 
celom území Slovenska. 

Zbierku povolilo Ministerstvo vnút-
ra SR 19. októbra 2012 svojím Rozhod-
nutím číslo: SVS-OVVS-3-2012/025095. 
Slovenská humanitná rada organizu-
je túto zbierku v spolupráci s 24 občian-
skymi združeniami, nadáciami a nezisko-
vými organizáciami, ktoré sa do zbierky 
prihlásili. Zúčastnené miestne mimovlád-
ne organizácie a ich dobrovoľníci zbiera-
jú finančné prostriedky v 29 neobchod-
ných priestoroch hypermarketov a super-

marketov TESCO STORES SR, a. s. do ozna-
čených prenosných pokladničiek. Osoby 
poverené vykonaním zbierky sú dobro-
voľníci mimovládnych organizácií pri-
hlásení do zbierky. Na požiadanie sú po-
vinní preukázať sa písomným povere-
ním, podpísaným oprávnenými zástup-
cami a pečiatkou Slovenskej humanitnej 
rady. V tomto poverení je uvedené meno, 
priezvisko, bydlisko a číslo občianske-
ho preukazu osoby poverenej zbierkou, 
ako aj účel zbierky a názov orgánu, ktorý 
zbierku povolil. Osoby poverené vykonať 
zbierku musia byť bezúhonné. Kto sa roz-
hodne do zbierky prispieť ľubovoľnou su-
mou do mobilnej pokladničky, môže tak 
urobiť počas 4 adventných týždňov, od 
štvrtku do nedele v dňoch: 

29. 11. – 02. 12. 2012
06. 12. – 09. 12. 2012

13. 12. – 16. 12. 2012.
16. 12. – 23. 12. 2012.

Vyzbierané prostriedky sú priebežne 
odvádzané na osobitný účet zbierky číslo: 
2620768263/1100 v TATRA BANKE. Veno-
vané prostriedky budú využité na verejno-
prospešný účel podpory zdravotne postih-
nutých a sociálne odkázaných občanov na 
území Slovenskej republiky formou pod-
pory projektov zameraných na týchto ľudí 
(v súlade s povoleným účelom zbierky podľa 
§ 5 ods.1 písm.b) Zákona Slovenskej národnej 
rady číslo 63/1973 Zb.). Vyúčtovanie zbierky 
Pomôžte spolu s nami predloží SHR Mi-
nisterstvu vnútra SR do 30. januára 2013. 
Výsledky zbierky budú zverejnené v médi-
ách do 15 dní od potvrdenia vyúčtovania 
zbierky Ministerstvom vnútra SR.

Mgr. Eva Lysičanová,  
riaditeľka Úradu SHR

„Našou prvoradou úlohou bude naďa-
lej obhajoba a podpora uplatňovania práv 
nevidiacich a slabozrakých ľudí a intenzív-
nejšie zapájať členov ÚNSS do aktivít, za-
meraných na uplatňovanie ich práv súvisia-
cich s prekonávaním a prevenciou dôsled-
kov zrakového postihnutia vo všetkých ob-
lastiach života. Chceme tiež rozširovať pod-
mienky na aktívnu diskusiu členov organi-
zácie o špecifických a odborných otázkach 
a tak zvyšovať ich účasť na objektivizá-
cii stanovísk a postojov organizácie k prob-
lémom súvisiacim so zrakovým postihnu-
tím“, povedal B. Mamojka. Na jeho slová 
nadviazala Ivana Potočňáková, riaditeľ-
ka ÚNSS: 

„Jedným zo strategických cieľov na ďal-
šie obdobie bude zvyšovanie povedomia 
verejnosti o všeobecnej užitočnosti opatre-
ní, ktoré uľahčujú začleňovanie ľudí so zra-
kovým postihnutím do spoločnosti. V súlade 
s princípom <Pre nás nevyhnutné, pre vás 
užitočné> budeme trpezlivo vysvetľovať, že 
opatrenia zabezpečujúce architektonickú či 
informačnú prístupnosť ľuďom so zrakovým 
postihnutím nemajú byť špeciálnymi opat-
reniami, ale súčasťou štandardných politík“. 

Diskusiu rozvírila pripravovaná nove-
la Zákona číslo 5/2004 Z. z. O službách 
zamestnanosti, ku ktorej delegáti prijali 
vyhlásenie adresované predsedovi vlády 
SR, Róbertovi Ficovi, predsedovi Národ-
nej rady SR, Pavlovi Paškovi a ministro-
vi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi 

Richterovi. V o vyhlásení sa píše: 
Nesúhlasíme s viacerými návrhmi 

predloženými Ministerstvom práce, soci-
álnych vecí a rodiny, najmä:
– so zastavením poskytovania príspev-

ku na úhradu prevádzkových nákla-
dov chránených pracovísk zriadených 
zamestnávateľmi

– so zrušením diferenciácie výšky prí-
spevku na úhradu prevádzkových ná-
kladov chránených dielní a chráne-
ných pracovísk v závislosti od miery 
poklesu schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť podporovaného obča-
na so zdravotným postihnutím, 

– s radikálnym znížením výšky príspev-
kov na zriadenie chránenej dielne a 
chráneného pracoviska a na začatie 
vykonávania samostatnej zárobkovej 
činnosti občanom so zdravotným po-
stihnutím na chránenom pracovisku,

– so zmenou podmienok pre posky-
tovanie príspevku na udržanie obča-
na so zdravotným postihnutím v za-
mestnaní a s radikálnym znížením 
jeho výšky,

– so zrušením príspevku na aktivačnú 
činnosť formou dobrovoľníckej služby 
pre uchádzačov o zamestnanie.
Sme presvedčení, že prijatie navrho-

vaných zmien povedie k strate zamest-
nania veľkého percenta nevidiacich a 
slabozrakých občanov a k sťaženiu ich 
uplatnenia na trhu práce. 

