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Na prvom obrázku obálky z výstavy Non Handicap 2016, sú 
zástupkyne Spoločnosti psoratikov a atopikov Slovenska. 
Vľavo je Eva Valovičová (hospodárka), vedľa nej je 
Ľubica Bergmanová,  (viceprezidentka) v strede je Eva 
Chrenková (tajomníčka), vedľa nej sprava je prezidentka 
Spoločnosti psoriatikov a atopikov Slovenska, Terézia 
Hurbaničová a pri nej vpravo je Zuzana Tekauerová, ktorá 
má na starosti kluby tejto mimovládnej organizácie.
obr. 2: Na obálke je manažér Matej Bôrik  a   MUDr. Peter 
Žiak z UVEA Mediklinik v Martine.
obr.3: Na obálke sú spolu s lekármi sa na tlačovej 
konferencii stretli aj pacienti, ktorí žijú vďaka 
transplantovaným orgánom; sprava: Ján Furstenzeller a 
Vlasta Pagáčová, pacienti po transplantácii srdca a Lucia 
Stašíková, pacientka po transplantácii pečene.    

Vek by nemal byť prekážkou Deň bielej palice 2016
 Leto je za nami, prišiel október, Me-

siac úcty k starším. Čoraz chladnejšie dni 
by však nemali seniorom pripomínať osa-
melosť ani smútok. Žiaľ, pre mnohých  
skôrnarodených je opak pravdou. Udržať 
si nezávislý život  vo vysokom veku  je pre 
mnohých starších ľudí s pribúdajúcimi 
rokmi čoraz ťažšie, až nemožné.

 Väčšina samospráv miest a obcí na 
Slovensku sa preto dlhodobo snaží vytvá-
rať lepšie podmienky na kvalitnejší život 
seniorov:  ponúka im klubové stretnutia, 
atraktívne kultúrne a spoločenské poduja-

tia počas celého roka. Úloha zabezpečiťvšetkým z nich adekvátnu sta-
rostlivosť, však stále trvá i potreba pomoci a podpory svojpomocných 
aktivít seniorov, kvality starostlivosti v zariadeniach pre seniorov, ako aj v 
domácom prostredí. Stále je v tomto smere čo naprávať a zlepšovať. 
Aj v oblasti prevencie diskriminácie na základe veku a aj prevencie krimi-
nality páchanej na senioroch, ktorí sa  stávajú obeťami násilnej, ekono-
mickej i majetkovej kriminality. Nielen jednotliví seniori, ale aj mnohé mi-
movládne organizácie seniorov právom poukazujú na  tieto problémy.

 Samozrejme, seniori si cenia, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR  pripravilo pozitívne zmeny, ktoré zvýšia dôchodcom príjmy. 
Ako hovorí minister práce, Ján Richter: „Predložil som návrh, že ak výška 
valorizácie nedosiahne minimálne 2 %, tak budú tieto dve percentá za-
chované. Ak by sme pre budúci rok neupravili valorizačný mechaniz-
mus, starobní dôchodcovia by si prilepšili najviac o približne 1,3 eura a 
nie 8,2 eura“. Vďaka tomuto opatreniu by sa od januára 2017 mali zvý-
šiť starobné penzie o 8,2 eura, predčasné starobné dôchodky o 7,9 
eura, invalidné penzie s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť do 70 % o 4 eurá a invalidné dôchodky s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť nad  70 % o 7,1 eura. Vdovské a vdovec-
ké dôchodky by mali stúpnuť o 5,3 eura a sirotské o 2,6 eura. Dôchod-
covia s nižšími penziami si prilepšia už v tomto roku. Vláda pokračuje  vo 
vyplácaní vianočného príspevku k dôchodku.  „Maximálny vianočný dô-
chodok s príplatkom tak bude už tretí rok po sebe 100 eur. Dostanú ho 
tí, ktorých penzia nepresahuje životné minimum, čo je 198,1 eura.Tie 
najnižšie príjmové skupiny dôchodcov si minimálne pred Vianocami ta-
kéto navýšenie zaslúžia“, zdôraznil minister J. Richter. To je nesporne 
dôvod na optimizmus. Dôchodcovia na Slovensku majú však naďalej 
nižšie penzie, než ich rovesníci v susedných vyspelých štátoch Európ-
skej únie. Čo ich však mrzí ešte viac je, že  mnohí mladí ľudia úctu k 
starším viac-menej ignorujú, hoci dobre vedia akí sú mnohí starí ľudia 
zrobení a že sa zásadnou mierou pričinili o dobro a lepší život budúcich 
generácií, často aj za cenu osobných obetí.

 Svetová únia nevidiacich (WBU) vyhlásila 15. október za Svetový 
deň bielej palice. Pri tejto príležitosti Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska v spolupráci s Prezídiom policajného zboru SR vyhlásila už 7. 
ročník dopravno-preventívneho podujatia s cieľom zvýšiť bezpečnosť 
tých účastníkov cestnej premávky, ktorí sa pohybujú s bielou palicou. 
Opäť tak upozornila na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých chrá-
ni zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z.

„Priechody pre chodcov by mali slúžiť na to, aby sa aspoň po nich 
chodci bezpečne dostali cez cestu. Ak sa tak stále nedeje, tak je niekde 
chyba. Bude potrebné sprísniť právnu úpravu tak, aby mal chodec, ktorý 
pri strete s motorovým vozidlom ťahá vždy za kratší koniec, na priecho-
de vždy takzvanú absolútnu prednosť“, hovorí Ján Ignaták, riaditeľ od-
boru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR.  ÚNSS aj s rôzny-
mi propagačnými materiálmi informuje vodičov ako majú správne reago-
vať, keď cez cestu prechádza chodec s bielou palicou. Zrakovo postih-
nutým klientom zasa poskytuje vo svojich ôsmich krajských strediskách 
aj individuálne kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu.  

 V piatok, 14. októbra. V 50 mestách na celkovo 58 priechodoch pre 
chodcov aktívni nevidiaci s bieleou palicou od 8.do 12. hodiny signalizo-
vali svoj úmysel prejsť na opačnú stranu cesty zdvihnutím palice a dob-
rovoľníci, ktorí ich po ceste spravádzali, zaznamenávali ohľaduplnosť i 
bezohľadnosť vodičov voči nim. Policajné hliadky, niekoľko metrov za 
priechodom, zas poúčali o priestupku tých vodičov, ktorí nevidiacemu 
chodcovi nedali prednosť. Nevidiacemu pánovi Jánovi idúcemu cez 
priechod s dobrovoľníkom hneď ráno na začiatkou tohto podujatia ne-
dalo jedno z áut prednosť. A ako prezradil, dáva si stále veľký pozor na 
ceste, pretože ho pred 20 rokmi už raz auto zrazilo.Vodiči, ktorí nevidia-
cim pred priechodm 15. októbra zastali a dali im  prednosť, dostali na 
pamiatku voňajúce plastové autičko so znakom ÚNSS.

                      Text a foto: Margita Škrabálková

Margita Škrabálková
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 Bez duševného zdravia nie je ani 
telesné zdravie, zdôrazňuje už 15 
rokov Liga za duševné zdravie 
(LDZ). Žiaľ, duševné problémy sú 
pre mnohých ľudí na Slovensku 
stále „tabu“. Boja sa navštíviť psy-
chiatrickú ambulnciu. Preto LDZ, 
podobne ako vlani, pripravila v spo-
lupráci so Sovenskou psychiatric-
kou spoločnosťou SLS a jej odbor-
nými lekármi v októbri v ambulanci-
ách Deň otvorených dverí. Zoznam 
adries psychiatrických ambulancií, 
mená  a termíny lekárov, ktorých 

môžu záujemci počas mesiaca ok-
tóbra a novembra navštíviť, každý 
nájde na www.dusevnezdravie.sk.

