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Štát vás potrebuje

Významný míľnik

Už ich adoptovali
Príloha:
Pravda a klamstvá o potravinách

Záchrana

Aj málo je veľa

Mnohí z nás isto poznajú
bájku starodávneho gréckeho bájkara Ezopa, ktorá má
ľuďom čo povedať aj dnes.
Preto nezaškodí oprášiť jeden
starý Ezopov príbeh o smädnej vrane, ktorá krúžila nad
púšťou a z posledných síl hľadala vodu. V slnečnej páľave
postupne zoslabla, klesla na
Margita Škrabálková
zem a ocitla sa blízko smrti,
keď tu zrazu zbadala starý krčah, na dne ktorého zacítila vodu, na ktorú ale zobákom nedočiahla. A tak vzala
do zobáka kamienok a pustila ho do džbánku. Potom
doň pustila ďalšie kamienky a tak sa trochu vody dostalo až na vrch džbánku. Vrana sa konečne napila a tak
si zachránila život. Núdza naučí ako zviera, tak aj človeka, ako si poradiť. Tu však Ezop končí s poučením, lebo,
po tom, ako sa vrana napila, priplazil sa ku krčahu aj
smädný had a ten sa snažil do krčahu vliezť, ale len oblízal vlhký kameň a napiť vody sa už nemohol.
Tento príbeh tak trochu pripomína dnešnú situáciu,
v ktorej sa jedna vysmädnutá skupina dostala ku džbánu s trochou vody, ktorej tam bolo síce málo, ale aj to
stačilo na to, aby nezanikla. Ale, keď sa z toho istého
džbánu chcela napiť ďašia skupina, vody už bolo tak
málo, že sa napiť nedalo. A tak prosili dobrodincov, aby
im nechávali v starých džbánoch aspoň dve percentá vody. Vody však bolo nedostatok a dobrodinci boli
prinútení všetkým trpiacim smädom nechávať najviac
poldruha percenta vody. Ktovie, čo by na to dnes povedal Ezop, keby žil. Hádam by znova zopakoval to isté
poučenie, že zvieratá i ľudia si v núdzi napokon predsa
len poradia. Ako? Možno si spomenú na známe príslovie: kto prv príde, ten prv melie alebo: kto neskoro chodí,
sám sebe škodí. Keďže sa dobrodinci nemôžu spoliehať
na to, či vysmädnutí budú alebo nebudú rešpektovať
vekmi potvrdené ľudové múdrosti, rozhodli sa pomáhať im darcovskými „esemeskami“ a najnovšie aj podujatím vianoce v lete. Dodajme že tí, ktorí z darcovských
sms správ ani z vianoc v lete nemajú nič, aspoň neprestávajú veriť, že nádej zomiera posledná.

Slovenský Červený kríž organizuje každý rok verejnú zbierku. Uskutočnil ju aj tento rok, ale prvý nraz
v budove Galéria EUROVEA na Pribinovej 8, ktorá je
novou súčasťou modernej mestskej štvrte a „ohniskom“ spoločenského života v jedinečnej lokalite blízko historického centra Bratislavy. Tam sme boli 3. až
15. mája svedkami aj sympatickej putovnej výstavy
s názvom „Aj málo je veľa“. Vznikla pri príležitosti
Svetového dňa Červeného kríža a kampane SČK s verejnou zierkou.
Od 1. mája do
30. júna 2013
tak obyvatelia Slovenska
prispievali do
zbierky
Slovenskému Červenému krížu
dobrovoľnými príspevkami. Verejná zbierka sa konala v 38 mestách, tam, kde sídlia územné spolky SČK,
a to prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach miest
a tiež priamymi príspevkami na účet. Cieľom zbierky bolo vyzbierať peniaze predovšetkým na sociálnu
pomoc a prvú pomoc, aj zdravotnú výchovu obyvateľsva.

Výstva dokumentovala bohatú činnosť SČK,
partnera Slovenskej humanitnej rady. Pozostávala
zo série vizuálov a fotografií s príbehmi sociálnej, humanitnej i prvej pomoci. Výborne a presvedčivo upozorňvala návštevníkov, že aj malá pomoc je dôležitá. Autentické zábery zo života SČK s fotografiami renomovaného slovenského fotografa Martina Črepa preukázali mnoho príkladov ľudskosti, solidarity
a spolupatričnosti občanov Slovenskej republiky.
(mš)
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Novoročné slovo prezidenta Slovenskej republiky dobrovoľníkom:

Štát vás potrebuje
Prezident SR, Ivan Gašparovič
sa 23. januára tohto roku už tradične opäť stretol v Prezidentskom paláci s predstaviteľmi a zástupcami členských organizácií Slovenskej humanitnej rady.
„Za dvadsať rokov existencie Slovenskej
republiky dobrovoľníci ukázali, že ich pomoc potrebujú nielen postihnutí a núdzni,
ale aj štát“, vyhlásil prezident SR, I. Gašparovič, vo svojom príhovore k predstaviteľom členských organizácií a členom Predsedníctva Slovenskej humanitnej rady
(SHR). „Keď štát na niečo zabudne, nahrádzate to vy vašou dobrotou, vaším vnímaním prostredia, v ktorom ste zodpovednosťou za svet, v ktorom žijeme“, vyslovil sa ďalej prezident SR na adresu tých, ktorí pomáhajú chorým a postihnutým. Aj keď
na Slovensku platia niektoré zákony, ktoré majú vyrovnávať rozdiely medzi ľuďmi,
podľa Gašparoviča je vzácne, že tí, ktorí nezištne pomáhajú druhým, ich vlastne nepotrebujú. „Robia to z vlastného presvedčenia, z citu, ľudskosti. To je to, čo nám
v spoločnosti často chýba“, dodal. Prezident SR, aj s manželkou poďakovali dobrovoľníkom za ich prácu.
„Viem, čo to je, sama sa venujem práci na pomoc druhým. Je to náročné, ťažké, ale krásne“, povedala prvá dáma, Silvia Gašparovičová. Prezidentovi a
všetkým prítomným zaspieval dve piesne nevidiaci spevák Marián Bango, ktorý spolu s manželkou Alexandrou zároveň zastupoval Občianske združenie
Ambrelo.
Slovenská humanitná rada združuje vyše 168 organizácií, ktoré sa venujú charite a rôznym sociálnym problé-

