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Bratislavskí dobrovoľníci 
roka 2009

Piaty december si celý svet pripomína od roku 1985 ako Medzi-
národný deň dobrovoľníkov. Pri tejto príležitosti Občianske združenie 
C.A.R.D.O. v spolupráci s Hlavným mestom Bratislava usporiadalo 2. 
ročník ocenenia „Bratislavskí dobrovoľníci roka“. Upozornilo tak verej-
nosť na  hodnotu dobrovoľníkov, ktorí poskytujú neuveriteľné množ-
stvo času a energie v prospech mimovládnych organizácií a ľudí v Bra-
tislavskom regióne. Večer so slávnostným udelením cien „Bratislavskí 
dobrovoľníci roka 2009“, sa uskutočnil 2. decembra v Zrkadlovej sie-
ni Primaciálneho paláca v Bratislave, pod záštitou primátora Hlavné-
ho mesta SR - Bratislavy, Andreja Ďurkovského. „Dnešný večer zároveň 
oslavujeme aj minulotýždňové ofi ciálne vyhlásenie Európskeho roku 
dobrovoľníctva 2011“, povedala v príhovore Alžbeta Mračková z ob-
čianskeho združenia C.A.R.D.O. Možnosť nominovať dobrovoľníkov 
využilo 20 mimovládnych organizácii. Všetky nominácie hodnotila ne-
závislá hodnotiaca komisia. 

Atmosféra podujatia bola naplnená humorom, vďačnosťou 
a uznaním. Na podujatí predstavilo C.A.R.D.O. aj vyslanca dobrovoľníc-
tva na Slovensku – Lukáša Latináka. „Dnes večer sú tu ľudia so svet-
lom v srdci, ktorí robia veci naozaj dobrovoľne. Som rád, že ako vysla-
nec dobrovoľníctva môžem podporiť ich aktivity. Sám sa rád do dob-
rovoľníckych aktivít tiež zapájam“, podotkol Lukáš Latinák. Ocenenia 
boli udelené v kategóriách: Dobrovoľníčka v sociálnych a zdravot-
níckych službách - ocenenie získala Jarmila Žaškovská (Domov pre 
seniorov Hestia), Dobrovoľník v oblasti vzdelávania - ocenenie zís-
kal Daniel Raučina (INEX Slovakia), Dobrovoľník pracujúci s deťmi 
a mládežou - ocenenie získal Patrik Gálik (Domka), Dlhodobá dob-
rovoľnícka pomoc organizácii cenu získal Ondrej Székely (Sloven-
ský Skauting, Domka), Zahraničná dobrovoľníčka roka ocenenie zís-
kala Mila Odalovic (UNICEF), Dobrovoľnícky projekt roka - ocene-
nie získal projekt občianskeho združenia Jablonka s názvom Praktické 
realizácie zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách, Špeciálne 
ocenenie za dobrovoľnícku pomoc - cenu získal tím mladých dob-
rovoľníkov Young4BA (Komunitná nadácia Bratislava). (ma)

Snímky: Občianske združenie C.A.R.D.O.

Nastáva čas hľadať 
východisko

V týchto dňoch predvianočného zhonu sa asi málokto za-
mýšľa nad tým, že už za pár týždňov rok 2010 otvorí svoje vstup-
né brány. Dvadsaťdva miliónov nezamestnaných Európanov 
na to asi ani nechce pomyslieť, najmä ak už začuli, že nezamest-
nanosť v budúcom roku v Európe vzrastie ešte o 11 percent, Slo-
vensko nevynímajúc. Bolo veľmi správne, vyhlásiť rok 2010 za Eu-
rópsky rok boja proti chudobe a  vylúčeniu, tým viac, že tieto 
predpovede sú pravdepodobné. 

Na  Slovensku sa nie náhodou ujalo porekadlo: »človek si 
zvykne aj na šibenicu«. Minulosť s krízami, obludnou nezamest-
nanosťou a  jej hroznými dôsledkami neodškriepime a  budúc-
nosť nepoznáme. Otázka, čo nás čaká, je namieste. Odpoveď 
bude závisieť aj od  toho, či ľudia konečne pochopia, že nastal 
čas odhodiť rôzne politické tričká a  spoločne hľadať východis-
ko zo zla, ktoré kríza priniesla. Zostáva dúfať, že desivé predstavy 
o možných dôsledkoch ďalej rastú-
cej nezamestnanosti po zániku krí-
zy, zaniknú tiež. Odborníci predpo-
kladajú, že k hospodárskemu rastu 
na Slovensku zasa dôjde až ku kon-
cu budúceho roka. 

Dôležité pre zlepšenie sociálnej 
situácie na Slovensku už teraz je, že 
rezort práce, sociálnych vecí a  ro-
diny a vláda už prijala veľa potreb-
ných opatrení na podporu nových 
pracovných miest, aj na  udržanie 
existujúcich pracovných miest, že 
pribudli a stále vznikajú nové mož-
nosti rekvalifi kácie, že sa predĺžila aj doba nároku na podporu 
v  nezamestnanosti. Ľudí, ktorí prišli o  prácu, istotne potešila aj 
správa, že o podnikanie na Slovensku sa, napriek kríze, uchádza-
jú ďalší zahraniční investori, ktorí sľubujú nové pracovné miesta. 
Ibaže, nebude to ihneď a nebude to ani v smutne známych „hla-
dových dolinách“. Veríme však, že postupne vzniknú nové pra-
covné miesta aj v oblasti sociálnych služieb, najmä tie, ktoré sú 
v súčasnosti nedostatkové, čo pomôže ľuďom na celom Sloven-
sku. Rovnako celému Slovensku pomáha už teraz aj to, že zákon-
ná ochrana a práva zamestnancov zostali, napriek kríze, plne za-
chované. Istotne pomôže aj zvýšenie pokút za  zamestnávanie 
„načierno“a aj avízované intenzívne kontroly a potieranie nele-
gálneho zamestnávania. 

Zostáva dúfať, že európske posolstvo roku 2010 všetci zod-
povední ľudia budú rešpektovať a že časom všetci pochopia aj 
význam solidarity v spoločnosti so slabými a hendikepovanými 
ľuďmi. Veríme, že rok 2010 skoncuje s diskrimináciou postihnu-
tých, no za priaznivých podmienok práceschopných ľudí, ktorí si 
zaslúžia šancu aj na trhu práce. Pre Slovenskú humanitnú radu 
je najväčším želaním, aby bol rok boja proti chudobe a sociálne-
mu vylúčeniu skutočne úspešný. Ak sa tohto úspechu dočkáme, 
bude to pre Slovenskú humanitnú radu najkrajší dar k 20. naro-
deninám, ktoré si v roku 2010 pripomenie. 

Margita Škrabálková 
šéfredaktorka Humanity 
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O  17. novembri pred 20 rokmi 
veľa ľudí hovorilo ako o dni plnenia 
snov. Vtedy nevidiaci spevák a  hu-
dobník, Marián Bango, v  splnenie 
svojho sna iba tajne dúfal. Po dvad-
siatich rokoch však, v  ten istý deň, 
17. novembra, nadišiel čas plnenia 
aj jeho veľkého sna, no aj sna   jeho 
ženy Alexandry (Sáši), ako aj ob-
čianskeho združenia Ambrelo, ktoré 
vzniklo na podporu zrakovo postih-
nutých umelcov a  ktoré Alexandra 
Bangová s manželom založila. Večer, 
17. novembra sa im splnil sen o nád-
hernom koncerte, na  záver ktorého 
sa konal krst hudobného CD Maria-
na Bangu, s názvom Bludisko. 

Na  začiatok nemožno nespome-
núť, že koncert v  bratislavskom Dome 
kultúry Ružinov sa konal s  podporou 
a  za  účasti starostu Mestskej časti Ru-
žinova, Slavomíra Drozda, ako aj ďal-
ších významných osobností a  bol sku-
točne veľkým zážitkom pre všetkých. 
Predovšetkým vďaka nádhernému spe-
vu Mariána Bangu a  jeho hostí. Me-
dzi najvýznamnejších z nich patril sve-
toznámy operný spevák Peter Dvor-
ský, „krstný otec“ CD Bludisko. 

Hostí koncertu, ktorí boli zároveň 
svedkami krstu CD Bludisko, privítal 
Dalibor Kotík, moderátor Českej tele-
vízie, ktorý robí v Česku podobnú prá-
cu ako na Slovensku Vilo Rozboril. Ten 
Daliborovi 17. novembra poslal SMS-ku, 
že je v Prahe a že by sa chcel stretnúť. 
Dalibor mu práve vtedy tiež písal SMS-
ku, že je v  Bratislave a  že by sa chcel 
stretnúť. Keď to dopovedal, na pódium 
vystúpila aj hostiteľka, Saša Bangová 
a ujala sa slova:

„Ja som skoro od  radosti z  kože 
vyskočila, keď Dalibor oznámil, že prí-
de a  budeme moderovať spolu, teraz 

Deň splnených snov

Majster operného spevu Peter Dvorský krstí hudobné CD nevidiaceho speváka Mariana Bangu.

Účinkujúci a hostia koncertného večera Mariana Bangu.
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už po druhý raz, pretože bolo to úžas-
né, keď sme spolu prvý raz moderova-
li benefi čný koncert „Vidíme srdcom“ 
v  Českých Budějoviciach. Koncert bol 
venovaný detskému domovu“, ozna-
movala prítomným do hľadiska. 

Ako sme sa ďalej dozvedeli, vtedy 
aj Dalibora Kotíka uchvátila nádhera 
spevu Mariana Bangu a  hneď po  kon-
certe začali spolu hovoriť o  splnení 
sna, ktorým je krst vlastného CD. Na-
pĺňanie tohto krásneho sna sa však za-
čalo, keď Saša Bangová napísala do Slo-
venskej televízie a požiadala, či by si jej 
manžel mohol zaspievať v relácii Mod-
ré z neba. Stalo sa. Mnohí diváci, kto-
rí túto televíznu reláciu sledovali, už ve-
dia, že Marian Bango mal aj v  Sloven-
skej televízii so svojím spevom skutoč-
ne veľký úspech. 

Keď v jeho podaní zaznela prvá ob-
ľúbená a známa talianska pieseň O sole 
mio, sála Kultúrneho domu v  Ružino-
ve bola už celkom plná. V spievaní veľ-
mi podporil Mariana Bangu najmä maj-
ster Peter Dvorský, ktorý mu jedného 
dňa priniesol hudobné podklady pre-
krásnej, no veľmi náročnej piesne Una 
lacrima ultima (Posledná slza) z opery 
Nápoj lásky od talianskeho hudobné-
ho skladateľa Donizettiho, aby sa ju na-
učil spievať v originálnom podaní. 

„Dlho som sa pohrával s otázkou, či 
ju spievať, či nie, lebo je naozaj ťažká. 
No všetci mi hovorili: Máš na to. Aj maj-
ster Peter Dvorský ma v tom podporil“, 
rozpovedal nám Marian Bango s vese-
lým úsmevom, bezprostredne a úprim-
ne. Nemožno nezdôrazniť, že ju za-
spieval bezchybne. S  bezchybným na-
sadením zaspieval všetky piesne, kto-
ré v  ten večer mal v  programe. Chvá-
lou jeho spevu nešetril ani samotný Pe-
ter Dvorský. Keď zaspieval po taliansky 
prvé dve piesne, zdalo sa, akoby nadiš-
lo fi nále opery v slávnom divadle. Bol to 
však len začiatok tohto príjemného ve-
čera. Nasledovali ďalšie a ďalšie piesne, 
jedna krajšia ako druhá a  s  nimi prišla 
do sály skutočne povznášajúca nálada, 
pri ktorej každý človek na chvíľu zabú-
da na horšie stránky života.