 Je tu však aj ďalší dôvod: 10. ok-
tóbra si celý svet pripomemul Svetový 
deň duševného zdravia. Tento deň 
vyhlásila Svetová federácia za duševné 
zdravie (WFMH) v roku 1991, s cieľom  
zvýšiť informovanosť verejnosti o prob-
lémoch súvisiacich so psychickými 
ochoreniami. Dni duševného zdravia sú 
každoročnou hlavnou jesennou aktivi-
tou Ligy za duševné zdravie. Svetový 
deň duševného zdravia sa tohto roku 

zameral na ochorenie a modernú liečbu 
depresie (anhedónie), aj preto, že sa 
predpokladá, že do roku 2020 bude 
depresii patriť druhá priečka v rebríčku 
najčastejších príčin práceneschopnosti, 
a to hneď po ischemickej chorobe 
srdca. Preto Liga za duševné zdravie aj 
tentoraz vyzdvihla význam aktívnejšieho 
zapojenia sa duševne postihnutých ľudí 
do spoločenského a pracovného života 
a zdôrazňujúc, že ak človeka nič neteší, 
ak necíci radosť zo života ani zo svojich 
úspechov, je to príznak depresie, ktorá 
neprejde sama od seba, ale vyžaduje si 

.

 Deň duševného zdravia v znamení 
otvorených dverí v ambulanciách

Na obrázku vľavo je MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, v strede je  
psychiatrička MUDr. Lívia Vavrušová, PhD a vpravo je Ing. Oľga Valentová z Ligy za duševné zdravie.
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 odbornú liečbu antidepresívami.
 Dnes sú k dipozícii antidepresíva 

prvej generácie tzv. SSRI inhibítory 
spätného vychytávania serotonínu, ako 
aj SNRI-inhibítory spätného vychytáva-
nia serotonínu a noradrenalínu a tiež 
antidepresíva špecifické svojím mecha-
nizmom účinku, ktoré účinkujú na 
depresívne príznaky. Ako tvrdia psy-
chiatri, symptómy depresie však ľudia 
často podceňujú, hoci im depresia vý-
razne zasahuje do vzťahov s okolitým 
svetom, rodinou, priateľmi, spolupra-
covníkmi, od ktorých sa izolujú, čo po-
stupne celkom naruší mnohým každo-
dennú činnosť. Mechanizmus účinku 
najnovšieho antidepresívneho lieku - 
agomelatínu však má preukázaný vplyv 
aj na anhedóniu, a to s minimálnymi 
nežiaducimi účinkami. Je iný ako u 
predchádzajúcich antidepresívach. Je 

klinicky overené, že agomelatín pôsobí 
na anhedóniu od prvého dňa liečby a 
cieľ pritom je: doviesť pacienta k úplné-
mu vyzdraveniu.

 S ťažkou depresiou má skúsenosti 
až 17 percent ľudí. Podľa rôznych úda-
jov, depresia sa niekedy v živote vyskyt-
la u 9 až 26 percent žien a 5 až 12 per-
cent mužov. Dôležité je uvedomiť si, že 
depresia je vôbec najčastejšou príčinou 
samovrážd spomedzi všetkých psy-
chických ochorení, ako tvrdia lekári. 
Možno sa však z nej vyliečiť, aj keď sa 
toto ochorenie môže opakovať. Lekári 
však dnes už dokážu  toto ochorenie 
účinne liečiť. Niekedy ale pacientom s 
depresiou chýba podpora ich okolia, aj 
potrebné povzbudenie, aby sa nebáli a 
vyhľadali odbornú pomoc.  

 Počet pacientov v psychiatrických 
ambulanciách na Slovensku vlani vzrás-

tol. Psychiatri vyšetrili vyše 406 000 
ľudí, čo je o 6,1 percenta viac, než rok 
predtým. Celkovo zrealizovali 1,8 milió-
na vyšetrení. Najčastejšími pacientmi 
boli ženy (57 percent). Deti a mladiství 
vo veku do 19 rokov tvorili 9,3 percenta 
vyšetrených. Vyplýva to z najnovšej 
publikácie Národného centra zdravot-
níckych informácií (NCZI). „Medziročne 
vzrástol aj počet nových pacientov s 
diagnózou zistenou prvýkrát v živote zo 
64 365 v roku 2014 na 74 151 v roku 
2015“, píše sa v uvedenej publikácii. 
Najvyšší počet pacientov bol v ambu-
lanciách so stanovenou psychickou po-
ruchou v Bratislavskom, Banskobys-
trickom a Prešovskom kraji. Najviac 
novodiagnostikovaných pacientov bolo 
v Žilinskom, Košickom a Bratislavskom 
kraji.                                                

                     Text a foto: (mš)

 Bratislavské výstavisko Incheba 
bolo 6. až 8. októbra tohto roku de-
jiskom až piatich zaujímavých pod-
ujatí: 14. prehliadky činnosti a pozo-
ruhodných aktivít organizácií  po-
máhajúcich zdravotne postihnutým 
- Non Handicap, 18. medzinárodnej 
výstavy noviniek Slovmedica, 31. 
medzinárodnej výstavy kozmetiky 
Interbeauty, 9. medzinárodných veľ-
trhovov Esoterica so zaujímavým 
edukačným programom a Biostyl s 
množstvom produktov pre zdravý 
životný štýl. Vidieť v jednom dátume 
a na jednom mieste 5 výstav plných 
noviniek a zaujímavých, nových in-
formácií a  tiež ich bohatý sprievod-
ný program sa naozaj oplatilo.

 „Tento ročník Non Handicapu a 
Slovmedica je relatívne malý, s počtom 
vystavovateľov asi 30, ale sú to veľmi 
kvalitné firmy a ich ponuka je veľmi pes-
trá. Napokon, záleží viac na kvalite ako 
na množstve. Veľa vystavovateľov je tu 
po prvý raz a sú spokojní a takisto aj 
návštevníci, ktorí tu nájdu veľa zaujíma-
vých informácií a zdravotníckych pomô-
cok, nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, 
Rakúska i  Poľska. Viaceré exponáty si 
vyslúžili ocenenia.  Napríklad, cenu Zlatá 
Incheba získal prístroj liečiaci svetlom 
Bioptron, ako aj  špeciálny výživový do-
plnok K2 Anti Age, ktorý zamedzuje 
stárnutiu a opotrebovaniu buniek, ako aj 

špeciálne polohovacie 
lehátko poľského vý-
robcu“, uviedol Ing. 
Ivan Veselý, riaditeľ 
výstav Incheba.
 Kvalita pre život

 Dodajme, že uvede-
né ocenenie získal aj 
invalidný vozík Genny 
Urban 2.0 v limitovanej 
edícii RR, ktorým vysta-
vovateľ  predstavil náv-
števníkom novú filozofiu 
osobnej mobility pre 
hendikepovaných. 
Vďaka unikátnej tech-
nológii prináša užívate-
ľom slobodu pohybu. 
Tento vozík totiž umož-
ňuje okamžité otočenie 
sa na miete s nulovým 
polomerom otáčania a 
jazdu dopredu bez nut-
nosti použiť akúkoľvek 
riadiacu páku. K pohy-
bu vozíka stačí sa na 
ňom len trochu pred-
kloniť.  Pozoruhodná je 
aj ocenená dynamická 
ortéza Dyneva. „Snaží-
me sa každý rok pred-
staviť verejnosti pro-
dukt, ktorý prináša 
niečo nové“, prezradil 

Na obrázku v stánku Slovenského zväzu sklerosis 
mutiplex je zástupkyňa tejto mimovládnej organizácie, 
ktorá je dlhoročným kolektívnym členom Slovenskej 
humanitnej rady.

