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Deň bielej pastelky 
Približne v sto mestách Slovenska sa 23. septembra tohto roku 

uskutočnil Deň bielej pastelky spojený so zbierkou, ktorú každoroč-
ne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 
V  tento deň stredoškoláci do  prenosných pokladničniek zbierali 
dobrovoľné príspevky a zároveň ponúkali v uliciach odznaky bie-
lej pastelky. Ale 8. ročník tejto zbierky sa začal 1. augusta a potr-
vá do 31. decembra tohto roku. Do zbierky možno prispievať aj za-
slaním prázdnych SMS správ na číslo 820 sumou 1 € alebo prispieť 
na účet číslo 4030016212/3100 vo Volksbank Slovensko.

Na sprievodný program Dňa bielej pastelky sme opýtali Jána 
Fukasa, riaditeľa ÚNSS, práve keď mal s prípravou prístrešku k in-
fostánku a  programu na  Kamennom námestí v  Bratislave, plné 
ruky práce, no s ochotou nám odpovedal: „Snažili sme sa, aby bol 
v každom krajskom meste sprievodný program. V Bratislave i mno-
hých ďalších mestách nám to vyšlo“. Okoloidúci sa osobne obozná-
mili s problematikou nevidiacich a slabozrakých ľudí, vyskúšali si, 
napríklad, chôdzu s bielou paličkou a simulačnými tmavými oku-
liarmi, napísali svoje meno v Braillovom písme...Popoludnie spestri-
li aj ukážky poslušnosti vodiacich psov. Ako zdôraznila Timea Hó-
ková z ÚNSS: „Každý, kto chcel, si mohol na ulici kúpiť odznak s bie-
lou pastelkou za 1 euro, ktoré putuje do zbierky. V  informačnom 
stánku si však možno kúpiť nielen biele pastelky, ale aj biele svieč-
ky i prečítať si informačné brožúrky ÚNSS. Podľa Kataríny Preven-
darčíkovej z ÚNSS: „Výnos tejto zbierky je určený na poradenstvo 
pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vy-
rovnať. Vyzbierané peniaze sa použijú aj na realizáciu rôznych kur-
zov, pomocou ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získajú zručnos-
ti nevyhnutné v dennom živote. Ide o samoobslužné činnosti, vare-
nie, upratovanie, osobnú hygienu a podobne. Časť výnosu využijú 
na aktivity zrakovo postihnutých členov ÚNSS: projekty, spolkovú 
a vzájomne prospešnú činnosť“. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Odsúdení na úspech
Opäť tu je október, Mesiac úcty k starším so slávnost-

nými podujatiami a  kultúrnymi programami, aj s  prejav-
mi uznania seniorom na celom Slovensku. Okrem uznania 
za ich celoživotnú prácu však treba mladým pripomínať aj 
to, že úctyhodný seniorský vek sa spája s múdrosťou a cen-
nými skúsenosťami, ktoré sú často na nezaplatenie a osoh 
z nich pretrvá veky. Seniori ich s úprimnou láskou nezištne 
odovzdávajú ďalej deťom a vnúčatám. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí po-
čuť i názor Svetovej zdravotníckej organizácie, že starnutie 
populácie je vlastne úspech. Tí, ktorí dosiahli dlhovekosť   
prežívajúc zdravú starobu, s tým súhlasia. Žiaľ, takých nie 
je veľa. Oveľa viac je tých seniorov, ktorí síce podľa dátu-
mu narodenia dokážu žiť „naplno“, no vzhľadom na svoje 
zdravotné ťažkosti pochybujú, že sa dožijú vyššieho veku 
a  že starnutie bude aj pre nich 
úspechom. Lekári, ktorým sa 
podarilo niekoľkých z  takých-
to seniorov vyliečiť zo zákernej 
choroby alebo odvrátiť ich pred-
časnú smrť na infarkt alebo po-
rážku, sa tiež prikláňajú k  tvr-
deniu, že je úspechom, keď sa 
dnes seniori dožívajú vyššieho 
veku než v minulosti. 

Seniori majú naozaj čo odo-
vzdať mladej generácii a aj pre-
to chcú dožiť väčšinou v  kruhu 
vlastnej rodiny. Medzi nimi je 
však veľa takých, ktorí potrebujú pomoc a podporu, ale ro-
dina sa niekedy o nich nemôže či nevie alebo nechce sta-
rať. Cítia sa preto osamelí a nezdieľajú radosť z vysokého 
veku. Podobne sú na tom aj tí seniori, ktorí žijú z nízkeho 
dôchodku a hoci by si radi privyrobili, už sa im nedarí nájsť 
prácu. 

Starnutie populácie by sa však mohlo stať skutočným 
úspechom ľudstva, keby úcta človeka k  človeku, statoč-
nosť a zmysel pre pravdu, boli pre všetkých členov spoloč-
nosti na prvom mieste rebríčka hodnôt. Kým to tak nebu-
de, svet bude ďalej zápasiť s krízami, ktoré sa opakujú, tvr-
do doplácať na dôsledky nenásytného, konzumného spô-
sobu života a na riešenie problému spojeného so starnutím 
populácie neostane dosť času ani sily.

Vráťme sa však k  Mesiacu úcty k  starším, veľmi vý-
znamnej tradícii, ktorá by na Slovensku nikdy nemala za-
niknúť, lebo úcta je pre zachovanie ľudskosti v spoločnos-
ti kľúčovou podmienkou, dôležitým znakom premien sve-
ta k lepšiemu. Seniori mi snáď dajú za pravdu, ak na záver 
zdôrazním, že by privítali hoci nepatrné, no úprimné zrnko 
úcty od svojho okolia, ktoré im v každodennom živote čas-
to chýba. Lebo úcta je prvkom, ktorý rozjasní každého, aj 
vráskavú tvár starého, unaveného človeka. Zavše si však 
pomyslím: lepšie jeden mesiac úcty k starším ako žiadny. 

Margita Škrabálková 
šéfredaktorka Humanity 
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Keď zomiera rodič, strácaš svo-
ju minulosť, keď zomiera dieťa, strá-
caš svoju budúcnosť. To je neúpros-
ná pravda, ktorá nielen rodičov, no 
aj zdravotníkov a  blízkych zomiera-
júceho dieťaťa často zaskočí a  do-
káže aj „vykoľajiť“ tak, že sa ocitnú 
na  konci so silami. Ľudia, ktorí smú-
tiacich rodičov poznajú, by im chce-
li nejako pomôcť, no často nevedia 
ako. Detský fond Slovenskej republi-
ky (DF SR), ktorého prioritou je chrá-
niť práva dieťaťa, sa nechce vyhýbať 
tejto skutočnosti. Naopak. Smútia-
cim rodičom a príbuzným dieťa, kto-
ré zomiera alebo zomrelo, začal účin-
ne pomáhať. Pripravil projekt s  ná-
zvom „Aj oni sú naše deti“, aj s rovno-
mennou brožúrkou. 

Na  Slovensku ročne zomiera 600 
až 700 detí. Ak dieťa zomrie v nemocni-
ci, je to ťažké aj pre lekárov a ošetrujúci 
personál, ako povedala riaditeľka DF SR 
Alena Veselá pri predstavovaní uvede-
ného projektu. 

Lekár býva často prvý, kto v nemoc-
nici oznamuje rodičovi tragickú zvesť 
o úmrtí ich milovaného dieťaťa. „Pre le-
kára je to vlastne neprirodzená uda-
losť. Úlohou lekára je predsa uzdravo-
vať chorých, vrátiť ich späť do života. No 
pri úmrtí dieťaťa je aj lekár plný emócií, 
spytuje sa sám seba, či urobil všetko po-
trebné na záchranu dieťaťa a cíti sa pri-
tom bezradne. Zároveň musí myslieť aj 
na  svojich pacientov, ktorí ho potrebu-
jú. Vtedy je ťažké nájsť si dosť času a síl 
na vyčerpávajúce rozhovory so smútia-
cimi príbuznými, ktorí však práve túto 
komunikáciu naliehavo potrebujú“, po-
vedal MUDr.  Martin Záhorec, detský 
kardiológ, zástupca primára Oddelenia 
anestézie a intenzívnej medicíny v Det-
skom kardiocentre v Bratislave. Zdôraz-
nil, že od  vhodných slov lekára a  zdra-
votníkov často veľmi záleží, či a  ako sa 

rodič s tragickou správou o svojom die-
ťati dokáže v  nasledujúcich dňoch vy-
rovnať. 

Nie je dobré, keď sa posledná roz-
lúčka s  dieťaťom v  nemocnici pre ne-
dostatok času urýchli v snahe zbaviť sa 
smútiaceho rodiča čím skôr. Prax ukazu-
je, že rodič býva často málo informova-
ný o posledných chvíľach života a smrti 
svojho dieťaťa, čo je zlé pre vývoj priro-
dzeného smútenia príbuzných toho die-
ťaťa, povedala Vesna Korošová, psy-
chologička a  koordinátorka tohto pro-
jektu a dodala: „Jedinečnosť projektu Aj 
oni sú naše deti nevidím len v praktickej 
pomoci rodinám, ktoré stratili dieťa a vo 
vzdelávaní zdravotníckeho personálu. 
Širším cieľom tohto projektu je odtabui-
zovať smrť v súčasnej spoločnosti, otvá-
rať túto tému a venovať sa jej na laickej, 
aj na odbornej úrovni“.

Rodičia bývajú po smrti svojho die-
ťaťa vystavení nebývalému stresu, ne-
vedia čo robiť, kam a na koho sa obrátiť 
a pritom musia nájsť silu a starať sa o ro-
dinu, o domácnosť a  ďalej pracovať. Ak 
sa pred takými rodičmi zavrú dvere le-
kárskej miestnosti, rodič nemá kde zís-
kať potrebné základné informácie o pol-
sedných chvíľach života dieťaťa, upozor-

nila Mária Andrášiová, klinická psycho-
logička a terapeutka v súkromnej praxi, 
zameranej na  onkologickú problemati-
ku a smútkové poradenstvo. 

Nový projekt Detského fondu Slo-
venskej republiky má  preto prispievať 
k  efektívnej  komunikácii medzi leká-
rom, zdravotníckym personálom a  ro-
dičom, ktorého dieťa zomiera alebo zo-
mrelo. Má umožniť, aby čo najprijateľ-
nejšou formou zvládali poskytovanie 
a prijímanie tragickej správy o ťažkej di-
agnóze, smrteľnom úraze a úmrtí dieťa-
ťa. Informácie, ako prelomiť komunikač-
né bariéry a umožniť rodičom, aby naďa-
lej zostali pre spoločnosť rodičmi, aj keď 
už o dieťa prišli, obsahuje nielen spome-
nutá brožúrka, ktorá uvádza aj kontakty 
na inštitúcie, kde  rodičov dieťaťa, ktoré 
zomrelo, budú informovať a pomôžu za-
riadiť všetko potrebné. 

Ďalším veľkým prínosom projektu 
je aj séria odborných seminárov urče-
ných lekárom a zdravotníckemu perso-
nálu o tom, ako zvládať záťažové situá-
cie spojené s  umieraním a  smrťou det-
ských pacientov. Semináre sa uskutoč-
nia vo viacerých mestách Slovenska.

Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Aj oni sú naše deti
Pomoc Detského fondu Slovenskej republiky smútiacim rodičom
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Organizácia spojených národov 
vyhlásila 1. október za  Svetový deň 
starších ľudí. Táto tradícia, ktorá sa 
postupne vžila na  celom svete, vy-
ústila do  Medzinárodného dňa star-
ších ľudí. Tradíciu prevzali aj sloven-
skí seniori a  každoročne si pripomí-
najú tento deň ako svoj sviatok. Keď-
že jeden deň je príliš krátky na to, aby 
sa starším ľuďom vzdala primeraná 
úcta, vžila sa u  nás tradícia októbra 
ako Mesiaca úcty k starším ľuďom. 

Jednota dôchodcov na  Slovensku 
(JDS)| si vzala za  svoje usporiadať tak, 
ako po minulé roky, k 1. októbru konfe-
renciu, na  ktorej si tento sviatočný deň 
pripomenula spolu so seniormi z  celé-
ho Slovenska v prítomnosti predstavite-
ľov štátnych a samosprávnych organizá-
cií, občianskych združení a ďalších orga-
nizácií, ktoré prichádzajú do kontaktu so 
seniormi. 

Slovenské seniorky a seniori to v sú-
časnosti nemajú jednoduché. Legislatív-
ne zmeny, ktoré prijali predchádzajúce 
vlády, nepriniesli zmeny, ktoré by pozi-
tívne ovplyvnili ich postavenie. Nevyrie-
šili predovšetkým situáciu prevažnej väč-
šiny takzvaných starodôchodcov.

Naopak, niektoré zmeny, ktoré zme-
nená legislatíva priniesla, vyvolali u nich 
tvrdé dosahy, najmä v  sociálnej a  zdra-
votnej oblasti, čo znamenalo zásah 
do ich rodinných rozpočtov.

Jednota dôchodcov na  Slovensku 
sa svojimi aktivitami dlhodobo usilu-
je o postupné zmeny tejto situácie. Mô-
žeme konštatovať, že s nástupom súčas-
nej vlády sa situácia začala postupne po-
zitívnym smerom meniť. Mnohé, v minu-
losti zanedbávané veci, sa pohli dopre-
du. Realitou sa stali vdovské a  vdovec-

ké dôchodky, mnohým dôchodcom boli 
dôchodky prepočítané, pre väčšinu dô-
chodcov sa zaviedol vianočný príspevok, 
zmenil sa termín valorizácie dôchodkov. 

Naša organizácia však nečaká, na-
opak, sama vychádza s iniciatívnymi ná-
vrhmi na  zlepšenie situácie. Sú výsled-
kom kvalitnej práce najmä našej soci-
álnej a  zdravotnej komisie, kde máme 
kvalitných odborníkov. Už teraz vychá-
dzame s  návrhmi na  najbližšiu budúc-
nosť. V  sociálnej oblasti zvažujeme ná-
vrh na  seniorskú indexáciu pri valori-
začnom mechanizme, čo by do  určitej 
miery mohlo pozitívne ovplyvniť jej výš-
ku. V zdravotnej oblasti budeme navrho-
vať zmeny najmä v  oblasti časovej do-
stupnosti zdravotnej starostlivosti a v lie-
kovej politike.

Realitou sa stalo aj vytvorenie Rady 
vlády pre seniorov. Naša organizácia má 
v nej výrazné zastúpenie. Začala sa už in-
tenzívna práca jej komisií. Robia sa vý-
chodiskové analýzy, ktorých výsledkom 
bude postupné vytvorenie nového Ná-
rodného programu pre starších ľudí. 
Zvažujeme aj charakter, ktorý by tento 
program mal mať. Od  ochrany starších 
ľudí chceme prejsť k programu aktívne-
ho starnutia staršej generácie. Sleduje-
me pritom aj svetové trendy v tejto ob-
lasti, ktorými sú práve aktívne starnutie 
a medzigeneračná solidarita. 

Veľkú pozornosť venujeme aj oblas-
ti vzdelávania, turistike, športu, inej zá-
ujmovej činnosti, organizovaniu rekre-
ačných a  rekondičných pobytov. V  po-
lovici tohto roku sme ukončili vzdeláva-
nie v  rámci projektu podporeného Eu-
rópskym sociálnym fondom. Prinieslo 

to lepšie vybavenie našim regionálnym 
organizáciám a najmä zvýšilo to kvalitu 
nášho funkcionárskeho aktívu. Aj v tom-
to smere sa chceme dostať na  úroveň, 
ktorú si vyžaduje súčasná doba. Váži-
me si dotácie zo štátneho rozpočtu, kto-
ré nám umožňujú plniť si naše úlohy voči 
seniorom. Zo strany štátu bol vysoko po-
zitívne hodnotený náš prístup a aktívna 
práca pri zavedení eura v Slovenskej re-
publike. Opäť sa ukázalo, že lepšie je byť 
pripravený, ako len pasívne čakať a tváriť 
sa, že sa nás to netýka. Chceme naďalej 
pomáhať štátu, mestám, obciam, aj svo-
jim starším a  menej zdravým spoluob-
čanom. Vážime si prístup štátnych orgá-
nov, starostov a primátorov, samospráv-
nych krajov a organizácií, s ktorými spo-
lupracujeme. 

Ďakujeme všetkým jednotliv-
com a  organizáciám, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomohli našej organizácii 
a prostredníctvom nej slovenským seni-
orom. Cesta, po ktorej naša organizácia 
kráča, nie je vždy jednoduchá. Čas nám 
však ukázal, že je správna. Svedčí o tom 
aj stúpajúci počet našich členov a orga-
nizácií. Je pre nás významné konštatovať, 
že Jednota dôchodcov na  Slovensku je 
dnes najväčším občianskym združením 
v Slovenskej republike.Dovoľte na záver 
vyjadriť presvedčenie, že po  prekona-
ní krízového obdobia, ktoré v súčasnos-
ti zasiahlo celý svet, teda aj Slovensko, 
v  blízkej budúcnosti aj pre slovenských 
seniorov nastanú lepšie časy.

Kamil Vajnorský
predseda Jednoty dôchodcov

 na Slovensku 
Snímky: (mš)

Aktívni a solidárni aj v starobe

Účastníci konferencie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Na snímke v popredí v strede Ivan Sýkora, 
prezident SHR, vedľa neho vpravo Helena Kovaľová, MPSVR SR a vpravo Alexander Potocký, pred-
seda EURAG-gu Slovensko, medzinárodnej organizácie starších ľudí v Európe.

Kamil Vajnorský, predseda Jednoty dôchodcov 
na Slovensku.
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Vážené dámy, vážení páni, 
milí priatelia, 
stalo sa už tradíciou, že sa osob-

ne zúčastňujem celoslovenskej kon-
ferencie, ktorú každoročne organizu-
je Jednota dôchodcov na  Slovensku 
1. októbra pri príležitosti Medziná-
rodného dňa starších ľudí. Úprimne 
vám všetkým blahoželám k  tomuto 
sviatku a  želám vám predovšetkým 
zdravie, šťastie, veľa radosti v kruhu 
vašich najbližších, pokoj v duši, veľa 
pozitívnej energie, spokojnosť a  po-
zitívny pohľad na  svet a  dianie oko-
lo seba. 

Taktiež sa stalo tradíciou, že moje 
vystúpenie na  tomto fóre je aj struč-
ným odpočtom toho, čo naša súčasná 
vláda a  Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky urobi-
li v prospech skvalitnenia života generá-
cie striebrovlasých v našej republike. 

Chcela by som zdôrazniť, že základ-
ným cieľom sociálnej politiky vlády Slo-
venskej republiky je utvárať pre obyva-
teľov taký legislatívny a  inštitucionál-
ny rámec a prijímať a uskutočňovať také 
opatrenia, ktoré zabezpečia udržanie 
a rozvoj ľudských, hospodárskych, soci-
álnych a kultúrnych práv a zdrojov sme-
rujúcich k zabezpečeniu dôstojnej život-
nej úrovne každého človeka, a  teda aj 
starších ľudí – našich seniorov. 

Sociálne služby
Od 1. januára 2009 nadobudol účin-

nosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnika-
ní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov, (ďalej len „zákon o soci-
álnych službách), ktorý novým spôso-
bom upravuje podmienky poskytova-
nia sociálnych služieb. Zákon o  sociál-
nych službách nahradil doterajšiu práv-
nu úpravu sociálnej pomoci v oblasti so-
ciálnych služieb, ustanovenú v zákone č. 
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v zne-
ní neskorších predpisov, ktorý už dosta-
točným spôsobom neriešil a neupravo-
val poskytovanie a � nancovanie sociál-
nych služieb.

Zákon rieši už dlho očakávané skva-
litnenie a  modernizáciu sociálnych slu-
žieb. V  súlade s  Európskou sociálnou 
chartou a v záujme zabezpečiť dostup-
nosť sociálnych služieb sa deklaruje prá-
vo fyzickej osoby na  poskytnutie so-

ciálnej služby. Zároveň zákon zavede-
ním nových druhov sociálnych služieb 
a  ustanovením požiadaviek na  kvalitu 
a profesionalitu sociálnych služieb pred-
pokladá zvýšenie počtu pracovných 
miest, a  teda zvýšenie zamestnanosti 
na miestnej, regionálnej a aj celosloven-
skej úrovni. 

Na  základe Memoranda o  spo-
lupráci pri riešení dosahov � nanč-
nej a hospodárskej krízy na slovenskú 
spoločnosť uzatvoreného medzi vlá-
dou SR a  Združením miest a  obcí Slo-
venka vo februári 2009, v ktorom sa vlá-
da SR zaviazala pravidelne monitorovať 
a  refundovať plnenie nových úloh sa-
mosprávy vyplývajúcich zo zákona o so-
ciálnych službách, MPSVR SR v  obdo-
bí od  júla do  augusta realizovalo už 
druhý monitoring implementácie zá-
kona o  sociálnych službách. V  súčas-
nosti je v legislatívnom procese návrh 
zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zá-
kon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služ-
bách a  o  zmene a  doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnika-
ní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony, ktorého súčas-
ťou je v článkoch I. a II. novela zákona 
o  sociálnych službách. Jej zámerom je 
skvalitniť podmienky poskytovania so-
ciálnych služieb pre fyzické osoby, kto-
ré sú na  tieto sociálne služby odkáza-
né a  zároveň uľahčiť a  zjednodušiť po-
skytovanie a  zabezpečovanie týchto 
služieb územnou a  regionálnou samo-
správou,  verejnými a  neverejnými po-
skytovateľmi. Navrhované zmeny sú vý-
sledkom poznatkov z  praxe získaných 
prostredníctvom osobných stretnutí so 
zainteresovanými subjektmi, vrátane 

užívateľov sociálnych služieb a monito-
ringu uskutočneného za obdobie  I. pol-
roka 2009 na úrovni obcí, miest a samo-
správnych krajov.

Kompenzácie
Prvého januára 2009 nadobu-

dol účinnosť aj zákon č.  447/2008  Z. z. 
o  peňažných príspevkoch na  kompen-
záciu ťažkého zdravotného postihnu-
tia a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov. Zákon upravuje právne vzťahy 
pri  kompenzácii sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia tak, 
aby sa vytvorili pre fyzické osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím porovna-
teľné príležitosti v  každodennom živo-
te a eliminovali sa bariéry, s ktorými sa 
stretávajú, s cieľom ochrániť túto skupi-
nu fyzických osôb pred sociálnym vylú-
čením pri zachovaní ich ľudskej dôstoj-
nosti. V nadväznosti na oblasti, ktoré je 
možné kompenzovať, sú predmetom 
tohto zákona podmienky poskytovania 
jednotlivých peňažných príspevkov.