Režisérka koncertného večera, 
Saša Bangová, pozvala na pódium via-
cero hostí, začínajúcich mladých umel-
cov, spevákov, no aj dlhoročných pria-
teľov, hudobníkov, medzi ktorých pat-
rí aj bývalý klavírista – korepetítor, pro-
fesor Ľudovít Marcinger, aj spievajúci 
lekár, Branislav Lorenc, ktorý tiež prí-
jemne prekvapil publikum svojím sýto 

zafarbeným tenorom spolu s  ďalším 
spevákom, Petrom Cingeľom, bary-
tonistom. Ich spev s  klavírnym dopro-
vodom profesora Ľudovíta Marcinge-
ra bol ďalším pekným hudobným zá-
žitkom. Vystúpila aj mladá sopranist-
ka Henrieta Vrábeľová, ktorá sa v sú-
ťaži Slovensko má talent umiestnila 
na treťom mieste. Dodajme, že jej hlas 
bol tak silný, že snáď ani veľmi nepotre-
bovala ozvučenie. Henrieta v  koncert-
nej sieni Klarisiek v  Bratislave krstila 4. 
decembra tohto roku svoje debutové 
CD. Dalibor Kotík však obdivoval aj to, 
že na Slovensku máme súťaž Slovensko 
má talent, pretože v Česku podobná sú-
ťaž nebýva.

V  duete s  Marianom Bangom za-
spievala aj mladá sopranistka Jana 
Škultéty. Čas krstenia CD Bludisko sa 
priblížil, keď Saša Bangová spomína-
la na  ťažké spevácke začiatky Maria-
na Bangu pred mnohými rokmi na uli-
ciach Viedne, aj na dlhú cestu k splne-
niu spoločného sna o vlastnom CD. Veci 
sa dali do pohybu, keď na čele so Sašou 
Bangovou vzniklo Občianske združenie 
Ambrelo. Združenie má za  sebou po-
maly 11 plodných rokov, plných bene-
fi čných vystúpení s  členmi rovnomen-
nej kapely, no napriek svojim mnohým 
hudobným aktivitám, ešte pred rokom 
hľadali prostriedky na  vydanie svoj-
ho hudobného CD. A  tak Saša Bango-
vá s manželom požiadala o grant na Mi-
nisterstve kultúry (MK SR). Nemožno za-
budnúť, že sa dočkali podpory od obo-
ru menšinových kultúr MK SR a na veľ-
ké Sašino prekvapenie grant dosta-
li. Pomohla aj ďalšia podpora, ktorú im 

poskytol Slovenský plynárenský prie-
mysel. Pri týchto spomienkach nastal 
nielen na  koncertnom pódiu moment 
plný dojatia, ktorý si mnohí prítomní 
v sále istotne budú pamätať. 

Málokto vie, že za úspechom Mari-
ána Bangu a  jeho manželky je vyše 16 
rokov veľkého snaženia. Môže to po-
tvrdiť aj jeho ďalší priateľ, spevák Ma-
rek Gernát, no aj ďalší, ktorí ho pozna-
jú, najmä však majster operného spe-
vu, Peter Dvorský, ktorý pri príležitos-
ti krstu CD Bludisko vysoko ocenil nie-
len spevácke, ale aj ľudské kvality Ma-
riana Bangu. 

Na  príprave CD pracoval Marian 
Bango spolu so svojou manželkou päť 
mesiacov a  nahrávali ho v  hudobnom 
štúdiu EDEN v  Trnave. Vďaka patrí aj 
bratom Tiborovi a  Romanovi Jedi-
ným, ktorí s  Bangovcami veľmi ústre-
tovo spolupracovali a pomáhali im ako 
vedeli. Tibor Jediný zložil aj text jednej 
z piesní, aj Roman Jediný zložil text ďal-
šej piesne a  obidve sa nachádzajú aj 
na  pokrstenom CD. Marian Bango ich 
zaspieval na  záver koncertu. Ako nám 
prezradila Saša Bangová, jedna z tých-
to piesní, s názvom „Ty tu ticho spíš“, 
je mimoriadne zaujímavá aj tým, že Ma-
rian Bango sa s ňou prihlásil do medzi-
národnej speváckej súťaže Eurovízie. 
Držíme mu palce a úprimne mu želáme 
veľa úspechov. Veľa úspechov prajeme 
aj Občianskemu združeniu Ambrelo, 
ktoré je riadnym členom Slovenskej hu-
manitnej rady.

Margita Škrabálková,
snímky: autorka

Na koncerte nechýbal ani starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Slavomír Drozd (vľavo).
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Dňom 26. novembra sa tohto roku 
začal už 8. ročník tradičnej predvia-
nočnej fi nančnej zbierky Pomôžte 
spolu s nami, projektu Slovenskej hu-
manitnej rady a  neziskového Fondu 
TESCO. Cieľom obidvoch zmluvných 
partnerov je ďalej zlepšovať život detí 
z  detských domovov, zdravotne po-
stihnutých detí zo špeciálnych základ-
ných škôl, sociálne znevýhodnených 
jednotlivcov a rodín v núdzi, ako aj ob-
čanov vo vyššom veku, ktorí sú chorí 
alebo bezvládni a  potrebujú pomoc. 
Zbierka sa uskutočňuje v  neobchod-
ných priestoroch obchodných domov, 
supermarketov a hypermarketov TES-
  CO v dňoch: 

štvrtok 26. až nedeľa 29.11.2009
štvrtok 3. až nedeľa 6.12.2009
štvrtok 10. až nedeľa 13.12.2009
štvrtok 17. až nedeľa 20.12.2009.

Spoluorganizátori zo zúčastnených 
organizácií, ktorí sa prihlásili do  zbierky, 
zaktivizovali dobrovoľníkov, ktorí zbiera-
jú peniaze, tak ako vlani, do označených 
prenosných pokladničiek v  desiatkach 
obchodných domov, v  hypermarketoch 
a supermarketoch spoločnosti Tesco Sto-
res. V projekte sa aj tohto roku uplatňuje 
„lokálny“ princíp, podľa ktorého vyzbie-
rané peniaze zostanú v miestnych nezis-
kových organizáciách, ktoré sa na  zbier-
ke podieľajú. Tých je do  zbierky zapoje-

ných v tomto roku 59. Sú to rozličné ob-
čianske združenia, neziskové organizácie, 
nadácie, centrá pomoci, ako aj špeciálne 
základné školy, detské centrá i spolky SČK. 
Medzi nimi sú napríklad: Harmónia Bá-
novce nad Bebravou, ZDS Bratislava, Sa-
maritán Bratislava, Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska – Výcviková ško-
la vodiacich psov Bratislava, Exit Slova-
kia, Bratislava, Organizácia muskulárnych 
dystrofi kov SR, Bratislava, Dom sociálnych 
služieb Pohorelská Maša, Územný spolok 
SČK Čadca, Slovenský zväz zdravotne po-
stihnutých Dubnica nad Váhom, Združe-
nie na pomoc mentálne postihnutým Du-
najská Streda, Čistý deň Galanta, Svetielko 
Košice, Diakonia ECM Piešťany, Slovenský 
zväz telesne postihnutých Levice, Detské 
centrum Ružomberok, Asociácia nepoču-
júcich Slovenska, Centrum nepočujúcich 
Lučenec, Slovenský zväz sklerosis multi-
plex Turiec, DSS Michalovce, Centrum Sl-
niečko Nitra, Slovenské hemofi lické zdru-
ženie, Špeciálna základná škola Pezinok, 
Diakonia ECM Piešťany, Slovenský zväz 
telesne postihnutých Malacky, Nový za-
čiatok Skalica, Územný spolok SČK Snina, 
Detský domov Topoľčany, Územný spo-
lok SČK Trebišov, Združenie na  pomoc 
mentálne postihnutých Vranov nad Top-
ľou, Nadácia krajina harmónie, Sloven-
ské hnutie špeciálnych olympiád Bratisla-
va, Humanita pre život Prešov, Slovenský 
zväz telesne postihnutých Zvolen, Únia 

žien Slovenska Stropkov, Špeciálna zá-
kladná škola Šamorín, Slovenský zväz te-
lesne postihnutých Kapušany a ďalšie.

Projekt Pomôžte spolu s  nami sa 
s  postupom času rozvíja a  snahou SHR 
a rovnako aj neziskového Fondu TESCO je, 
aby ešte viac pomáhal ľuďom, ktorí to po-
trebujú. Vďaka dobrovoľníkom podieľajú-
cim sa na tejto verejnej fi nančnej zbierke, 
sa doteraz s každým ďalším rokom poda-
rilo vyzbierať viac a  viac peňazí. Veríme, 
že tento ročník zbierky bude aspoň taký 
úspešný ako minulý, aj napriek globálnej 
kríze, ktorá poznačila aj mnohé mimo-
vládne organizácie a  spoločenský život 
v nich.  (mš)

Pomôžte spolu s nami!
Začala sa vianočná verejná zbierka SHR – Tesco

Medzinárodná organizácia špe-
ciálnych olympiád - Special Olympics 
Európa/Eurázia - 18. novembra tohto 
roku získala od Európskej komisie (EK) 
v  írskom Dubline fi nančnú podporu 
(grant) vo výške 447 120 eur na pomoc 
športovcom s mentálnym postihnutím 
na ich prípravu na športové podujatia.

Ako uviedla Mary Davis, generálna 
riaditeľka Special Olympics Európa/Eu-
rázia: ,,Tešíme sa tejto fi nančnej podpo-
re od  Európskej komisie. Tieto dotačné 
prostriedky významne pomôžu pri reali-
zovaní našich cieľov a prispejú k posilne-
niu postavenia ľudí s mentálnym postih-
nutím v celej Európe cestou športu a zá-

roveň prispejú k  zmene postojov, pod-
pore budovania súdržného spoločen-
stva a k tvorbe otvorenejšieho sveta pre 
všetkých z  nás... Myslím, že vstupujeme 
do novej, vzrušujúcej etapy v oblasti špor-
tu v  Európe. Európska únia uznáva vý-
znamnú úlohu športu v oblasti vzdeláva-
nia, kultúry, sociálnej súdržnosti a  verej-
ného zdravia v  našej európskej spoloč-
nosti. Po ratifi kácii Lisabonskej zmluvy na-
dobúda Európa právny podklad na to, aby 
mohla lepšie napĺňať svoju úlohu pomoci 
členským štátom EÚ. Inštitúcie Európskej 
únie budú môcť priznať športu oveľa vý-
znamnejšiu úlohu v európskej spoločnos-
ti, než v minulosti“. 

Cieľom EK v roku 2009 v oblasti špor-
tu je: pripraviť krajiny Európskej únie 
na  implementáciu Lisabonskej zmluvy 
po jej ratifi kácii na základe priorít stano-
vených v  Bielej knihe o  športe zo dňa 
14. apríla 2008. Významná časť granto-
vých fi nančných prostriedkov pre Special 
Olympics Európa/Eurázia   bude určená 
na  plnenie programu unifi kované špor-
ty. Vytvárajú sa tak príležitosti pre ľudí 
s mentálnym postihnutím, aj ľuďom bez 
postihnutia trénovať a súťažiť spolu v jed-
nom tíme. Tieto skúsenosti umožňujú 
účastníkom rozvíjať športové zručnosti, 
ako aj sociálnu súdržnosť v  spoločnosti. 
Special Olympics Európa/Eurázia pôso-
bí v 58 krajinách v Európe a Strednej Ázii 
a  poskytuje celoročný cyklus tréningov 
a súťaží pre pol milióna športovcov. 