Postrehy z výstavy 
Non Handicap
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Martin Mihalovič, ktorý má na starosti 
zdravotnícke pomôcky ako manažér v 
oblasti riešenia mobility v dcérskej spo-
ločnosti - distribútora orthotických, pro-
tetických a  zdravotníckych pomôcok 
nemeckej firmy OttoBock Slovakia, 
ktorý ďalej uviedol: „Na bielych figurí-
nach v rohu nášho stánku sú náhrady 
končatín a ocenené orthotické vybave-
nie (ktoré vidieť na figuríne vpravo na ob-
rázku) a dnes ho už možno vyrobiť. 
Orthotiku, protetiku a zdravotnícke po-
môcky zastrešuje v Bratislave Neu-
ro-orthotické centrum, kde sú ľudia na 
prvom mieste. Pacienti sa  na nás môžu 
obrátiť a my im poradíme, pretože pre 

nich máme k dispozícii  odborných leká-
rov, terapeutov i technikov. Ocenenie 
Zlatá Incheba tohto roku získala aj dyna-
mická orthotická pomôcka na chrbticu, 
ktorá bola špeciálne vyvinutá na aktívne 
zmiernenie bolesti driekovej chrbtice pri 
pohybe, a to znížením tonusu stiahnu-
tých svalov. Je určená  pacientom so 
spinálnou stenózou a niektorými boles-
ťami chrbta. Táto pomôcka môže pa-
cientom pomôcť natoľko, že sa vyhnú aj 
prípadnému chirurgickému zákroku. 
Uľahčuje im pohyb, keďže  im  pri pohy-
be umožňuje odľahčiť chrbticu. Ocene-
ná pomôcka pôsobí aj na lopatky, aj na 
panvu tak pomáha zmierňovať chronic-

kú bolesť. Využitím tejto pomôcky sa 
zníži aj potreba  užívania liekov“.

 Ľudia na prvom mieste
 Slovenský výrobca biologicky čis-

tých výrobkov Kompava tento rok na  
výstave predstavil prírodné výživové do-
plnky. Jeden z nich, Serrapeptase       
250 000 SPU Plus je vysokoúčinný 
biokatívny enzým, ktorý je výnimočný 
tým, že zmierňuje chronické zápalové  i 
autoimunitné ochorenia tak, že rozkladá 
v tele odumreté časti  buniek, ktoré spô-
sobujú zápaly, rozpúšťa hlieny, podpo-
ruje obnovu poškodeného tkaniva a čistí 
krv od nadmerného množstva fibrínu a 
urýchľuje hojenie rán.  Ďalší produkt 
Serrapeptase PLUS sa vyrába vo forme 
acidorezistentných kapsúl, ktoré sa ne-
rozpúšťajú  v žalúdku, ale až v tenkom 
čreve. Jeho prídavná látka inulín tiež pô-
sobí v tenkom čreve ako probiotikum 
dôležité pre obnovu normálnej činnosti 
čriev.  Nemožno nespomenúť tiež  uni-
kátny výživový doplnok pre kĺby Gelo-3 
komplex a výrobok tohto roku ocenený 
Zlatou Inchebou:  K2 AntiAge pomáha-
júci pri tvorbe bunkovej energie a zlep-
šujúci pohyblivosť kĺbov dodávajúci im 
potrebné živiny, ktorý zlepšuje fyzický 
výkon človeka. Sú to kapsulky  jedny na 
deň a ďalšie na noc. Nočné sú zložené z 
extraktu brokolice a z hroznových se-
mienok. Denné kapsulky obsahujú, 
okrem iného, aj  Koenzým Q-10. Výni-
močnou vlastnosťou týchto kapsuliek je, 
že zmierňujú prejavy stárnutia (potláčajú 
tvorbu vrások a ochabnutie pokožky a 
vplývajú tiež na regeneráciu a detoxiká-
ciu ľudského organizmu, a to najmä 
počas noci).

 Na výstave sme mali príležitosť zo-
známiť sa aj s jedinečným systémom 
terapie svetlom a švajčiarskym prístro-
jom Bioptron, ktorý tiež tohto roku získal 
cenu Zlatá Incheba. Vystavovala ho  
spoločnosť Zepter Slovakia s.r.o., ktorá 
oboznámilia návšteníkov výstavy s mo-
dernou švajčiarskou technológiou, ktorá  
robí z Bioptronu najúčinnejší liečebný 
systém terapie svetlom bez vedľaj-
ších účinkov. Táto technológia, ktorú 
využíva švajčiarska spoločnosť 
BIPTRON AG,  sa v roku 1996 stala sú-
čaťou divízie Zepter Medical.V súčas-
nosti je Bioptron jednotka v oblasti tera-
pie svetlom vo vyše 50 krajinách sveta. 
Liečba svetlom prístroja Bioptron má ši-
roký rozsah využitia. Používa sa na hoje-
nie rán a utíšenie bolesti, v rehabilitácii 
po úrazoch,  aj v prevencii ochorení. 
Svetlo prístojov Bioptron je vhodné nie-
len na profesionálne využitie v zdravot-
níckych zariadeniach v oblasti reumato-
lógie, fyzioterapie, pediatrie, pri liečbe 

Na obrázku je pracovníčka slovenskej spoločnosti Kompava, kde sa vyrába  
unikátny výživový doplnok na kĺby Gelo-3 komplex a  aj výrobok tohto roku 
ocenený Zlatou Inchebou:   K2 AntiAge pomáhajúci pri tvorbe bunkovej energie 
a zlepšujúci pohyblivosť kĺbov.

 Na obrázku s bielymi figurínami v rohu stánku sú na bielych figurínach  náhrady 
končatín a ocenené orthotické vybavenie (ktoré vidieť na figuríne vľavo). Na 
výstave Non Handicap 2016 sa aj tento rok zúčastnila dcérska distribútorská 
spoločnosť Otto Bock Slovensko.
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dermatologických porúch, ale aj vo vell-
ness a športových centrách, ako aj v 
domácom liečení na tíšenie bolestí, pri 
liečbe pooperačných rán, jaziev, popá-
lenín, vredov predkolenia, artritídy, chrb-
ta, bolestiach v krku, v nose, ramenách, 
aj po poranení pohybového ústrojen-
stva, aj pri liečbe zápalových stavov.

 Čo sa podarilo 
mimovládkam
 Na výstave Non Handicap sme sa 

však pristavili  najmä pri stánkoch »skal-

ných« vystavovateľov členských mi-
movládnych organizácií Slovenskej Hu-
manitnej rady, napríklad: Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska a spo-
ločnosti Tyflocomp, ktorá vystavovala 
optické zariadenia pre  slabozrakých a 
prístroje pre nevidiacich ľudí, navštívili 
sme aj stánok Spoločnosti psoriati-
kov a atopikov Slovenska, kde nám 
prezidentka tejto organizácie, Terézia 
Hurbaničová prezradila:  „Počas celé-
ho roka sme zorganizovali mnohé od-

borné prednášky a nedávno sme usku-
točnili i tlačovú konferenciu o psoriatic-
kej artritíde. V minulosti sa totiž na pso-
riaickú artritídu akosi zabudlo. Každý 
psoriatik síce nemusí mať  toto ochore-
nie, ale u psoriatikov sa vyskytuje. Mnohí 
si myslia, že to je reumatoidná artritída, 
ale geneticky sa dá zistiť, či ide o reuma-
tickú alebo psoriatickú artritídu. Psoria-
tickú artridídu  diagnotikovali aj mne, ale 
až  vo veku 11 rokov, a  to len vďaka 
preventívnej prehliadke u školského le-
kára“. V stánku spoločnosti psoriatikov 
sa veľa návštevníkov informovalo o čin-
nosti organizácie a  jej 12 klubov, ktoré 
má v rôznych mestách Slovenska. Viac 
o psoriaze a atopickom ekzéme, ako aj 
o činnosti tejto spoločnosti sa mohli do-
čítať aj vo vystavenom  časopise Helios, 
ktorý je veľmi prínosný a táto spoločnosť 
ho vydáva už 24. rok.

