
číslo 1
ročník X XIII.

Vyšlo: júl 2014

Prijatie  
v Prezidentskom paláci

Študujú, aj bez pochvaly od 
svojich rodičov

Nádej so slnečnicami

Aj nad alergiou možno vyhrať
Príloha: 



2

„Veľké sny potrebujú malú pomoc“ – bolo motto 15. 
ročníka Hodiny deťom, ktorý sa skončil 31. marca 2014. 0d aprí-
la 2013 do 31. marca tohto roku prispeli do tejto celoročnej ve-
rejnej zbierky pre deti na Slovensku individuálni, aj firemní dar-
covia. Celkový výnos zbierky dosiahol 191 957,86 €. Z toho 
153 566 € sa rozdelí na podporu 38 jedinečných a užitočných 
projektov na západnom, strednom i východnom Slovensku, 
napríklad aj: pre hendikepované deti v bratislavskej DSS Sibírka, 
aj pre Misiu mladých v Tvrdošíne, aj na projekt Rómskej dobro-
voľníckej školy vo Vranove nad Topľou a ďalšie. 

Ako uviedla správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, Dana 
Rušinová, za 15 rokov existencie zbierky sme podporili vyše 
1 570 projektov a sme radi, že ich počet po tomto ročníku 

vzrastie. Výnos zbier-
ky rozdelíme prostred-
níctvom Grantové-
ho programu Hodina 
deťom, v rámci ktoré-
ho podporujeme or-
ganizácie systematic-
ky a dlhodobo pracu-
júce s deťmi. „Konkrét-
ne projekty majú cieľ: 
skvalitniť život deťom 

a mladým ľuďom v oblastiach: dieťa a jeho radosti; dieťa a jeho 
starosti; dieťa a jeho škola; aj dieťa a jeho komunita“, doplnila 
D. Rušinová. 

Ako sme sa dozvedeli, od 30. januára do 10. marca tohto 
roku, v ktorom bolo možné žiadať o podporu, prišlo 209 žiadostí 
zo všetkých regiónov Slovenska a priemerná požadovaná suma 
na projekt bola 5 872,17 €. Podávanie projektov bolo možné iba 
s pomocou online aplikácie http://nds.nds.sk/nds/. V tejto 
aplikácii sa sústreďujú všetky informácie o projektoch. Verejnosť 
sa tak dozvie o jednotlivých projektoch viac. Presné zloženie vý-
nosu 15. ročníka zbierky Hodina deťom možno nájsť na stránke 
www.hodinadetom.sk alebo www.nds.sk. 

(mš)
Zdroj a Snímky: Nadácia Hodina deťom

Hodina deťom  
pomáha už 15. raz

Pri príležitosti nového roku si 
mnohí z nás dali veľkolepé pred-
savzatia. Aj keď táto pekná chvíľa je 
už dávno za nami a mnohí na no-
voročné predsavzatie dávno zabud-
li, predsa len si v duchu niečo pra-
jú. Napríklad, chcem byť užitočnejší 
(užitočnejšia). Napriek snahám stať 
sa užitočnejšími či produktívnejšími, 
zisťujú, že splniť si takéto prianie je 
často naozaj ťažké. Na túto tému sa 
vyslovil v 18. storočí Benjamin Fran-

klin, ktorý povedal, že byť užitočný je najväčšie umenie. Tento ame-
rický filantrop, vedec, novinár, vynálezca, diplomat, jeden z vodcov 
americkej revolúcie, ktorý sa stal aj prvým ministrom pôšt v Spoje-
ných štátoch amerických, ktorý skutočne dokázal byť mnohostran-
ne užitočný väčšinu svojho produktívneho života, mal naozaj prav-
du. Napokon, jeho portrét na americkej stodolárovke stále pripo-
mína svetu, že človek ak chce, dokáže byť priam neuveriteľne mno-
hostranne užitočný. 