Ďalej zákon upravuje lekársku a so-
ciálnu posudkovú činnosť, vyhotovova-
nie preukazu fyzickej osoby s  ťažkým 
zdravotným postihnutím, preukazu fy-
zickej osoby s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím so sprievodcom a parkovacie-
ho preukazu pre fyzickú osobu so zdra-
votným postihnutím, pôsobnosť štát-
nych orgánov v  oblasti kompenzá-
cie, konanie, režim spracovania osob-
ných údajov a sankcie v prípade zneuži-
tia poskytnutého peňažného príspevku 
na kompenzáciu. 

Citovaným zákonom sa zaviedol va-
lorizačný mechanizmus opakovaných 
peňažných príspevkov na kompenzáciu, 
čo zabezpečí ich pravidelné zvyšovanie. 
Zaviedli sa nové peňažné príspevky, kto-
ré umožnia v  širšom rozsahu pomôcť 
kompenzovať sociálne dôsledky ťažké-
ho zdravotného postihnutia. Zvýšili sa 
výšky vybraných peňažných príspevkov 
na kompenzáciu (napríklad peňažný prí-
spevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, 
peňažný príspevok na kúpu pomôcky – 
druhého mechanického a  elektrického 
vozíka). Opätovne sa zaviedla možnosť 
poskytnúť peňažný príspevok na  kúpu 
pomôcky, napríklad na  kúpu druhého 
načúvacieho aparátu. Zvýšila sa hranica 
ochrany príjmu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím pri vybraných 
peňažných príspevkoch, čo umožní ich 

Medzinárodný deň starších ľudí 2009

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Viera Tomanová.
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poskytovanie väčšiemu počtu osôb. Pe-
ňažný príspevok na opatrovanie sa po-
skytuje osobám, ktoré vykonávajú opat-
rovanie a zároveň je im poskytovaný dô-
chodok, v paušálnej a garantovanej výš-
ke. Pri tomto peňažnom príspevku sa zá-
roveň zaviedla odľahčovacia služba. 

Zákonom o  peňažných príspev-
koch na kompenzáciu ťažkého zdravot-
ného postihnutia sa ustanovila aj nová 
pôsobnosť pre úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny, a to vyhotovovanie parko-
vacích preukazov pre fyzické osoby so 
zdravotným postihnutím (túto agendu 
do 31. 12. 2008 vykonávali obvodné úra-
dy v sídle kraja v rámci rezortu Minister-
stva vnútra SR). Presunom tejto pôsob-
nosti sa dosiahlo zvýšenie dostupnosti 
štátnych orgánov pre obyvateľov a záro-
veň sa od začiatku tohto roka vyhotovu-
jú parkovacie preukazy v súlade s odpo-
rúčaním Rady Európskej únie zo 4. júna 
1998 o parkovacích preukazoch pre oso-
by so zdravotným postihnutím.

Po  niekoľkomesačnej implementá-
cii tejto novej právnej úpravy sa v praxi 
vyskytli rôzne interpretácie vybraných 
ustanovení zákona príslušnými úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny. V záujme 
zabezpečiť jednotné uplatňovanie záko-
na bolo potrebné vykonať legislatívno-
technické zmeny a zosúladiť znenie zá-
kona s inými súvisiacimi právnymi pred-
pismi. Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky pre-
to vypracovalo novelu zákona o  pe-
ňažných príspevkoch na  kompenzá-
ciu, ktorá je aktuálne v procese schva-
ľovania. Novela obsahuje viaceré zme-
ny. V  prospech fyzických osôb s  ťaž-
kým zdravotným postihnutím sa na-
vrhuje nepovažovať vianočný príspe-
vok za príjem na účely peňažných prí-
spevkov na kompenzáciu. Jednoznač-
nejšie sa ustanovujú viaceré podmien-
ky pri peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu. 

Doterajšia aplikácia zákona o  pe-
ňažných príspevkoch na  kompenzáciu 
preukázala potrebu vykonať zmeny aj 
v oblasti konania, a to pri zmene rozho-
dujúcich skutočností v  priebehu kalen-
dárneho mesiaca, pri obnovení výplaty 
peňažného príspevku na kompenzáciu, 
pri  dodatočnom spätnom rozhodovaní 
a pri uplatňovaní sankcií.

Hmotná núdza
Pre demogra� cké ukazovatele vý-

voja je charakteristické postupné star-

nutie populácie aj v Slovenskej republi-
ke, preto je nevyhnutné venovať zvýše-
ný záujem podpore občana aj v neskor-
ších fázach životného cyklu. Týka sa to 
najmä tých oblastí vecnej kompeten-
cie štátu, ktoré sú zamerané na  ochra-
nu zdravia a sociálno-ekonomického za-
bezpečenia, s  cieľom prispieť k  dôstoj-
nému životu starších ľudí, podpore ich 
nezávislosti ,ale aj pomoci a  ochrane 
v čase ich závislosti od pomoci iných. 

Pomoc v hmotnej núdzi má dopln-
kový charakter, ktorým je v  zákone č. 
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov vyjad-
rená garancia zabezpečenia základných 
životných podmienok v  prípadoch ne-
dostatočného zabezpečenia z  ďalších 
systémov, napríklad aj zo systému dô-
chodkového poistenia, čím štát značne 
prispieva aj k  ochrane a  zabezpečeniu 
dôstojného života starších ľudí.

Slovenský systém poskytuje nielen 
základnú pomoc v  hmotnej núdzi, ale 
aj špeci� cké príspevky na zdravotnú sta-
rostlivosť, bývanie a ochranný príspevok 
(pre tých, ktorí pracovať nemôžu) a prí-
spevok podporujúci aktiváciu občanov 
v hmotnej núdzi, ktorých cieľom je spo-
lu s  jeho príjmami zabezpečiť základné 
životné podmienky a  pomôcť v  hmot-
nej núdzi s prispením aktívnej účasti ob-
čana a fyzických osôb, ktoré sa s obča-
nom v  hmotnej núdzi spoločne posu-
dzujú.

Zákon o  pomoci v  hmotnej núdzi 
už pri vymedzení toho, čo sa pri posu-
dzovaní hmotnej núdze za príjem po-
važuje, a  čo sa pre účely tohto záko-
na za príjem nepovažuje, zvýhodňuje 

starších ľudí a to tým, že sa za príjem 
nepovažuje napríklad:
• 25 % zo starobného dôchodku; dô-

chodcovi, ktorý získal obdobie dô-
chodkového poistenia viac ako 25 
rokov, pričom sa táto suma zvyšu-
je o 1 % priznaného starobného dô-
chodku za každý ďalší rok dôchod-
kového poistenia získaného po  25. 
roku dôchodkového poistenia,

• 25 % z invalidného dôchodku urče-
ného podľa osobitného predpisu,

• 25 % zo sociálneho dôchodku pri-
znaného z dôvodu invalidity,

• 25 % vdovského alebo vdoveckého 
dôchodku, ak vdova alebo vdovec 
dovŕšil dôchodkový vek. 
Taktiež sa neskúma možnosť za-

bezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem 
vlastnou prácou na účely zabezpečenia 
základných životných podmienok a po-
moci v hmotnej núdzi, ak ide o občana, 
ktorý:
• dosiahol vek potrebný na  nárok 

na starobný dôchodok, 
• je invalidný z  dôvodu poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť o viac ako 70%. 
Od  občana a  fyzických osôb, ktoré 

sa s občanom v hmotnej núdzi spoloč-
ne posudzujú, nemožno požadovať pre-
daj alebo prenájom nehnuteľnosti, kto-
rú užívajú na primerané trvalé bývanie, 
pričom u občana a fyzickej osoby, ktorá 
sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne 
posudzuje, sa na primeranosť nehnuteľ-
nosti užívanej na  trvalé bývanie nepri-
hliada, ak občan a  fyzická osoba, ktorá 
sa s občanom v hmotnej núdzi spoloč-
ne posudzuje, dovŕšili dôchodkový vek. 

Ďalšie zvýhodnenie poskytuje prí-

Kamil Vajnorský, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku a ministerka práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, Viera Tomanová za predsedníckym stolom počas konferencie pri príležitosti Medziná-
rodného dňa starších ľudí 1. októbra 2009 v Dome kultúry v Bratislave-Ružinove.
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spevok na bývanie, cieľom ktorého je za-
bezpečiť kompenzáciu výdavkov na bý-
vanie a  tým kompenzovať zvýšené vý-
davky aj dôchodcovských domácností. 
Pričom sa neskúma splnenie zákonných 
nárokov na  tento príspevok, ak občan 
v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzic-
kých osôb, ktoré sa s občanom v hmot-
nej núdzi spoločne posudzujú, je pobe-
rateľom starobného dôchodku; to pla-
tí aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dô-
chodkovej dávky alebo sociálneho dô-
chodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.

Ochranný charakter sociálnej pomo-
ci sa prejavuje aj poskytnutím ochranné-
ho príspevku, ktorým sa poskytuje pod-
pora starším ľuďom v  hmotnej núdzi, 
ktorí si nemôžu zabezpečiť základné ži-
votné podmienky a pomôcť si v hmot-
nej núdzi a  splnili podmienky na  vznik 
nároku na dávku. Pričom ochranný prí-
spevok patrí občanovi v hmotnej núdzi 
a každej fyzickej osobe, ktorá sa s obča-
nom v núdzi spoločne posudzuje v súla-
de s už uvedenými požiadavkami.

Vážené dámy, vážení páni,
uvedomujeme si a  nepochybu-

jem, že všetci chceme dosiahnuť aj to, 
aby s  predlžovaním života, ktorý v  de-
mogra� ckom vývoji zaznamenávame, 
bol dlhší život sprevádzaný zlepšova-
ním kvality života tých, ktorí sa vysoké-
ho veku dožívajú. To si vyžaduje politiky, 

ktoré starších ľudí udržia v rodine, v ko-
munite a zabezpečia im sociálnu a men-
tálnu pohodu. Najnovšie trendy v  sta-
rostlivosti o starších ľudí potvrdzujú, že 
najvhodnejšími formami starostlivos-
ti o  starých ľudí, ktoré treba podporo-
vať, sú tie, ktoré im umožnia zostať v do-
mácom prostredí tak dlho, ako je to len 
možné. Treba zabrániť vylúčeniu zo spo-
ločnosti tých, ktorí sú slabí a ktorí si ne-
vedia vlastnou hospodárskou silou po-
môcť a na druhej strane podporiť šance 
pre všetkých.

Toto sú dva piliere sociálnej Európy, 
ktoré sú orientované na medzigenerač-
nú solidaritu pre súdržné a trvalo udrža-
teľné spoločnosti. Aj na Slovensku sme 
si vedomí, že na to je potrebné primera-
né rozdelenie príjmu, ktoré musí fungo-
vať cez štátny systém daní a odvodov. Aj 
preto je potrebné zdôrazňovať, že prin-
cípy medzigeneračnej solidarity mu-
sia ísť ruka v ruke s � lozo� ou tak soci-
álnej ochrany, ako aj aktívnej sociálnej 
inklúzie staršej generácie, postavenej 
na základoch partnerstva, spolupráce 
a  hlbokej úcty k  hodnote a  potenciá-
lu ľudských zdrojov, ktoré predstavuje.