 V stánku Slovak Crohn clubu, 
ktorý má dlhoročnú tradíciu a je tiež 
členskou organizáciou SHR, sa návštv-
níci dozvedli o bohatej a pestrej činnosti 
tejto mimovládnej organizácie a oboz-
námili sa aj s jej Bulletinom, ktorý vy-
chádza už 27. rok.  Spoločnosť a jej pe-
riodikum sa aktuálne venuje témam, 
ktoré sa týkajú pacientov s ochorením 
Crohnova choroba, ale aj ulcerózna ko-
litída. Tento bulletin mohla organizácia 
vydať vďaka 2 percentám  z daní daro-
vaných našimi občanmi.

 Zaujímavý bol aj tohto roku i stánok 
Slovenského zväzu sclerosis mul-
tiplex (SZSM), ktorý je známy svojou 
rozsiahlou činnosťou v prospech pa-
cientov s týmto nevyliečiteľným ochore-
ním. Pre svojich členov tohto roku uspo-
riadal už 2. ročník súťažnej prehliadky 
pracovných schopností a zručností ľudí 
so sklerózou multiplex - Abilympiády 
SZSM a členovia tohto zväzu sa zúčast-
nili aj na 2. ročníku Medzinárodnej abi-
lympiády sclerosis multipelx.

 Návštevníci výstavy Non Handicap aj 
tentoraz často zamierili aj k  stánku 
SZSM, ktorý pravidelne, už 22. rok vy-
dáva aj časopis Nádej pre svojich čle-
nov a priaznivcov. Okrem tohto časopi-
su, ktorý  má vysokú úroveň a dáva 
priestor ako odborníkom, tak aj čitate-
ľom, boli k dispozícii návštevníkom Non 
Handicapu aj edukačné brožúrky a ak-
tuálne odborné informácie a rady pre 
pacientov so sklerózou multiplex, ako aj  
CD-R o abilympiádach, na ktorých súťa-
žili pacienti so sklerózou multipelx.

 Text a foto: Margita Škrabálková

Na výstave Non Handicap mal tak,  ako aj vlani svoj stánok aj Slovak Crohn klub. 
Zástupkyne tejto mimovádnej organizácie ochotne a podrobne oboznamovali 
návštevníkov s bohatou a pestrou činnosťou tejto mimovládnej organizácie, 
ktorá je tiež členom SHR.

Cenu Zlatá Incheba získal tohto roku aj švajčiarsky prístroj Bioptron, ktorý 
vystavovala  spoločnosť Zepter Slovakia s.r.o. a ktorá umožnila na vystave 
vyskúšať si najúčinnejší liečebný systém terapie svetlom, ktoré nemá žiadne 
nežiaduce vedľajšie účinky.
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 Moderné technológie prináša-
jú ľuďom so zdravotným postih-
nutím možnosti na zlepšenie kva-
lity ich života. Na druhej strane, 
tie isté technológie pri ich použí-
vaní neraz kladú pred ľudí so zra-
vým znevýhodnením zásadné 
prekážky v prístupnosti. Výnim-
kou nie sú ani dotykové telefóny. 
Efektívnu prácu s nimi si mnohí 
nevidiaci nevedia ani predstaviť.

 
Vývojári IT-aplikácií zo slovenskej 

neziskovej organizácie Stopka však 
prišli s vlastným nekonvenčným rieše-
ním. Už tri roky sa venujú vývoju mo-
bilného nástroja – setu aplikácií, ktoré 
nevidiacim a slabozrakým používate-
ľom efektívnym spôsobom sprístup-
ňujú plochu dotykových zariadení s 
operačným systémom Android.  Na 
slovenské pomery ide o unikátny pro-
jekt s názvom COrvus – Accessible 
Kit for Android. „COrvus je kombiná-
ciou samostatného, špeciálne navrh-
nutého ozvučeného prostredia  reš-
pektujúc potreby a požiadavky zrako-
vo postihnutých používateľov a čítača 
obrazovky umožňujúceho prácu nevi-
diacich v ostatnom prostredí operač-
ného systému Android“, hovorí riadi-
teľ ružomberskej Stopky, Roman 
Martinovič. „V tom je zároveň náš 
jedinečný prístup, ktorým sa výrazne 

odlišujeme od obdobných programov 
pre nevidiacich a slabozrakých“, zdô-
razňuje R. Martinovič.

 
„S príchodom smartfónov pribudli 

nevidiacim viaceré bariéry. COrvus 
umožňuje svojmu používateľovi čo 
najefektívnejšie ovládať dotykový tele-
fón, umožní tiež napríklad, rýchlo 
písať SMSky, telefonovať, počúvať 
zvukové súbory, nahrávať si poznám-
ky, písať e-maily či pohodlnejšie pra-
covať s mnohými externými aplikácia-
mi, ktoré bežne používajú vidiaci“, 
vysvetľuje vývojár Peter Lecký z Ne-
ziskovej organizácie Stopka. Tvorco-
via programu COrvus sa nedávno 
zúčastnili jednej z najväčších výstav 
venovaných kompenzačným pomôc-
kam pre nevidiacich a slabozrakých 
SightCity, ktorá sa každoročne koná 
v nemeckom Frankfurte nad Moha-
nom. Prichádzajú na ňu vystavovate-
lia a návštevníci z celého sveta. Stop-
ka n.o. s produktom COrvus pritiahla 
do svojho stánku pozornosť mnohých 
okoloidúcich. „Myslíme si, že COrvus 
je dobrá alternatíva pre mnohých ľudí. 
Produkt plánujeme uviesť na španiel-
sky trh“, povedal Enrique Varela 
Couceiro, riaditeľ spoločnosti TENY-
US SocialWare. Program v súčas-
nosti zaznamenáva najväčší ohlas na 
Slovensku, v Českej republike a Poľ-

sku. Momentálne je lokalizovaný v 
ôsmich jazykoch, vrátane slovenčiny.

COrvus sa neustále zdokonaľuje, 
v snahe vyhovieť rastúcim nárokom 
svojich používateľov. Koncom júla 
vyšla aj nová verzia programu, ktorá 
prinesie viaceré zlepšenia a novinky.

Ďalšie informácie o programe 
COrvus nájdete na webstránke pro-
jektu http://www.corvuskit.com.

       Stanislav Sokol
_______________________________

*Stopka n.o. je nezisková organi-
zácia poskytujúca všeobecne pro-
spešné služby, ktorej poslaním je po-
zitívne ovplyvňovať vzťah človeka k 
sebe, iným a prostrediu, v ktorom žije 
prostredníctvom zážitku. Zameriava 
sa na prácu s deťmi, mládežou a rodi-
nou, pričom pre tieto cieľové skupiny 
pripravuje zážitkové programy zame-
rané na environmentálnu a prosociál-
nu výchovu. Dlhodobým cieľom orga-
nizácie je aj podpora integrácie a pre-
konávania bariér. Vo svojej chránenej 
dielni zamestnáva ľudí so zrakovým 
postihnutím a venuje sa i vývoju kom-
plexnej mobilnej aplikácie COrvus ur-
čenej pomôcť týmto ľuďom. COrvus 
má prispieť k zníženiu ich závislosti na 
iných a k zvýšeniu bezpečnosti napr. 
pri samostatnom pohybe nevidiacich 
v prostredí.

 Zástupcovia Európskeho 
parlamentu (EP), Rady  (EP) a 
Komisie (EP) sa po dlhých ro-
kovaniach nedávno v rámci 
tzv. trialógu dohodli na pra-
vidlách platných pre celú Eu-
rópsku úniu, ktoré umožnia 
lepší prístup k webovým 
stránkam a mobilným apliká-
ciám orgánov verejného sek-
tora.