Stotožňujeme sa so zásadnými pri-
pomienkami vypracovanými Národnou 
radou občanov so zdravotným po-
stihnutím k uvedenému návrhu zákona. 
Pevne veríme, že predložené pripomien-
ky budú predkladateľom návrhu zákona 
akceptované a nedôjde k zníženiu súčas-
nej úrovne podpory zamestnávania ob-
čanov so zdravotným postihnutím.

Za 66 delegátov 7. zjazdu Únie nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska vyhlá-
senie podpísal RNDr. Branislav Mamoj-
ka, CSc., predseda Únie nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska.

V súvislosti so 7. zjazdom ÚNSS tre-
ba dodať, že tak ako sa mladá Slovenská 
republika rozvíja, rozvíja sa aj celá naša 
spoločnosť, ktorá musí, kríza – nekríza, 
riešiť svoje ťažkosti a problémy za po-
chodu, čo nie je ľahké. Dávame do po-
zornosti, že po prijatí uvedeného vy-
hlásenia sa na Ministerstve práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR uskutočnilo ro-
kovanie a niektoré pripomienky k no-
vele zákona o službách zamestnanosti 
boli akceptované a sú do novely zákona 
o službách zamestnanosti zapracované. 
Do akej miery sa podarí, aj vďaka prija-
tým pripomenienkam, skutočne zachrá-
niť zamestnávanie občanov so zdravot-
ným postihnutím a zachovať aj príspev-
ky na prevádzku potrebných chráne-
ných dielní, však ukáže čas.

(mš)
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Organizácia muskulárnych dys-
trofikov v  SR uskutočnila, ako kaž-
dý rok, aj tohto roku celoslovenské 
stretnutie svojich členov. Konalo sa 
11. až 14. októbra v piešťanskom ho-
teli Sĺňava a bolo špecifické tým, že 
sa na ňom zúčastnilo až 45 ľudí od-
kázaných na pohyb s elektrickým vo-
zíkom, čo bola až tretina z celkového 
počtu zúčastnených.

Pre týchto účastníkov bol priprave-
ný bohatý program poskytujúci špecific-
ké informácie, oddych, aj kultúru. Nechý-
balo ani posilňovanie vzájomnej pomoci 
a svojpomoci. Prvý deň podujatia sa za-
čal večerou a po nej sa účastníci bližšie 
oboznámili s činnosťou združenia OMD 
v SR v roku 2012. Večer patril zábave a vy-
stúpením divadelno - improvizačného 
súboru Kapor na scéne zo Žiliny, ktorý 
vystúpil bez nároku na honorár.

Nasledujúci deň - piatok dopolud-
nia sa účastníci stretnutia, aj iní návštev-
níci oboznámili s Výstavu kompenzač-
ných pomôcok, na ktorej sa predstavi-
lo deväť najväčších firiem dovážajúcich 
na Slovensko kompenzačné pomôcky. 
Počas výstavy sociálni poradcovia orga-
nizácie účastníkom poskytovali rady zo 
sociálnej oblasti. Popoludní sa uskutoč-
nil odborný seminár s názvom: Nervo-
vosvalové ochorenia – vybrané as-
pekty. Prednášateľmi boli odborníci 
z viacerých odborov: neurológie, aneste-
ziológie, farmakológie a fyzioterapie. Ako 
prvý vystúpil Doc. MUDr. Peter Špalek, 
PhD., z Neurologickej kliniky SZU, Uni-
verzitnej nemocnice v Bratislave (praco-
visko v Mestskej časti Ružinov), ktorý ho-
voril najmä o nervovosvalových ocho-
reniach dospelých. Ďalej s prednáškou 
vystúpila MUDr. Karin Viestová, z Klini-
ky detskej neurológie, Detskej fakultnej 
nemocnice s poliklinikou v Bratislave na 
tému: Duchennova svalová dystrofia. 
Nasledovala prednáška MUDr. Denisy 
Raffajovej, z Klinky pediatrickej anesté-
ziológie a intenzívnej medicíny SZU, Det-
skej fakultnej nemocnice s poliklinikou 
v Banskej Bystrici na tému: Neinvazív-
na/invazívna pľúcna ventilácia. Veľ-
kým prínosom pre prítomných bol aj prí-
spevok PharmDr. Tatiany Foltánovej, 
PhD., z Farmaceutickej fakulty, Univerzi-
ty Komenského v Bratislave na tému: Kli-
nické skúšky a výskum v oblasti ner-

vovosvalových ochorení. Zaujímavý 
bol aj príspevok Mgr. Márie Kořínkovej, 
zo Strednej zdravotníckej školy v Liptov-
skom Mikuláši, na tému: Správny sed vo 
vozíku. Napokon sa prítomným priho-
vorila aj Mgr. Mária Duračinská, pod-
predseddníčka Organizácie muskulár-
nych dystrofikov v SR, ktorá účastníkov 
seminára podrobne oboznámila s pro-
jektom Dystro Centra. 

Počas spoločenského večera 
všetkým zaspievali bez nároku na hono-
rár známi speváci Otto Weiter a Andrea 
Fisher a svoje žonglérske kúsky pred-
viedli Žongléri z Kočkoviec. 