 (re)

Na rozvoj športových 
zručností, aj sociálnu súdržnosť

Aktuálne: Medzinárodná organizácia Special Olympics Európa/Eurázia prijala grant od Európskej komisie
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V  novom kníhkupectve Panta 
Rhei na Poštovej ulici v Bratislave sa 
v podvečer 19. novembra tohto roku 
uskutočnilo skvelé podujatie. Ob-
čianske združenie Podpora a  nádej 
krstilo v spolupráci s divíziou farma-
ceutickej spoločnosti Bayer unikát-
nu knihu s  dvadsiatimi dvomi sku-
točnými príbehmi, ktoré napísali ľu-
dia postihnutí nevyliečiteľnou cho-
robou alebo ich príbuzní a  priatelia. 
Je to prvá kniha svojho druhu v  Eu-
rópe. Má názov Môj život so skleró-
zou multiplex a je plná bôľu, no aj od-
hodlania a  zápasov človeka so zdra-
votným postihnutím. Všetky jej prí-
behy majú spoločnú myšlienku: člo-
vek sa ani v ťažkej chvíli nesmie vzdá-
vať ani podliehať beznádeji. 

Myšlienka vydať po prvý raz na Slo-
vensku takúto knihu vzišla z rovnomen-
nej literárnej súťaže, do ktorej od febru-
ára do júna tohto roku poslalo svoje prí-
spevky až 52 autoriek a autorov z radov 
pacientov, ale aj ich príbuzných a priate-
ľov. Mnohí sa po prvý raz v živote stretli 
s výzvou napísať svoj príbeh, alebo po-
viedku o  blízkom postihnutom člove-
ku, o tom ako každodenne dokáže riešiť 
problémy, ktoré život prináša a nevzdá-
va sa pritom pod ťarchou svojho trápe-
nia. Do súťaže prišli aj fotografi e a nama-
ľované obrázky, ktoré vynikajúcu úroveň 
tejto knihy ešte viac zdôraznili.

Partnerom súťaže bol Slovenský 
zväz sklerosis multiplex, Občianske 
združenie Podpora a  nádej, aj Vydava-
teľstvo Medmedia. Prítomným sa z ma-
lého, improvizovaného pódia priho-
várala moderátorka Patrícia Garajo-
vá, no aj generálny riaditeľ spoločnosti 
Bayer, ktorý desiatim víťazom tejto lite-
rárnej súťaže odovzdával veľmi hodnot-
né ceny – fotoaparáty a notebooky. Veľ-
mi kvalitný notbook získal aj Milan Po-
povič z Košíc, ktorý so svojím príbehom: 
Moja eSeMka, vyhral prvé miesto.

Významné na tejto knihe je aj to, že 
každé euro z predaja tejto knihy po-
putuje späť pacientským organizáci-
ám sklerózy multiplex. „Knižku »Môj 
život so sklerózou multiplex« pozitívne 
prijme celá široká čitateľská verejnosť. 
Nikdy predsa nevieme, kedy budeme 
sami vystavení podobnej tvrdej skúš-
ke psychickej odolnosti“, povedal Peter 
Glocko, riaditeľ vydavateľstva MedMe-

dia ako jeden z členov odbornej poroty, 
ktorá všetky zaslané príbehy hodnotila. 

„Príspevky, ktoré do  súťaže prišli, 
boli vo svojom súhrne natoľko emoci-
onálne silné, dojímavé a  ľudské, že pre 
mňa osobne sa zrazu stalo až otázne, 
či je vôbec namieste hovoriť o  súťaže-
ní, zvažovaní konkurencie, porovnáva-
ní“, zdôraznila Dana Kršáková-Hučko-
vá, riaditeľka Ústavu slovenskej literatú-
ry SAV, ďalšia členka odbornej poroty. 

V  závere podujatia porota udelila 
ešte tri špeciálne ocenenia za výtvarné 
práce. Jedno z  nich dostala Stanislava 
Šimurdiaková za vydarený obraz slneč-
nice, ktorý sa ako motív kvetu eSeMká-
rov, dostal na obálku knihy. 

Ako na záver povedal generálny ria-
diteľ farmaceutickej spoločnosti Bayer, 
naša dobrá spolupráca s Ministerstvom 
zdravotníctva, s občianskym združením 
Podpora a nádej a Slovenským zväzom 
sklerosis multiplex bude pokračovať 
a  zdôraznil, že nie je vylúčená reedícia 
knihy Môj život so sklerózou multiplex 
či ďalšia literárna súťaž. Je reálna nádej, 
že dobré nápady, ktoré z tejto spoluprá-
ce vyplynú, sa môžu v  budúcom roku 
realizovať a  možno vyvrcholia koncom 
budúceho roku, v  príjemnej atmosfére 
kníhkupectva, jedného úžasného jesen-
ného večera.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Zrnká slnečnice na úrodnej pôde
Riport: O ľuďoch, ktorí sa nevzdávajú

Známa moderátorka Patrícia Garajová číta ví-
ťazný príbeh Milana Popoviča.

Účastníci slávnostného krstu knihy a vyhlásenia 
výsledkov literárnej súťaže.

Krst knihy Môj život so sklerózou multiplex so zrnkami slnečnice. Na snímke sponzor a predstaviteľ 
farmaceutickej spoločnosti s autorkami príbehov z pokrstenej knihy.
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V  tomto roku vyšla už ôsma 
kniha autorky so skúsenosťou so 
psychickým ochorením, Bohusla-
vy Vargovej, členky Spolku slo-
venských spisovateľov. Ľudia, kto-
rí milujú poéziu a  zaiste poznajú 
aj súčasnú básnickú tvorbu na Slo-
vensku, vnímajú túto autorku naj-
mä ako poetku pre deti a mládež. 
Tvorí však aj pre dospelých, skrát-
ka, pre všetky vekové kategórie. 
Píše prózu i  drámu, s  ktorou sa 
možno oboznámiť bližšie predo-
všetkým v Divadle poézie Rozhľa-
dy pri Kultúrnom združení národ-
ností a etník Slovenskej republiky, 
ktoré je kolektívnym členom Slo-
venskej humanitnej rady. A ako sa 
na  túto knihu pozerajú recenzen-
ti?

PhDr.  Želmíra Chrenková: „Ja 
som tiež už veľké dievča, veru dô-
chodkový vek klope na  dvere, die-
ťa akosi rýchlo vyrástlo z  topáno-
čiek i  zo Slovenska... A  tiež sa cítim 
ako malá, tínedžerka či študentka 
žurnalistiky kedysi pred rokmi. Tam 
som sa spoznala s Bobou Ondruško-
vou (tak som ju vtedy volala). Prišla 
nie z   príliš vzdialenej Trnavy študo-
vať to isté, čo ja. Ja som to mala o kú-
sok ďalej, hen až do  Trenčína. Nuž 
trochu poznám jej tvorbu, ale vždy 
ma svojimi poviedkami, skečmi či 
hrami veľmi príjemne prekvapí, nie-
kedy siaha priamo do  srdca vrátiac 
ma aj do spomienok. Spolu s Vargo-

vej Dodou sme boli deťmi, nie veľ-
mi sme chápali dobu, potrebova-
li sme sa hrať, spoznávať fundament 
života. Veru ešte neboli v každej do-
mácnosti televízory, ktoré dnes de-
ťom od  batoľaťa „masírujú“ hlavič-
ku. Ak sa vám nevydarí rodič, prese-
díš pred obrazovkou a  monitorom 
počítača celé detstvo. Za našich det-
ských liet sme krásne behali po  po-
liach, kde sú dnes už len paneláky 
plné motorových a plechových táto-
šov, ktoré tým dnešným Dodám, Ma-
rienam, Kamilom či Slávom ohrozujú 
zdravie. Preto sa tak dojemne číta aj 
„Človek obojživelník“, film ktorý som 
videla aspoň 7-krát. Potom, keď som 
ho z  nostalgie po  40-tich rokoch vi-
dela zasa... no, nemala som to robiť. 
Alebo „Ako sa stať dievčaťom“, žen-
ské čitateľky určite vedia, čo  tisícky 
ešte stále kdesi v duši taja. Ale autor-
ka nie, pekne čisto nám to prezradila. 

Tesne po maturite sa začalo pre-
verovať, nás sa to ešte osobne netý-
kalo, ale už nám bolo jasné, že pekne 
sa rozbiehajúca mladosť dostala ne-
vyliečiteľnú ranu. „Proces sa ešte ani 
nezačal“ a  ani sa tak rýchlo neskon-
čí. V  ľuďoch, ktorí takmer celý život 
prežili v totalitných podmienkach, sa 
voľnosť dvíha veľmi pomaly. 

Sama za seba som, nie však vlast-
ným pričinením, veľmi hrdá a  rada, 
že môžem byť bližšie takému člove-
ku, akým je Bohuslava Vargová. Ori-
ginálna autorka, angažovaný človek 
v tom najlepšom zmysle, s citom pre 
všetkých, no jednoducho ako Babka 
Betka. Vytiahne z  vás to všetko kre-
atívne, poradí, naučí, vysvetlí a skry-
je pod vlastné krídla. Keď už nijako 
ináč, tak touto knihou, ktorá pohla-
dí, vráti naspäť, prinúti zamyslieť sa 
a  niekedy aj prichytí (vhodné nech 
doplní čitateľ ). Určite by nemala chý-
bať na nočnom stolíku“. 

O  dramatickej tvorbe Bohu-
slavy Vargovej píše aj Ireney Ba-
láž: „Divadelné a rozhlasové hry Bo-
huslavy Vargovej sa prevažne pohy-
bujú v dobre známej uzavretej para-
bole – objekt, skutočnosť, spomien-
ka. V podstate sú akousi vypointova-
nou nadstavbou, ich skutočným au-
tobiografickým uchopením – bilan-
ciou ženy „v  zlatom reze“ existencie 

jej života. Bytie a prebývanie subjek-
tu a objektu v rôznych časových rovi-
nách, premenách a polohách.

Bohuslava Vargová svoje hry pre-
važne realizuje v komornom prostre-
dí, ktoré v minimalistickej skratke vy-
tvára mikrosvet a  makrosvet jej naj-
vlastnejšieho vnútra (kulisy, prostre-
die či jednotlivý detail scény). 

Z  textov sa dá tiež vybadať aj 
evidentná snaha autorky o  „zbore-
nie“ už zavedených estetických kon-
vencií, ba až určitý žánrový synkre-
tizmus, parodickú tragikomédiu či 
až pokračovanie akýchsi nepísaných 
hraníc jednotlivých umeleckých dru-
hov dramatického prejavu. Niekde 
práve naopak, zasa rezonuje na štek-
livej ploche frašky, inde sa pohybuje 
a štylizuje v situačnej burleske – v ná-
znakových skresleniach. Ale v  pod-
state je to stále „konflikt“ ženy, muža 
a sveta na pozadí detskej vnímavos-
ti (v celom jeho všeobsažnom princí-
pe), zámerne potiahnutý akýmsi zá-
vojom tajomstva a veselosti či rados-
ti navzájom. Jej hry sú vlastne veľ-
kým svetom skutočnosti o nej samej, 
ktorú realizuje na  exteriérovom po-
zadí doby, času a  vybudenej minu-
losti. Napríklad hra Pieseň o  skrini 
a  o  mužovi alebo v  hre Ako sa stať 
ženou 21. augusta či v hre Proces sa 
ešte ani nezačal.

Autorka je veľmi presvedčivá 
v  stvárnení detských tém, ktoré re-
alizuje formou akýchsi leporelových 
bájok, samozrejme vo veľmi dob-
rom poetickom prevedení (viaza-
ný verš, zrozumiteľnosť tém pre die-
ťa atď.). Napríklad v hre Žartovačky 
alebo v Orechovej lodi z môjho det-
stva. Taktiež veľmi dobre zvládla aj 
problematiku rómskej menšiny v hre 
Dievčatko cigánske.