Je dôležité uvedomovať si mož-
né ohrozenia a  riziká a  prijať potrebné 
opatrenia na  podporu sociálnej ochra-
ny staršej generácie. Systém sociálnej 
ochrany musí počítať s tými skupinami 
starších občanov, ktorí sa v  dôsledku 

ekonomických reforiem a vývoja spo-
ločnosti vo svojom post-produktív-
nom období života mohli ocitnúť v ri-
ziku chudoby. Všetky členské štáty Eu-
rópskej únie sa preto pustili do dlhotr-
vajúcich reforiem svojich systémov so-
ciálnej ochrany.

Vláda Slovenskej republiky venu-
je otázkam kvality života seniorov znač-
nú pozornosť. V  rámci dlhodobej stra-
tégie a  koncepcie štátnej sociálnej po-
litiky túto úlohu zabezpečuje prostred-
níctvom Spoločného sekretariátu Rady 
vlády pre seniorov a Rady vlády pre oso-
by so zdravotným postihnutím. Cieľom 
je zabezpečiť plnohodnotný život star-
ších ľudí ako aj ľudí so zdravotným po-
stihnutím. 

Som rada, že starostlivosť o  star-
ších ľudí u nás nie je len na pleciach štá-
tu, ale napríklad, vlastná angažovanosť, 
záujem o  spoločenské dianie a  mnohé 
aktivity, ktoré už dlhé roky organizuje 
Jednota dôchodcov na Slovensku dáva 
priestor, aby sa odborné poznatky a ži-
votné skúsenosti využili tak pre starších, 
ako aj mladších pri zapájaní sa do skva-
litňovania spoločenskej a  hospodárskej 
úrovne nášho štátu. 

Oceňujeme názory, postrehy 
i nové nápady, ktoré pri diskusiách so 
staršími ľuďmi získavame. Veľmi pek-
ne sa to prejavilo v  minulom roku, 
keď sme sa na  Slovensku pripravova-
li na  zmenu našej meny – slovenskej 
koruny na  euro. Pri mnohých aktivi-
tách nielen Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR, ale aj viacerých 
ďalších inštitúcií, sa podieľali aj naši 
dôchodcovia. Vďaka ich vnímavosti 
a  obetavosti sme tento prechod zvlá-
dli veľmi dobre a nepriaznivé obavy sa 
tak nepotvrdili.

Záverom chcem vyjadriť moje osob-
né potešenie, že som sa s  vami mohla 
opäť stretnúť. Budem rada, keď to bude 
aj pri iných príjemných príležitostiach.  
Prajem vám všetkým veľa pevného zdra-
via, mnoho radosti a spokojnosti v osob-
nom živote, veľa síl a energie pri napĺňa-
ní vašich predsavzatí a veľa úspechov pri 
aktivitách v prospech seba a spoločnosti.

Ďakujem za pozornosť. 

Príhovor Viery Tomanovej,
 ministerky práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, na konferencii Jednoty 
dôchodcov na Slovensku

V Bratislave, 1. októbra 2009 
Snímky: mš

Účastníci konferencie Jednoty dôchodcov na Slovensku.



8

Pri príležitosti Svetového dňa srd-
ca pripadajúceho tohto roku na  27. 
septembra, vyzvala Svetová federácia 
srdca spolu so Svetovou zdravotníc-
kou organizáciou a Svetovým ekono-
mickým fórom vlády jednotlivých kra-
jín, zamestnávateľov a  pracovníkov 
vytvárať zdravšie prostredie s  cieľom 
znížiť riziká srdcových ochorení a ciev-
nych mozgových príhod. Vyše 17,2 mi-
liónov ľudí na  svete ročne zomiera 
v dôsledku ochorení srdca a ciev – glo-
bálne hlavných príčin úmrtí. 

„V  období, keď vlády jednotlivých 
krajín a vedúci predstavitelia obchodných 
spoločností venujú značnú energiu a mi-
liardy dolárov na to, aby sa zlepšilo ›zdra-
vie‹ globálnych � nančných systémov, je 
potrebné upriamiť pozornosť aj na zdra-
vie pracujúcich“, uviedol profesor Pekka 
Puska, prezident Svetovej federácie srd-
ca. Profesor Puska o� ciálne otvoril Sveto-
vý deň srdca v nigérijskom meste Abuja, 
kde sa pripojil k vedúcim predstaviteľom 
komunít a  zdravotníckym pracovníkom, 
ktorí na  trojdňovej konferencii predisku-
tovali otázky prevencie a kontroly srdco-
vých ochorení, cievnych mozgových prí-
hod a diabetu. Aj generálna riaditeľka Sve-
tovej zdravotníckej organizácie Margaret 
Chanová, zdôraznila spoločenskú záťaž 
chronických chorôb, akými sú aj srdco-
vé ochorenia a cievne mozgové príhody: 
„Chronické chorobné stavy, ako srdcové 
ochorenia, rakovina, diabetes a  ďalšie, 
ktoré sa dlho považovali za choroby po-
stihujúce bohatšie spoločnosti, v súčas-
nosti predstavujú najväčšiu záťaž v kra-
jinách s  nízkymi a  stredne vysokými 
príjmami. Potreba dlhodobej starostli-
vosti o zdravie občanov vyčerpáva zdra-
votné systémy a  štátne rozpočty. Ka-
tastro� cky vysokými nákladmi na zdra-
votnícku starostlivosť sa milióny domác-
ností dostávajú pod hranicu chudoby”.

Väčšina ľudí strávi viac ako polovicu 
denného času v práci. Tohtoročná výzva 
má preto slogan: Pracujte so srdcom! Aj 
malé zmeny na pracoviskách: zákaz fajče-
nia, dostatok ovocia a zeleniny v zariade-
niach spoločného stravovania,  povzbu-
dzovanie pracovníkov k  telesným aktivi-
tám, môžu pomôcť zlepšiť zdravotný stav 
pracujúcich. Tieto opatrenia pomáha-
jú pri prevencii nielen srdcových chorôb 
a cievnych mozgových príhod, ale aj pri 
prevencii iných chronických chorobných 

stavov, medzi ktoré patrí diabetes melli-
tus, nádorové ochorenia, chronické ocho-
renia dýchacích ciest, ktoré v  celosveto-
vom meradle spôsobujú až 60 percent 
úmrtí. Realizácia týchto opatrení v  pra-
xi prináša, napríklad: vyššiu produktivitu 
práce vďaka zníženiu práceneschopnos-
ti až o 20 percent a aj zníženie nákladov 
na zdravotnú starostlivosť.

Projekt Most 2009
Slovenská nadácia srdca a Slovenská 

kardiologická spoločnosť zorganizovala 
25. septembra tohto roku tlačovú bese-
du o projekte MOST-2009, ktorý sa usku-
točnil pod záštitou ministra zdravotníc-
tva SR Richarda Rašiho. Projekt venovali 
celonárodnej edukácii občanov o závaž-
nosti hlavných rizikových faktorov kardi-
ovaskulárnych ochorení. Aj minister zdra-
votníctva SR Richard Raši sa tejto príleži-
tosti a tohtoročného Svetového dňa srd-
ca stretol s novinármi a bol prítomný aj pri 
meraniach krvného tlaku a hodnôt cho-
lesterolu v  krvi tak ako vlani, aj vo „vla-
ku zdravého života“. V piatich takýchto 
„vlakoch zdravého života“, ktoré vypravila 
Železničná spoločnosť SR na trasách (Bra-
tislava – Košice cez Žilinu, Bratislava – Ko-
šice cez Rožňavu, Bratislava – Banská Bys-
trica, Bratislava – Štúrovo, Bratislava – Ži-
lina, v oboch smeroch), zdravotnícki pra-
covníci uskutočnili spomínané merania 
a poskytovali jednotlivým cestujúcim po-
trebné cenné informácie o zdravom život-
nom štýle. 

V  súčasnosti viac než polovicu 
všetkých úmrtí na Slovensku spôsobu-
jú kardiovaskulárne ochorenia (KVO). 
Infarkt a mozgová porážka sa na Slo-
vensku podieľa až na 54 percent úmrtí. 
Vo Francúzsku je to „len“ 25 percent úmr-
tí na KVO! Podľa slov Doc. MUDr. Gabri-
ela Kamenského, na  Slovensku na  srd-
covocievne ochorenia v  roku 2007 zo-
mrelo asi 30 tisíc ľudí. Podľa údajov Zdra-
votníckej ročenky z roku 2007 až 62 per-
cent úmrtí na KVO bolo u žien a 38 per-
cent u mužov. Oproti roku 1991 úmrtnosť 
na  KVO na  Slovensku poklesla, ale to sa 
netýka ischemickej choroby srdca, kde sa 
úmrtnosť v SR nezmenila.

Pri príležitosti Svetového dňa srdca sa 
tohto roku uskutočnili aj ďalšie podujatia. 
Jedno z nich malo názov „Lekári vyráža-
jú do ulíc“. Konalo sa vo vyše štyridsiatich 
mestách na celom Slovensku (Banská Bys-

trica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Dolný 
Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humen-
né, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mi-
kuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, 
Nové Zámky, Poprad, Považská Bystrica, 
Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rož-
ňava, Senica, Spišská Nová Ves, Stará Ľu-
bovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Tren-
čín, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Top-
ľou, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina, atď.) 
sa uskutočnili nasledovné aktivity:

Približne 500 dobrovoľníkov (štu-
dentov) označených kódom zdravého ži-
vota v  uliciach spomenutých miest Slo-
venska informovali občanov o  hlavných 
rizikových faktoroch a  zároveň rozdáva-
li kartičky zdravého života s dôležitými 
edukačnými informáciami a  poskytovali 
informáciu o najbližšom stanovišti hliad-
ky zdravia, kde si občania mohli dať od-
merať krvný tlak, cholesterol a podobne. 
Tieto stanovištia sa nachádzali na námes-
tiach, v  obchodných domoch, na  pôde 
Akadémie vzdelávania, v  Regionálnych 
úradoch verejného zdravotníctva, v  Po-
radniach zdravia alebo v označených le-
kárňach, ktorých bolo asi tristo. 

Hliadky zdravého života pozostá-
vajúce z lekárov a zdravotníckych pracov-
níkov na „Staniciach merania zdravého ži-
vota“ informovali ľudí o rizikových fakto-
roch a šíriac osvetu o možnosti predchá-
dzať najzávažnejším kardiovaskulárnym 
ochoreniam, súčasne vykonávali okoloi-
dúcim záujemcom merania krvného tla-
ku, hladiny cholesterolu v krvi a koncen-
trácie oxidu uhoľnatého vo vydychova-
nom vzduchu, najmä u fajčiarov. Uvede-
né merania sa konali aj Poradniach zdra-
via a v mnohých ambulanciách všeobec-
ných lekárov. Každý vyšetrený občan zís-
kal špeciálnu kartičku s  kódom zdravé-
ho života: 0-30-5-120-80, teda s hodno-
tami, ktorých dodržiavanie zabezpečí vý-
znamnú prevenciu vzniku srdcovo-ciev-
nych ochorení. 