Zástupcovia členských organizácií SHR sa aj tentoraz 23. januára tohto roku zo
stretnutia s prezidentom Ivanom Gašparovičom a prvou dámou SR Silviou Gašparovičovou veľmi tešili.
mom. „Hlavne v tomto období, keď je kríza,
pomáhame našim organizáciám pri právnych a sociálnych zmenách zákonov, čiastočne aj materiálne, hlavne zdravotnými
a sociálnymi pomôckami, ktoré dovážame
zo Švédska“, zdôraznil vo svojm príhovore prezident SHR, Ivan Sýkora a dodal,
že v charitatívnych organizáciách často pôsobia aj postihnutí ľudia, ktorí sami
potrebujú pomoc, dokážu však natoľko zmobilizovať svoje sily, že sú užitoční a pomáhajú iným, ktorí pomoc potrebujú najviac.
(mš)
Snímky: autorka

Marián Bango, nevidiaci spevák.
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31. máj Svetový deň bez tabaku

Významný míľnik
Svetový deň bez tabaku, ktorý pripadá každý rok na 31. máj, bol tentoraz výnimočným míľnikom. 0rganizácie, ktoré sa venujú prevencii a boju
proti fajčeniu na Slovensku, svoje aktivity predstavili spoločne počas posledného májového týždňa. Spojovacou líniou ich aktivít bola aj tohto roku
kampaň Európskej komisie: Exfajčiari sú nezastaviteľní a jej jedinečný nástroj iCoach.
Mnoho fajčiarov v EÚ používa ako
pomoc pri odvykaní sa od fajčenia nástroj iCoach. Je to online nástroj vytvorený pre túto kampaň, ktorý poskytuje na
mieru vytvorenú podporu v procese odvykania sa od fajčenia prostredníctvom
e-mailov a mobilnej aplikácie, a to v každom z 22 oficiálnych jazykov EÚ. Ďalším
veľkým úspechom pre Európsku komisiu
v snahe o Európu bez cigaretového dymu
je iniciatíva „Odvykni si od fajčenia s FC
Barcelona“. Od jej otvorenia v decembri 2012 táto iniciatíva pritiahla 72 000 futbalových fanúšikov, ktorí sa snažia skoncovať s fajčením pod dohľadom hráčov,
trénerov a zamestnancov FC Barcelona.
Cieľom je dosiahnuť, aby 99 000 fanúšikov skoncovalo s fajčením. To je presne
počet, ktorý predstavuje ex-fajčiarmi do
posledného miesta zaplnený štadión FC
Barcelona Camp Nou.
Zastúpenie Európskej komisie (EK) na
Slovensku v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Úradom verejného zdravotníctva

Na obrázku v strede je Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR, pri
ňom vľavo MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie, v strede vpravo je PhDr. Róbert Ochaba, ÚVZ SR na Slovensku a na okraji
vpravo je MUDr. Daniel Paulovič, pneumológ. Na ľavom okraji je Michal Ivanička, koordinátor kampane.
SR (ÚVZ), Ligou proti rakovine a Slovenskou lekárskou spoločnosťou spoločne
predstavilo svoje aktivity počas posledného májového týždňa, ktoré vyvrcholili
na Svetový deň bez tabaku.
„Tohtoročný Svetový deň bez tabaku sa
nesie v znamení zákazu reklamy na tabakové výrobky, ich propagácie a sponzorstva“, uviedla MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a dodala: „V tomto smere má Slovensko pomerne
silnú legislatívu, ale jej dodržiavanie treba
viac a systematicky kontrolovať. Obchodníci s tabakom hľadajú možnosti tzv. skrytej reklamy, ktorá je často cielená na mládež.
Bohužiaľ, práve v tejto vekovej kategórii počet aktívnych fajčiarov v ostatných rokoch
výrazne vzrástol aj na Slovensku, hoci v dospelej populácii došlo k poklesu počtu aktívnych fajčiarov“.

Aktivity počas týždňa
Symbolickým „výkopom“ na začiatku
celého týždňa aktivít bola športová udalosť. Dňa 25. mája 2013 podvečer nastúpili proti sebe v exhibičnom futbalovom
zápase na ihrisku na Drieňovej ulici v Bratislave „Starí páni Interu“ versus „Bojovníci proti fajčeniu“. Bývalí aktívni futbalisti takto spoločne s lekármi a zdravotníkmi podporili kampaň Exfajčiari sú neza-

4

staviteľní. O čosi neskôr, 29. mája, kampaň
podporili prostredníctvom športu aj bratislavskí stredoškoláci na 5. ročníku futbalového turnaja stredných odborných škôl
a víťazom odovzdal ceny prezident Únie
ligových klubov, Dušan Tittel.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR v rámci celého týždňa realizovali rozličné preventívne a edukačné aktivity zamerané na odvykanie od fajčenia v 36 regiónoch, kde majú svoje zastúpenie. „Počnúc Dňami otvorených dverí v
poradenských centrách ochrany a podpory zdravia – v poradniach zdravia, cez špecializované Dni zdravia v rôznych firmách,
prednášky v školách, až po merania hladiny
oxidu uhoľnatého vo vydýchnutom vzduchu, krvného tlaku, či spirometrie na železničných a autobusových staniciach“, opísal
plánované aktivity PhDr. Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR.
Liga proti rakovine (LPR), slovenská
nezisková organizácia, kladie v dôraz na
osvetovú komunikáciu o rizikových faktoroch ovplyvňujúcich vznik onkologických ochorení, potrebu prevencie a návštevy lekára pri zistení podozrivých príznakov ochorenia v dôsledku fajčenia.
Počas celého roka organizuje edukačné
prednášky pre študentov základných a
stredných škôl (na témy fajčenie a zdravý životný štýl), poradňu zdravia, pro-