Práve teraz, keď v  našej spoloč-
nosti panuje a  vládne hmatateľná 
ľudská prázdnota, keď máme síce 
slobodu, ale ešte nemáme vo väčši-
ne suverenitu materiálnej predsta-
vy nášho existenčného prežitia. Hľa-
dáme si symboly odkazov v  sebe 
samých. Takúto katarziu premisy 
(o nás) zrejme vo svojej tvorbe uplat-
ňuje a znovuobjavuje aj autorka Bo-
huslava Vargová“.

Pripravila: mp

Pieseň o skrini a o mužovi
O literárnej a dramatickej tvorbe autorky so skúsenosťou so psychickým ochorením 

Spisovateľka a poetka Bohuslava Vargová.
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V tomto roku sa konala vo fran-
cúzskom meste Brest 32. konferen-
cia cystickej fibrózy. Niesla sa v du-
chu 20. výročia objavenia génu pre 
cystickú fibrózu (CF), ktoré bolo 
dôležitým míľnikom v  pochopení 
podstaty cystickej fibrózy. Objav 
génu bol výsledkom práce tímov 
v  Michigene a  Toronte, po  ktorom 
nasledovali ďalšie objavy prináša-
júce nové obzory v liečbe cystickej 
fibrózy. 

Na  konferencii v  Breste sme 
mali možnosť privítať objaviteľov 
a  spluobjaviteľov génu pre CF, a  to 
prof.  Batsheva Kerema, prof.  Jac-
ka Riodana a Lap Chee Tsui. Ukáza-
lo sa, že výskum z  úrovne základnej 
bunkovej biológie prekročil brány la-
boratórií a génová liečba, ako aj lieč-
ba korektormi (upravujúcimi látkami) 
a  potenciátormi (zosilňujúcimi látka-
mi) proteínov sa stali realitou. Sľub-
nými sa ukazujú byť výsledky klinic-
kých štúdií.
Posun vpred

Jednou z  oblastí, v  ktorej na-
stal obrovský posun vpred, je no-
vorodenecký skríning. Slovensko 
sa stalo ďalšou krajinou, v  ktorej 
sa od  1. februára tohto roku vy-
šetruje skríning cystickej fibró-
zy u všetkých novorodencov. Dnes 
je známych 1604 mutácií – znakov 
génu pre cystickú fibrózu, pričom 
viac ako 90 percent CFTR mutácií je 
už známych. Po  zlepšení genetickej 
diagnostiky je dokonca v  niektorých 
krajinách menej pacientov s  cystic-
kou fibrózou. Profesor Kerem vo svo-
jej prednáške ako príklad uviedol vý-

sledky plošného genetického vyšet-
rovania jedného etnika. Z 201 614 vy-
šetrených mladých ortodoxných Ži-
dov, u ktorých sa v 314 prípadoch dia-
gnostikoval gén pre cystickú fibrózu, 
si ani jeden z pozitívnych párov mla-
dých ľudí nezaložil rodinu, takže vý-
sledkom vyšetrovania bol u nich po-
kles výskytu cystickej fibrózy. V iných 
krajinách ako Francúzsko a Veľká Bri-
tánia je výskyt nezmenený. 

Liečba chronickej infekcie, najmä 
pseudomonádovej je základným pi-
lierom liečby cystickej fibrózy. V lieč-
be cystickej fibrózy sú v  poslednom 
štádiu štúdií nové inhalačné antibio-
tiká, ktoré budú výrazným prínosom 
v  liečbe. Podnetnou bola prednáška 
dánskych autorov o  tom, či môžeme 
zabrániť pseudomonádovej infekcii, 
pretože až 28 percent pacientov ju 
získava do 6 rokov veku.
Prevencia

Odpoveď na  túto otázku treba 
hľadať najmä v  domácom prostre-
dí. Až 72 percent pseudomonád bolo 
získaných doma, v kúpeľni. V nemoc-
nici sa môžu vyskytovať vo vzduchu, 
výlevke, mydle, na  povrchoch, kde 
môže pretrvávať až päť hodín. Liečba 
antibiotikami je nevyhnutná už pri 
prvom potvrdení. Pseudomonas ae-
ruginosa (PA), v niektorých krajinách 
už pri vzostupe protilátok proti PA. 
Pri chronickom zápale je liekom voľ-
by tiež azitromycín a ibuprofen. K po-
škodeniu pľúc dochádza už v  ranom 
veku, čo sa dokázalo vyšetrovaním 
detí diagnostikovaných v  novorode-
neckom veku zo skríningu. Vo veku 
3,6 mesiaca malo až 66,7 percenta 

detí už poruchu pľúcnych funkcií a 45 
percent malo na  CT pľúc potvrdené 
zmeny v zmysle postihnutia pľúc. 
Najzraniteľnejšie sú dojčatá

Ktoré sú rizikové vekové skupi-
ny detí pri cystickej fibróze, vyšpeci-
fikovali anglickí odborníci. Prvou zra-
niteľnou skupinou sú dojčatá, kto-
ré potrebujú včasnú liečbu infekcie, 
a  to ako infekcie PA, tak aj iných in-
fekcií ako napríklad: Staphylococcus 
aureus (SA). Pri infekcii SA sa odpo-
rúča dlhodobé podávanie úzkospek-
trálnych antistafylokokových anti- 
biotík do veku troch rokov. Ďalšou ri-
zikovou skupinou sú deti v  puberte 
a  adolescenti. Kým každoročne do-
chádza aj u  stabilizovaného pacien-
ta k  2-3 percentnému poklesu pľúc-
nych funkcií, tak v puberte a adoles-
centnom veku je tento pokles výraz-
nejší. Na  základe výpočtov je mož-
né vyrátať rizikové skóre, ktoré udáva 
predpoklad poklesu pľúcnych funkcií 
na nasledujúce 4 roky. 

Do mnohých projektov sa zapája-
jú aj slovenské centrá pre cystickú fib-
rózu. Spolupráca na  medzinárodnej 
úrovni prináša zlepšenie nielen klinic-
kého stavu našich pacientov, ale prí-
nosom pokroku je aj v liečbe ochore-
nia. Spoločné úsilie farmaceutického 
priemyslu s mimovládnymi organizá-
ciami rodičov a priateľov detí s cystic-
kou fibrózou v jednotlivých krajinách, 
Európskou spoločnosťou pre cystic-
kú fibrózu, lekármi a ďalšími členmi tí-
mov, prinášajú stále nové liečebné al-
ternatívy a postupy.

MUDr. Anna Feketeová
Zdroj: Info CF 20-2009

Čo je dôležité vedieť o cystickej fibróze 
Lekár radí: 

Každá aktivita, ktorá pomá-
ha zvyšovať kapacitu pľúc, je pri 
cystickej fibróze prospešná. Jed-
ným zo spôsobov ako si udržiavať 
telesnú kondíciu, môže byť aj joga. 
Treba si však uvedomiť, že joga 
bola pôvodne určená pre jogínov, 
ktorí prostredníctvom meditácie 
dosiahli osvietenie. Niektoré polo-
hy (asany) môžu byť nefyziologic-
ké a  môžu podporovať hypermo-
bilitu. Preto treba každé cvičenie 
konzultovať s odborníkom.

Jogíni tvrdia, že máme pridelený 
určitý počet dychov na celý život. Ak 
dýchame pomalšie, budeme žiť dlh-
šie (je to dobrá pomôcka na zapamä-
tanie si a motiváciu). 

Správne dýchanie: jogový plný 
dych do  celých pľúc, pri ktorom sa 
brucho musí pohybovať, 2-3 sekundy 
nádych, 3-4 sekundy výdych.

Dýchanie pre zvýšenie ener-
gie: 4 prudké nádychy nosom, 4 
prudké výdychy ústami. Hlboký vý-
dych odvádza jedovaté látky (toxíny) 

z krvi, hlboký vdych okysličuje krv.
Ak nedýchame zhlboka a do bruš-

nej oblasti, zažívanie sa spomalí, posú-
vanie jedla cez tráviaci trakt sa spomalí. 
Jedlo sa nemôže úplne vstrebať (absor-
bovať). Plytké dýchanie tiež spôsobuje 
únavu, bolesti v  hrudníku, žalúdočné 
problémy, studené a necitlivé ruky. 

Ak dýchame zhlboka a  do  bruš-
nej oblasti: jedlo sa absorbuje rých-
lejšie, nespôsobuje kyselinu, masíru-
je vnútorné orgány, zvyšuje rýchlosť 
trávenia. Výrazne zlepšuje vyprázd-
ňovanie. Zvyšuje sa vnútorná energia 
a výkon mozgu. 

Aj joga môže pomôcť
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Dýchanie (jogové)
Veľa ľudí si ani neuvedomuje, 

že nesprávne dýcha. Prakticky nás 
nikto neučí podrobnejšie si všimnúť 
činnosť svojho dýchacieho systému 
a rozoznať, ktoré časti dýchajú a kto-
ré sú takmer vyradené z činnosti. Už 
starovekí jogíni poznali, že to nie je 
len jednoduchá výmena plynov, ale 
že má obrovský vplyv na  všetky dô-
ležité funkcie v organizme. Túto sku-
točnosť uznáva aj súčasná medicína. 
Každý, kto sa začne jogovým dýcha-
ním zaoberať, zistí, že je to pravda. 
Dá sa aj prakticky zužitkovať. 

Dolný dych: pod pojmom dolný 
dych rozumieme dýchanie pomocou 
bránice, preto sa niekedy používa aj 
názov bránicové dýchanie (brušné 
dýchanie). Medzi nami je však veľmi 
málo ľudí, ktorí vedia o  bránici a  jej 
funkcii v organizme. Bránica je najdô-
ležitejší dýchací sval, ktorého podiel 
na  celkovom dychovom objeme pri 
pokojnom dýchaní je až 60 percent. 
Bránica je svalovitá, blanovitá prie-
hradka, ktorá oddeľuje hrudnú du-

tinu od  brušnej. Má kopulovitý tvar 
a  je vyklenutá smerom do  hrudníka, 
a  tým tvorí kopulu nad brušnou du-
tinou. Je to priečne pruhovaný sval, 
ktorý môžeme ovládať: vôľou, aj au-
tomaticky, na  základe povelov z  dý-
chacieho centra.

Nádych: pri nádychu sa svaly brá-
nice sťahujú, to znamená, že sa skra-
cujú a bránica sa splošťuje. Pri tomto 
deji bránica klesá smerom do brušnej 
dutiny. Nádych je teda fáza aktívne-
ho zapojenia svalov.

Výdych: pri výdychu sa sva-
ly bránice uvoľňujú, a  tým sa vracia 
do  pôvodnej polohy. Zmenšuje sa 
objem hrudnej dutiny a vytláča z nej 
vzduch. Výdych je teda fáza uvoľne-

nia svalov. Je to dej, ktorý môžeme 
označiť ako bežné dýchanie. Samo-
zrejme, možný je aj aktívny výdych, 
napríklad pri nafukovaní balónika.

Cieľom bránicového dýchania je 
uvedomiť si činnosť bránice a naučiť 
sa ju vedome ovládať. Akokoľvek sa 
to môže zdať smiešne, zasmejte sa až 
potom, keď zistíte, že správne dýcha-
te aj pri premýšľaní, práci a  zábave. 
Pohyby bránice pri dýchaní vyvoláva-
jú veľmi významné účinky v organiz-
me. Bránicové dýchanie má najväčšie 
kladné účinky na: psychiku, vnútor-
nosti, aj krvný obeh. Dýchanie sa dá 
precvičovať a  kontrolovať priklada-
ním rúk na  brucho a  hrudník, aj keď 
sme pripútaní na lôžko a rôznymi te-
lesnými pohybmi a  cvikmi. Priklada-
ním rúk na brucho a hrudník môžeme 
preskúmať, či dýchame automaticky 
alebo či do procesu dýchania zasahu-
jeme svojou vôľou.