Sobota patrila Dystrolympiáde – tur-
naju v boccii, lúšteniu krížoviek, osem-
smerioviek, sudoku a žolíkovému turnaju. 
Milovníci pekných vecí si mohli prezrieť 
Výstavu vlastnoručných výrobkov čle-
nov organizácie OMD v SR. Večer sa skon-
čil tombolou, výťažok ktorej dystrofici ve-
nujú na charitatívne účely a pomoc ľu-
ďom v núdzi, ktorí nie sú členmi organi-
zácie OMD v SR. Stretnutie finančne pod-
porili: Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, Nadačný fond PwC, vyda-
vateľstvo Motýľ a individuálni darcovia 
z portálu www.ludialudom.sk. A „ne-
pokyté“ náklady boli uhradené zo získa-
ných 2 % z príjmu z daní fyzických a práv-
nických osôb. Partnerom Výstavy kom-
penzačných pomôcok bol Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR v Piešťanoch a 
cenami do súťaže Dystrolympiády prispe-
li: MegaFoto s. r. o., Double P spol. s r.o., 
Glamour Slovakia, a. s.

Nemožno nespomenúť i otvore-
nie Dystro Centra. Organizácia musku-
lárnych dystrofikov v SR totiž 18. októb-
ra tohto roku pripravila i ďalšie poduja-
tie, a to otvorenie bezbariérového Dystro 
Centra so sídlom na Banšelovej ulici č. 4 
v Bratislave – Trnávke. Organizátori prvý 
raz na ňom predstavili verejnosti brožúr-
ku o štandardoch starostlivosti o pacien-
tov s Duchennovou svalovou dystro-
fiou (DMD). Táto publikácia by mala byť 
návodom pre rodičov, akú starostlivosť 
a kedy vyžaduje ich syn s DMD. Na cestu 
k členom organizácie ju odfúknutím pie-
rok symbolicky odprevádzal Róbert Ru-
bint, mladý muž s DMD, ktorého neod-
mysliteľným pomocníkom je už 9 rokov 
dýchací prístroj. Odfúknutím pierok pre-
to, lebo práve (samostatný) dych sa zhor-

šovaním tohto ochorenia stáva pre tých-
to pacientov najvzácnejším. Do novoo-
tvoreného Dystro Centra môžu prísť čle-
novia organizácie aj konzultovať mož-
nosti a spôsoby rehabilitácie s fyziotera-
peutom. 

„Veľa členov sa pýta, ako by mohli cvičiť 
doma. Pravidelné cvičenie je pritom stále je-
diný spôsob, ako si môže dystrofik udržiavať 
svoj zdravotný stav“, objasnila predsedníč-
ka Organizácie muskulárnych dystrofikov 
v SR, Andrea Madunová pohnútky k za-
čatiu činnosti Dystro Centra. „Rodinám s 
„Duchennom“ chýbajú informácie o ocho-
rení ich syna, o tom, čo môžu pre neho uro-
biť a ako sa majú o neho starať. Starostlivosť 
viacerých lekárov – špecialistov, poskytnu-
tá vo vhodnom čase, dokáže výrazne pre-
dĺžiť a skvalitniť život týchto detí“, doplnia 
podpredsedníčka OMD v SR, Mária Du-
račinská. Práve preto Organizácia mus-
kulárnych dystrofikov v SR zabezpečila aj 
preklad anglického originálu a prvé vy-
danie brožúrky štandardov starostlivosti 
o chlapcov s DMD na Slovensku. Na prí-
prave brožúrky, ktorá je písaná jazykom 
zrozumiteľným všetkým rodičom, sa po-
dieľalo 84 medzinárodných expertov roz-
ličných špecializácií. Celkovo sa zaobera-
li mnohými tisícami možností medicín-
skych postupov, pričom každú metódu 
hodnotili ako nevyhnutnú, vhodnú či ne-
vhodnú. To im umožnilo vytvoriť meto-
dické pokyny, ktoré podľa zhody väčšiny 
odborníkov predstavujú „najlepšiu prax“ 
(tzv. best practice). Vydanie brožúrky je 
významným počinom, pretože prináša 
v mnohých prípadoch prvýkrát v sloven-
skom jazyku dostupné a veľmi užitočné 
odporúčania v zdravotnej starostlivosti. 

Vybaviť Dystro Centrum pomôcka-
mi a vydať brožúrku o DMD bolo mož-
né vďaka podpore Nadačného fondu 
RWE Gas Slovensko, v spolupráci s Aso-
ciáciou komunitných nadácií Slovenska 
a Komunitnou nadáciou Bratislava. Uro-
bili tak preto, že svalová dystrofia je ťaž-
ké a postupne sa zhoršujúce ochorenie 
svalov celého tela, vrátane srdca, dýcha-
cích a prehĺtacích svalov. Neexistuje na 
ňu liek. Spôsobuje imobilitu, odkázanosť 
na kompenzačné pomôcky a pomoc 
druhej osoby. DMD sa vyskytuje najčas-
tejšie už v ranom detskom veku a posti-
huje len chlapcov.

(mš)

Stretnutie členov OMD v SR 2012 a posilnenie vzájomnej pomoci 

Nové Dystro Centrum otvorené
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Týždeň proti rakovine sa tohto 
roku konal 8. 10. až 14. 10. v  zname-
ní prevencie. Liga proti rakovine sa 
v  ňom zamerala tentoraz na ženy. 
Okrem toho, prostredníctvom októb-
rovej informačno-edukačnej kampa-
ne s heslom „Prevencia u  žien – Pre-
díďme chorobe spoločne!“ liga upo-
zornila na neustály nárast najčastej-
ších onkologických ochorení  žien. 