Podľa europoslankyne Jany 
Žitňanskej, je to historický oka-

mih. „Po štyroch rokoch, odkedy 
Komisia prišla s návrhom smerni-
ce, konečne viac ako 80 miliónov 
Európanov so zdravotným po-
stihnutím nebude pri prístupe k 
internetu diskriminovaných. Nové 
pravidlá pomôžu najmä ľuďom so 
zrakovým postihnutím, nevidia-
cim, nepočujúcim a sluchovo po-
stihnutým ľuďom lepšie sprístup-
niť webové stránky a aplikácie 
súdov, policajných oddelení, škôl, 
nemocníc a rôznych úradov a ve-

rejných inšitúcií“. Podľa schvále-
ných pravidiel, ktoré jednotlivé 
členské štáty budú musieť imple-
mentovať do 21 mesiacov od 
zverejnenia textu v Úradnom 
vestníku, a teda nadobudnutia ich 
účinnosti, sa dostupnosť webo-
vých stránok a mobilných apliká-
cií verejných orgánov bude pravi-
delne monitorovať, aj vyhodnoco-
vať.        

                                       -mp-

Dotykový telefón bude 
prístupný i nevidiacim

Webstránky pre postihnutých dostupnejšie

Aktuálne:

Všimli sme si: 
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  Pri príležitosti Európskeho dňa 
darcovstva a orgánových transplan-
tácií, ktorý vyhlásila Európska komi-
sia a ktorý pripadá na 6. októbra, sa 
konal v Košiciach Kongres Sloven-
skej transplatologickej spoločnosti s 
medzinárodnou účasťou.  Jeho cie-
ľom je, okrem iného, upriamiť pozor-
nosť verejnosti na problematiku od-
berového a transplantačného 
programu. Orgánové transplantácie  
zachraňujú ľudské životy a pomáha-
jú zlepšiť život pacientom, pre kto-
rých je transplantácia jedinou náde-
jou na život. V  Európe  v súčasnosti 
čaká viac ako 70-tisíc pacientov na 
transplantáciu niektorého zo životne 
dôležitých orgánov. Aj vďaka realizo-
vanej osvetovej kampani Sedem ži-
votov na Slovensku za ostatné dva 
roky klesol počet pacientov čakajú-
cich na orgánovú transplantáciu o 24 
percent.

 
  „Téma darcovstva orgánov a orgá-

nových transplantácií je veľmi aktuálna v 
celej Európe. Pre nedostatok darcov or-
gánov zomiera každý deň 12 pacientov, 
ktorí sa nedožijú transplantácie. Na Slo-
vensku sa stále  pri odberoch orgánov od 
mŕtvych darcov stretávame s nevôľou 

pozostalej rodiny. Sme presvedčení, že 
treba neustále otvárať celospoločenskú 
diskusiu na túto tému a hovoriť o význa-
me darcovstva a transplantácii. Pomoc 
zo strany médií je v tomto prípade viac 
ako nevyhnutná a neoceniteľná, pretože 
bez pozitívnych príbehov o pacientoch, 
ktorí žijú vďaka transplantácii životne dô-
ležitého orgánu, len veľmi ťažko dosiah-
neme uspokojivejšie výsledky“, vyjadruje 
sa MUDr. Zuzana Žilinská, prezidentka 
Slovenskej transplantologickej spoloč-
nosti.

 
 Európska komisia si ako motto tohto-

ročného  Európskeho dňa darcovstva a 
orgánových transplantácií zvolila výstižný 
slogan „Staň sa darcom a hovor o 
tom doma“. Celospoločenská diskusia 
môže totiž viesť k zvýšeniu počtu trans-
plantácií orgánov nielen v Európe, ale aj 
na Slovensku. „Pozitívne vnímame sku-
točnosť, že sa zo strany Ministerstva 
zdravotníctva SR, Národnej transplan-
tačnej organizácie a zdravotných pois-
ťovní v tomto roku zavádzajú mechaniz-
my na podporu odberového a transplan-
tačného programu. Aj naďalej však po-
trebujeme šíriť osvetu o veľmi citlivej 
problematike, aby sme sa, z hľadiska 
počtu odberov a transplantácií, priblížili k 

takým krajinám ako je Španielsko či 
Chorvátsko“, dodáva MUDr. Z. Žilinská, 
pretože práve Španielsko je v Európe 
lídrom v oblasti darcovstva a orgánových 
transplantácií.

 O svojich skúsenostiach a význame 
osvetových kampaní hovoril v Košiciach 
na tlačovej konferencii aj popredný koor-
dinátor darcovstva a transplantácií v 
Španielsku, profesor chirurgie na lekár-
skej fakulte v Barcelone, Dr. David Pa-
redes. „Vzdelávanie verejnosti je kľúčové 
a je našou zodpovednosťou budovať dô-
veru v systém, ktorým sa odbery a trans-
plantácie orgánov riadia. Tieto osvetové 
kampane sú spravidla finančne náročné.  
Aj napriek tomu je však dôležité získavať 
si systematickú pozornosť verejnosti, 
hľadať nové cesty využívania sociálnych 
médií a byť schopný ponúknuť jasné od-
povede na otázky týkajúce sa darcovstva 
a nášho programu. Taktiež vnímam za 
veľmi podstatnú podporu štátnych inšti-
túcií, a to tak v oblasti verejnej osvety o 
význame darcovstva, ako aj v oblasti za-
bezpečenia kontinuálneho tréningu a 
edukácie  samotných zdravotníckych 
špecialistov v ejto citlivej a neustále sa 
rozvíjajúcej problematike“, dodáva Dr. 
D.Paredes.

                 Text a foto:  TASR

 Staň sa darcom a hovor o tom doma

Vľavo je MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC, primár Transplantačného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 
v Košiciach, MUDr. Daniel Kuba, CSc., riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie, MUDr. Zuzana Žilinská, PhD. 
MHA, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti, Dr. David Paredes, MD, CETC, koordinátor darcovstva 
a transplantácií v Španielsku a profesor chirurgie na lekárskej fakulte v Barcelone, Iveta Malachovská, moderátorka a 
ambasádorka kampane Sedem životov a MUDr. Martin Chrastina, PhD., regionálny koordinátor Transplantačného centra 
v Bratislave.
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 Tupozrakosť (amblyopia), alebo tzv. 
lenivé oko, postihuje približne 2 – 3 per-
centá svetovej populácie. Až donedávna 
sa táto porucha liečila najčastejšie prele-
pením zdravého oka v nádeji, že druhé - 
„lenivé oko“  sa tak prinúti konať si svoju 
prácu. Ak rodičia dieťaťa zbadali včas, že 
ich dieťa škúli, lekári mohli jeho tupozraké 
oko operovať včas. Ale to zväčša nestačí 
na úplné odstránenie tupozrakosti, ktorá 
môže byť aj vrodená. Ako sa dá zbaviť tu-
pozrakosti dnes?  Odpoveď na túto otáz-
ku nám dali odborní lekári  z martinskej 
očnej kliniky,  jediného očného centra v 
strednej Európe, kde dokázali skoncovať 
s tupozrakosťou nielen detí, ale aj  dospe-
lých pomocou novej metódy.

  Prednášku na  tému: „Virtuálna realita a 
jej medicínske využitie v oftalmológii“ v 
rámci panelu Digitálne technológie zdravotnej 
starostlivosti, predniesol 11. mája na Tech 
summite v Bratislave, MUDr. Juraj Halička, 
PhD očný lekár  spomenutého centra UVEA 
Mediklinik v Martine. Ako nám vo výstavnom 
stánku na bratislavskm Techsummite prezradil 
manažér Matej Bôrik a tiež aj MUDr. Peter 
Žiak, zo spomenutej martinskej kliniky  zaobe-
rajúcej sa  komplexnou starostlivosťou o oči, 
donedávna sa darilo tupozrakosť liečiť len v 
útlom veku dieťaťa každodenným zakrývaním 
oka - nosením okluzora na zdravom oku a ak 
to nepomáhalo, následne operáciou slabého 
oka. Ale, „s príchodom novej technológie sa to 
zmenilo“, uviedol M. Bôrik.: „Okrem tejto, kla-
sickej metódy sú dnešné, nové metódy  jedno-
duché a kombinované. Diaťa dostane nielen 
klúzor, s ktorým má zakryté zdravé oko a s 
ktorým chodí, ale  aj súbor domácich úloh na 
cvičenia oka, ktoré musí robiť počas určitej 