Čo však má robiť robiť človek, ktorému sa napriek predsavza-
tiam, nedarí a nedarí byť užitočným? Napríklad, nemôže si nájsť 
prácu. Tu nie je na škodu si pripomínať známe príslovie, že Kto hľa-
dá, nájde, len musí byť trpezlivý, vytrvalý a kráčať za svojím cie-
ľom. A pre tých, ktorí síce pracujú, ale nedarí sa im v práci ako by 
chceli, je tu tiež zopár rád: Čo tak odstrániť z dosahu to, čo je k prá-
ci práve nepotrebné a urobiť si aj zoznam najdôležitejších úloh na 
každý pracovný deň? Alebo, uznať, že je na prospech veci stanoviť 
si ciele na ďalšie dni, aj ich splniť a nevenovať sa pritom zbytočnos-
tiam? Skrátka netreba si dovoliť obrať sa o drahocenný čas, ktorý 
treba na vykonanie kvalitnej práce. Že by prospelo aj urobiť si pres-
nejšiu predstavu o čase, ktorý treba na vyriešenie tej-ktorej úlohy? 
Alebo uvedomiť si zavčasu, že splnenie dôležitých úloh nemožno 
odkladať. Veď sa to tvrdí aj v prísloviach ako napríklad: Čo môžeš 
urobiť dnes, neodkladaj na zajtra! Aj: Bez práce nie sú koláče. 

Ani niekoľko hodinové márnenie času, zaoberanie sa často 
neoverenými a aj nezmyselnými informáciami, napríklad na so-
ciálnych sieťach, či zaoberanie sa neraz nezmyselnými náhodný-
mi došlými e-mailami a podobne, tiež nikomu neprospieva, ak 
chce byť skutočne užitočný. Ale, ak sa niečo, napriek snahe, pred-
sa len nepodarí a príde zlá nálada,možno pomôže ísť von popre-
chádzať sa alebo si zabehať alebo si doma trochu zacvičiť, vypo-
čuť si peknú pieseň či začítať do zaujímavej knihy. Totiž, najhoršie 
je, nechať sa schvátiť negatívnymi myšlienkami či zlými správami, 
lebo, ako je známe, aj nevhodné slová môžu ublížiť viac ako fyzic-
ké údery. Benjamin Franklin povedal pravdu o umení byť užitoč-
ný, ale každopádne platí aj to, že byť užitočný, je umenie, ktorému 
sa treba učiť od detstva. 

Najväčšie z umení

Margita Škrabálková
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Príloha: Dvadsať rokov v živote Slovenskej humanitnej rady – 2. časť

Prezident Slovenskej republiky, 
Ivan Gašparovič prijal 17. januára 2014 
posledný raz vo svojom funkčnom ob-
dobí v Prezidentskom paláci delegáciu 
Slovenskej humanitnej rady (SHR) zlo-
ženú zo zástupcov jej členských orga-
nizácií z celého Slovenska. Prijatie zá-
stupcov SHR hlavou štátu býva tradič-
ným podujatím krátko po Novom roku.

„Som rád, že sme sa opäť stretli. Verbál-
nych výrokov o humanite je veľmi veľa, ľudí 
a inštitúcií tiež. No skutočnosť je taká, že prá-
ve tí, ktorí o humanite veľa nehovoria, sú tí, 
ktorí konajú a cítia keď niekomu treba po-
môcť. A takíto ľudia sú práve medzi vami. 
Preto som vždy rád, keď sa s vami môžem 
stretnúť “, povedal na začiatku stretnutia 
prezident. Všetkým pracovníkom Sloven-
skej humanitnej rady úprimne poďako-
val za ich prácu, za to, že sú ochotní po-
máhať ľuďom, ktorí si sami nedokážu po-
môcť. „Vaše postavenie v spoločnosti je ne-
nahraditeľné, vaše osobnosti to povyšuje aj 
napriek tomu, že v súčasnej dobe prežíva-
me neľahké obdobie. A práve v tejto dobe 
sa majú najhoršie ľudia zdravotne a soci-
álne odkázaní na pomoc druhým, vy im tú 
pomoc dávate“, pokračoval dnes už býva-
lý slovenský prezident I. Gašparovič, ktorý 
verí, že so Slovenskou humanitnou radou 
bude spolupracovať aj po skončení svoj-
ho funkčného obdobia.