jekt Onkologickej výchovy na 70 školách
na Slovensku, workshopy pre študentov
a pedagógov, vydáva a bezplatne distribuuje edukačné a informačné brožúry,
zúčastňuje sa preventívnych akcií v rámci Dní zdravia.
„Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa konali 24. 5. a 29. 5. prednášky
pre stredoškolákov v Centre pomoci LPR na
Brestovej 6 v Bratislave na tému škodlivosti fajčenia a zdravého životného štýlu“, poznamenala Ing. Eva Kováčová, výkonná
riaditeľka LPR.
Zapojila sa aj Zdravotná poisťovňa
Dôvera prostredníctvom webovej stránky www.mojakrvnaskupina.sk a na Facebooku informovala počas celého týždňa darcov krvi o škodlivosti účinkov fajčenia na darovanie krvi. „Tento týždeň
chceme využiť na propagáciu zdravého životného štýlu najmä u darcov krvi. Mnohí
z nich určite nevedia, ako im škodí každá cigareta. Ochudobňuje fajčiara nielen o dôležité zložky v krvi, ale môže ju celkom znehodnotiť a jeho krv tak nebude vhodná pre
chorého pacienta“, uviedla Monika Šimunová, špecialistka pre styk s verejnosťou
Zdravotnej poisťovne Dôvera.
Uskutočnil sa aj tzv. Nezastaviteľný
vlak zdravia, ktorý smeroval 31. 5. do
Vrútok. Dňa 31. mája sa zainteresovaní
odborníci vydali vlakom z Bratislavy do
Vrútok v „nezastaviteľnom vlaku zdravia“.
Na Hlavnej stanici v Bratislave a železničnej stanici v Žiline boli odborní pracovníci Útvaru vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR merať hladiny oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu smokerlyzerom. Spirometriu na stanici v Bratislave zabezpečili lekári zo Slovenskej lekárskej spoločnosti. Priamo
v Nezastaviteľnom vlaku zdravia, ktorý
z Bratislavy vyrazil ráno pred 8. hodinou,
boli vyčlenené špeciálne kupé vo vozni
č. 4, v ktorom cestujúci absolvovali bezplatné vyšetrenia spirometrom zamerané
na stanovenie kapacity pľúc a zároveň im
bolo poskytnuté poradenstvo v boji proti fajčeniu.
Na väčšine železničných staníc, na
ktorých mal vlak zastávku, mali cestujúci možnosť podstúpiť vyšetrenie spirometrom, prípadne ďalšie merania, ktoré zabezpečovali odborní pracovníci príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Na železničnej stanici
Vrútky mali záujemcovia možnosť poradiť sa s medikmi z Jeséniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorých pravidelné pora-

denstvo organizuje Liga proti rakovine a
tiež pracovníci Centra pomoci Ligy proti rakovine. Okrem poradenstva zabezpečili i meranie hladiny oxidu uholnatého
vo vydychovanom vzduchu smokerlyzerom. Podobne aj v ďalších mestách, kde
mali regionálne úrady verejného zdravotníctva svoje zastúpenie.
Široká verejnosť sa tak oboznámila s
kampaňou Exfajčiari sú nezastaviteľní. Informácie sú dostupné aj na internete, na stránke www.exsmokers.eu, ktorá s jedinečným prístupom kladie dôraz
na pozitívne prínosy skoncovania s fajčením a poukazuje na inšpiratívne úspechy bývalých fajčiarov. Cieľovou skupinou kampane je 28 miliónov fajčiarov v
EÚ, ktorí majú od 25 do 34 rokov. Jej hlavným a osvedčeným nástrojom je inovatívna digitálna zdravotná platforma iCoach. Je to bezplatná aplikácia, ktorá pomáha individuálne všetkým, ktorí sa rozhodnú prestať fajčiť.
„Sme veľmi radi, že táto celoeurópska iniciatíva spojila odborníkov v boji proti fajčeniu tak, že svoje aktivity skoordinovali a spoločne ťahajú za jeden povraz. Slovensko je v tejto kampani dlhodobo úspešnou
krajinou s pozitívnymi výsledkami. V počte registrácií do iCoachu sme na tom lepšie
ako napríklad, susedné Rakúsko, ale aj Írsko,
Dánsko či Fínsko“, zdôraznil vedúci Zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek.
Kampaň Exfajčiri sú nezastaviteľní
vstúpila do tohto – 3. ročníka – s veľmi
sľubnými výsledkami. Na platformu iCoach sa zaregistrovalo prostredníctvom
www.exsmokers.eu až 380 819 ľudí

z celej Európy (údaje sú z apríla 2013).
V súčasnosti ich však je už oveľa viac.
„S ohľadom na počet fajčiarov v krajine
je percentuálne zapojenie sa Slovákov dokonca dvakrát vyššie ako v Českej republike alebo
vo Veľkej Británii, 3,5-krát vyššie, než v Poľsku,
6-krát vyššie, než vo Francúzsku a 3-krát vyššie
ako je priemerný podiel zapojenosti v krajinách
EÚ“, zdôraznil Michal Ivanička, koordinátor
kampane Exfajčiari sú nezastaviteľní v SR.
Platforma iCoach funguje tak, že analyzuje fajčiarske návyky svojich používateľov a poskytuje im individuálnu podporu a
poradenstvo na každodennej báze cez internet. Významným poznatkom získaným
od používateľov iCoachu je, že priemernému fajčiarovi chýba potrebná sebaistota na to, aby sa mu podarilo úspešne prestať fajčiť, čo ešte viac potvrdzuje hodnotu tejto inovatívnej a motivačnej kampane. Podrobnejšie informácie možo získať
na http://www.exsmokers.eu, ako aj na
portáli Európskej únie o verejnom zdraví:
http://health.europa.eu, ako i na internetovej adrese Európskej komisie o verejnom zdraví: http://ec.europa.eu/health/
tobacco/policy/index_sk.htm. Svetový deň bez tabaku priťahuje globálnu pozornosť k zdravotným rizikám spojeným
s používaním tabaku a predstavuje účinné spôsoby na zníženie spotreby tabaku.
Tabak celosvetovo zabíja každý rok takmer
6 miliónov ľudí, pričom 600 000 z nich sú
nefajčiari, ktorí zomierajú kvôli vdychovaniu cigaretového dymu. V Európe je každoročne tabak zodpovedný za 700 úmrtí.
Andrea Devánová,
snímky: autorka

V nových priestoroch bratislavského Letiska M. R. Štefánika si mohli cestujúci bezplatne nechať zmerať oxid uhoľnatý vo vydychovanom vzduchu a získať
rady, ako prestať fajčiť. Už od 28. júna t.r. je počas leta cestujúcim k dispozícii
na leteckej trase Bratislava – Split aj tzv. Informačná karta spoločnosti Danube
Wings v rámci podujatia Leťte s nami za novým životom bez tabaku slúžiaca na
odvykanie od fajčenia.
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Projekty a služby poskytované onkologickým pacientom LPR SR hradí z výnosu zbierky