 (prevzaté)
Zdroj: Milan Polášek, 

Osem stupňov výcviku
Snímka: archív

Pomáhať deťom v núdzi najmä 
pred Vianocami je medzi Slovák-
mi čoraz populárnejšie. Preto spo-
ločnosť Tesco v  Galériach svojich 
obchodných centier v  spoluprá-
ci s  Linkou detskej istoty pri Slo-
venskom výbore UNICEF prvýkrát 
spoločne začali verejnú zbierku, 
Benefičný vianočný stromček. 

Návštevníci obchodných centier 
Tesco - Galéria v  bratislavskom La-
mači, Nitre, Trnave a Dunajskej Stre-
de si mohli na Mikuláša, 6. decembra 
tohto roku kúpiť za akúkoľvek sumu 
vianočnú guľu a  podpísať ju svojím 
menom, vziať domov alebo zave-
siť ju na  špeciálny vianočný strom-
ček v  obchodnom centre. Celý vý-
ťažok z  predaja vianočných ozdôb, 
ale aj punču či medovníkov, pôj-
de na  prevádzku telefonickej Linky 
detskej istoty pri Slovenskom vý-
bore UNICEF, cez ktorú deťom od-
borne radí vždy jeden z vyše 60 špe-
cialistov. 

Linka detskej istoty je non-stop 
telefonická linka určená pre deti 

v  krízových situáciách. Na  jej bez-
platné číslo telefónu 116 111 môže 
zavolať každé dieťa, ktoré potre-
buje pomoc alebo chce niekomu 
pomôcť. Je prvou bezplatnou po-
mocnou telefonickou linkou, ktorá 
svoje služby poskytuje od roku 1996 
a  ako jediná pracuje v  nepretržitej 
prevádzke vrátane víkendov a sviat-
kov. Je anonymná a vedie ju odbor-
ník. Jej hlavným cieľom je umožniť 
okamžitý telefonický kontakt dieťa-
ťa, ak potrebuje súrne komunikovať 
alebo informovať, že potrebuje kon-
krétnu pomoc v krízovej alebo stre-
sujúcej situácii. Telefonický kontakt 
poskytuje volajúcemu dieťaťu po-
cit istoty, citovej podpory, ubezpečí 
ho, že je tu niekto výlučne pre neho, 
niekto, kto akceptuje jeho problém 
a podľa možností sa snaží sňať z die-
ťaťa ťarchu negatívnych pocitov. 

Na Linku detskej istoty môžu za-
telefonovať i  dospelí - rodičia, prí-
buzní, pedagógovia, zdravotníci 
a  všetci, ktorým osud detí nie je ľa-
hostajný. ,,Slováci aj v  napriek kríze 

radi podporujú dobré veci. Preto sa 
snažíme pomôcť projektu Linka det-
skej istoty, ktorý je unikátny na Slo-
vensku a  funguje bez prestávky už 
13 rokov. Problémy detí by nema-
li byť nikomu ľahostajné, podpora 
a  záujem o  ne môže zabrániť mno-
hým životným katastrofám“, uvie-
dla Renáta Nejtková, marketingo-
vá manažérka pre obchodné centrá 
v Čechách a na Slovensku zo spoloč-
nosti Tesco. 

Program Benefičného vianoč-
ného stromčeka v Galérii Tesco La-
mač – Bratislava na  Mikuláša, v  ne-
deľu, 6. decembra, moderovala Ive-
ta Malachovská a  večer vystúpil aj 
hudobný hosť Marcel Berky.

Aj v  Dunajskej Strede v  nedeľu, 
6. decembra vystúpil v Galérii Tesco 
Marcel Berky. V  Nitre, 6. decembra 
v Galérii Tesco vystúpili ako hudob-
ní hostia členovia hudobnej skupiny 
Old School Brothers a  v  Trnave, 6. 
decembra v  Galérii Tesco vystúpila 
ako hudobný hosť Katka Koščová.

(oh)

Každý môže podporiť deti v krízových 
situáciách

Aktuálne: Stačí si zaobstarať originálnu vianočnú guľu a ...
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Občianske združenie Mys-
lím vzniklo v  roku 2005 v  Bratislave 
a  na  Ministerstve vnútra SR sa zare-
gistrovalo 30. decembra 2005. Cieľom 
združenia je šíriť kultúru nepočujúcich 
a vedomosti aj v posunkovom jazyku 
(PJ). Zameriava sa aj na šírenie vzájom-
ného porozumenia a odbúravanie ko-
munikačnej bariéry medzi počujúci-
mi a nepočujúcimi. Na túto tému sme 
sa zhovárali so zakladateľom tohto 
občianskeho združenia Bc.  Michalom 
Heftym, ktorý je aj riaditeľom vzdelá-
vacieho centra výučby posunkového 
jazyka, a  to nielen pre nepočujúcich 
a  sluchovo postihnutých, ale aj poču-
júcich, ktorých zaujíma výučba jazy-
kov a chcú sa naučiť okrem hovorené-
ho, aj posunkový jazyk a v ňom komu-
nikovať. 

Prezradíte nám najprv niečo 
o sebe?

Vyštudoval som na  Divadelnej fa-
kulte na JAMU v Brne,   odbor Výchovná 
dramatika pre nepočujúcich a  pokraču-
jem v štúdiu odboru: Výchovná dramati-
ka pre nepočujúcich – Nadväzujúce ma-
gisterské štúdium. Pôsobím v  Bratislave, 
kde som spolu s Mgr. Angelou Hefty, PhD. 
a  BcA.  Ivicou Tichou založil vzdelávacie 
centrum výučby posunového jazyka.

Prečo je, podľa vás, dobré aj pre 
počujúceho naučiť sa posunkový ja-
zyk? 

Pre každého, kto chce spoznať ďal-
ší cudzí jazyk, vnímaný vizuálne, vytvára-
ný pomocou pohybov rúk a mimiky tvá-
re, pre každého, kto chce pochopiť Nepo-
čujúcich a ich myšlienky a spoznať ich ži-
vot, naše centrum ponúka vzdelávacie 
kurzy posunkového jazyka. Vytvorili sme 
priamu vyučovaciu metódu (bez prekla-
du do  hovoreného slovenského jazyka), 
ktorá má osvedčené výsledky. Účastníkov 
kurzu vyučujú nepočujúci lektori. Každý, 
kto sa raz stane užívateľom posunkové-
ho jazyka, pochopí, že posunkový jazyk je 
rovnako plnohodnotný a výrazovo boha-
tý ako hovorený jazyk a že vďaka posun-
kovému jazyku sa dá vnímať ľudí a  svet 
okolo nás v celej jeho šírke.

Na aké druhy kurzov sa môžu záu-
jemcovia vo vašom centre prihlásiť? 

Ponúkame viacero spôsobov vzde-
lávania: v  skupinových a  individuálnych 

kurzoch, ďalej vo fi remných a organizač-
ných kurzoch, no aj v  letných intenzív-
nych kurzoch.

Skupinové kurzy sú organizované 
ako na  seba nadväzujúce moduly od  1. 
až po 7. modul. Po ich absolvovaní by mal 
študent získať úplnú alebo výbornú jazy-
kovú schopnosť vyjadrovať sa v  sloven-
skom posunkovom jazyku. Pri bezprob-
lémovom priebehu štúdia by mal študent 
každý semester postúpiť do vyššieho mo-
dulu. Po  absolvovaní skúšky z  každého 
modulu dostanú absolventi „absolvova-
nie“, ktoré bude dosiahnuté vedomos-
ti potvrdzovať. Ak študentovi nevyhovu-
je žiadny z ponúkaných typov kurzu, mô-
žeme ponúknuť individuálny kurz, v kto-
rom sa bude lektor zameriavať na prob-
lémové študijné oblasti pre študenta, 
v  ktorých bude môcť študent postupo-
vať vlastným tempom. Čas, frekvencie 
a dĺžka výučby sa riadi podľa priania štu-
denta. Po  absolvovaní individuálnej vý-
učby študent môže, rovnako ako študen-
ti skupinových kurzov, absolvovať záve-
rečné skúšky na úrovni, ktorú mu odporu-
čí jeho lektor. Firemné alebo organizačné 
kurzy sú zamerané na komunikáciu v urči-
tých oblastiach života spoločnosti. Príkla-
dom sú kurzy pre zdravotníckych pracov-
níkov, kurzy pre študentov sociálne alebo 
zdravotnícky zameraných škôl, kurzy pre 
študentov a  zamestnancov škôl, kde sú 
integrované Nepočujúce deti, kurzy pre 
pracovníkov štátnej správy (úradníci, poli-
cajti...), kurzy pre malé či veľké fi rmy, ktoré 
zamestnávajú Nepočujúcich zamestnan-
cov alebo komunikujú s Nepočujúcimi zá-
kazníkmi. V prípade týchto kurzov je mož-
né vždy individuálne dohodnúť cenu, 
rovnako ako miesto a čas ich konania. Let-
né intenzívne kurzy organizujeme pre za-
čiatočníkov, mierne pokročilých a pre po-
kročilých. Kurzy pre mierne pokročilých 
a pokročilých sú určené najmä tým, kto-
rí si chcú cez prázdniny posunkový jazyk 
zopakovať a osviežiť si svoju pamäť. Tie-
to kurzy sú koncipované ako konverzačné 
kurzy. Kurzy pre začiatočníkov sú určené 
každému, kto nemôže z rôznych dôvodov 
dochádzať na skupinový kurz počas škol-
ného roku a chce sa naučiť aspoň základy 
posunkového jazyka. Samozrejme, sú ví-
taní všetci začiatočníci, ktorí si chcú v let-
nom období prázdnin nezáväzne vyskú-

šať niečo zaujímavé a prípadne sa na zá-
klade tejto skúsenosti rozhodnúť, či budú 
v  štúdiu posunkového jazyka pokračo-
vať. Tieto kurzy sú koncipované ako zo-
známenie sa s posunkovým jazykom. Štu-
denti či záujemcovia sa naučia základné 
frázy a základné komunikačné vedomos-
ti potrebné pre komunikáciu s Nepočujú-
cimi ľuďmi.

Za  ako dlho sa naučím slovenský 
posunkový jazyk ?

Na túto otázku nie je možné jedno-
značne odpovedať, je to veľmi individuál-
ne. Učiť sa slovenský posunkový jazyk je 
rovnako ťažké ako učiť sa akýkoľvek iný 
cudzí jazyk. Každý človek sa učí rôznym 
tempom, každý má iné nadanie na jazyky. 
Záleží tiež na tom, k akému účelu chcete 
slovenský posunkový jazyk používať a či 
máte nejaké ďalšie kontakty s Nepočujú-
cimi aj mimo kurzu.

Prečo používate termín slovenský 
posunkový jazyk a nie posunková reč?