Podľa slov Doc. MUDr. Gabriela Ka-
menského, by sa dôslednou preven-
ciou a  vďaka zdravému životnému 

Kód zdravého života
Svetové organizácie vyzývajú: Pracujte so srdcom!
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Témou tohtoročného Svetového 
dňa duševného zdravia, ktorý pod-
poruje Svetová zdravotnícka organi-
zácia (WHO) je: „Primárna zdravot-
ná starostlivosť: základ pre podpo-
ru duševného zdravia a správnu lieč-
bu“. Pri tejto príležitosti pripravila 
Liga za duševné zdravie a jej členovia 
mnohé podujatia, napríklad:

V združeniach pacientov
Viktória (BRATISLAVA)
Deň otvorených dverí Združe-

nia pacientov Viktória v  priestoroch 
LDZ SR na Ševčenkovej v Bratislave dňa 
5.10.2009 o  14. hodine: premietanie 
dokumentu zo športového podujatia 
E.A.S.I. Cup 2009 v Birminghame a pre-
zentácia webstránky združenia. 

Šťastie si Ty (PRIEVIDZA)
Výstava prác členov združenia a klien-

tov z denného psychiatrického stacionára
Zdravá duša (POVAŽSKÁ BYSTRICA)
Beseda s odborníkom na tému du-

ševného zdravia v Mestskom kultúrnom 
stredisku. Klubový deň v združení (výro-
ba výrobkov, ktoré sa prezentujú na pre-
dajných výstavách), pozvú aj ITV – re-
gionálnu televíziu. Článok do  regionál-
nych novín o združení a jeho zapojení sa 

do zbierky a kampane. Beseda pre štu-
dentov s  odborníkom na  tému Dušev-
né zdravie na škole, ktorá s nimi spolu-
pracuje na zbierke, v rámci poďakovania 
za spoluprácu

Pozdrav (MICHALOVCE)
Športové popoludnie: stolno-teniso-

vý turnaj a  turnaj vo futbale pre členov 
združenia a pre hospitalizovaných pacien-
tov v psychiatrickej nemocnici

Delfín (ZVOLEN)
Deň otvorených dverí v  Rehabili-

tačnom stredisku na  sídlisku Lipovec 
22.10.2009

V združeniach príbuzných
Radosť (KOŠICE)
Literárne večery, na  ktorých sa pre-

zentuje poézia autorov s duševnou poru-
chou v Knižnici Jána Boccatia na Hlavnej 
ul. v Košiciach

V združeniach členov ODOS
Ars Vivendi (TRENČÍN)
Diskusia s  verejnosťou v  priestoroch 

denného stacionára v  centre Trenčína 
na tému „Interpersonálne kon� ikty“

Kultúrne združenie národnos-
tí a  etník Slovenskej republiky – člen 
LDZ SR 

Vydá knihy autoriek so skúsenosťa-
mi so psychickým ochorením do  konca 
októbra 2009a pripravuje scenáre a  po-
viedky Bohuslavy Vargovej „Rod matiek 
a  dcér“ a  kniha básní Ruženy Šípkovej 
„Nemám nič proti realite“; zbierka básní 
Márie Martincovej „Väznená. 

„Tretí vek a iné“. 
22. 10. - Depresia a  úzkosť, 

MUDr. Magdaléna Frecer 
29. 10. - Poruchy príjmu potra-

vy - čo by sme mali vedieť?, Bc. Vierka 
Jamrišková

Od 23.9. do 18.11. bude každú stre-
du v čase od 15.30 do 18.hodiny v  mest-
skej radnici v Trnave otvorené informač-
no-poradenské centrum pre duševné 
zdravie.

Výstava umeleckých prác ľudí so skú-
senosťou s  duševným ochorením pod 
názvom „Keď duša tvorí...“ otvoria 6. ok-
tóbra 2009 o  16. hodine v  západnom 
krídle trnavskej radnice. Súčasťou verni-
sáže bude prezentácia vlastnej básnickej 
tvorby poetky Ruženy Šípkovej. Výstava 
sprístupnili verejnosti od 7. do 15.10., den-
ne v čase od 14. do 18. hodiny.

Zdroj: Liga za Duševné zdravie

Primárna zdravotná starostlivosť, základ 
podpory duševného zdravia

Aktuálne:

štýlu, dalo na Slovensku v budúcnosti 
predísť vzniku až 92 percentám srdco-
vo-cievnych ochorení. Zatiaľ však vyše 
40 percent občanov SR nemá dostatočné 
informácie o  tom, ako možno predchá-
dzať týmto, z  pohľadu úmrtnosti najzá-
važnejším ochoreniam. Veľká časť popu-

lácie nevie čo obsahuje kód zdravého ži-
vota, a to: že správna hodnota optimál-
neho krvného tlaku je 120/80 mmHg 
a  hodnota optimálnej hladiny cho-
lesterolu v krvi je do 5 mm/1 liter a me-
nej. Ako aj to, že vysoký krvný tlak 
a vysoká hladina cholesterolu v krvi sa 

zníži, ak človek denne vykoná polho-
dinovú prechádzku na čerstvom vzdu-
chu a vôbec nefajčí! Preto je nevyhnut-
né pokračovať vo vzdelávacích aktivitách, 
ktoré ponúka projekt MOST. 

V minulom roku sa prostredníctvom 
projektu MOST podarilo zvýšiť informo-
vanosť obyvateľstva o správnych hodno-
tách najzávažnejších rizikových faktorov 
kardiovaskulárnych ochorení (KVO) o  7 
percent. Vďaka minuloročným poduja-
tiam projektu Most sa potvrdilo, že vzde-
lávanie obyvateľstva patrí k najdôležitej-
ším nástrojom zlepšenia nielen prevencie 
vzniku srdcovo cievnych – kardiovasku-
lárnych ochorení, ale aj zlepšenia kontro-
ly najzávažnejších kardiovaskulárnych ri-
zikových faktorov, ktoré sa stále nedosta-
točne kontrolujú. Viac o  projekte MOST 
možno zistiť na  internetovom portáli 
www.tvojesrdce.sk

Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Na snímke z tlačovej konferencie pri príležitosti Svetového dňa srdca odpovedal na otázky noviná-
rov aj minister zdravotníctva SR, Richard Raši (v strede), vpravo Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, vľa-
vo Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
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Nadácia pre pomoc ľuďom s Ret-
tovým syndrómom a  ich rodinám 
sídli v  Galante, ale jej pôsobnosť je 
celoslovenská. Vznikla v  máji 2002 
a v marci 2003 sa stala pridruženým 
členom Slovenskej humanitnej rady. 
Je zároveň členom asociácií organi-
zácií, ktoré pomáhajú zdravotne po-
stihnutým občanom na  Slovensku 
a   členom medzinárodných združe-
ní Rett syndrome Europe. Medzi naj-
dôležitejšie úlohy nadácie patrí pora-
denstvo rodinám osôb postihnutých 
Rettovým syndrómom, ich vyhľadá-
vanie s cieľom pomoci a podpory pri 
zabezpečení ich odborného lekár-
skeho a rehabilitačného zázemia, de-
pistážna činnosť, nákup rehabilitač-
ných pomôcok (víkendové stretnutia 
rodín s  postihnutými členmi, pomoc 
pri špecializácii Domova sociálnych 
služieb so starostlivosťou o postihnu-
tých  Rettovým syndrómom a  ďalšie 
úlohy. Na diagnózu Rettov syndróm, 
ktoré z cieľov sa nadácii darí uskutoč-
niť a s akými problémami zápasí v sú-
časnosti, sme sa spýtali štatutárnej 
zástupkyne nadácie, Pharm.Dr.  Má-
rie Šimaljakovej.

Čo je to Rettov syndróm? 
Je to komplexná neurologická po-

rucha postihujúca najmä dievčatá. Nie 
je to infekčné ochorenie, neprenáša 
sa a  pacient sa z  neho nevylieči. Pat-
rí k  veľkej skupine vrodených porúch 
a  postihnutí. Príčina vzniku Rettov-
ho syndrómu (RS) a  jeho liečba nie sú 
známe. Je prítomný už pri pôrode, ale 
jeho príznaky sa stávajú evidentnými 
až v druhom roku života dieťaťa. Také-
ho postihnutie centrálnej nervovej sú-
stavy (CNS) je ťažké a vedie k úplnej zá-
vislosti od iných ľudí pri vykonávaní zá-
kladných životných potrieb. Ide o gene-
tickú poruchu spôsobujúcu hlbokú in-
telektuálnu a  fyzickú neschopnosť de-
ťom ženského pohlavia. Dnes sa už vie, 
že veľká časť postihnutých má gene-
tickú mutáciu génu MECP2 na  chro-
mozóme X. Pomenovanie uvedeného 
genetického postihnutia vzniklo podľa 
mena rakúskeho lekára, detského neu-
rológa, profesora Andreasa Retta, kto-
rý popísal ako prvý v  roku 1966 tento 
syndróm. 

Čo vás priviedlo k založeniu na-
dácie a  koľko má vaša nadácia čle-
nov? 

Nadáciu sme založili ako rodičia 
postihnutého dieťaťa s cieľom pomôcť 
aj iným ľuďom s  rovnakým osudom. 
Nadácia – vychádzajúc zo zákona o na-
dáciách – nemá ďalších členov. Orgán-
mi nadácie sú: správna rada nadácie 
a  jej členovia, správca nadácie (štatu-
tárny orgán nadácie) a revízor. To značí, 
že rodiny, ktorým pomáhame, nie sú jej 
členmi a neplatia ani členské.

Keď sme prvý raz zverejnili v Hu-
manite príspevok o vašej nadácii, na-
písali sme v krátkosti aj o vašej dcér-
ke Karolínke. Aj keď vieme, že sa ne-
môže vyliečiť, úprimne nás zaujíma, 
ako sa jej darí v zápase s jej ťažkým 
postihnutím a  želáme jej, aj ostat-
ným deťom s  týmto postihnutím, 
zlepšenie zdravotného stavu. 

Karolínka je už veľká slečna. Má 
15 rokov a  chodí do  školy. Je v  triede 
pre viacnásobne postihnuté deti. V dô-
sledku postihnutia má občas epilep-
tické záchvaty, ktoré sa zvýrazňujú pri 
zmenách počasia, pri menštruácii, ale 
mnohokrát aj z iných, nám neznámych 
príčin. Rada sa mazná, vyžaduje si po-
zornosť našu, starých rodičov, ale i bra-
ta či ďalších  rodinných priateľov, kto-
rých pozná. V jej očiach sa odzrkadľuje 
všetko to, čo cíti: láska, náklonnosť a ra-
dosť z našej prítomnosti. Ten jej pohľad 
sa nedá ničím nahradiť!

Kto vám najviac pomáha a ako sa 
vám darí napĺňať úlohy, ktoré ste si 
vytýčili?

Najväčšia pomoc prišla od  vlast-
nej rodiny a odborníkov, ktorí sa našej 
dcére, Karolínke, venovali a niekoľkých 
málo priateľov. Teraz sa skôr spolieha-
me na  vlastné sily (manžel, syn), ako 
na pomoc zvonka, o ktorú sme sa mno-
hokrát usilovali.

Čo predstavuje názov Rett syn-
drome Europe? 

Rett syndrome Europe znamená 
asociáciu (zjednotenie) európskych 
združení Rettovho syndrómu a ich sna-
hy realizovať spoločné aktivity a  cie-
le. Ich cieľom je: čo najširšie informo-
vať o Rettovom syndróme a organizo-
vať rôzne výmenné programy a zabez-

pečenie kooperácie medzi združeniami 
rodičov a odbornou verejnosťou, ako aj 
organizovanie medzinárodných konfe-
rencií.