Informovanosť a prevencia má v rám-
ci programov Ligy proti rakovine domi-
nantné miesto a počas celého roku mož-
no využívať projekty a programy orien-
tované práve na túto oblasť. Patria k nim: 
edukačné prednášky pre žiakov zá-
kladných a stredných škôl realizované 
v Centrách pomoci v Bratislave a Martine, 

Onkologická výchova v 70 školách na 
Slovensku, vydávanie letákov a  brožúr 
zameraných na prevenciu a zdravý ži-
votný štýl, ktoré Liga proti rakovine bez-
platne distribuuje do škôl, zdravotníckych 
zariadení a na požiadanie ich bezplatne 
poštou posiela priamo záujemcom.

V závere Týždňa proti rakovine, v pia-
tok, 12. októbra 2012, sa uskutočnil už 
14. ročník Dňa jabĺk. Jeho cieľom bolo 
- prostredníctvom jabĺčka ako symbolu 
zdravia a zdravej výživy – ešte viac priblížiť 
potrebu a význam prevencie. V Bratislave 
i v sídlach organizačných zložiek Ligy proti 
rakovine (Bardejove, Nitre, Piešťanoch, To-
poľčanoch, Trebišove, Trnave, Žiline, Ban-
skej Bystrici, Košiciach, Lučenci, Michalov-
ciach, Skalici, Partizánskom, Liptovskom 

Mikuláši, Pezinku, Prešove, Poprade, No-
vých Zámkoch, Martine, Vranove nad Top-
ľou, Čadci, Trenčíne) bolo možné 12. ok-
tóbra stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti ra-
kovine, ktorí oslovili záujemcov a ponúkli 
im jablko. V Bratislave od 15. hodiny zdra-
vé jablká pochádzajúce zo slovenskej úro-
dy, ponúkali v centre hlavného mesta na 
Kamennom námestí, v Obchodnom cen-
tre Polus City Center, pred Obchodným 
domom TESCO v Petržalke, v Obchod-
nom centre Avion a IKEA i pred Obchod-
ným domom TESCO na Zlatých pieskoch. 
Podrobnejšie informácie možno nájsť na 
www.bojitesama.sk, www.lpr.sk a tiež 
na eco.iarc.fr - z európskych štatistických 
údajov. 

Martina Myjavcová

Jednou z priorít Ligy proti rakovine je informovanie verejnosti o rizikových faktoroch pri vzniku nádorového ochorenia, s tým sú-
visí aj výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie a na neposlednom mieste aj poskytovanie informácií o prevencii a predchádzaní 
ochorenia, o jednotlivých onkologických diagnózach, možnostiach postupu v diagnostikovaní, liečbe i v štádiu po liečbe. Všetky tie-
to informácie sú poskytované nielen formou brožúrok, publikácií, ale aj letákov. Jeden z takých letákov vidíte na obrázku s interneto-
vou adresou, na ktorej sa možno dozvedieť rady ženám od odborného lekára, napríklad aj o tom, že strach z preventívnej prehliad-
ky je zbytočný.

Snímka: archív Ligy proti rakovine

Spoločne predíďme onkologickému ochoreniu 

Informovanosť a prevencia pomáha 
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Aktuálne: 

Pod záštitou Nadácie detí Sloven-
ska a  spoločnosti Provident v  spolu-
práci s Občianskym združením „aV Vio“ 
sa v tomto roku v Košiciach uskutočnil 
pilotný projekt s názvom „Škola rodin-
ných financií“ určený mladým ľuďom 
zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia. Jeho zámerom bolo zlepšiť finanč-
nú gramotnosť  mladých ľudí s ťažkým 
telesným a zdravotným postihnutím.
Cieľov projektu bolo niekoľko, a to:
 Rozvíjať, zlepšiť už spomínanú fi-

nančnú gramotnosť  danej cieľovej 
skupiny a tým im pomôcť skvalitniť 
ich životnú úroveň, pripraviť ich lep-
šie na budúcnosť – nezávislý spôsob 
života

 Zaviesť finančné vzdelávanie medzi 
týchto mladých ľudí s cieľom poskyt-
núť prostredníctvom projektu infor-
mácie, ktoré by im umožnili efek-
tívnejšie využívať a zaobchádzať so 
svojimi príjmami, finančnými zdrojmi

 Umožniť mladým ľuďom s ťažkým 
zdravotným postihnutím uplatniť sa 
na otvorenom trhu práce pomocou 
zvyšovania ich sebavedomia, ktoré 
ich motivuje pracovať na zlešovaní 
svojich schopností a zručností

 Pomôcť a zamedziť, aby sa neocit-
li v nepriaznivých sociálnych situá-
ciách, akými sú napríklad: chudoba 
alebo bezdomovectvo

 Zvýšiť ich dôveru v inštitúcie ako sú, 
napríklad, banky, poisťovne, staveb-
né sporiteľne, Ústredie práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR a podobne.
Na prvom stretnutí sa cieľová skupi-

na 19 mladých ľudí s telesným a kombi-

novaným postihnutím bez mentálnej re-
tardácie, ale aj s postihnutím sluchu, kto-
rú tvorili študenti – maturanti Spojenej 
strednej školy v Košiciach, oboznámila 
s jednotlivými tematickými okruhmi, pri-
čom snahou bolo osloviť aj širokú verej-
nosť, a to nielen zdravej populácie, ale 
aj špeciálnych pedagógov, ktorí s tými-
to mladými ľuďmi prichádzajú do každo-
denného kontaktu. Propagácia sa reali-
zovala prostredníctvom vytlačených po-
zvánok, letákov vyvesených v rôznych in-
štitúciách, kde sme predpokladali zvýše-
nú návštevnosť mladých ľudí s ťažkým 
zdravotným postihnutím.