Uvedomujeme si, že v  širokej verej-
nosti sa používa väčšinou termín „posun-
ková reč“. Môžete sa tiež stretávať s termí-
nom „kurz posunkovej reči“. Tento termín 
je nejasný, aj podľa zákona o posunkovej 
reči. Daný zákon (Zákon NR SR č. 149 o po-
sunkovej reči nepočujúcich osôb z  26. 
júna 1995) bol vytvorený z  pohľadu po-
čujúceho človeka. Preto sa postupne sna-
žíme situáciu v budúcnosti zmeniť. V na-
šej organizácii sa zameriavame na  výuč-
bu prirodzeného posunkového jazyka, 
pretože naším cieľom je, aby sa naši zá-

Predstavujeme

Občianske združenie Myslím 
- rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých

Bc. Michal Hefty, riaditeľ vzdelávacieho centra 
výučby posunkového jazyka.
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Pri príležitosti medzinárodného 
Dňa nevidiacich sa 13. a 14. novembra 
tohto roku uskutočnilo celosloven-
ské finále Súťaže v písaní a čítaní Brail-
lovho písma. Medzinárodný Deň ne-
vidiacich si od  roku 1946 pripomína-
me na pamiatku zakladateľa systema-
tického vzdelávania nevidiacich ľudí, 
Valentina Huaya, ktorý v Paríži založil 
prvú školu pre nevidiacich. Narodil sa 
13. novembra 1745.

Do finále súťaže sa z krajských kôl do-
stalo 16 súťažiacich, ktorí súťažili v štyroch 
kategóriách. Celkovo predviedli 22 súťaž-

ných výkonov. V rámci súťaže sa uskutoč-
nil aj seminár  „Braillovo písmo v infor-
mačnej spoločnosti“ pri príležitosti roku 
200. výročia   narodenia Louisa Brailla, 
tvorcu  slepeckého písma. Základnou té-
mou seminára bola „Úloha Braillovho 
písma a jeho renesancia“ v spojení s in-
formačno-komunikačnými technológia-
mi ako základného prostriedku dorozu-
mievania sa nevidiacich ľudí a ich prístu-
pu ku kultúre, vzdelaniu a zamestnaniu.

Na  začiatku seminára sa uskutočni-
lo vyhodnotenie slovenskej účasti v  Eu-
rópskej súťaži braillovských esejí „Onkyo 

Braille Essay Contest 2009 – Europe“, 
ktorú zorganizovala Európska únia ne-
vidiacich (EBU) v  mene japonských spo-
ločností  Onkyo Co. Ltd. and Tenji Maini-
chi aims, s  cieľom podporiť používanie 
Braillovho písma ako kľúča zabezpeču-
júceho nevidiacim ľuďom prístup k infor-
máciám a ich sociálnu inklúziu. Téma ese-
jí bola „Ako Braillovo písmo mení spô-
sob môjho života“. Víťazkou slovenské-
ho kola sa stala Kvetoslava Holešťáko-
vá z Levoče, ktorá sa v európskej súťaži 
umiestnila na treťom mieste.

Zdroj: ÚNSS

Súťažili v písaní a čítaní Braillovho písma
Medzinárodný deň nevidiacich, 13. november

Cesta svetla, 6. ročník fotografickej súťaže zrakovo postihnutých

Únia nevidiacich a  slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS) zorganizovala v no-
vembri tohto roku už šiesty ročník fo-
tografickej súťaže a výstavu víťazných 
fotografií Cesta svetla. Ústredným 
motívom fotografií je svet nevidiacich 
a slabozrakých ľudí. 

Cesta svetla priblížila verejnosti 
prostredníctvom fotografického ume-
nia svet zrakovo postihnutých a nevidia-
cich ľudí. Podnietila k  hlbšiemu zamys-
leniu sa nad hendikepom zrakového po-
stihnutia, aj nad tým, že zdravé oči sú 

pokladom, ktorý si treba stále chrániť. 
A toho, kto sa narodil ako nevidiaci ale-
bo stratil zrak pri úraze alebo v dôsled-
ku ochorenia, treba chápať a  pomáhať 
mu prekonávať rôzne bariéry, ktoré stra-
ta zraku so sebou prináša. 

Do  súťaže Cesta svetla sa  prihlási-
lo 14 účastníkov spolu so 54 fotografia-
mi. Podľa vyjadrení poroty, bola kvali-
ta fotografií vyššia ako v predchádzajú-
com ročníku. Odborná porota rozhodla 
o poradí víťazov v jednotlivých kategó-
riách takto: 

Farebná fotografia: 1. miesto: Ob-
čianske združenie Zaostri – fotorepor-

táž z 2. detského fotomaratónu, 2. miesto: 
Blanka Mináriková – Svetlo odišlo, ako 
ten rýchlik, 3. miesto: Vladimír Mulík – 
séria fotografií: Cesta svetla - Nevidomé 
svetlo - Farby nie sú podstatné. Čierno-
biela fotografia: 1. miesto: Zdeno Brno-
liak – Záchytné body, 2. miesto: Vladi-
mír Mulík – Chvíľa odpočinku, 3. miesto: 
Vladimír Veverka – Cesta svetla. Čest-
né uznanie: Ján Miškovič „Mišiak“ – Du-
chovno a pokora.

Vernisáž výstavy fotografií Ces-
ta svetla sa uskutočnila 11. novembra 
v priestoroch novej budovy Slovenského 
národného divadla. Zdroj: ÚNSS

Cesta svetla

ujemcovia dorozumeli s  nepočujúcimi 
ľuďmi. Žiaľ, niektoré kurzy, kde sa vyuču-
je „posunková reč“, sa zameriavajú na vý-
učbu „posunkovanej“ slovenčiny. Lektori 
svojim záujemcom tieto termíny ani ne-
objasnia. Záujemcovia investujú svoj čas 
a peniaze do niečoho, čo ani nebudú veľ-
mi používať pri komunikácii s nepočujúci-
mi ľuďmi.

Ako je možné rozlíšiť kurz sloven-
ského posunkového jazyka od  kurzu 
posunkovanej slovenčiny?

Veľmi jednoducho. Na  kurze po-
sunkového jazyka sa opierame predo-
všetkým o  vizuálne vnímanie a  pocho-
penie jednotlivých posunkov, budeme 
sa učiť jeho gramatiku, slovosled, ktorý je 
odlišný od slovosledu hovoreného jazyka.

Aké učebnice a výučbové materiá-
ly môžu pomôcť pri učení sa posunko-
vého jazyka?

V  súčasnosti neexistujú výučbo-
vé materiály na  posunkový jazyk, preto-
že učebnice nezobrazujú 3D trojdimen-

zionálny priestor posunkov. Zo slovníkov, 
ktoré sú zbierkami posunkov, sa vo vše-
obecnosti nikto nenaučí dobre posunko-
vať. V budúcnosti plánujeme vytvoriť me-
diálne vysielanie cez DVD alebo prostred-
níctvom internetu.

Kde sa nachádza vaše vzdelávacie 
centrum? 

Naše vzdelávacie centrum nájdete 
v Bratislave, v budove podniku AB kozme-
tika na 7. poschodí na Račianskej ulici 155 
(Krasňany). Po 18. hodine však treba obísť 
budovu cez nákladnú vrátnicu. Skontak-
tovať sa možno aj na  e-mailovej adrese: 
3dsight@myslim.sk.

Aké kurzy a aké ďalšie aktivity plá-
nujete v budúcom roku?

V budúcom roku plánujeme význam-
né a veľké aktivity. V júni 2010 pripravuje-
me „4. výstavu a súťaž fotografií Nepoču-
júcich zo štyroch krajín“ a  zároveň prvý 
Fotomaratón Nepočujúcich (s  medziná-
rodnou účasťou). V septembri plánujeme 
Medzinárodný deň Nepočujúcich v Brati-

slave. Po celý rok sa budú konať pravidel-
né, semestrové kurzy posunkového jazy-
ka. Nebudeme sa venovať iba kurzom PJ, 
ale budeme sa venovať  aj vytváraniu ma-
teriálov (DVD) a  publikácií (kníh) nielen 
pre záujemcov kurzu posunkového jazy-
ka, ale aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú  
o problematiku života a kultúry Nepoču-
júcich.

Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímka: archív

Kontakt:
Občianske združenie Myslím – 
rozvoj myslenia nielen pre sluchovo 
postihnutých 
Adresa: 
Drotárska cesta 48, Bratislava 811 04
E-mail:
myslim@myslim.sk 
alebo aj 3dsight@myslim.sk
Mobil: 0902/129 233 (SMS)
Web: www.myslim.sk
IČO: 30799813
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Všimli sme si: Nový prístroj na diagnostiku rakoviny pre ústav experimentálnej onkológie

Prezidentka Nadácie Výskum ra-
koviny, RNDr.  Margita Klobušická, 2. 
decembra tohto roku slávnostne odo-
vzdala v  Ústave experimentálnej on-
kológie SAV v  Bratislave nový, špič-
kový prístroj na diagnostiku rakoviny 
Real Time PCR. Dar prevzal RNDr. Mi-
roslav Piršel, zástupca riaditeľa ústavu, 
ktorý okrem iného uviedol: Typov ra-
koviny, na zisťovanie ktorých sa nový 
prístroj v súčasnosti využije, je viacero 
a  stále pribúdajú ďalšie, preto je tak 
veľmi dôležité, aby na  našom ústave 
bol“. Prístroj dokáže nielen presne dia-
gnostikovať ochorenie, ale aj určiť ďal-
šiu liečbu pacienta. 

Ako prezradil Mgr.  Ján Markus, 
PhD., vedecký pracovník Ústavu expe-
rimentálnej onkológie SAV: Prístroj Real 
time PCR má veľmi dobrý dizajn, čo umož-
ňuje odborníkovi naučiť sa s ním pracovať 
už za niekoľko hodín. Je to zariadenie ur-
čené na  analýzu množstva nukleových 
kyselín v krátkom čase, ktorý za jeden ča-
sový úsek vyhodnotí 96 vzoriek ulože-
ných na mikrotitračnej platničke. Z pohľa-
du priameho dosahu na  liečbu rakoviny, 
dokáže tento prístroj analyzovať zmeny 
v génoch, ktoré vedú k rakovine. Takisto 
ho možno využiť na sledovanie priebehu 
terapie onkologického pacienta. Prístroj 
umožňuje tiež sledovať, či sa po  liečbe 
ešte v  tele pacienta nachádzajú nádoro-
vé bunky alebo už nie. Hlavnou výhodou 
tohto prístroja je, že umožňuje rýchlu dia-
gnostiku. V nemalej miere umožní uplat-
ňovať aj metódy analýz, ktoré pomáhajú 
i výskumu rakoviny. Výnimočný je práve 
vysokou citlivosťou pri stanovení množ-
stva nukleovej kyseliny - robí kvantitatív-

nu analýzu informačnej RNA (ribonukle-
ovej kyseliny), prítomnej v  analyzovanej 
vzorke. 

Ako sme sa dozvedeli, je to veľmi va-
riabilný prístroj a dajú sa na ňom analyzo-
vať všetky druhy rakoviny. Prístroj dokáže 
odhaliť rakovinu už skôr ako sa v tele pa-
cienta prejaví, pretože vie odhaliť mutáciu 
génu, ktorý je príčinou vzniku rakoviny. 

Kúpiť tento najmodernejší prístroj sa 
nadácii podarilo najmä vďaka dvojročnej 
spolupráci so spoločnosťou TESCO Sto-
res na celoslovenskom projekte Beh pre 
život spojenom aj s verejnou fi nančnou 
zbierkou. Tohto roku sa v nej vyzbieralo 
takmer 29 tisíc eur, čo bolo viac, než vla-
ni. Prístroj Real time PCR stál takmer 43 ti-
síc eur a prispeli naň i ďalší darcovia, naprí-
klad aj prostredníctvom 2 percent z dane 
z príjmu. 

„Hlavným cieľom Nadácie výskum ra-
koviny je pomôcť pacientom, dať im ná-
dej na úspešnú liečbu. S týmto prístrojom 
možno odhaliť ochorenie oveľa rýchlej-
šie, než v minulosti , čo významne zvyšuje 

mnohým pacientom reálnu nádej na vy-
liečenie“, zdôraznila RNDr.  Margita Klo-
bušická a dodala: „Som veľmi rada, že aj 
v nasledujúcom roku budeme mať ďalej 
možnosť spolupracovať so spoločnosťou 
TESCO Stores“.