Ako sa Rettov syndróm diagnos-
tikuje?

Rettov syndróm sa diagnostikuje 
na  základe klinických prejavov a  s  ná-
sledným potvrdením genetickej mu-
tácie. V klinickom obraze dominujú na-
sledovné znaky: v prvých mesiacoch ži-
vota sa dieťa vyvíja zdanlivo normál-
ne alebo úplne normálne. K  spomale-
niu vývoja (stagnácii) dochádza okolo 
prvého roku života, kedy pomaly do-
chádza k regresii (spätnému vývoju je-
dinca). Obdobie regresie nastáva me-
dzi 9. a 30. mesiacom života, kedy sa re-
dukujú alebo stratia rečové schopnos-
ti a cieľavedomé používanie rúk. Obja-
vujú sa stereotypné pohyby rúk, tlies-
kanie a  charakteristický obraz umýva-
nia si rúk. Potom nasleduje zvyšujú-
ce sa napätie svalstva, strnulá a nesta-
bilná chôdza. Pri pôrode je obvod hla-
vičky dieťaťa postihnutého Rettovým 
syndrómom normálny, jeho rast sa 
však spomaľuje v  období od  5 mesia-
cov do  4 rokov. Bola vylúčená prítom-
nosť iných ochorení, úrazov, ktoré by 
mohli vysvetliť toto postihnutie cen-
trálnej nervovej sústavy. Súbor prízna-
kov býva rôzny, podľa závažnosti po-
stihnutia a  rôznorodosti každého jed-
notlivého prípadu.

Aký je výskyt Rettovho syndró-
mu na Slovensku a vo svete v posled-
ných rokoch? 

Štatisticky pripadá aj v  súčasnosti 
jedno postihnutie Rettovho syndrómu 
na desaťtisíc živonarodených detí. Kon-
krétne čísla nepoznáme. Ja poznám asi 
20 rodín na Slovensku, ktoré majú die-
ťa postihnuté Rettovým syndrómom. 
Ich počet sa odhaduje asi na sto. Data-
báza však neexistuje, čo je podľa mňa 
na škodu.

Aké pokroky zaznamenala medi-
cína v liečbe tohto postihnutia gene-
tického pôvodu v poslednom obdo-
bí? Zistilo sa už, čo je príčinou vzniku 
uvedenej genetickej poruchy?

Príčinou je už spomínaná genetic-
ká podstata ochorenia, mutácia na  X 
chromozóme v  géne MECP2. Význam-
né pokroky sa zaznamenali v laboratór-
nych experimentoch na  myšiach. Ved-
com sa podarilo po umelom navodení 
tejto poruchy jej následné, úplné vylie-
čenie. Žiaľ, v praxi, v reálnom svete člo-
veka, zatiaľ liečba neexistuje.

Predstavujeme

Nadácia pre pomoc ľuďom 
s Rettovým syndrómom – Slovenskos Rettovým syndrómom – Slovensko
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Aké plány má vaša nadácia 
do budúcnosti?

Plánujeme naďalej vyhľadávať ro-
diny s  postihnutým jedincom, užšiu 
spoluprácu s odborníkmi (lekármi, pe-
dagógmi, psychológmi... atď.), ktorí sa 
týmto syndrómom zaoberajú a očaká-
vame ich podporu a výraznejšiu osve-
tu týkajúcu sa tohto postihnutia v mé-
diách. Pripravili sme v spolupráci s Do-
movom sociálnych služieb pre deti 
a  dospelých v  Galante spoločné pod-
ujatie pod názvom „Hľadanie pokla-
du na  striebornom jazere“, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 29. septembra tohto 
roku v  priestoroch Ranča na  Striebor-
nom jazere v Galante.

Zorganizovali ste aj tohto roku 
rekondičný pobyt?

V  lete naše rodiny absolvovali po-
radí už 6. rekondičný pobyt, tentoraz 

v  kúpeľoch Nimnica. Snažíme sa strie-
dať miesto týchto pobytov. Raz sa nám 
podarilo � nančne zvládnuť aj pobyt pri 
mori. No žiaľ, okrem � nancií, sme závis-
lí aj na iných podmienkach. V minulos-
ti sa stala aj taká nepríjemná udalosť, že 
po predbežnom dohovore sme neboli 
vítaní v  nemenovaných kúpeľoch. Vla-
ni na  jeseň sme umožnili tímu odbor-
níkov účasť na celosvetovej Rett-konfe-
rencii v Paríži.

S  akými problémami teraz naj-
viac zápasí vaša nadácia?

Zápasíme najmä so slabým ohla-
som inštitúcií a  organizácií, ktoré by 
mohli pomôcť pri vyhľadávaní postih-
nutých jedincov (nemocnice, ambulan-
cie, klinické pracoviská). Nemáme žiad-
ne informácie z  východných okresov 
Slovenska. Privítali by sme tiež viac in-
formácií o očakávanej zmene v legisla-

tíve týkajúcej sa poukazovania darov 
2% z dane z príjmov právnických a fy-
zických osôb v budúcnosti.

Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: archív 

Kontakt:
Pharm. Dr. Mária Šimaljaková, 
štatutárna zástupkyňa
Adredsa: 
Parková č. 760/3
924 01 Galanta
Telefón: +421/31/780 2674 
E-mail: rettsyndrome@stonline.sk, 
rettsyndrome.sk@gamil.com
Webová stránka:
www.rettsyndrome.eu
Číslo účtu: 1612713153/0200 
Bankové spojenie: 
Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 37839471

V lete tohto roku deti postihnuté Rettovým syndrómom absolvovali už šiesty rekondičný pobyt. Pätnásťročná Karolínka chodí do školy do trie-
dy pre deti s viacnásobným posihnutím

Seniori sú najpočetnejšou sociál-
nou skupinou spoločnosti, ktorej väč-
šina potrebuje vo veľkej miere soci-
álne služby. Očakáva sa, že v  budúc-
nosti bude vo svete na sociálne služ-
by odkázaných oveľa viac seniorov 
ako dnes. Predpokladá to Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO), kto-
rá vychádza zo skutočnosti, že v roku 
2006 bolo vo svete 650 miliónov ľudí 
starších než 60 rokov a predpokladá, 
že v roku 2025 ich bude dvakrát viac. 

Vďaka urbanizácii v  roku 2007 žila 
v mestách vyše polovica svetovej popu-
lácie. V roku 2030 sa očakáva, že to budú 
traja ľudia z piatich. Podľa predpokladu 
WHO v mestách bude žiť aj čoraz viac se-
niorov než na vidieku. 

Podľa tohto budú starí ľudia v spo-
ločnosti zohrávať čoraz väčšiu úlohu. 

Preto WHO uskutočnila štúdiu v  spolu-
práci s 30 mestami Európy s cieľom zis-
tiť, čo starší ľudia považujú za najdôleži-
tejšie vo svojom živote. Na túto a ďalšie 
otázky odpovedalo asi 1500 starších ľudí. 
Vyslovili sa, že ich najväčšou prioritou 
je: žiť v kruhu svojej vlastnej rodiny, čiže 
doma. Z tohto poznania vychádza aj So-
cia – Nadácia na podporu sociálnych 
zmien, ktorá od októbra tohto roku za-
čala realizovať kampaň TU SOM DOMA, 
ktorej cieľom je zlepšenie sociálnych slu-
žieb a dôstojný život seniorov. Hlavným 
impulzom vzniku tejto kampane bol ste-
reotypný obraz staroby stotožňovanej 
chybne s  chudobou, naivitou a  stratou 
krásy, často prezentovaný vo viacerých   
médiách. Zámerom kampane je vyvolať 
diskusiu o tom, čo považujú občania Slo-
venska za  dôstojný život v  starobe. Na-

dácia Socia považuje za  prirodzenejšie 
umožniť seniorom čo najdlhšie ostať vo 
svojom domácom prostredí. 

Podpore služieb pre seniorov sa na-
dácia SOCIA venovala od svojho vzniku. 
Doteraz podporila 36 projektov v  cel-
kovej sume 1 000 413 eur. Ako povedal 
Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadá-
cie SOCIA: „Téma seniorov je nám blízka. 
Spolu� nancovali sme zámery nezisko-
vých organizácií vytvoriť málokapacitné 
zariadenia v úzkej spolupráci s miestnou 
samosprávou. Podporovali sme aj terén-
ne služby ako je, napríklad, sociálna pre-
pravná služba, terénna opatrovateľská 
služba či stravovanie a práve v podpore 
týchto služieb chceme ďalej pokračovať. 
V  grantovej činnosti nadácie boli vždy 
prioritou sociálne služby, ktoré umož-
ňujú seniorom zostať čo najdlhšie v  ich 
prirodzenom prostredí a keď musia byť 
umiestnení v zariadení, tak čo najbližšie 

Tu som doma
Na podporu služieb pre seniorov
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Už 19 ráz súťažili deti z  detských 
domovov na Medzinárodných športo-
vých hrách, ktoré sa tento rok konali 
v Detskom domove v Jablonné v Pod-
jěštedí v Českej republike. Spolu s deť-
mi z  Maďarska a  Českej republiky si 
zmerali sily v  atletike a  kolektívnych 
hrách. Deti zo Slovenska skončili s tes-
ným rozdielom v bodovom hodnotení 
na 2. mieste.

Medzinárodnej súťaži predchádza-
li tri regionálne a jedna celoslovenská sú-
ťaž, ktoré zorganizovali samotné detské 
domovy. Organizáciu slovenských špor-
tových hier prevzal Detský domov Tren-
čín - Zlatovce a konali sa 13. júna tohto 
roku, s účasťou najlepších postupujúcich 
športovcov z regionálnych súťaží. Zúčast-
nilo sa na nich 21 detských domovov a 132 
detí. Celkove sa na športových hrách zú-
častnilo 481 detí z detských domovov, kto-
ré súťažili v  ľahkoatletických disciplínach 

a loptových hrách. Do športových hier sa 
zapojilo celkovo 28 detských domovov.

Od  roku 2006 sú športové hry detí 
z  detských domovov organizované pod 
záštitou Ministerky práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Najúspešnejšiemu detskému 
domovu podľa stanovených kritérií býva 
udelený putovný pohár Ministerky prá-
ce, sociálnych vecí a  rodiny SR. V  roku 
2009 túto cenu získal Detský domov Ko-
lárovo. Podnet zaradenia do Súťaže o pu-
tovný pohár Ministerky práce, sociálnych 

vecí a  rodiny SR prispel k  zvýšenej účas-
ti, aj výkonnosti zúčastnených športov-
cov. Táto skutočnosť sa prejavila na vzor-
nej a  disciplinovanej súťaži, bojovnosti 
medzi deťmi o získanie čo najviac medai-
lí na športových hrách, nielen v rámci Slo-
venska, ale aj na medzinárodných prete-
koch.

Športové podujatia tohto druhu 
v značnej miere aktivizujú a spestrujú život 
detí v detskom domove. Upevňujú dušev-
né, charakterové a  vôľové vlastnosti detí 
v  detských domovoch, ich fyzickú kon-
díciu,  zlepšujú morálne vlastnosti u  detí 
a  zvyšujú ich sebavedomie. Deti majú 
možnosť nadväzovať priateľstvá a komu-
nikovať aj v cudzom jazyku.

Jubilejný 20. ročník Športových maj-
strovstiev sa uskutoční v júni 2010 na Slo-
vensku.