Snažili sme sa projekt zamerať pre-
dovšetkým na mladých ľudí s ťažkým 
zdravotným postihnutím vo veku okolo 
18 – 25 rokov.

Najväčší záujem bol o oblasti: 
peňažné príspevky na kompenzá-

ciu ťažkého zdravotného postihnutia, ve-
denie osobného a rodinného rozpočtu, 
moderné nástroje platenia, história pe-
ňazí, práca – ako si hľadať prácu, ako zís-
kať úvery, pôžičky, ako realizovať splátky, 
dôchodkové sporenie, životné poistenie 
a zvládať aj manažment osobného času 
a hodnoty.

Prednášky boli bezplatné, doplnené 
o rôzne aktivity prispôsobené schopnos-
tiam a zručnostiam danej cieľovej skupi-
ny, napríklad na témy: dotazníky, pre-
zentácie, zážitkové hry, práca s interne-
tovými stránkami a diskusie s cieľom zís-
kať spätnú väzbu po ukončení jednotli-
vých blokov. Pred ukončením projektu 
dostali účastníci úlohu vo forme „praktic-
kého činu“. Každý z účastníkov si mal vy-

brať niektorý tematický okruh, ktorý mu 
bol prezentovaný a uviesť ako dané témy 
aplikovať v praxi. Na ďalšom stretnutí sa 
konala diskusia, kde si navzájom účastníci 
vymieňali svoje skúsenosti, návrhy rieše-
nia, ale hovorili aj o problémoch, s ktorý-
mi sa stretli pri ich riešení. 

Veľkým zážitkom pre týchto mla-
dých ľudí bolo záverečné odovzdávanie 
certifikátov o účasti na projekte. Projekt 
mal u mladých ľudí značný ohlas a ich 
odkaz znie: „Realizujte, čo najviac pro-
jektov, ktoré nám umožnia viesť pl-
nohodnotný život a  zlepšia našu in-
tegráciu do spoločnosti“. Po skonče-
ní tohto projektu sa uskutoční aj hod-
notiace stretnutie lektorov, kde prítom-
ní posúdia jeho úspešnosť a budú hovo-

riť o jeho možnom pokračovaní, ako aj 
o tom, či sa tento projekt bude opakovať 
v budúcom roku. 

Nemožno neuviesť, že názov tohto 
príspevku navrhli sami účastníci pilotné-
ho projektu, ktorí svoje ťažké zdravotné 
postihnutie a život s ním považujú za ces-
tu, ktorá by však mala byť bez prekážok. 
Zamyslime sa teda nad týmto názvom, 
lebo sa týka aj zdravej časti našej populá-
cie. Ak by sa zdravý človek skúsil posadiť 
na invalidný vozík a predstaviť si svoj ži-
vot na takomto vozíku, mal by lepšie po-
chopiť, aké ťažkozdolateľné prekážky mu-
sia ľudia s ťažkým zdravotným postihnu-
tím vo svojom živote denne prekonávať.

Mgr. Petronela Sedláková
Snímky: autorka

Cesta „bez prekážok“

Účastníci pilotného projektu „Škola rodinných financií“

Medzi účastníkmi Školy rodinných 
financií sa rozvinula zaujímavá dis-
kusia.
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14. november, Svetový deň diabetu

Zbierka Bielej pastelky pokračuje 

Unikátna kniha o chlapcovi s hemofíliou

Pripomíname si: 

Svetový deň diabetu vyhlásila Me-
dzinárodná diabetologická federácia z 
iniciatívy Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie (WHO). 

„Sledujeme mimoriadny nárast pacien-
tov s cukrovkou, je to daň dobe, kedy sa ľu-
dia začínajú inak správať, majú dostatok 
potravy, nehýbu sa, je to daň životnému štý-
lu, ktorý žijeme a bohužiaľ, trendy ukazu-
jú, že nárast pacientov s cukrovkou je veľmi 
epidemický na celom svete“, povedala pre 
TASR riaditeľka kancelárie WHO na Slo-
vensku MUDr. Darina Sedláková. Upo-
zornila, že výskyt obezity, ktorá sa neskôr 

môže podpísať pod vznik cukrovky, me-
dzi slovenskými deťmi narastá.

Na Slovensku cukrovkou trpí okolo 
340 000 pacientov a ďalších asi 300 000 
je podľa odhadov takých, ktorí o svojom 
ochorení ešte netušia. Aj preto sa Sloven-
sko pripojilo k medzinárodným aktivitám 
na prevenciu cukrovky. Slovenská diabe-
tologická spoločnosť vypracovala Ná-
rodný diabetologický program, ktorý 
je vo fáze schvaľovania MZ SR.