Deň narcisov už 17. raz
Vďaka výnosu Dňa narcisov aj
tohto roku Liga proti rakovine môže
realizovať projekty pre onkopacientov, vzdelávanie a prevenciu, podporuje klinické a výskumné projekty, nemocničné a zdravotnícke zariadenia, hospice a pacientské združenia. Všetky projekty a služby poskytované onkologickým pacientom
uhrádza z výnosu tejto zbierky.
Počas 17. ročníka Dňa narcisov, ktorý sa uskutočnil 12. apríla, sa vyzbieralo
889 923,10 eur. Úctyhodnú sumu, pozostávajúcu z dobrovoľných príspevkov od verejnosti v rámci jediného dňa
verejno-prospešnej finančnej zbierky,
oznámila Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine (LPR) a dodala: „Nie je to rekord, ako to bolo minulý rok,
napriek tomu sme nesmierne vďační. Naším cieľom nie je každý rok lámať rekordy.
Našim cieľom je, aby aspoň jeden jediný
deň v roku sa ľudia zomkli vo viere, že pomáhať sa má a pomoc v akejkoľvek forme
je potrebná“, komentovala hrubý výnos
zbierky výkonná riaditeľka LPR SR.
„Tešíme sa, že napriek všetkým faktom, ktoré sa počas Dňa narcisov udiali, či už to bolo počasie, zhoršená ekonomická situácia, ale v neposlednom rade
mnohé občianske združenia ponúkajúce narcis, ale nie ten náš, napriek tomu je
ten výnos krásny“, povedala ďalej E. Kováčová s tým, že výsledok zbierky ešte nie

je konečný. Navýšia ho konečné sumy
od mobilných operátorov po zúčtovaní všetkých uhradených faktúr. Tento
rok vyzbierali dobrovoľníci do pokladničiek 863 492,65 eura, v rámci mobilnej SMS zbierky na číslo 848 prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 23 590 eur. (Presná konečná suma zbierky v rámci SMS bude
známa o niekoľko mesiacov). Priamo
na účet Dňa narcisov bolo zaslaných
2 840,45 eura.
Čistý výnos zbierky predstavuje sumu 830 321,23 eura. Na materiálne, organizačné a prezentačné zabezpečenie zbierky bolo vynaložených
210 701,87 eur (kvety narcisu, identifikátory pre dobrovoľníkov, mediálna
prezentácia zbierky). Časť nákladov
uhradili, podľa slov E. Kováčovej priamym finančným príspevkom početní
partneri LPR. „Tým umožnili maximalizovať čistý výnos, ako aj to, že náklady na
zbierku boli iba 59 601,87 eur, čo predstavuje 6,7 percenta“.
Z výnosu Dňa narcisov LPR realizuje
a financuje mnohé projekty a programy
pre onkologických pacientov, vzdelávanie a prevenciu, podporuje klinické a
výskumné projekty, grantovou formou i
nemocničné a zdravotnícke zariadenia,
hospice či menšie pacientske združenia.
Podľa predbežného rozhodnutia Generálnej rady LPR tento rok pod-

Študentky – dobrovoľníčky Ligy proti rakovine počas zbierky
Dňa narcisov – 12. apríla 2013.
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porí medicínske a výskumné projekty, medicínske služby a hospicovú starostlivosť sumou 303 220 eur, psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny hodnotou 238 400 eur, projekty a programy smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva sumou
223 981,23 eura. Na zabezpečenie regionálnych potrieb a podporu pacientov v organizačných zložkách LPR SR je
určených 64 720 eur.
Počas Dňa narcisov sa, ako sme naznačili, stala závažná, poľutovania hodná udalosť. Ako informovala prezidentka LPR, Eva Siracká, v mestských uliciach sa počas Dňa narcisov objavili aj
iní dobrovoľníci, síce ozdobení kvietkom narcisu, ktorí ale s Ligou proti rakovine nemali nič spoločné. Mnohí ľudia im však s dôverou prispeli svojimi
eurami netušiaciac, že neprispeli Lige
proti rakovine, ale niekomu inému.
Liga proti rakovine následne o tejto
skutočnosti informovala Ministerstvo
vnútra SR, ktoré do budúcnosti nevylučujuje opatrenia týkajúce sa pouličných zbierok.
Presné rozdelenie nazbieraných
peňazí do jednotlivých oblastí podpory projektov LPR nájdu záujemcovia na
webovej stránke www.lpr.sk.
(mš)
Snímky: LPR

Na snímke vľavo prezidentka LPR Eva Siracká a vedľa
nej Eva Kováčová, výkonná riaditeľka LPR.

Príbeh hemofílie vytvorený spolu s deťmi
Dňa 14. februára tohto roku sa v
priestoroch Slovenskej národnej galérie – v kaviarni Berlinka uskutočnilo
slávnostné odkrytie novej unikátnej
knihy slovenského básnika a spisovateľa, Daniela Heviera s názvom KR.V.,
alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória. Prvú knihu s tematikou hemofílie
(vrodeného nevyliečiteľného ochorenia zrážanlivosti krvi) spisovateľ vytvoril spolu s deťmi s touto diagnózou, ktoré knihu aj ilustrovali.
„Krst“ tejto knihy sa uskutočnil za účasti nielen autora, ale aj detí – spoluautorov.
Odbornú stránku ochorenia ľudí trpiacich
hemofíou priblížila Doc. Angelika Bátorová, riaditeľka Národného hemofilického centra a primárka Kliniky hematológie
a transfuziológie, ktorej hlavným zameraním je práve liečba hemofílie a vrodených porúch krvácavosti. Krst knihy podporil aj kurátor výstavy Krv – Dušan Buran. (Výstava Krv sa totiž v tom čase konala v Slovenskej národnej galérii – len o poschodie vyššie nad kaviarňou Berlinka). Na
podujatí nechýbala ani autogramiáda.

Roadshow s knihou
Po úspečnm krste nasledovala veľká
séria besied s Danielom Hevierom o jeho
najnovšej knihe KR.V., alebo krajina V, čiže
kráľovná Viktoria, s ktoru putoval takmer
dvomi tretinami územia Slovenska. Doteraz sa na týchto besedách zúčastnilo
približne 1350 detí z 19 škôl. Predpokla-

Básnik D. Hevier pri predstavení svojej knihy KR.V., alebo Krajina V. v Berlinke, na tvorbe ktorej sa podieľali aj
deti choré na heméofíliu. Na obrázku
pri ňom vľavo je Doc. MUDr. A. Bátorová, riaditeľka Národného hemofilického centra a pri nej vpravo J. Janovec,
predseda Slovenského hemofilického
združenia. Vpravo je zástupkyňa farmaceutickej spoločnosti Bayer, L. Zemanová.