doby. Tieto cvičenia predpisujeme podľa toho, 
aký závažný problém s okom pacient má. Na-
príklad, kreslí ceruzkou cestu z bludiska, čiže 
hľadaním kadiaľ sa dá vyjsť z bludiska, si na-
máha choré oko, ktoré je tak  prinútené hýbať 
sa. Pacient robí zrakové tréningy opakovane a 
keď ich vydrží robievať dlhšiu dobu, oči sa mu 
náležite precvičia. To je liečba, ktorá sa usku-
točňuje doma. Potom však realizujeme aj lieč-
bu novou metódou na našej martinskej klini-
ke“, priblížil M. Bôrik a dodal: „Pri využití novej 
metódy používame virtuálnu realitu. Túto novú 
metódu sme začali testovať takmer pred 
dvoma rokmi, no sami sme ju nevymyseli. Pri-
šla k nám zo Spojených štátov amerických“, 
zdôraznil M. Bôrik a dodal: „Vymyslel ju James 
Blaha, ktorý odmalička trpel tupozrakosťou a 
škúlením. Už ako tínedžer sa však vážne za-
mýšľal na tým, ako by sa dala tupozrakosť lie-
čiť. (J. Blaha má české korene, no žije v San 
Francisku a s jeho metódou sa mali možnosť 
oboznámiť aj účastníci tohtoročného Tech-
summitu v Bratislave, kde o svojom vynáleze 
podrobne oboznámil účastníkov tohto poduja-
tia. Ako nadšenec nových technológií začal v 
roku 2013 experimentovať s virtuálnou realitou 
a so zariadením Oculus Rift, pre ktoré vyvinul 
novú počítačovú metódu pomocou hry a na-
zval ju Diplopia (v súčasnosti má názov Vivid 
Vision), s pomocou ktorej sa dá tupozrakosť 
liečiť a zmierňovať jej následky. Jednoducho, 
hľadal možnosti čo sa dá s tupozrakým okom 
robiť a tak vyrobil  špeciálny počítačový 
program a začal si pomocou toho svojho 
programu precvičovať postihnuté oko. Jeho 
nápad sa mu osvedčil a vlastným pričinením si 
tak tupozrakosť sám vyliečil.  

 Na našu otázku, ako sa k tomuto progra-
mu dostala martinská očná klinika,  M. Bôrik 

uviedol: „Náš lekár, 
MUDr. Peter Žiak v 
samotných začiat-
koch vývoja tohto 
programu Jamesovi 
Blahovi sám  finančne 
prispel na vývoj tohto 
programu. Na základe 
tejto spolupráce kon-
zultujeme a testujeme 
tento program a sna-
žíme o spätnú väzbu, 
dávame mu vedieť, 
ako sa nám darí. V 
strednej Európe sme 
jediné takéto cen-
trum, ktoré začalo s 
využívaním  novej  
metody liečby  tupo-
zrakosti.

 Pacient, ktorý k 
nám príde, sa najprv 
podrobí vstupnému 

vyšetreniu zraku počas ktorého zistíme, ktoré 
oko má slabšie, ako vlastne vidí do diaľky  a aj 
nablízko, skrátka podstúpi komplexné vyšetre-
nie očí. Na základe výsledku tohto vyšetrenia 
mu určíme liečbu s využívaním virtuálnej reality, 
aj ako často bude k nám chodiť na cvičenia na 
počítači, aj ako často si bude precvičovať oči i 
doma. Každé  cvičenie s využívaním virtulnej 
reality trvá jednu hodinu a viackrát do mesiaca 
sa opakuje. „Úplne na začiatku na martinskej 
očnej klinike sme urobili pilotnú štúdiu, kde  
sme overovali či a ako táto nová metóda liečby 
funguje. Do tejto pilotnej štúdie sme zaradili 17 
pacientov rozličného veku. Boli medzi nimi 
deti, žiaci aj starší ľudia. Do tejto štúdie sme 
zaradili aj 69-ročného pána.  Po mnohých cvi-
čeniach týchto 17-tich pacientov sme vyhod-
notili výsledky ich liečby. Zistili sme, že pri 67-
tich percentách z týchto pacientov sa ich zrak 
zlepšil. U 40 prcent z nich  k zlepšeniu ich 
zraku nedošlo.Prečo, to stále skúmame. Zisťu-
jeme, na koho táto nová liečebná metóda má 
kladný vplyv a prečo na niektorých pacientov 
vplyv nemá, od čoho všetkého závisí úspech 
tejto novej metódy liečby. Všeobecne však 
možno povedať, že čím viac pacient s okom 
cvičí, tým  je výsledok tohto cvičenia lepší. Tak   
isto to bolo aj u Jamesa Blahu, ktorý cvičil svoj 
zrak veľmi intenzívne, až kým sa z tupozraosti 
vyliečil“.

 M. Bôrik nám odpovedal aj na otázku, 
prečo u mnohých dospelých pacientov sa tu-
pozrakosť vyliečiť nedá. „Bolo to preto, že ne-
bolo čím ju liečiť. Virtuálna realita je nová tech-
nológia, ktorú, samozrejme, neskúšajú len 
deti, ale aj dospelí a medzi nimi aj starší ľudia. 
Keď sme aj na nich začali metódu liečby virtu-
álnou realitou testovať, zistili sme, že funguje. 
Dobrý výsledkok sa aj u nich dá dosiahnuť. 
Majú šancu, ale u každého tá šanca nie je rov-
naká. Tupozrakosť sa u človeka vyvíja už od-
malička. Najväčší preblém je, keď sa zistí ne-
skoro. Väčšinou si tuporakosť u dieťaťa rodičia 
všimnú, až keď ide do školy, keď ho v škole 
bolieva hlava, keď sa musí sa na tabuľu dívať 
zblízka, aby  na ňu videlo. Čím neskôr sa u die-
ťať a tupozrakosť zistí, tým je jeho šanca na jej 
vyliečenie menšia. Ale pri využívaním liečby po-
mocou virtuálnej reality liečba fuguje aj u star-
ších detí. Je však podmienená tým, že pacient 
musí vedieť ovládať počíač. Pri cvičení očí na 
počítači mu nasadíme špeciálne 3D okuliare, 
dostane do rúk ovládač, aby mohol cvičenie 
pomocou špeciálnej hry na počítači robiť. Cvi-
čiť tupozraké oko však môže pacient aj doma, 
napríklad, vymaľovávaním alebo vlepovaním   
obrázkov do špeciálne vytvorenej maľovánky. 
Úspech aj týchto cvičení si vyžaduje veľa, veľa 
trpezlivosti, ale  výsledok potom stojí zato.

 
           Text a foto: Margita Škrabálková

Nová liečba tupozrakosti sa oplatí

Počítač so šepciálnym programom vyvinutým na liečbu 
tupozrakosti pomocou virtuálnej reality. Na obrázku sú i 
3D okuliare, ktoré má pacient na očiach pri liečebných 
cičeniach zraku.
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 Migračné informačné centrum (MIC) IOM  je 
prvé informačné centrum na Slovensku, ktoré po-
skytuje cudzincom komplexné služby v oblasti 
právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, 
ďalšieho vzdelávania a začlenenia sa na trh práce. 
Podľa svojich možností podporuje život komunít 
cudzincov. V tomto roku si pripomína 10. Výročie 
svojho pôsobenia. V období ostatných desiatich 
rokov poskytlo pomoc vyše 16-tisícom cudzincov.

 „Centrum otvorila Medzinárodná organizácia pre 
migráciu (IOM) na Slovensku v apríli 2006 s cieľom po-
skytovať pomoc a poradenstvo cudzincom, ktorí na Slo-
vensku žijú alebo plánujú žiť a pracovať“, vyjadrila sa 
Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku. V 
súčasnosti sú služby MIC IOM určené občanom pochá-
dzajúcich z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej 
únie, pretože Slovensko sa stáva cieľovou krajinou pre 
čoraz vyšší počet cudzincov. Kým v roku 2006 žilo na 
území SR 32 153 cudzincov, k 31. decembru 2015 ich 
bolo, podľa štatistík Úradu hraničnej a cudzineckej polície 
P PZ  takmer 85 tisíc s povoleným pobytom, čo predsta-
vuje 1,56 percenta z celkovej populácie Slovenskej re-
publiky.