„Predpoklady pre diabetes mellitus 2. 
typu máme v génoch skoro všetci. A pre-
to je dôležité, aby sme sa už v detstve na-

učili pred týmto ochorením účinne chrá-
niť,“ poukázal prezident Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti, Emil Mar-
tinka. Podotkol tiež, že prevencia cuk-
rovky nie je nič nepríjemné, ani zloži-
té. „Stačí, keď sa vrátime k tomu, čo je pre 
náš organizmus prirodzené – pohyb, ra-
cionálna a rozmanitá strava a odbúra-
nie zlozvykov ako prejedanie sa, alkohol, 
či sedavý spôsob života“. Svetový deň di-
abetu sa spája s dátumom narodenia 
objaviteľa inzulínu, Frederika Granta 
Bantinga 14. 11. 1891.

-re-

Výnos z   hlavného Dňa verej-
nej zbierky: Biela pastelka 2012, je už 
známy. V  uliciach 102 miest a  obcí sa  
26. septembra vyzbieralo 67 067,31 eura 
na podporu ľudí s  ťažkým zrako-
vým postihnutím. (Pre porovnanie: 
v predchádzajúcom roku dobrovoľ-
níci vyzbierali 75 038,71 €). Zbierka 
však trvá do konca tohto roka a pri-
spieť do nej možno zaslaním prázdnej 
SMS- správy v cene 1 € na číslo 820 ale-
bo ľubovoľným vkladom na účet číslo 
4030016212/3100. Výnos bude využi-
tý na bezplatné poskytovanie akredi-
tovaných sociálnych služieb pre nevi-
diacich a slabozrakých.

Do hlavného zbierkového dňa, 
26. septembra, sa na celom Slovensku za-
pojilo 2 139 dobrovoľníkov s pokladnička-
mi, ktorí jednoeurové príspevky odmeni-
li praktickou umelohmotnou sponkou na 
spisy s vyobrazením bielej pastelky. V Bra-
tislave a Banskej Bystrici si návštevníci in-
formačných stánkov ÚNSS mohli nechať 
bezplatne vyšetriť zrak Fundus kamerou. 
(Vyšetrenie slúži na diagnostiku vekom 
podmienenej degenerácie makuly, kto-
rá u starších ľudí môže viesť k strate zra-
ku). Možnosť tohto vyšetrenia využilo 247 
záujemcov, z toho 143 v Bratislave a 104 
v Banskej Bystrici. Priemerný vek vyšetre-
ných bol 59,5 rokov. Väčší záujem o vyšet-

renie očného pozadia prejavili ženy – až 
70 percent. Z 247 vyšetrených malo 38 
(15,38 percenta) pozitívny nález na ve-
kom podmienenú degeneráciu makuly. 
Najmladší vyšetrený, u ktorého bol ziste-
ný nález, mal 37 rokov, najstarší 85 rokov. 

Simona Šípová
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Na 2 obrázku na titulke – Výnos 
v hlavný deň zbierky Biela pastelka bol 
26. októbra tohto roku o niečo nižší ako 
vlani, ale zbierka pokračuje do konca 
tohto roka prostredníctvom darovacích 
SMS-iek s číslom: 820 alebo prosredníc-
tvom vkladu na bankový účet ÚNSS.

Známy slovenský spisovateľ Dani-
el Hevier nedávno dokončil unikátnu 
knihu pre deti. Unikátnu nielen preto, 
že je to prvá kniha pre deti o hemofí-
lii, ale preto, že túto knihu tvoril spolu 
s deťmi postihnutými touto chorobou. 
Kniha, do ktorej obrázkami prispeli 
deti, má názov KR.V., Krajina V. V de-
cembri tohto roku sa dostane na pulty 
kníhkupectiev. Je to napínavý príbeh 
s prvkami fantázie. Hlavným hrdinom 
je chlapec menom Viktor.

V knihe sa čitateľ stretne s ozajst-
ným školským prostredím, šikanovaním, 
aj s izbami nemocnice, aj s rozprávko-
vým svetom, v ktorom sa uskutočňuje 
boj medzi dobrom a zlom a stretne sa 
tiež s kráľovnou Viktóriou, ktorá (ako 

najznámejšia prenášačka tejto choro-
by) však stojí na strane dobra. Do pozor-
nosti čitateľov dávame aj krst tejto knihy, 
ktorý sa uskutoční 18. decembra 2012 
o  16. hodine v Slovenskej národnej 

galérii v Bratislave, pri príležitosti pri-
pravovanej monumentálnej výstavy 
s názvom KRV.

Margita Škrabálková
Snímky: archív

Deti so spisovateľom Danielom Hevierom pri tvorbe unikátnej detskej knihy 
„Kr.v.“ a obálka novej detskej knihy od Daniela Heviera, ktorá má nielen vysokú 
literárnu hodnotu, ale aj veľký osvetový význam.
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Centrum odškodnenia poškodených na zdraví
Predstavujeme: 

Chodkyňu, pani z Oravy zrazilo za 
bieleho dňa auto. Šofér jazdil nepo-
volenou rýchlosťou a v dôsledku toho 
došlo k ťažkým zraneniam chodkyne, 
ktorá pri tejto dopravnej nehode priš-
la o nohu, ktorú jej museli amputovať 
od kolena dolu. Stala sa tak v zlomku 
sekundy ťažko zdravotne postihnutou. 
Jej príbeh nám porozprával Bc. Dalimil 
Hatok, predseda predstavenstva spo-
ločnosti, ktorá sa už 5 rokov špeciali-
zuje na pomoc poškodeným, pri mi-
mosúdnom vymáhaní odškodného. 