dáme, že do skončenia projektu navštívilo stretnutia asi 2050 detí. Besedy začali
v Bratislave a prešli mestá a obce Rohožník, Ilavu, Bolešov, Trenčín, Prievidzu, Topoľčany, Partizánske, Gbelce či Turčianske Teplice. Na rade bolo 7 miest na východe Slovenska Levoča, Prešov, Vranov,
Košice, Humenné, Snina, Bertotovce, kde
sa besedy uskutočnili v týždni od 20. do
25. mája.
Putovný projekt bol spojený nielen s
literárnymi besedami s autorom o tom ako
vzniká kniha, ale aj s osvetou o tom, aké
úlohy má krv pulzujúca v tele. Autori projektu spoločnosť Bayer a Slovenské hemofilické združenie tak zároveň prispeli k zvýšeniu informovanosti o vzácnom
ochorení hemofilií a venovali sa aj takým
témam ako sú šikanovanie „iných“ detí na
školách, či priateľstvo a vzťahy medzi deťmi a dospelými. Kniha bola vydaná vo vydavateľstve Trio Publishing vo februári
2013.
Besedy boli spojené s možnosťou
predaja knihy, ktorú si bolo možné kúpiť
za špeciálnu cenu 5,50 eura (v predaji je jej
cena 7,90 eura). Dodajme, že sa už pripavue aj jej druhé vydanie v náklade 700 výtlačkov.
Všetky školy sa zároveň zapájajú do
ankety, ktorej cieľom je zistiť, aký je postoj
detí ku knihám a čítaniu a ktoré knihy sa tešia najväčšiemu záujmu.
Margita Škrabálková
Snímka: autorka

Všimli sme si

Zaostrujú na seniorov
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska realizuje projekt, zameraný na zvýšenie kvality života seniorov.
Jeho cieľ je odvážny: dokázať, že zrakové problémy seniorov nemusia byť
nevyhnutnosťou.
„Na Slovensku žije viac ako 900 tisíc
seniorov, pričom až 60 % z nich má problémy so zrakom. Hoci nie všetci sú ťažko
slabozrakí či nevidiaci, môžu mať problém
prečítať si noviny, postarať sa o domácnosť či venovať sa svojim záujmom. Pritom často stačia vhodné optické a kompenzačné pomôcky, alebo nenáročné
úpravy prostredia“, hovorí Branislav Mamojka, predseda ÚNSS. Cieľovou skupinou sú starší ľudia, ktorých kvalita zraku

sa postupne zhoršuje, ako aj pracovníkov
domovov sociálnych služieb a klubov dôchodcov, ktorí sa stretávajú s potrebami
a obmedzeniami svojich klientov. Zmyslom projektu je vytvoriť nový spôsob práce so seniormi, ktorým sa postupne môže
zhoršovať zrak. Okrem toho sa budú realizovať orientačné vyšetrenia zraku, zamerané na zrakovú ostrosť do blízka a do
diaľky, test zorného poľa, funkciu sietnice a centrálneho videnia, ktorého poruchu môže spôsobiť aj vekom podmienená degenerácia makuly. Na to poslúžia tzv.
diagnostické listy navodzujúce rôzne situácie, na základe ktorých je možné s vysokou pravdepodobnosťou usúdiť, či človek
má zrakové problémy alebo nie. Násled-
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ne budú môcť zamestnanci domovov seniorov odporučiť svojim klientom odbornú pomoc. Diagnostické listy sa používajú
i v Holandsku, Švédsku či v Dánsku. Projekt
má niekoľko fáz, prvá z nich – seminár pre
odborných zamestnancov a dobrovoľníkov ÚNSS – bola realizovaná 22. marca.
Súčasťou školenia bola prednáška MUDr.
Alexandry Kellnerovej z Nemocnice
sv. Michala o degenerácii makuly a príbuzných diagnózach. Vyškolení zamestnanci
a dobrovoľníci budú vzdelávať pracovníkov domovov a klubov seniorov na celom
Slovensku – vo všetkých krajoch prostredníctvom krajských odborných pracovníkov ÚNSS. Projekt sa uskutočňuje s podporou spoločnosti Bayer. 
(re)

Smiech – najlacnejší liek
Piaty máj je Medzinarodný deň
smiechu a Občianske združenie Červený nos, ktoré sa snaží rozdávať
úsmev a smiech tým, ktori to najviac potrebujú, pri tejto príležitosti
pripravilo príspevok týkajuci sa pozitivnych účinkov smiechu na rôzne
oblasti ľudského života. Možno vám
dnes nie je práve do smiechu. Napriek tomu sa premôžte a usmejte sa,
veď s úsmevom na tvári ide všetko
lepšie. Neveríte?

Smiech proti stresu
Ako je možné zvládnuť ťažké stresové situácie? Ľudia so zmyslom pre humor
dokážu zvládať záťažové situácie v živote ľahšie, pretože sa na ne pozerajú z optimistického uhla. Psychológovia považujú humor za spôsob, ako sa vyrovnávať s
každodennými problémami. Pomáha vytvárať a udržiavať si dobrú duševnú pohodu. Tým, že znižuje hladinu stresového
hormónu znižuje aj stres.

Smiech pre úspech
Usmievať sa vieme od malička. Už
dvojtýždňové dieťa sa dokáže usmievať.

Dobre naladení ľudia sú výkonnejší v práci, kreatívnejší a aj komunikatívnejší. Veselí ľudia nachádzajú ľahšie riešenia problémov. Smiech zároveň zlepšuje pamäť,
pretože smiechom sa prepájajú určité
nervové centrá.

Smiech pre lásku
Smiech v kolektíve upevňuje sociálne putá medzi ľuďmi. Utužuje nielen
priateľstvo, ale aj manželstvo. Je odrazom
priaznivejšieho pohľadu na svet, usmiaty sa cítime lepšie. A keď sa dobre cítime,
sme viac otvorení aj novým láskam.

Smiech pre krásu
S úsmevom na tvári budete vyzerať
mladšie a zároveň príťažlivejšie. Úsmev je
teda skvelou taktikou, ktorá vám iste zaručí viac pozvaní na rande než zamračená tvár. Navyše, vďaka smiechu z vás
bude sršať pozitívna energia a budete sa
cítiť sebavedomejšie.

Smiech pre radosť zo života
V západnej Európe sa v 90. rokoch začala rozširovať idea zakladania tzv. klubov
smiechu podľa indického vzoru. Organizovali sa semináre smiechu, kongresy,
dokonca sa začal sláviť Svetový deň smiechu, ktorý tento rok pripadá na 5. máj. Tí,
čo sa vedome smejú, udržiavajú svoj or-

ganizmus v stave veselosti a lepšie dokážu vtip a zábavu zaradiť do každodenného života.