Ako uviedla Eva Wiliams, manažér-
ka vonkajších vzťahov spoločnosti TES-
CO Stores: „Počas dvoch rokov spoluprá-
ce s  Nadáciou Výskum rakoviny som sa 
utvrdila, ako je veľmi dôležité pomáhať 
a prispievať na dobrú vec. Veľmi sa teším 
na ďalšiu spoluprácu s Nadáciou Výskum 
rakoviny, na nové projekty. Prvé dva roč-
níky Behu pre život boli pre nás obdobím, 
kedy sme sa učili ako tento projekt zatrak-
tívniť pre verejnosť. Presvedčili sme sa, že 
tento projekt je dobre nastavený, má bu-
dúcnosť a chceme ho v budúcnosti rozši-
rovať do väčšieho počtu miest Slovenska. 
Chceme šíriť aj osvetu na tému výskum ra-
koviny, pripomínať ľuďom, že všetci môžu 
pomôcť, napríklad už tým, že prispejú 
do zbierky hoci len piatimi eurami alebo 
symbolickou účasťou v Behu pre život “. 

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Z  regionálneho prieskumu verej-
nej mienky, ktorý na  základe zada-
nia Fóra donorov uskutočnila v  tom-
to roku agentúra Focus a  jej partne-
ri v krajinách Visegrádskej štvorky vy-
plýva, že napriek negatívnym dosa-
hom hospodárskej krízy, sú Slováci 
a  Poliaci najaktívnejšími fi nančnými 
prispievateľmi na dobročinné účely.

Za  posledných dvanásť mesiacov 

prispelo fi nančným darom na  dobro-
činnosť 50 percent Poliakov a  vyše 45 
percent Slovákov. Dobročinnosť pod-
porilo fi nančným darom len o  niečo 
menej Čechov, ale  podstatne menej 
Maďarov (28 percent).

Prieskumy Fóra donorov dlhodobo 
poukazujú na  skutočnosť, že darovanie 
peňazí patrí medzi najpopulárnejšie spô-
soby podpory dobročinnosti na  Sloven-

sku. Slováci uprednostňujú najmä darova-
nie peňazí formou príspevku do poklad-
ničky či už mimovládnej neziskovej orga-
nizácie alebo do pokladničky v kostole. 

Ako tiež vyplynulo z prieskumu verej-
nej mienky, v krajinách V-4 Slováci aktívne 
pomáhajú aj tak, že venujú svoj voľný čas, 
energiu či vedomosti na  pomoc iným, 
a  to bez nároku na  odmenu. V  posled-
nom roku tak urobilo viac ako 8 percent 
Slovákov, čo v rámci porovnania s okolitý-
mi štátmi radí Slovensko na druhé miesto 
hneď po Maďarsku (9 percent).

(kp)

Vďaka bežcom pre život

Na dobročinnosť finančne 
prispieva viac Slovákov

Viete, že:

Eva Wiliams, zastupujúca spoločnosť TESCO 
Stores a prezidentka Nadácie Výskum rakoviny 
RNDr. Margita Klobušická pri slávnostnom odo-
vzdaní prístroja na diagnostikovanie rakoviny.

Mgr. Ján Markus, PhD., vedecký pracovník Ústa-
vu experimentálnej onkológie SAV pri predsta-
vovaní prístroja Real time PCR.
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Reportáž: 

Viac než päťtisíc hendikepovaných 
detí z  celého Slovenska z  373 škôl sa 
počas uplynulých dvoch mesiacov za-
pojilo už do 11. ročníka výtvarnej súťa-
že profesora Karola Ondreičku Mesiac 
detskej tvorby. Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov tejto súťaže sa uskutočnilo 
spolu s  vernisážou výstavy víťazných 
prác 24. novembra na tradičnom mies-
te, v  bratislavskom Primaciálnom pa-
láci, kde sú víťazné práce vystavené až 
do januára budúceho roku. 

Slávnostnú atmosféru na  začiatku 
zvýraznilo hudobné vystúpenie mla-
dých huslistiek Márie Vaculovej a  Mi-
riam Kaiserovej. Prítomným sa prihovo-
ril sympatický moderátor Slovenskej te-
levízie, Martin Nikodým. Aj jeho zauja-
li víťazné práce tak, že viaceré z nich na-
snímal do svojho mobilu. A ako neskôr 
prezradil, aby ich mohol ukázať deťom 
doma. Cieľom súťaže bolo opäť podnie-
tiť umelecké cítenie a zmysel pre výtvar-
nú prácu detí a  mládeže zo špeciálnych 
základných škôl, ale aj z domovov sociál-
nych služieb a detských domovov. Vo svo-
jich dielkach tieto deti, mnohé z nich už 
vo veku dospelosti, sú skutočne ťažko po-
stihnuté. Pod vedením svojich obetavých 
pedagógov a  vychovávateľov dokázali 
však vniesť do svojich obrázkov veľa kre-

ativity a preukázali aj nádejný talent, kto-
rý môžu ďalej rozvíjať. Ich účasť na súťaži 
znamená významný krok na ceste k začle-
ňovaniu sa spoločenského a snáď aj pra-
covného života. 

Súťaž opäť motivovala do ďalšej prá-
ce s postihnutými deťmi aj samotných pe-
dagógov. Mnohí z nich sprevádzali svojich 
žiakov do Bratislavy aj zo vzdialených kú-
tov Slovenska a spolu s nimi sa tešili z ich 
úspechu. Takto sprevádzala svojich cho-
vancov aj riaditeľka a s ňou aj vychováva-
teľka z  Integračného zariadenia KOR-

GYM z Hertníka. Ako sme sa dozvedeli, 
títo mladí dospelí, hoci s ťažkým s ťažkým 
postihnutím, rozvíjajú svoje schopnosti, 
zručnosti, aj výtvarný talent prostredníc-
tvom súťaže Mesiac detskej tvorby už nie-
koľko rokov a vždy, keď vyhlásia túto sú-
ťaž, sa veľmi na ňu tešia. Medzi nimi bol aj 
tentoraz Milan Holub, ktorý získal v kate-
górii Poštová známka 1. miesto. Z Hert-
níka pricestovala aj Michaela Popovičo-
vá, ktorá si vyslúžila Cenu poroty. Z Hert-
níka, z KOR-GYM-u prišiel aj Rudolf Kotlá-
rik, ktorý získal Cenu primátora.

Mesiac detskej tvorby už 11. raz

Jednou z  nových úloh detského 
domova Nádej v Bernolákove je pripra-
viť priestory pre mladých dospelých 
chlapcov a mladé tehotné ženy s naria-
denou ústavnou výchovou. Jeho pra-
covníci začali preto kreovať projekt 
Odrazové mostíky Detského domova 
Nádej. Projekt bol schválený na obdo-
bie rokov 2008 - 2011 ešte v roku 2007. 
Vznikol na  základe podpísania zmlu-
vy na medzištátnej úrovni o poskytnu-
tí nenávratného fi nančného príspev-
ku z  Finančného mechanizmu EHP, 
z  nórskeho fi nančného mechanizmu 
a  zo štátneho rozpočtu. Patrí do  pro-
jektovej oblasti Zdravie a starostlivosť 
o deti.

V  obci Veľký Biel, neďaleko Bratisla-
vy, sa 28. októbra tohto roku uskutočni-
lo slávnostné otvorenie dvoch rodinných 
domov, ktoré získal detský domov v pro-

jekte „Odrazové mostíky detského do-
mova Nádej v Bernolákove“. Projekt po-
zostáva z troch „mostíkov“. Domy („mostí-
ky“) majú poskytnúť útočisko mladým ľu-
ďom. Cieľom bolo vytvoriť štart do života 
trom mladým matkám a  piatim mladým 
dospelým, ktorí chcú pokračovať v štúdiu 
a  postupne sa osamostatňovať. Na  sláv-
nostnom otvorení sa stretli pozvaní hos-
tia, medzi ktorými boli predstavitelia vlá-
dy Slovenskej republiky, zástupcovia štát-
nej správy na všetkých úrovniach, zástup-
covia médií a iní hostia, ktorých privítal ria-
diteľ Detského domova Nádej, Mgr.  Ján 
Kuzár. 

Dom pre potreby žien v  kríze (prvý 
mostík) je dočasným útočiskom tehot-
ných žien v čase od šiesteho mesiaca teho-
tenstva až do šiesteho mesiaca veku die-
ťaťa a  mladistvých matiek s  nariadenou 
ústavnou výchovou. Teraz v ňom žije štr-

násťročná matka s dvojmesačným batoľa-
ťom. Vychovávatelia a dobrovoľníci jej po-
máhajú naučiť sa zvládať rodičovské po-
vinnosti. Začatie projektu Odrazové mos-
tíky Detského domova Nádej zavŕši krôčik 
vpred v  spolupráci so všetkými, ktorým 
skutočne záleží na osude opustených detí. 

PhDr. Iveta Šípošová, 
DeD Nádej, Bernolákovo

Snímky: archív

Dobre využitý projekt
Napísali nám:

Odborná porota výtvarnej súťaže Mesiac detskej tvorby s vybranými prácami detí.
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Zaujalo nás viac víťazných obrázkov, 
medzi inými aj obrázok sympatického 
psíka, ktorého namaľovala ako pošto-
vú známku ťažko zdravotne postihnutá, 
17-ročná Linda Bakešová, žiačka 9. trie-
dy zo Spojenej školy na Dúbravskej ces-
te v Bratislave, ktorá získala v uvedenej 
kategórii 2. miesto. 

Objektívom fotoaparátu sme zachy-
tili aj 18-ročného Martina Kečkéša zo 
Spojenej školy internátnej z  Červe-
ňovej ulice v  Nitre, ktorého tiež spre-
vádzala jeho učiteľka. Martin je postih-
nutý autizmom, ale kreslí a maľuje nád-
herne. V súťaži sa umiestnil na 2. mies-
te v kategórii Bratislava – naše hlavné 
mesto. Súťažil prvý raz. Ako nám prezra-
dila jeho učiteľka, Martin sa venuje aj vy-
hotovovaniu papierových modelov Bra-
tislavy, ktoré sú precízne urobené a veľ-
mi pekné.
Postihnuté deti si zaslúžia pozornosť

Súťaž zorganizovalo tak, ako aj 
po  minulé roky, detské charitatívne 
Združenie Korytnačky, členská organi-
zácia SHR, v spolupráci s Nadáciou SPP, 
Slovenským paralympijským výbo-
rom a pod záštitou primátora hlavného 
mesta SR, Andreja Ďurkovského, kto-
rý srdečne privítal mladých víťazov súťa-
že z celého Slovenska. Pred, aj pri odo-
vzdávaní cien sa prítomným prihová-
ral aj Peter Kamenický, správca Nadá-
cie SPP, ktorý zdôraznil: „Sme nesmier-
ne šťastní, že sa tento projekt stal každo-
ročnou súčasťou našich aktivít smerova-
ných k deťom. Je dôležité, aby takýchto 
aktivít bolo čo najviac, pretože tieto deti 
si zaslúžia veľkú pozornosť“. 

Témy a námety súťaže sa  každý rok 
menia. Tentoraz deti z  celého Sloven-
ska kreslili a maľovali obrázky  na sedem 

súťažných tém. Z nich dve: Vianoce sú 
za dverami a Draky v rozprávkach sú-
ťažiacich zaujali najviac. Značný záujem 
detí vzbudili aj témy: Život v  rozpráv-
ke, Bratislava – naše hlavné mesto, aj 
Dinosaury a  iné zvieratká. Pozornosť 
účastníkov vernisáže upútali aj obrázky 
na ďalšie súťažné témy: Maskot na Zim-
né paralympijské hry Vancouver 2010 
a Poštová známka. 