Katarína Hlavandová
Snímka: archív

Vzorne reprezentovali Slovensko
Deti z detských domovov na Medzinárodných športových hrách v Česku 

ich bydliska”. Súčasťou kampane Tu som 
doma je preto aj diskusia o  senioroch, 
v ktorej chce nadácia Socia osloviť Brati-
slavčanov v snahe zamysieť sa nad škod-
livým stereotypom vnímania staroby, 
v ktorom je v popredí zoslabnutosť tela 
aj ducha viac, než múdrosť, obetavosť 
a duševná zrelosť starších ľudí. Do kam-
pane je zahrnutá aj verejná zbierka, 
ktorej cieľom je dať obyvateľom a  náv-
števníkom Bratislavy možnosť pripojiť sa 
a podieľať sa na zlepšovaní života seni-
orov. Zbierka so sloganom: Prispejte aj 
vy a  pomôžte ostať seniorom doma, 
má číslo účtu: 2621828221/1100 a je ur-
čená na podporu denných sociálnych 
služieb pre seniorov. 

V rámci sprievodných podujatí kam-
pane sa konala 1. až 9. októbra v Aupar-

ku (pri Panta Rhei) aj výstava fotogra-
� í Daniely Kapráľovej „Zuzanka. Po-
môž, Bože, ráno vstati.“ Bola výsled-
kom niekoľkoročnej práce autorky, kto-
rá zdokumentovala život svojich rodičov. 
Ďalej sa konalo aj autorské čítanie kníh 
(Stanislava Štepku, Oľgy Feldekovej, Da-
niela Pastirčáka a Františka Keleho) veno-
vané deťom a ich starým rodičom a ro-
dičom každý októbrový pondelok v Pan-
ta Rhei, v Auparku). 

Odbornej verejnosti je určená aj 
konferencia „Seniori – výzva aj pre 
Bratislavu“, ktorá sa uskutoční v spo-
lupráci so slovenskou kanceláriou 
Svetovej zdravotníckej organizácie, 
10. novembra 2009, v aule Slovenskej 
zdravotníckej univerzity na Limbovej 
12 v  Bratislave. Súčasťou konferencie 

budú aj workshopy, najmä pre zástup-
cov samosprávy a poskytovateľov sociál-
nych služieb. Budú sa zameriavať najmä 
na to, ako sa postaviť k výzvam, ktoré pri-
nášajú vývojové trendy 21. storočia, spo-
jené so starnutím populácie a urbanizá-
ciou. 

Margita Škrabálková
Snímka: archív

Špecializované rehabilitačné cen-
trum ADELI v Piešťanoch sa veľmi in-
tenzívne a  individuálne zameriava 
na  liečbu neuromuskulárnych a  neu-
rologických porúch pohybu. Venuje sa 
pacientom s  detskou mozgovou obr-
nou, ako aj ľuďom v poúrazových sta-
voch. Umožňuje im terapiu, ktorá je 
ojedinelá v Európe a dosahuje sa po-

mocou nej zlepšenie zdravotného sta-
vu pacientov až o 90 percent.

Terapia v  centre Adeli je � nančne 
značne náročná, no zvládnuteľná s  po-
mocou sponzora akým je Nadácia SPP. 
Centrum Adeli v  Piešťanoch nedávno 
uzatvorilo s Nadáciou SPP zmluvu, ktorá 
znamená, že náročnú intenzívnu liečbu 
nadácia preplatí. Žiadosti možno zaslať 

Nadácii SPP, P.O. Box 147, 810 00 Brati-
slava, do 31. októbra tohto roku.

Viac informácií o  uvedenej liečbe 
možno získať prostredníctvom interne-
tovej adresy: 

ludovita@adeli-method.com 
alebo na telefónnom čísle: 

00421 33 7915908
(lh)

Unikátna liečba neurologických porúch pohybu
Finančne náročná, no zvládnuteľná s pomocou sponzora
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V  areáli Incheba Expo sa 24. až 
26. septembra tohto roku uskutočni-
lo Trio výstav: 7. ročník Non Handicap, 
10. ročník Slovenských dentálnych 
dní a  11. ročník Slovmedika. Incheba 
privítala na ploche 1 950 štvorcových 
metrov 51 vystavovateľov Slovmedi-
ky a Non Handicapu a stovky odbor-
níkov nielen zo Slovenska, ale aj z Čes-
kej republiky, Poľska a  Talianska. Až 
4 300 štvorcových metrov si vyžiadali 
Slovenské dentálne dni. Na túto výsta-
vu prišlo až 72 vystavovateľov zo šies-
tich štátov Európy.

Na otázky: Ako ste spokojný s tohto-
ročnou troj-výstavou a  čo sa podarilo 
oproti minulému roku lepšie, sme sa opý-
tali manažéra výstavných podujatí Inche-
by Expo, Ivana Veselého, ktorý povedal: 

„Tohto roku je to výrazne lepšie pre-
to, že účastníci mali možnosť byť spolu 
tri dni, čo znamenalo veľmi priaznivý sy-
nergický efekt vzájomnej výmeny skú-
seností. Účastníci všetkých troch výstav 
sa mali možnosť na jednom mieste lep-
šie spoznať, vzájomne informovať a do-
pĺňať, čo bolo veľmi dobre, pretože mali 
veľa spoločného, najmä spoločný záu-
jem - urobiť čo najviac a čo najlepšie pre 
zdravie človeka“. Vlani sa všetky poduja-
tia prelínali v  jednom dni a ako sa uká-
zalo, to nestačilo. Dodajme ešte, že Ivan 
Veselý získal zaslúžene Cenu dekana Le-
kárskej fakulty Univerzity J.A. Komenské-
ho, profesora Petra Labaša za podpo-
ru propagácie Lekárskej fakulty a rezortu 
zdravotníctva. Počas výstav s veľmi zau-
jímavým a obsahovo nasýteným odbor-
ným programom sa totiž podarilo tohto 

roku otvoriť a diskutovať veľmi aktuálne 
a zaujímavé témy. Napríklad, na seminá-
ri Opäť objavené infekčné ochorenia 
a možnosti ich laboratórnej diagnos-
tiky, na prednáškach Pripravenosť Slo-
venskej republiky pri ochrane oby-
vateľstva počas pandémie z pohľadu 
zdravotníctva, Zdravotná a  právna 
ochrana pred tabakizmom, alkoholiz-
mom a inými návykovými látkami a aj 
na  III. medzinárodnej konferencii LF 
UK v Bratislave, ktorá sa zaoberala na-
liehavými témami ako je aj Celoživotné 
vzdelávanie zdravotníckych pracov-
níkov a edukácia pacientov. Účastníci 
jednotlivých podujatí získali veľa in-
formácií a  nových vedomostí. Pozor-
nosť upútal aj seminár Aktuálna sociál-
na legislatíva, ktorý zorganizovala Ná-
rodná rada občanov so zdravotným 
postihnutím SR, s  dôrazom na  skúse-
nosti s  implementáciou zákona o  soci-
álnych službách,  zákona o  peňažných 
príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia, ako aj na  po-
stup prípravy rati� kácie Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnu-
tím, ktorý je pre dôstojný život ľudí s po-
stihnutím mimoriadne dôležitý. Na tom-
to seminári sa zúčastnil aj prezident SHR, 
Ivan Sýkora, ktorý sa počas výstavy Non 
Handicap venoval najmä návštevníkom 
stánku Slovenskej humanitnej rady. 

Na  výstave Non Handicap sme si 
všimli viacero výstavných stánkov. Aj 
nás zaujal stôl informačného stánku Slo-
venského zväzu sklerosis multiplex 
(SZSM ). Dozvedeli pri ňom o 19. „naro-
deninách“ SZSM , o 5. ročníku abilympi-

ády, prelistovali sme si odborné publiká-
cie farmaceutickej � rmy, ktorá poskytu-
je chorým na sklerózu multiplex interfe-
rónové lieky, všimli sme si aj nové odbor-
né brožúry o výsledkoch výskumu zame-
raného na úsilie zastaviť progresiu tohto 
ochorenia, aj publikáciu o snahách ved-
cov vynájsť liek, ktorý by mohol vyliečiť 
toto zatial nevyliečiteľné ochorenie. Pre-
listovali sme aj najnovší časopis „esemká-
rov“ - Nádej, ktorý zakaždým poskytne 
informácie aj z oblasti poradenstva, cen-
né pre všetkých. Informačný materiál vy-
povedal o  bohatej činnosti tohto zväzu 
a  jeho 32 klubov. Jaroslava Fajnorová, 
prezidentka SZSM a Vlasta Krchňáková, 
z bratislavského klubu Slovenského zvä-
zu sklerosis multiplex, poskytli členom 
SZSM a záujemcom o súťažnú prehliad-
ku, akou abilmpiáda je, všestranné infor-
mácie. Upútala nás aj zaujímavá publiká-
cia určená najmä „čerstvo diagnostikova-
ným pacientom so sklerózou multiplex: 
Rozsvieťme v tme, z ktorej sa možno pri-
učiť ako žiť s touto chorobou, neprepadať 
panike a  strachu z  možnej odkázanosti 
na invalidný vozík.

V  stánku mimovládnej organizácie 
Slovak Crohn klub sme oslovili Vero-
niku Ondriašovú, ktorá počas výstavy 
zastupovala predsedníčku Slovak Crohn 
Klubu, Violu Števurkovú. Aj o tento stá-
nok, ktorý poskytoval nepreberné množ-
stvo aktuálnych informácií, mali návštev-
níci značný záujem. Mnohí si pýtali kon-
takty na Slovak Crohn klub, iní žiadali rôz-
ne rady ako pacienti. Okrem tradičného 
bulletinu Slovak Crohn klubu boli naprí-
klad k dispozícii aj veľmi užitočné brožúr-
ky o  diétnom stravovaní, ako aj o  ume-
lej výžive, ktorá sa podáva po operácii ľu-

Non Handicap 2009
Reportáž: Spoločne všetko pre zdravie

Jaroslava Fajnorová (vpravo), prezidentka SZSM s členkou bratislavského klubu SZSM Vlastou 
Krchňákovou v stánku na výstave Non Handicap 2009.