Smiech pre zdravie
Smiech dokonca posilňuje imunitu.
Pri dobrej nálade vzrastá počet buniek,
ktoré ničia infekcie. Zároveň čistí pľúca,
keďže pri smiechu „vyrážate“ vzduch až
stokilometrovou rýchlosťou. Tiež uvoľňuje svalstvo a to pôsobí na spevnenie
chrbtice. Ďalším pozitívnym účinkom je
posilnenie srdca. Už po piatich minútach
smiechu sa zrýchli tep na 130 úderov za
minútu, ako keby ste 10 minút veslovali.

Smiech pre terapeutické účinky
Smiech je obzvlášť dôležitý pre ľudí,
ktorí sú chorí. Na Slovensku pôsobí občianske združenie Červený Nos Clowndoctors, jeho hlavným poslaním je podporovať psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáhať k zlepšeniu ich
celkového zdravotného stavu. Nedávna švajčiarska štúdia, ktorá bola realizovaná v rehabilitačnom centre Bad Häring
v Tirolsku preukázala, že zdravotní klauni uvoľňujú u malých i veľkých pacientov pocity, ktoré im dávajú nenahraditeľný pocit uznania a silu, ktorá je hlavne pri
dlhodobej liečbe nenahraditeľná.
„Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od
úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich
najbližší“, hovorí Mgr. Zuzana Ambro,
riaditeľka 0Z Červený nos – Clowndoctors na Slovensku. A dôkazom, že má
smiech, ktorý prinášajú zdravotní klauni skutočne zázračné účinky je až 664 tisíc veselších pacientov v jedenástich krajinách sveta ročne.
„Sme radi, že môžeme aj s pomocou
zdravotných klaunov liečiť nielen telesné,
ale hlavne tie duševné ťažkosti detí“, dodáva MUDr. Júlia Horáková, PhD., primárka Transplantačnej jednotky kmeňových
krvotvorných buniek v DFNsP v Bratislave.
Smejme sa preto nielen počas
svetového dňa smiechu, veď smiech
skutočne pomáha a robí náš život
krajším.
Mgr. Hana Némethová
Snímka: autorka
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Sociálna situácia rodín sa zhoršuje

Zbierka Jeden deň úsmevu pomôže
Na Slovensku je zhruba 110 detských domovov. Momentálne je ich
kapacita naplnená takmer na 96 percent, konštatoval 27. mája tohto roku
pri príležitosti otvorenia verejenej finančnej zbierky Spoločnosti priateľov
detí z detských domovov jej predseda,
Prof. MUDr. Jozef Mikloško.
„Stúpa počet ohrozených rodín na Slovensku, ohrozených detí. Stúpa počet rodín,
ktoré majú problém s bývaním, 42 percent
detí v domovoch je kvôli bývaniu. Stúpa rezignácia rodičov. Takmer polovica detí ide
do domovov s tým, že rodič už nevládze“,
zdôraznil Prof. J. Mikloško s tým, že riešenie zložitej situácie je v pôsobení vyššieho počtu terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí efektívne pomôžu ešte
viac konkrétnym rodinám v kríze, ak im
hrozí vyňatie ich dieťaťa a jeho následné
umiestnenie do zariadenia.
„Dlhodobo sa ukazuje, že 50 percent
detí by nemuselo byť v detskom domove,
ak by s ich rodinami niekto intenzívne pracoval“, doplnil J. Mikloško s tým, že spoločnosť Úsmev ako dar chce prostredníctvom zbierky pomôcť tiež aj rodinám
mladých dospelých, ktorí odišli z detských domov. Situáciu by podľa Mikloška
pomohlo zlepšiť aj vytváranie ďalších
centier pre obnovu rodiny a organizovanie rodinných konferencií či stretnutí príslušníkov širšej rodiny: „Je to spôsob, ako zapojiť celú širokú rodinu do sanácie dieťaťa, aby pomohla riešiť situácie, ktoré sú často neriešiteľné bežnými sociálnymi
metódami“.
Už 11.-krát preto vyšli dobrovoľníci spoločnosti Úsmev ako dar spolu so
študentmi stredných a vysokých škôl do
ulíc slovenských miest a verejnosť informovali aj o problémoch detí, ktoré prišli
o rodinnné zázemie. Sú to deti, ktoré sa s
traumou odlúčenia od svojich najbližších
vyrovnávajú často aj po celý život. Každodenne si musia vedieť poradiť s mnohými prekážkami, ktoré súvisia práve so stratou pôvodnej rodiny. Narážajú na celú
škálu materiálnych, psychických a sociálnych problémov: od citovej deprivácie a
nedostatku bezpečnej vzťahovej väzby,
neschopnosť nadväzovať plnohodnotné
vzťahy, až po problémy s integráciou do
spoločnosti.
Verejná finančná zbierka je jednen zo
spôsobov, ako zabezpečiť potrebné zdro-

Na obrázku Prof. Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti Úsmev ako dar, vľavo
PhDr. Katarína Minarovičová, sociálna pracovníčka ÚaD v Nitre, vpravo Mgr.
Viera Miklášová, riaditeľka Detského domova v Topoľčanoch.
je na pomoc týmto deťom. V posledných
rokoch totiž stúpol počet rozhodnutí o
predbežných opatreniach vyňatia detí z
ich rodín a ich umiestnenia do detských
zariadení.
Svedčia o tom, napríklad, aj nasledujce údaje :
Rok

Počet detí

2010

1 102

2011

1 162

2012

1 264

(Zdroj: http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr.html?page_id=77292)

Vzrástol aj počet detí v detských domovoch:
Rok

Počet detí

2010

4 423

2011

4 622

2012

4 701

(Zdroj: http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr.html?page_id=77292).