„Pôvodne poisťovňa žiadala od tejto 
dôchodkyne náhradu škody, dokonca bol 
vydaný aj platobný rozkaz voči poškodenej 
na náhradu škody na vozidle. Z našej stra-
ny došlo k zvráteniu posúdenia situácie, t. j. 
samotnej dopravnej nehody a jej zavinenia 
krátko nato, ako naša spoločnosť prevza-
la tento prípad. Následne sme pre poškode-
nú vymohli odškodnenie – bolestné, za sťa-
ženie jej spoločenského uplatnenia, liečebné 
náklady...“, vysvetľoval D. Hatok. 

V rámci tzv. likvidácie poistných uda-
lostí obetí dopravných nehôd (nie však 
vinníkov) majú nárok na finančné od-
škodnenie po nehode z povinného 
zmluvného poistenia (PZP) vozidla, kto-
rého prevádzkou bola škoda spôsobená. 
Nároky sa uplatňujú v príslušnej poisťov-
ni, kde bolo vozidlo poistené v čase ne-
hody (alebo v SKP – Slovenskej kancelá-
rii poisťovteľov (www.skp.sk), prípad-
ne v zahraničnej poisťovni – u zástupcu 
poisťovne na území Slovenskej republiky 
alebo v zahraničí). Nárok na odškodnenie 
majú poškodení vodiči, spolujazdci, pasa-
žieri, chodci, cyklisti, motocyklisti. Mnohí 
poškodení však neraz ani nevedia na čo 
všetko majú nárok. Preto dávame do po-
zornosti, že systém PZP upravuje najmä 
samostatný zákon číslo 381/2001 o povin-
nom zmluvnom poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou moto-
rového vozidla, v znení neskorších pred-
pisov a Občianskeho zákonníka.

Nároky z PZP je však nutné uplat-
niť a preukázať včas, v rámci tzv. sub-

jektívnej premlčacej doby (ktorá trvá 2 
roky od zistenia rozsahu zranení a ukon-
čenia šetrenia nehody. Preukázať a vyčís-
liť ich musí poškodený. Prílušná poisťovňa 
povinná uhradiť škodu je v pasívnej pozí-
cii – nemá povinnosť o nárokoch poško-
deného informovať). Poisťovne často na-
zývajú poškodených svojimi klientami, 
pričom poškodený zväčša nemá s danou 
poisťovňou žiadny vzťah, naopak, pois-
ťovňa je protistranou, ktorá mu má vypla-
tiť finančné odškodnenie (napríklad, cho-
dec zranený na priechode, zrážka dvoch 
proti idúcich áut, dopravná nehoda v za-
hraničí a podobne).

„Nie je to boj s človekom, ktorý neho-
du spôsobil, ale administratívna a odborná 
procedúra s poisťovňami. Tie totiž vypláca-
jú len tie nároky, ktoré si poškodený uplat-
ní a preukáže. O týchto nárokoch však ľu-
dia nemajú väčšinou ani potuchy“, zdôraz-
nil D. Hatok túto skutočnosť ako základ-
ný problém. A aké sú najčastejšie problé-
my pri získavaní odškodnenia po neho-
de? Podľa D. Hatoka na strane poškode-
ných sú to:
 nevedomosť a nízke právne povedo-

mie (nízka alebo úplná neznalosť ná-
rokov, premlčanie nárokov, chýbajú-
ca alebo zanedbaná dokumentácia

 nezáujem poškodeného, ak je v zlej 
fyzickej či nepriaznivej psychickej si-
tuácii po nehode „bojovať“ s poisťo-
vateľom

 neoprávnené obavy poškodených 
prameniace z nedostatku informácií 
– napríklad, manžel ako vodič a vin-
ník nehody sa obáva, že odškodne-
nie vyplatené manželke ako zranenej 
spolujazdkyni, bude musieť uhradiť 
poisťovni 

 ľudské ohľady – napríklad, ak ľudia ži-
júci na dedinách si neuplatnia svo-
je nároky kvôli závisti susedov, kvôli 
predsudkom a podobne.
Na strane poisťovní je problematický 

napríklad: 
 tlak poisťovateľov na poškodených 

(neprimerané krátenie poistného pl-

nenia, spoliehanie sa na to, že poško-
dení sa nebudú domáhať svojich ná-
rokov

 ak sa poisťovne bránia odbornému 
zastupovaniu poškodených preto, 
že sú si vedomé toho, že profesionál-
ny zástupca uplatní pre kienta všetky 
zákonné nároky a v plnej výške

 slabá ochota uznať psychické násled-
ky poškodených po nehodách a ná-
klady na rehabilitáciu poškodených.

Na otázku, kde vidia odborníci nedo-
statky v legislatíve a čo treba zmeniť, od-
povedal JUDr. Pavel Labáth, člen pred-
stavenstva Centra odškodnenia, a. s., kto-
ré pôsobí na Slovensku od 18. októbra 
2007 a doteraz svojim klientom získalo 
odškodné presahujúce 15,8 milióna eur. 
V súčasnosti zastupuje už niekoľko tisíc 
klientov. Z pohľadu štatistiky sa zaobe-
rá získavaním odškodnenia pre poškode-
ných či obete každej 3. závažnej doprav-
nej nehody na Slovensku. 