Na obrázku Veronika Ondriašová, členka mi-
movládnej organizácie Slovak Crohn klubu.
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ďom trpiacim na Crohnovu chorobu.
Zastavili sme sa aj pri informačnom 

stánku Spoločnosti psoriatikov a  ľudí 
trpiacich na atopický ekzém, kde sme 
sa najprv spýtali Evy Kálayovej, pred-
sedníčky bratislavského klubu pri Spoloč-
nosti psoriatikov a  atopikov, kde sa čle-
novia tohto klubu stretávajú. Zistili sme, 
že nemajú stále sídlo, ale predsa sa stre-
távajú, a to najmenej 2-krát ročne v kon-
gresovej sále Primaciálneho paláca. Čle-
novia klubu chodievajú nielen do kúpe-
ľov v Smrdákoch, no aj na termálne kúpa-
lisko v Podhájskej, pretože aj jeho termál-
na voda pôsobí na psoriázu liečivo. Ako 
E. Kálayová ďalej povedala: „Máme väčši-
nou starších členov a s nimi podnikáme 
aj nenáročné vychádzky do okolia. Klub 
však organizuje podujatia aj pre mladších 
členov. Pre tých, ktorí majú záujem, kupu-
jeme aj lístky na masáže, do kina i na di-
vadelné predstavenia. Trikrát do roka vy-
chádza náš časopis Helios. Okrem toho 
však máme možnosť získať aj publikácie 
od  � riem, ktoré nám poskytujú odbor-
né informácie o modernej liečbe psoria-
zy. Veľa ľudí má toto ochorenie, ale mno-
hí z  nich sa zbytočne hanbia priznať to. 
V našom klube máme 170 členov a ďal-
šie kluby máme v  Čadci, Dolnom Kubí-
ne, Liptovskom Mikuláši, Košiciach, Mar-
tine, Nových Zámkoch, Púchove, Považ-
skej Bystrici... niekde majú okolo 70, inde 
aj 150 členov, podľa toho, či žijú vo väč-
šom, alebo menšom meste“. Od Štefana 
Packu zo Šale, člena výkonného výbo-
ru tejto spoločnosti, sme sa zasa dozve-
deli, že na Slovensku trpí psoriázou oko-
lo 2-5 percent obyvateľov. A atopický ek-
zém má až do 10 percent obyvateľov SR, 
medzi nimi aj veľa malých detí. Dozvede-
li sme sa však aj dobrú správu, že svitá 

nová nádej v  liečbe psoriázy v podo-
be injekčnej biologickej liečby, ktorá je 
však zatiaľ veľmi drahá. K téme psoriaza 
sa v Humanite chceme vrátiť, a to pri prí-
ležitosti Svetového dňa psoriazy, ktorý 
bude 29. októbra.

Pristavili sme sa aj pri stánku Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS), kde sme sa zoznámili s  Alžbe-
tou Čapkovičovou, pracovníčkou distri-
bútorskej � rmy Ty� ocomp, ktorá pomá-
ha ÚNSS. Tento stánok upútaval návštev-
níkov mnohými modernými technický-
mi pomôckami a  výrobkami pre zrako-
vo postihnutých. Boli medzi nimi viaceré 
novinky. Napríklad, elektronická prenos-
ná lupa, o ktorú môžu zrakovo postihnu-
tí, držitelia preukazu ŤZP, písomne požia-
dať. „Po schválení žiadosti na okresnom 
úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny 
môžu, a to až do výšky 95 percent ceny, 
získať refundáciu tejto, ako aj iných kom-
penzačných pomôcok, ktoré veľmi uľah-
čujú ľuďom so zrakovým postihnutím 
vzdelávanie, prácu i  každodenný život“, 
uviedla A. Čapkovičová. V  stánku ÚNSS 
sme videli aj drahé, najnovšie typy zaria-
dení ako napríklad: stolovú elektronickú 

čítaciu lupu. Ako nám vysvetlil technik 
Ty� ocompu, Tomáš Lachkovič, užívateľ 
tohto zariadenia iba vloží vytlačený prí-
slušný čiarový kód do  snímacieho poľa 
zariadenia a  požadovaná veľkosť a  far-
ba písma sa mu okamžite zobrazí na ob-
razovke osobného počítača. Táto novin-
ka je výhodná pre jej jednoduché ovlá-
danie, najmä pre starších slabozrakých 
ľudí. Tento najnovší typ elektronickej čí-
tacej lupy je však veľmi drahý. Zaujalo 
nás aj ďalšie nové zariadenie s lupou vy-
užiteľnou na priblíženie z väčšej vzdiale-
nosti, napríklad, zo školskej tabule s mož-
nosťou zobraziť text či obrázok na moni-
tore alebo obrazovke počítača. Zariade-
nie sa dá prepojiť s notbookom a použí-
vajú ho slabozraké deti počas vyučova-
nia v školách. 

Oslovili sme aj členov pomer-
ne nových mimovládnych organizá-
cií, napríklad: predsedníčku občianske-
ho združenia Priestor pre teba, Evu 
Krajčovičovú, ktorá nám porozprá-
vala o  nových programoch mobili-
ty pre telesne i  mentálne postihnu-
tých. Viac informácií o  tomto združe-
ní možno nájsť na internetovej stránke: 
www.priestorpreteba.org. Na  naše 
otázky odpovedali aj mladí, sympatic-
kí členovia z organizácie Myslím, ktorá 
sa zameriava na rozvoj myslenia nielen 
sluchovo postihnutých ľudí. Informácie 
o tejto organizáciii sa nachádzajú na in-
ternetovej stránke: www.myslim.sk. 
Tak by sme mohli pokračovať celé ho-
diny pretože, čo stánok na výstave Non 
Handicap, to ďalšie novinky a zaujíma-
vosti. K niektorým z nich sa snáď príle-
žitostne vrátime.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Na obrázku členka Občianskeho združenia Mys-
lím, ktorá pomáha nielensluchovo postihnutým.

Eva Kálayová, predsedníčka bratislavského klubu 
Spoločnosti psoriatikov a atopikov s kolegami.

Tomáš Lachkovič, technik a Alžbeta Čapkovičo-
vá z Tyfl ocompu v infostánku ÚNSS na výstave 
Non Handicap 2009.

Prezident SHR Ivam Sýkora v informačnom 
stánku na výstave Non Handicap 2009. 
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Summary
They Are Still Our Children

(pages 3 – 4)

 When your parent dies, you are losing your 
past, when your child dies, you are losing 
your future. This is the merciless truth by 
which the parents and also healthcare 
sta�  are often so � abbergasted, caught on 
the wrong, feel exhausted and powerless. 
People who know grieving parents wish 
they could help them somehow, but do not 
know how. The priority of the DF SR (the 
Children‘s Fund of the Slovak Republic) 
is the protection of the rights of the child. 
They cannot and do not want to avoid this 
reality and strive to provide e� ective help 
to grieving parents and relatives of a dying 
or dead child. For this reason they have 
worked out a project with the title They Are 
Still Our Children and issued a booklet with 
the same title. The annual juvenile death rate 
in Slovakia is 600 to 700. “When a child dies in 
hospital, it is hard for doctors and healthcare 
sta�  as well,”Alena Veselá, DF SR director, said 
at a  press conference where she introduced 
the project. The aim of the new project is to 
enable the parents in the most acceptable 
way to cope with the tragic news of a serious 
diagnose, fatal accident and death of their 
child. The booklet o� ers information on how 
to overcome communication barriers and 
convince parents to keep on being parents 
in society, although they lost their child. 
Another contribution of the project is a series 
of seminars for physicians and medical sta�  
on how to cope with burdensome situations 
connected with dying and death of infant 
patients. The seminars will be held this year in 
many Slovak towns. 

We introduce: 
Foundation for help to people 
with Rett syndrome – Slovakia

(pages 10 – 11)

 The Foundation for help to people with the 
Rett syndrome and to their close ones has 
its seat at Galanta but their activities are 
spread all over the country. It was set up 
in May 2002 and in March 2003 it became 
an associated member of the Slovak 
Humanitarian Council. It is also a  member 
of associations and organisations 
helping disabled citizens in Slovakia and 
international associations Rett syndrome 
Europe. One of the foundation‘s main tasks 
is counselling families with a  member 
with Rett syndrome, their detection, aid 
and support in providing special medical 

and rehabilitation background, screening 
activities, purchase of rehabilitation aids, 
weekend meetings of families with stricken 
members, help with special care in the 
Home of social services and care of Rett 
syndrome patients and other tasks. We 
interviewed PharmDr.  Mária Šimaljaková, 
statutory representative of the foundation, 
and asked her about the Rett syndrome 
diagnostics, the foundation objectives, 
how they manage to meet them and about 
problems they have to solve at present.

What was the incentive to set up the 
foundation and how many members are 
there?
The foundation was set up by parents of Rett 
syndrome children with the objective to help 
others with the same destiny. The foundation 
– in accordance with the law on foundations 
– has no other members. The bodies of the 
foundation are: the board of directors and its 
members, the administrator (statutory body of 
the foundation) and the inspector. The families 
we help are not members and do not pay any 
membership fee. 

Excellently Competed 
for Slovakia

(page 12)
 
It was the nineteenth time that kids 
from children‘s homes competed at the 
International sports competition, this year 
held in the children‘s home at Jablonné 
v Podještědí in the Czech Republic. Together 
with their rivals from Hungary and the Czech 
Republic our children competed in athletics 
and team games. Slovak kids scored very 
closely to victory and achieved the second 
place. The incentive to take part in the 
“Challenge cup of the Slovak minister of labour, 
social a� airs and family” contributed to higher 
number of participants and their performance. 
His fact was re� ected in exemplary and well-
disciplined competition, commitment among 
children and their determination to win as 
many medals as possible not only in Slovakia 
but also at international competitions. The 
international event was proceeded by three 
regional and one national round organised 
by children‘s homes. Altogether 481 kids from 
28 children‘s homes participated in the sports 
competitions in athletics and ball games. 

Non Handicap 2009
(pages 13-14)

 A  “trio” of exhibitions was held in the 
premises of Incheba Expo on 24th - 26th 
September: the 7th Non Handicap, 10th 
Slovak Dental Days and 11th Slovmedika. 
Incheba with the area of 1,950 square 

meters welcomed hundreds of experts 
and 51 Slovmedika and Non Handicap 
exhibitors not only from Slovakia but 
also from the Czech Republic, Poland 
and Italy. The largest area – 4,300 square 
meters – were occupied by the Slovak 
Dental Days with 72 exhibitors from six 
European countries including Slovakia. We 
asked Ivan Veselý, Incheba exhibition events 
manager, how he felt about this year‘s trio 
exhibition and if there were any improvements 
compared to the previous year. He said: “This 
year‘s event is much better as the involved 
parties could spend three days together which 
had a  very positive e� ect on their mutual 
exchange of experience. Exhibitors of all three 
events could complement and inform each 
other which was very useful, because they 
have a  lot in common, they share the same 
interest – to do  their best for one‘s health.” 
Last year all three exhibitions lasted only 
one day which was too short. This year the 
appealing and comprehensive professional 
programme launched a  lively discussion on 
topical and interesting issues. For example, 
at the seminar Reappeared infectious 
diseases and their laboratory diagnostics, 
the lectures Readiness of the Slovak Republic 
for protection of citizens during pandemic 
from the viewpoint of healthcare and Heath 
and legal protection against tobacco, 
alcohol and other stu�  addiction and the 
III. International conference of the Medical 
Faculty of Comenius University and Regional 
Medical Chambers in Bratislava which dealt 
with urgent topis, e. g.: Life-long education 
of healthcare workers and education of 
patients, the participants acquired a  lot 
of new information and knowledge. The 
attention of visitors was also caught by the 
seminar Current social legislation organised 
by the National council of handicapped 
citizens in Slovakia. The seminar focused on 
experience with implementation of the law 
on social services and � nancial bene� ts for 
compensation of seriously disabled as well as 
on procedure for rati� cation of the U.N. Treaty 
on Rights of Persons with Disabilities.
 
October is traditionally in Slovakia the 
month of respect to elderly people. For this 
reason the October issue of the magazine 
Humanita is devoted to elderly people. In 
our supplement we deal with this serious 
matter that concerns the whole world. It was 
also the topic of an international conference 
in Bratislava on September 17th and 18th – 
discussing activation of senior citizens and 
non pharmaceutical treatment of Alzheimer 
disease. The event was organised by the 
Slovak Alzheimer association, a  non pro� t 
organisation Centrum MEMORY and the 
Neuroimmunology Institute of the Slovak 
Academy of Sciences. 
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