Kým vlani vyzbierali dobrovoľníci a študenti počas celoslovenskej verejnej zbierky 1 deň úsmevu 39 426, 23 eur,
tohto roku dosiahla vyzbieraná suma
...............eur.
„Vďaka podpore zo strany občanov sme
v roku 2012 mohli vrátiť do biologickej rodiny 10 detí, do rôznych typov náhradných ro-
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dín sme umiestnili 33 detí, pomohli sme 342
biologickým rodinám, v ktorých žije spolu 663 detí a pracovali sme s 285 rodinami,
ktoré sa uchádzajú o náhradné rodičovstvo.
Tiež sme pomohli 127 mladým dospelým po
odchode z detského domova a zorganizovali množstvo jednodňových i pobytových
podujatí pre deti z detských domovov,“ povedala Adriana Sisiková, koordinátorka
zbierky 1deň úsmevu.
„Zúčastnilo sa na nej okolo 2 500 dobrovoľníkov, študentov stredných aj vysokých
škôl. Boli označení červeným tričkom s logom spoločnosti Úsmev ako dar, preukazom, vybavení boli označenou pokladničkou,“ povedala pre TASR Adriana Sisiková,
koordinátorka zbierky, v ktorej dobrovoľní darcovia získali nálepky v tvare srdiečka. „Je symbolom spolupatričnosti darcov s
deťmi z detských domovov, ktoré vyrastajú
bez biologických rodičov,“ dodala koordinátorka zbierky.
Aj tohto roku sa zbierka konala na celom území Slovenska a trvala do 2. júna.
Ľudia môžu ideu „...aby každé
dieťa malo rodinu“ podporiť aj počas celého roku zaslaním ľubovoľnej
sumy na účet SPDDD Úsmev ako dar,
č.ú.: 4040 029 180/3100, alebo odoslaním
SMS správy v tvare DMS medzera USMEV
na číslo 877. Hodnota SMS je 2 Euro.
(mš)
snímky: autorka

Predstavujeme:

OKRAJ - Občianske združenie
V dnešnej dobe je aj pre bežného
človeka náročné získať a udržať si prácu. Ako má tento problém riešiť človek
bez strechy nad hlavou a navyše so
zdravotným hendikepom? Odpoveď
na túto ťažkú otázku dokáže poskytnúť OKRAJ, občianske združenie.
Cieľom tohto občianskeho združenia
je dať šancu na normálny život ľudom bez
domova so zdravotnym postihnutím. Už
vyše roka sa toto združenie snaží, aby aj
ľudia na okraji spoločnosti mali svoj klúč. V
chránenej dielni tohto združenia ľudia bez
domova našli prácu a uplatnenie, ale najma priestor na svoj rozvoj a šancu na lepsi
život. Na ďalšie otázky, ktoré čitateľom priblížia toto združenie sme dostali odpovede od Mgr. Zoltána Gajdoša, štatutárneho zástupcu tohto združenia.
Kedy vzniklo vaše občianske
združenie a aké sú jeho ciele?
V dnešnej dobe je aj pre bežného človeka náročné získať a udržať si prácu. Ak
má tento problém riešiť niekto bez vlastnej strechy nad hlavou a so zdravotným
hendikepom, je to ešte náročnejšie. Preto
v marci roku 2012 vzniklo OZ OKRAJ. Už
samotný názov napovedá, že združenie
svoje aktivity a úsilie smeruje k cieľovej
skupine, ktorá je „na okraji“. Hoci existuje pomerne široká sieť inštitúcií zameraných na pomoc ľuďom bez domova, nestretli sme sa s organizáciou, ktorá by sa
zameriavala na bezdomovcov so zdravotným postihnutím. Filozofiou združenia je
pomôcť cieľovej skupine vymaniť sa z nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom práce, ktorú ponúka. Namiesto príspevku, krátkodobej pomoci či daru, získajú ľudia bez domova trvalý pracovný
pomer, ktorý je, aj kvôli ich zdravotnému
postihnutiu, ťažko dosiahnuteľný.
Kde sídli vaša chránená dielňa?

V októbri minulého roku získalo OZ
OKRAJ štatút chráneného pracoviska dielne, ktorá sídli na Gercenovej 8/H v Petržalke. Priestory sme získali prostredníctvom verejnej súťaže od Mestskej časti
Bratislava-Petržalka. Zrenovovali sme ich,
zabezpečili bezbariérový prístup, zariadili potrebným vybavením, zaistili bezpečnosť a priestory zútulnili, aby sme našim
klientom poskytli nielen príjemné pracovné prostredie, ale aj pocit akéhosi útočiska
domova. V súčasnosti zamestnáva chránená dielňa dvoch klientov na polovičný
úväzok, no v blízkej budúcnosti plánuje
OKRAJ svoje kapacity rozšíriť o ďalšie jedno, prípadne dve miesta. Dielňa sa zameriava na tri druhy prác, aranžérske, textilné
a maľba na sklo, nevylučujeme ani keramické práce, ale až po rozšírení. Program
výroby je obyčajne zameraný tematicky
podľa nadchádzajúcich období a sviatkov.
Záujemci si tak od nás môžu zadovážiť
napríklad, od adventných vencov, ikeban,
cez svietniky, aj podstavce, rôzne darčekové predmety až po valentínske srdiečka či
vence k Sviatku všetkých svätých.
Ďalšou ponukou našej chránenej dielne je aj možnosť zadania zákazky na mieru alebo náhradné plnenie
pre inštitúcie s väčším počtom zamestnancov. Chránenú dielňu sme nezaložili kvôli tomu, aby sme mechanicky vyrábali. Práca je terapiou pre klientov, získajú pracovné návyky, disciplínu, osvoja
si nové zručnosti no najmä získajú pravidelný mesačný príjem, s ktorým ich naučíme aj hospodáriť a budú tak samostatnejší a schopnejší zaradiť sa späť do koľají
bežného života“, hovrieva náš koordinátor chránenej dielne, Terry Singh.
Aké ďalšie ciele má vaše občinaske združenie?
Ďalším hlavným cieľom občianskeho

združenia OKRAJ je vytvorenie komplexnej sociálnej služby, služby, ktorá spája
pracovnú príležitosť so vzdelávaním. Súbežne s prácou v chránenej dielni, budeme klientom poskytovať odborné poradenstvo: psychologické, sociálne, právne či ekonomické, prostredníctvom aktivít či workshopov a formou zážitku. Dlhodobým cieľom je vytvoriť pilotný model spolupráce s klientmi, ktorý bude zahŕňať ich komplexnú prípravu na opätovné začlenenie sa do spoločnosti.
Komu alebo čomu vďačíte za Vaše
doterajšie úspechy?
Za doterajšie úspechy vďačíme najmä podporeným projektom: „Prvý krok“
a projektu z programu podpory rozvoja
osobnosti – Nadácie SPP, „Šanca pre ľudí
na OKRAJi spoločnosti“ – Nadácie Orange, či prebiehajúcemu projektu, podporeného Medzinárodným ženským klubom Bratislava (IWC – International Women´s Club).
*
OKRAJ občianske združenie poskytuje možnosť zdravotne postihnutým ľuďom bez domova nielen zlepšiť svoju sociálnu situáciu, ale aj získať pocit užitočnosti, samostatnosti a sebadôvery, vrátiť
sa z „OKRAJa“ spoločnosti späť do bežného života. Preto aj motto nášho združenia znie „Aj ľudia bez domova by mali
mať svoj kľúč“ a na dosiahnutie tohto cieľa usilovne smerujeme.
Pripravila: Margita Škrbálková