Dodajme, že v tomto roku zástupco-
via Slovenského paralympijského výbo-
ru vybrali z prihlásených súťažných prác 
obrázok bežiaceho sobíka za  maskota, 
ktorý pôjde začiatkom budúceho roka 
na  Paralympijské hry spolu so športov-
cami zo Slovenska do kanadského Van-
couveru. Obrázok víťazného sobíka na-
maľoval 12-ročný Mikuláš Lakatoš zo 
Špeciálnej základnej školy na Hradnej 7, 
v Komárne. 
O obrázkoch namaľovaných srdcom

V  závere oceňovania sme oslovi-
li členku poroty, bývalú učiteľku výtvar-
nej výchovy, pani Ondreičkovú, man-
želku prvého, žiaľ, už nebohého predse-

du poroty Karola Ondreičku, ktorý mal 
rád túto súťaž od jej začiatkov až do po-
sledných dní svojho života. Bola to jeho 
srdcová záležitosť a  aj preto sa v  roku 
2004 manželka Karola Ondreičku stala 
členkou poroty a predsedníctvo v tejto 
porote prevzal jeho priateľ, majster Ka-
rol Kállay. Tento rok však na  oceňova-
nie detí nemohol prísť, kvôli ceste do Ja-
ponska. Spýtali sme sa teda pani Ondre-
ičkovej, ako tohtoročnú súťaž hodnotí. 

V  odpovedi nám prezradila: „Vždy 
a aj tentoraz prišlo do súťaže veľmi veľa 
krásnych, hodnotných prác a  bolo veľ-
mi zložité z nich vybrať tie najlepšie, pre-
tože treba brať do úvahy nielen vek, ale 
aj to, ako ťažko je postihnuté dieťa, kto-
ré obrázok namaľovalo. Niekedy sa zdá, 
že obrázok je namaľovaný príliš „tvr-
dou rukou“. Keď sa však zamyslíme, aký 
druh postihnutia to dieťa má, musíme 
sa aj nad jeho možnosťami zamyslieť 
a  zohľadniť ich. Aj v  takýchto, zdanlivo 
nenápadných prácach, sa dá rozpoznať 
talent, ale na  rozdiel od  zdravých de-
tí, postihnuté deti vnímajú okolitý svet 
zväčša citom a  pri maľovaní ich vedie 
cit. Kým deti v školskom veku, ktoré nie 
sú hendikepované, hodnotia to, čo vidia 
navôkol, viac rozumom než citom a pri 
maľovaní ich riadi viac rozum než cit“.

Niektorí učitelia prišli do  Prima-
ciálneho paláca bez svojich žiakov, 
aby mohli prevziať za  nich ocenenia, 
pretože mnohé z detí zaskočila chríp-
ka a  prekazila im radosť z  očakávanej 
udalosti ich oceňovania. Veríme však, 
že sa s ich obrázkami a s nimi stretne-
me o rok.

Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Obrázok Mikuláša Lakatoša z Komárna - sobík, 
sa stal maskotom paralympionikov SR.

Víťazný obrázok Lindy Bakešovej.

Martin Nikodým s najmladším víťazom súťaže.

Martin Kečkéš z Nitry zvíťazil s obrázkom Bratislavy.

Ocenená 17-ročná Linda Bakešová z Bratislavy.
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Summary:
Time of Fulfilled Dreams

(page 3-5)
 A  lot of people used to say about 17 
November, 1989 that it was the time of 
fulfilled dreams. At that time singer and 
musician Marián Bango could only dream 
that it would come true. Twenty years later, 
on November 17th, there came the time of 
fulfillment not only of his but also of his 
wife Alžbeta‘s dream and the dream of their 
civic association Ambrelo, set up by Alžbeta 
Bangová for the sake of sight handicapped 
artists support. On 17 November, in the 
evening their dream of a gorgeous concert 
came true. At the end of the event there was 
the inauguration of Marián Bango‘s CD with 
the title Bludisko (Labyrinth).
 At the beginning it is important to mention 
that the concert at Bratislava House of Culture 
Ružinov, subsidized and participated by 
Slavomír Drozd, mayor of the municipal 
part Ružinov, and also other outstanding 
personalities, delighted the whole audience. It 
was mostly due to brilliant vocal performance 
of Marián Bango and his guests. One of the 
most prominent among them was Peter 
Dvorský, “the godfather” of the CD Bludisko. 
An impressive contribution to the concert 
was the performance of soprano singers 
Henrieta Vrábeľová and Jana Škultétyová 
but also other singers – tenor Branislav 
Lorenc, baritone Peter Cingeľ and the 
pianist, professor Ludovit Marcinger, who 
accompanied the singers. At the concert 
another sight handicapped singer Marek 
Gernát, Marián Bango‘s childhood friend, was 
on stage. 

Let‘s Help Together!
(page 5)

The 8th annual pre-Christmas fundraising 
event Let‘s Help Together, a project of the 
Slovak Humanitarian Council and non-
profit Fund TESCO, has been launched 
this year on 26 November. The mutual 
target of both contract partners is the 
improvement of life for children in 
children‘s homes, impaired children in 
special elementary schools, children from 
disadvantaged families or families in 
need, as well as elderly citizens who are ill 
or infirm and need help. The fundraising 
takes place in hallways of department 
stores, supermarkets and hypermarkets 
TESCO from 26. to 29. 11. 2009, then 3. - 6. 
12. 2009, 10. - 13. 12. 2009 and finally 17. - 
20. 12. 2009. Co-organizers from institutions 
participating in the fundraising mobilized 
volunteers who, as in previous years, collect 
money into portable contribution boxes in 
59 department stores, supermarkets and 

hypermarkets TESCO. Also this year there 
is applied the so called “local principle” - 
according to which the collected money 
remains in local non-profit organizations 
participating in the fundraising. This year they 
are altogether 59 – various civic associations, 
non-profit organizations, foundations, aid 
centres, as well as special elementary schools 
and children centres.

We introduce:
Civic Association Myslím – 

development of thinking skills 
not just for the hearing disabled 

(page 10-11)

 The civic association Myslím was set up 
in Bratislava in 2005 and was registered 
at the Slovak Ministry of Interior on 30. 
12. 2005. The association‘s target is to 
spread the culture of the deaf and the skill 
of the finger language. It is focused on 
mutual understanding and elimination of 
communication barrier between hearing 
and deaf people. We discussed this 
topic with Bc.  Michal Hefty, establishing 
member of this association and director of 
the educational centre of finger language 
which educates not only the deaf and 
hearing handicapped but also hearing 
people interested in languages and apart 
from spoken language eager to learn and 
communicate in the finger language. 
Will you tell us anything about yourself?
 I  graduated at the Drama Faculty, Janacek 
Academy of Music and Performing Arts in 
Brno, majoring in Educational Drama for the 
Deaf and I have continued in my study at the 
same department to attain the MA degree. 
I am active in Bratislava where together with 
Mgr. Angela Hefty, PhD. and BcA.  Ivica Tichá 
we have established an educational finger 
language educational centre.
Why do you think learning finger language 
is useful also for hearing people?
Our centre offers finger language courses for 
all who want to learn another foreign language 
made up of hands movement and face mime, 
understand the deaf and their thoughts and 
get to know their lives. We have created a direct 
teaching method – without translation from the 
spoken Slovak language - and it has proved to 
be effective. The course participants are taught 
by deaf lecturers. Every one who once becomes 
the user of the finger language realizes that the 
finger language is rich and equal to the spoken 
language and thank to the finger language it 
is possible to perceive people and the world 
around in their full scale.
What kind of courses does your centre offer?
We offer various kinds of courses: one-to-one, 
group, but also courses at companies and 
institutions and intensive summer courses.

The 11th Month of Children‘s Art 
Creation
(page 13-14)

More than five thousand handicapped 
children from all parts of Slovakia have 
joined the 11th annual art competition 
of professor Karol Ondreička Month of 
Children‘s Art Creation. The ceremonial 
announcement of winners was traditionally 
held in Bratislava Primacial Palace on 24 
November. The exhibition of winning 
works will last here until January 2010. 
The art competition is organized for the sake 
of support and personality development of 
handicapped children, youngsters and young 
adults. These often severely handicapped 
and disadvantaged young people - under the 
right guidance of their devoted teachers and 
care takers – could bring into their works a lot 
of creativity and feeling. Their participation 
in the competition meant a  further step into 
integration in social life. The competition 
challenged also pedagogues into further 
work with the handicapped. Many of them 
accompanied their pupils to Bratislava even 
from remote parts of Slovakia and shared 
their joy of success. But some of the teachers 
had to come on their own and accepted their 
pupils‘ prizes because many children were 
stricken by the flu epidemic. The event was 
organized, as in previous years, by the charity 
association Korytnačka, a member of the Slovak 
Humanitarian Council, in the cooperation 
with the SPP Foundation, Slovak Paralympic 
Committee and under auspices of mayor of 
the Slovak capital city Andrej Ďurkovský who 
in person cordially invited young competition 
winners from all parts of Slovakia. The themes 
of the competition are changed every year. 
This time the infants could explore seven 
themes: Christmas being within sight; Life in 
a fairy tale; Dragoons in fairy tales; Bratislava – 
our capital city; Dinosaurs and other animals; 
Mascot of the Winter Paralympics, Vancouver, 
2010; Postage stamp. This year the Paralympic 
Committee representatives selected the 
winning mascot (a running little reindeer) who 
will travel next year together with the Slovak 
paralympic athletes to Vancouver, Canada. 
The inauguration of the mascot was held on 9 
December.

* One of the Slovak Humanitarian Council active 
members is the Marfan Syndrome Association. 
People born with this syndrome suffer from 
various serious impairments. Frequent and 
the most risky are the cardiovascular system 
problems. But Slovak doctors complaisantly 
cooperate with the Marfan Syndrome 
Association, participate in their events 
 and share their experience. Our Supplement 
deals with the latest meeting of this association‘s 
members.
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   Spoločnoť Kávomaty poskytuje komplexné služby v ob-
lasti občerstvenia prostredníctvom nápojových automa-
tov, kusových automatov, kávovarov a výrobníkov sódy. 
Široká sortimentná škála automatov ponúkaných našou 
spoločnosťou poskytuje možnosť výberu automatu na 
akékoľvek miesto, a to od kancelárskych priestorov až po 
veľké výrobné podniky. 

   Z nášho sortimentu nápojových automatov vyberáme 
tri typy, ktoré sú ideálne pre kancelárie, administratívne 
priestory a domácnosti: Barista, XX O.C., Stradivari lusso. 
   Vybraté typy automatov dokážu dotvoriť image Vašich 
priestorov a poskytnúť lahodný nápoj kedykoľvek naň bu-
dete mať chuť.

   Stradivari Lusso: pákový presso stroj s unikátnym desig-
nom Vám pripraví skvelé presso jedinečným spôsobom.
   Barista: Nápojový automat s výberom z ôsmich druhov 
nápojov vynikne svojím designom na každom mieste.
   XX O.C.: Nápojový automat s výberom šiestich druhov 
nápojov Vás prekvapí svojou rýchlosťou a spoľahlivosťou.

   Sieťou ôsmich pobočiek splníme každú Vašu požiadavku 
expresne rýchlo a spoľahlivo. 
  Certifikát kvality ISO 9001:2000  potvrdzuje dlhoročnú
  prax pre oblasť predaja, technického servisu, prevádz-
      kovania a distribúcie surovín.

www.kavomaty.sk

Barista

Stradivari Lusso

XX O. C.