Ako prvé JUDr. P. Labáth zdôraznil, že 
na Slovensku v legislatíve chýba najmä: 
 odškodnenie za smrť účastníka ne-

hody v prípade nehôd s tragickými 
následkami, ktoré je však štandard-
né v okolitých krajinách a v Európskej 
únii. Na Slovensku sa v prípade smr-
ti účastníka nehody preplácajú len 
pohrebné náklady po nehode

 Zákon o PZP v sebe skrýva diskrimi-
náciu pri tzv. pozostalostnej úrazo-
vej rente – zákon priamo zvýhodňuje 
pozostalých po zosnulom, ktorý mal 
pred súdom priznanú vyživovaciu 
povinnosť. Iba im sa totiž vyláca po-
zostalostná úrazová renta po zosnu-
lých obetiach dopravných nehôd 

 je preukázateľný slabý inštitucio-
nálny tlak a sankcie voči prevádz-
kovateľom nepoistených vozi-
diel. Viac informácií možo získať na 
 www.odskodnenie.sk alebo www.
votum-co.sk alebo na čísle telefó-
nu: 0850 21 11 21. 

Margita Škrabálková

Kefky na zuby    
bohatý výber moderných produktov  
na ústnu hygienu na www.zdravedasna.sk 

sa podieľa i na distribúcii 
časopisu Humanita 2012
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Majster Slovenska detských domovov vo 
futbale je z Ružomberka

Riport: Najlepší budú reprezentovať Slovensko na budúci rok v Poľsku 

Počas ok-
t ó b r o v é h o 
víkendu 19. 
- 21. októb-
ra tohto roku 
sa uskutočni-
li XVIII. Maj-
strovstvá Slo-
venska det-

ských domovov vo futbale, ktoré zor-
ganizovala v Martine Prvá slovenská 
spoločnosťpre pomoc deťom v ná-
hradnej starostlivosti - DETSKÉ CEN-
TRUM so sídlom v Ružomberku, v 
spolupráci s KIA Motors Slovakia.

Na futbalových ihriskách v areá-
li Spojenej školy v Martine si zmerali sily 
futbalisti z 11 detských domovov. Žiaľ, 
Detské mestečko v Zlatovciach na po-
slednú chvíľu svoje družstvo odhlásilo 
pre karanténu. Najväčšie šťastie sa usmia-
lo na futbalové družstvo pozostávajúce 
z chlapcov a jedného dievčaťa v pozícii 
brankára, z neštátneho Detského domo-
va Náhradné rodiny Detského centra z 
Ružomberka, ktoré sa stalo majstrom Slo-
venska detských domovov vo futbale v 
rokoch 2012 – 2013. Druhé miesto sa ušlo 
družstvu Detského domova zo Sniny a 3. 

miesto obsadilo družstvo z Detského do-
mova z Klobušíc. 

Pochvalu si však zslúžia aj mladí fut-
balisti z Detského domova v Istebnom, 
ktorí obsadili 4. miesto, ako aj z Det-
ského domova Necpaly, ktorí obhájili 5. 
miesto, z Detského domova v Kolárove, 
ktorí sa ocitli na 6. mieste, z Diagnostic-
kého centra v Ružomberku, ktorí obsa-
dili 7. priečku, z Detského domova Han-

dlová, ktorí sú na 8. mieste, z Detského 
domova v Holíči, ktorí obsadili 9. miesto. 

Prvú desiatku najlepších družstiev maj-
strovstiev uzatvára družstvo z Detské-
ho domova v Dobšinej. Uznanie patrí aj 
mladým futbalistom z Detského domo-
va v Slovenskom Novom Meste, ktorí sú 
na 11. mieste. 

Organizátori odmenili aj najlepšieho 
strelca majstrovstiev Lukáša Horvátha 
z Detského domova Istebné. Desať naj-
lepších futbalistov z troch víťazných 
družstiev, vytvorí slovenský repre-
zentačný tím futbalistov do 16 rokov 
veku, ktorý bude reprezentovať Slo-
venskú republiku a  slovenské det-
ské domovy na Majstrovstvách sveta 
detských domovov vo futbale 2013, 
ktoré sa budú konať v Poľsku.

Futbalistov a skrátka všetkých účast-
níkov majstrovstiev v Martine rozveseľo-
vali aj hudobné a umelecké skupiny, ako 
napríklad Zmena veci alebo Turčianske 
mažoretky.

(mš)
Zdroj a snímky:

Detské centrum Ružomberok

Na 3. obrázku obálky je Majster 
Slovenska detských domovov vo fut-
bale z Ružomberka.

Vzdelávací projekt Mosty k tolerancii VII
Od novembra 2012 do marca 2013 sa na území západného Slo-

venska uskutočňuje vzdelávací projekt „Mosty k tolerancii VII.“, 
ktorého cieľom je prostredníctvom interaktívnych osvetových 
prednášok pre žiakov a študentov základných, stredných a vyso-
kých škôl a pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, efektívne 
prispieť k predchádzaniu rozličných foriem diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie voči 
utečencom zo strany majoritného obyvateľstva Slovenskej repub-
liky. Projekt realizuje Občianske združenie Slovenská humanitná 
rada (www.shr.sk).

Futbalové družstvo z Detského domo-
va zo Sniny obsadilo 2. miesto na maj-
strovstvách v Martine

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu podpredsedu  
vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.



POMÁHAME VÁM HORE

SPIG s.r.o., Študentská 12, 960 01 
ZVOLEN, Tel: 045 5330 300

 zdvíhacie plošiny pre imobilné 
osoby: šikmé, zvislé,

 zdviháky: pojazdné, stropné, 
nástenné, bazénové

 stoličkové výťahy, schodolezy, 
rôzne pomôcky

 PROJEKCIA 
 VÝROBA
 MONTÁŽ
 SERVIS

ZŤP môžu získať príspevok až do 95 % z ceny pomôcky, max. 11 617,88 EUR

Bezplatné 
zameranie 

a vyhotovenie 
ponuky.