 „Pre cudzincov, ktorí sa chcú zaradiť do pracovného 
a spoločenského života na Slovensku, sú kľúčové najmä 
informácie o pobyte, zlúčení rodiny, zamestnaní a vzdelá-
vaní sa v SR, ako aj to, kde si majú vybaviť rôzne doklady 
a povolenia, aj o tom, ako majú komunikovať s úradmi, 
zamestnávateľmi a domácimi obyvateľmi, aj aká je ich 
možnosť pracovať. S rastúcim počtom cudzincov na Slo-
vensku sa každoročne zvyšuje i počet klientov centra 
IOM v SR.  Jeho dôležitosť  potvrdzuje veľké množstvo 
úspešne zodpovedaných otázok a pozitívnej spätnej 
väzby“,   uviedla Z.Vatráľová a dodala:

 „Klienti v našom centre oceňujú najmä to, že na jed-
nom mieste získajú užitočné poradenstvo potrebné pre 
život cudzincov na Slovensku, ako aj zrozumiteľnosť a 

užitočnosť informácií a tiež odbornosť a ústretovosť pora-
denských pracovníkov nášho centra“. Svojimi službami 
centrum reaguje na najčastejšie potreby cudzincov po-
skytujúc im  komplexné poradenstvo v rôznych oblas-
tiach života ako je pobyt, zamestnanie, podnikanie, zdra-
votná starostlivosť, zdravotné a sociálne zabezpečenie, 
rodinný život či vzdelávanie. Poskytuje cudzincom tiež 
pracovné poradenstvo, ktoré zahŕňa pomoc pri orientácii 
na trhu práce, hľadaní práce, komunikácii so zamestná-
vateľom, príprave na pracovný pohovor a pri kontaktova-
ní inštitúcií. Ďalšie služby centra zahŕňajú aj priamu pod-
poru cudzincom na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikač-
ný kurz. Okrem toho, realizuje pre cudzincov i bezplatné 
kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej 
orientácie s informáciami o rôznych oblastiach života na 
Slovensku.  

 „Ak by sa ktokoľvek z nás rozhodol žiť v novej kraji-
ne, ak ovláda jazyk a vie sa dohovoriť s úradmi aj domá-
cimi obyvateľmi, vie sa orientovať v novej spoločnosti a 
má možnosť doplniť si vzdelanie, ľahšie sa mu začína 
nový život, dokáže sa začleniť do spoločnosti a získať 
prácu. Takýto človek je prínosom pre jeho novú krajinu a 
my mu pomáhame, aby tento stav dosiahol“, doplnila Z. 
Vatráľová.

 Činnosť MIC IOM sa opiera aj o dlhodobú spoluprá-
cu so zástupcami združení a komunít cudzincov na Slo-
vensku.  Tí s podporou centra organizujú podujatia, kto-
rými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a zbližujú 
cudzincov s väčšinovou populáciou, podporujú život 
svojich komunít a pomáhajú svojim krajanom. Pracovníci 
MIC IOM poskytujú poradenstvo v kancelárii na Grösslin-
govej 35 v Bratislave, aj prostredníctvom zvýhodnenej 
telefonickej informačnej linky 0850 211 478 a elektronic-
kej pošty mic@iom.int. Komplexné informácie súvisiace 
s integráciou cudzincov na Slovensku sú pravidelne aktu-
alizované na webovej stránke www.mic.iom.sk. Činnosť 
centra v súčasnosti pokračuje v rámci projektu: „Migrač-
né informačné centrum IOM na podporu integrácie cu-
dzincov na Slovensku“, ktorý je spolufinancovaný Európ-
skou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Medzinárodná organizácia pre migráciu v SR pomá-
ha aj tým cudzincom, ktorí nemôžu alebo nechcú ostať 
na území Slovenska a rozhodli sa pre návrat domov. Od 
roku 2004 do konca roka 2015 tak IOM asistovala 1 258 
cudzincom pri návrate zo Slovenska do viac ako 60 krajín 
na celom svete. O pomoc pri návrate do krajiny pôvodu 
môžu požiadať štátni príslušníci pochádzajúci z krajín 
mimo Európskej únie bez povolenia na pobyt na území 
Slovenskej republiky a neúspešní žiadatelia o azyl na Slo-
vensku. IOM ich zaregistruje do programu asistovaných 
dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) a podľa po-
trieb im poskytuje poradenstvo o návrate, pripraví s nimi 
plán návratu a pomáha im pri vybavovaní náhradných 
cestovných dokladov, pri dočasnom ubytovaní, stravova-
ní alebo aj s oblečením. V deň návratu im asistuje pri od-
lete na letisku, počas prestupov a aj po prílete do krajiny 
ich pôvodu. „Asistované dobrovoľné návraty sú jedným 

zo základných a nákladovo efektívnych nástrojov riadenia 
migrácie. Umožňujú bezpečný a dôstojný návrat do kraji-
ny pôvodu tým cudzincom, ktorí sa v krajine ocitli v nerie-
šiteľnej situácii a želajú si vrátiť sa domov“, vyslovila sa 
Z.Vatráľová. Asistované dobrovoľné návraty realizuje IOM 
na základe Dohody o spolupráci medzi Medzinárodnou 
organizáciou pre migráciu a Ministerstvom vnútra SR o 
pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ile-
gálnych migrantov do krajiny pôvodu, ktorá bola uzavretá 
v roku 1998.

 V uplynulom roku sa vrátilo s IOM zo Slovenska 
domov 92 cudzincov, z toho najviac do Srbskej republiky 
– Kosova a do Iraku. Pracovníci IOM poskytujú informácie 
o AVRR v kanceláriách IOM na Grösslingovej 35 v Brati-
slave a na Poštovej 1 v Košiciach, v zariadeniach  MV SR, 
prostredníctvom zvýhodnenej telefonickej linky 0850 211 
262, elektronickej pošty na adrese returnhome@iom.
int a webovej stránky www.avr.iom.sk, ktorá informuje 
cudzincov o pomoci pri návrate a po návrate domov v 
šiestich jazykoch: slovenčine, angličtine, vietnamčine, 
ruštine, čínštine a v arabčine. Uvedená webová stránka je 
zároveň dôležitým zdrojom informácií pre partnerov IOM 
a odborníkov zo štátnych inštitúcií a mimovládnych orga-
nizácií, ktorí na Slovensku s cudzincami pracujú, medzi 
ktorých patrí aj Slovenská humanitná rada.

 V tomto roku MIC IOM sprístupnila aj novú webovú 
stránku www.bezpecnecestovanie.iom.sk. Je určená  
všetkým tým, ktorí cestujú alebo chcú pracovať v zahra-
ničí. Stránka upozorňuje aj na riziká obchodovania s 
ľuďmi a radí, ako sa nestať obeťou novodobých otrokárov 
a čo robiť v krízovej situácii.