Kontakty :
Mgr.Zoltan Gajdoš, štatutárny zástupca
Občianskeho združenia Okraj
e-adresa: www.ozokraj.sk
e-mail: ozokraj@ozokraj.sk
ozokraj@gmail.com
mobilný telefón: 0905 430 566

Z knižného pultu:

Rozvíjanie značky neziskovej organizácie
Publikáciu „Rozvíjanie značky neziskovej organizácie“ s podtitulkom
„Ako sa správnou komunikáciou zviditeľniť a získať zdroje na svoju prácu“ napísala americká autorka Sarah
Durham. Jej kniha vyšla v roku 2010 v
USA. Autorka založila v New Yorku aj
agentúru Big Duck, ktorá pracuje iba

s neziskovými organizáciami. Pomáha
im komunikovať s okolitým svetom,
presadiť sa v ňom a získať zdroje na
činnosť a rozvoj.
Táto kniha veľmi zaujala aj Ivana Ježíka,
predstaviteľa Neziskovej orgaizácie Voices,
ktorý ju prečítal, ako sám hovorí, „jedným
dychom“. Keďže neziskové organizácie
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a občianske združenia robia aj na Slovensku pre ľudí veľmi veľa dobrých vecí, ale
často nemajú na túto prácu dostatok zdrojov, I. Ježík získal licenciu na preklad uvedenej publikácie, ktorá vyšla vlani na Slovensku v slovenčine. Vydala ju Nezisková organizácia Voices. (Obrázok knihy sa nachádza
na poslednej, 12. strane Humanity).

Reportáž

Už ich adoptovali
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa 3. júna tohto roku uskutočnila
očakávaná, jedinečná „adopcia“ desiatich skvelých šteniat budúcich vodiacich psov - súrodencov – labradorov, ktorých mená sú: Izzi, Idan, Iffi,
Ilza, Imro, Indi, Inka, Iska, Ivor a Iwa .
Dňa 3. júna oslávili 7 mesiacov svojho života. Všetci sa narodili z jedného
vrhu americkej sučke a ich otcom je
vodiaci pes pochádzajúci tiež zo Spojených štátov amerických.
Hostiteľmi
milého
podujatia
v priestoroch 5-hviezdičkového hotela
Arcadia v Bratislave boli: Výcviková škola vodiacich psov, Lions Club Bratislava Pressburg a spoločnosť Bayer. Riaditeľka výcvikovej školy Jarmila Virágová
sa znova potešila prítomnosti svojich odchovancov a čo sa týka ich budúcnosti
zdôraznila, že ak sa z týchto desať psích
súrodencov len piati stanú vodiace psy,
bude to znamenať mimoriadne úspešný
vrh: „Za úspešnosť sa považuje hranica

MVDr. Jozef Talajka z Bratislavy zprial
ako novopečený adoptívny otec budúcemu vodiacemu psovi - fenke Iffi
do jej života hladký priebeh výcviku,
pretože, ako povedal: toto obdobie
je alebo bude pre ňu veľmi náročné
a ťažké a potom, keď sa skončí, spoja sa dva osudy - osud vodiaceho psíka a nevidiaceho.

Spoločnosť Bayer, ktorá v tomto roku
slávi 150. výročie svojho založenia,
pripravila psíkom aj tortu zo psích
dobrôt a nechýbali ani koláčiky – mufiny, na ktorých si psíky tiež pochutili.
40 percent, v tomto vrhu by na to stačili
štyria psi. Ak ich bude päť, budem veľmi
šťastná – bude to totiž znamenať neoceniteľnú pomoc piatim nevidiacim“.
Krstnými rodičmi tých šteniatok sa
stali veterinárni lekári a dve lekárky –
oftalmologičky: MUDr. Lucia Štúrová
a MUDr. Barbora Kostolná a veterinárni lekári: MVDr. Andrej Vajzer, MVDr.
Carmen Lietavová, MVDr. Jozef Talajka, MVDr. Janka Cíbová, MVDr. Iveta Matušková, ale aj produktová manažérka spoločnosti Bayer za oftalmológiu,
Lucia Gavulová. Adoptívni rodičia svoj
záväzok spečatili slávnostným pripnutím ohrúhlej známky s menom nádejného budúceho vodiaeho psíka na obojok
a úprimným želaním.
„Želám Iffi do jej života hladký priebeh
výcviku, pretože toto obdobie je alebo bude
pre ňu veľmi náročné a ťažké a potom, keď
sa skončí a spoja sa dva osudy - osud vodiaceho psíka a nevidiaceho, tak ako ona
do tohto vzťahu vloží svoje oči a svoju oddanosť, tak, aby v ňom získala lásku a priateľstvo na celý život.“ vyznal sa adoptívny
otec MVDr. Jozef Talajka z Bratislavy.
Potom odznelo ešte veľa dojímavých

slov adopítnych rodičov psíkov. Spojenie
„ľudských a zvieracích doktorov“ a spoločná adopcia je symbolikou silného puta
medzi nevidomým majiteľom a vodiacim psom. Práve spoločnosť Bayer, ktorá
v tomto roku slávi 150. výročia svojho založenia, pripravila psíkom aj zaujímavú tortu zo psích dobrôt a nechýbali ani koláčiky
– mufiny. Ukázalo sa, že psíky, hoci mali len
7 mesiacov, už vedeli, čo sa patrí a trpezlivo
čakali, kým ich ponúknu, nevrhli sa na maškrty, len sa uprenena ne v pohode dívali.
Dodajme, že v tomto období spoločnosť Bayer úspešne vstupuje aj do oblasti oftalmológie a disponuje tiež úspešnou divíziou Animal Health (Zdravie
zvierat) a teda, rozhodla sa podporiť tento náročný proces výchovy a výcviku
psov a pripravila psíkom úspešný štart
do ich náročnej, no veľmi ušľachtilej životnej misie po boku svojich nevidiacich
majiteľov. Ďalšie kroky životom všetkých
desiatich šteniat bude možné spoločne
sledovať i prostredníctvom facebookovej stránky, o ktorej sa istotne záujemci
včas dozvedia.
Margita Škrbálková,
snímky: autorka

Priateľsky, s úprimnou radosťou v
očiach sa zvítali budúce vodiace psíky
aj s Jarmilou Virágovou, riditeľkou Výcvikovej školy vodiacich psov pri ÚNSS,
ktorá ich pozná od ich narodenia.
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