  „Každý, kto cestuje do zahraničia za prácou bez 
dostatočných informácií, sa vystavuje riziku, že sa stane 
obeťou obchodovania s ľuďmi. Webová stránka www.
bezpecnecestovanie.iom.sk ponúka užitočné rady, 
ako bezpečne vycestovať, ako si nájsť prácu v zahraničí, 
ako si naplánovať pobyt, aj kde hľadať, v prípade potreby, 
pomoc“, informovala  ďalej Z. Vatráľová. Okrem poraden-
stva, IOM  v SR vzdeláva odborníkov v tom, ako zvyšovať 
povedomie ohrozených skupín o rizikách obchodovania s 
ľuďmi a ako identifikovať obete novodobých otrokárov. 
Vlani IOM v SR školila 22 konzulárnych pracovníkov Mi-
nisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
(MZVEZ SR) a ďalších 130 pracovníkov Centier pedago-
gicko-psychologického poradenstva a prevencie, det-
ských domovov, reedukačných a nízkoprahových zaria-
dení a terénnych sociálnych pracovníkov z celého Slo-
venska. Účastníci školení, ale aj pedagógovia, preventisti 
a široká verejnosť môžu v svojej praxi v rámci vzdelávania 
v školách a ohrozených cieľových skupín, okrem zdrojov 
na stránke www.bezpecnecestovanie.iom.sk, využiť aj 
aktualizovanú brožúru Ako sa nestratiť vo svete a tiež 
nový tréningový manuál Prevencia obchodovania s  
ľuďmi, ktoré IOM vydala v tomto roku. Tieto publikácie sú 
voľne   dostupné  na  webovej   stránke    HYPERLINK 
„http://www.iom.sk/“ www.iom.sk.            
                                                           Text a foto: (mš)

Migračné informačné centrum na Slovensku a jeho služby 
Predstavujeme:

Zuzana Vatráľová,  vedúca Úradu 
IOM na Slovensku
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 Na Slovensku sa aj tohto roku nedávno 
skončil Týždeň dobrovoľníctva. V Bratislave 
ho  pripravilo Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum. Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa 
udial v čase od  16. do 22. septembra, posky-
tol ľuďom, ktorí majú záujem pomáhať, mož-
nosť zapojiť sa dobrovoľne na rôznych 
miestach do užitočných prác a zmeniť tak 
nielen seba k lepšiemu, ale aj iných nasme-
rovať NA DOBRO. Týždeň zároveň dal opäť 
priestor mnohým organizáciám, aby sa pro-
stredníctvom rozličných aktivít spropagovali 
a nielen to.

 „Cieľom kampane: „Týždeň, ktorý zmení 
Tvoj život NADOBRO“, je ukázať ľuďom, kde 
všade je ich pomoc potrebná, pretože bez dobro-
voľníkov by mnohé organizácie nemohli svoju čin-
nosť uskutočňovať “, hovorí Gabriela Podmako-
vá, výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľ-
níckeho centra (BDC).

 Každý, kto mal počas Týždňa  dobrovoľníctva 
záujem, sa  mohol plne zapojiť do rôznych dobro-
voľníckych aktivít,  napríklad: pomôcť pri organi-
zácii festivalu, zatancovať si so seniormi, maľovať 

s deťmi ploty a steny viacero škôl, pomôcť s revi-
talizáciou záhrady  alebo aj pomáhať pri obnove 
kultúrnych pamiatok. Okrem priameho zapojenia 
sa do dobrovoľníckej aktivity, mohol každý záu-
jemca navštíviť aj konkrétnu organizáciu, kde sa 
dozvedel o dobrovoľníckych programoch oveľa 
viac konkrétnych informácií. Poslúžili na to aj  Dni 
otvorených dverí, Zoznamka s dobrovoľníctvom, 
aj Trh dobrovoľníctva, ktorý sa konal 17. septem-
bra v bratislavskej Starej Tržnici.

  „Týždeň dobrovoľníctva ukončíme vo štvrtok 
22. septembra veľkou dobrovoľníckou žúrkou v 
priestoroch UMELKY“, oznámila vopred G. Pod-
maková.

  Do týždňa, ktorý menil životy  NADOBRO sa 
zapojilo spolu až 1 111 ľudí, ktorí  dokopy odpra-
covali 2 878 hodín bez nároku na honorár.

 Počas Týždňa dobrovoľníctva  študenti, jed-
notlivci, ale aj firemné kolektívy s chuťou pomáha-
li pri verejnoprospešných  aktivitách na rôznych 
miestach Bratislavy a v Bratislavskom kraji na via-
cerých miestach  Modry, Senca, Jabloňového i 
Stupavy.

 Pomohli, napríklad,  pri maľovaní plota v Cen-
tre voľného času  na Ges-
sayovej ulici v Bratislave, s 
rekonštrukciou lavičiek v 
Petržalke, so sadením kve-
tov na Kalvárií spolu s klien-
tami Občianskeho združe-
nia STOPA Slovensko a  
tiež hľadali  aj pirátsky 
poklad s malými deťmi v 
Materskom centre Budat-
ko. Študenti Cirkevnej 
strednej odbornej školy 
elektrotechnickej  P. G. 
Frassatiho zasa očistili tu-
ristické trasy a náučné 
chodníky v Malých Karpa-
toch.  

 Súčasťou Bratislavské-
ho týždňa dobrovoľníctva 
boli tento rok aj sprievodné 
kultúrne podujatia pre dob-

rovoľníkov, ako aj vzdelávacie semináre pre zapo-
jené organizácie.

 Aj tento rok sa do Bratislavského týždňa dob-
rovoľníctva zapojili aj známe osobnosti. Speváčka 
Anna Repková pomáhala s umývaním okien v 
Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postih-
nutím  (ZPMP v SR) a herečka Eva Sakálová 
zasa maľovala spolu s deťmi v Nízkoprahovom 
centre FORTUNÁČIK v bratislavskej Dúbravke.

 „Druhý ročník Bratislavského týždňa dobro-
voľníctva nám potvrdil, že ľudia majú naozaj ob-
rovskú chuť pomáhať. Tešíme sa nielen z bohatej 
účasti ale aj z toho, že množstvo organizácií si 
našlo kvalitných dobrovoľníkov, s ktorými budú 
spolupracovať aj v budúcnosti“, skonštatovala na-
pokon G. Podmaková, výkonná riaditeľka BDC.  

 Zapojiť sa do Týždňa dobrovoľníctva bolo 
možné aj v iných krajoch Slovenska, kde poduja-
tie organizovali regionálne dobrovoľnícke centrá.  

 „Dobroši“ však môžu pomáhať aj naďalej. Na-
príklad, v Neziskovej oganizácii. HESTIA, kde vraj 
potrebujú aj dvadsať dobrovoľníkov, ktorí  môžu 
pomáhať seniorom v uvedenej neziskovej organi-
zácii v bratislavskej Dúbravke, nachádzajúcej sa  
na Bošániho ulici číslo 2. Do dobrovoľnckeho 
programu sa možno hlásiť od  07.10.2016  do 
30.06.2017. Podrobné informácie o podmien-
kach takéhoto dobrovoľníctva  môžu prípadní zá-
ujemci o dobrovoľníčenie v Hestii získať prostred-
níctvom e-adresy: lucia.svobodova@gmail.com 
alebo na telefónnom čísle: 0911 144 494.  Základ-
né podmienky prijatia za dobrovoľníka sú: mini-
málny vek18 rokov, nikto z  blízkych príbuzných a 
známych  budúceho dobrovoľníka by nemal trpieť 
žiadnym vážnym chronickým ochorením, budúci 
dobrovoľník by mal mať časové možnosti venovať 
sa seniorom v rozmedzí 1 - 3 hodiny týždenne a 
tiež má povinnosť  zúčastniť sa na školení  buď v 
termíne 14.10. 2016 (piatok) od 17. hodiny  alebo 
15.10.2016 (sobota ) od 9. hodiny. Nuž, kto sa 
chce stať dobrovoľníkom (dobrovoľníčkou)  a cíti, 
že nadišiel čas zmeniť sa nadobro, má na to ďalšiu 
príležitosť.

                                                                                                         (mš)
            foto: BDC

Život zmenený nadobro

Servírovanie čaju a kávičky v septembri tohto roku 
dobrovoľníčkou z bratislavskej  dobrovoľníckej skupiny Vŕba.

Výroba hračiek pre deti dobrovoľníčkami v Novej 
Akropolis,  v Bratislavskom  kraji.

Rekonštrukcia lavičiek v Petržalke, aby bol Bratislavský 
kraj najlepším miestom pre život.

Reportáž:
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