Prezident Slovenskej humanitnej rady 
Ivan Sýkora vysoko ocenil podporu, kto-
rú hlava štátu tejto organizácií poskyt-
la. „Vaša podpora sa rýchlo šírila do našich 
členských organizácií, ľudia ju cítili a boli 
ňou veľmi poctení. Svoju dobrovoľnú čin-
nosť vykonávali ešte svedomitejšie ako dote-
raz“, uviedol I. Sýkora. Ako ďalej povedal, 
podmienky pre svoju prácu nemajú naj-

lepšie, napriek tomu budú vo svojej čin-
nosti pokračovať. Členských organizácií 
má Slovenská humanitná rada už 187, ľu-
dia chcú v pomoci druhým úprimne po-
kračovať. 

Pripomeňme, že Slovenská humanit-
ná rada je národné dobrovoľnícke cen-
trum humanitných a charitatívnych or-
ganizácií, občianskych združení a nadá-
cií pôsobiacich v sociálnej oblasti v širo-
kom ponímaní. Vznikla 2. mája 1990 ako 
Slovenská komora Česko-Slovenskej rady 
humanitnej spolupráce a po rozdelení 
Česko-slovenskej federatívnej republiky 
v roku 1993 sa premenovala na Slovenskú 
humanitnú radu. Už niekoľko rokov je re-
alizačným partnerom UNHCR – Úradu vy-
sokého komisára OSN pre otázky utečen-

cov a zabezpečuje sociálnu starostlivosť 
o žiadateľov o azyl na Slovensku pochá-
dzajúcich z mnohých krajín, ako aj ich vý-
učbu slovenského jazyka.. Spolupracuje aj 
s kanceláriou Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie WHO na Slovensku a ďalšími orga-
nizáciami pôsobiacimi v sociálnej a chari-
tatívnej oblasti, napríklad aj s Národnou 
radou občanov so zdravotným postihnu-
tím, ako aj Slovenským Červeným krížom.

(mš)
Snímky autorka

Na prvom obrázku obálky sú zá-
stupcovia SHR v srdečnom rozhovore 
s prezidentom, Ivanom Gašparovičom 
(uprostred), na ktorý si aj dnes radi spo-
mínajú.
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Na stretnutí s prezidentom I. Gašparovičom nechýbal ani slávnostný prípitok 
»Na zdravie!« s I. Sýkorom, prezidentom SHR.
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Už 19. raz udelila spoločnosť Úsmev 
ako dar finančnú podporu mladým ľu-
ďom v náhradnej starostlivosti, kto-
rá im pomáha zaplatiť náklady spoje-
né s ich štúdium. Vzdelanie je pre nich 
často jedinou východiskovou možnos-
ťou ich samostatného života. Spoloč-
nosť Úsmev ako dar pomocou progra-
mu „Vzdelávaním k úspechu“ podpo-
rila tento rok 52 študentov vysokých 
a stredných škôl, ktorí vyrastajú či vy-
rástli v detských domovoch alebo ná-
hradných rodinách. Slávnostné udeľo-
vanie podpory vzdelávania sa uskutoč-
nilo 13. marca tohto roku v sídle Slo-
venskej sporiteľne v Bratislave.

Deti, ktoré vyrastajú v detských do-
movoch, oporu ani vzor vo svojich blíz-
kych často nemávajú. Musia si čo najskôr 
uvedomiť, že bez vzdelania im bude v ži-
vote veľmi ťažko, pretože dospievajú bez 
skutočného rodinného zázemia. 

„Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, 
že vzdelanie som za niečo dôležité zača-
la považovať, až počas štúdia a neskôr, keď 
som si hľadala uplatnenie. Ale v odhodla-

ní študovať som potrebovala povzbudenie 
a usmernenie. Každý mladý človek ho, pod-
ľa mňa, potrebuje. A keď sa mu ho nedo-
stane od rodičov, potrebuje ho odinakiaľ “, 
spomínala doktorka sociálnej práce Má-
ria Soboličová z Úsmevu ako dar, ktorá 
vyrastala v detskom domove. 

Vzdelanie má pre deti v náhradnej sta-
rostlivosti nielen reálnu, praktickú, ale aj 
symbolickú hodnotu. Tá reálna im otvá-
ra príležitosti kvalitného uplatnenia sa na 
trhu práce a tá symbolická im dodáva po-
cit zadosťučinenia, najmä preto, že sa, na-
priek sociálnemu znevýhodneniu, doká-
žu realizovať a osvedčiť v práci. Podporu 
vzdelávania študentom odovzdali: Prof. 
MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda 
SPDDD Úsmev ako dar, ďalej Mgr. Bra-
nislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR, 
Mgr. Viera Miklášová, poradkyňa gene-
rálneho riaditeľa Ústredia práce, sociál-
nych vecí a  rodiny a Mgr. Marta Krej-
carová, riaditeľka odboru komunikácie 
a sponzoringu Slovenskej sporiteľne.

Podľa posledných štatistík, zo 4 701 
detí umiestnených v detských domo-

voch dnes študuje na vysokých školách 
61 a na stredných školách s maturitou 
289. Každoročne detské domovy z dô-
vodu plnoletosti opúšťa asi 440 mladých 
ľudí a len máloktorí z nich majú kvalit-
né vzdelanie, ktoré im dáva šancu na pl-
nohodnotný pracovný život. Aj preto sa 
Úsmev ako dar snaží týchto mladých ľudí 
motivovať a podporovať ich v odbornom 
raste. Tento rok získalo finančnú podpo-
ru 20 vysokoškolákov a 32 stredoškolá-
kov. Významným partnerom uvedeného 
programu je už dlhé roky Nadácia Slo-
venskej sporiteľne. 

„Vzdelanie môže týmto deťom výraz-
ným spôsobom zmeniť kvalitu ďalšieho ži-
vota. Môže im dopomôcť „dorovnať“ sa s 
ostatnými vrstovníkmi, ktorí mali na svoj 
osobný rozvoj oveľa lepšie podmienky. Teší 
nás, že deťom, ktorým sme štipendium po-
skytli, nemusíme význam vzdelania špeci-
álne vysvetľovať. Majú výborný vzor vo svo-
jich starších kamarátoch, ktorí štipendium 
získali v minulosti a dnes, vďaka získanému 
vzdelaniu, stoja na vlastných nohách“, pri-
blížila M. Krejcarová. Program Vzdeláva-

Na Slovensku pôsobí už vyše roka 
bezplatná telefónna Linka pomoci 
pre problémy s hraním, ktorej číslo te-
lefónu je: 0800 800 900. Linka vznik-
la zo zákona, jej zriaďovateľom je Mi-
nisterstvo financií SR, financujú ju pre-
vádzkovatelia hracích zariadení a po-
radenstvu prostredníctvom tejto lin-
ky sa venujú odborníci Centra pre lieč-
bu drogových závislostí (CPLDZ), kto-
ré sídli na Hraničnej 2 v Bratislave 2.

 Po roku pôsobenia tejto linky vznikla 
bilancia, z ktorej vyplýva, že na túto linku 
volalo za rok vyše 1 700 ľudí. Na bezplatné 
číslo 0800 800 900 volajú zväčša samot-
ní hráči, necelá tretina hovorov smerovala 
od ich príbuzných a priateľov. Uvedená te-
lefónna linka je anonymná. Podľa riaditeľa 
tohto centra MUDr. Ľubomíra Okruhli-
cu, CSc., neexistujú presné štatistiky 
o tom, koľko ľudí na Slovensku má prob-
lémy s gamblingom. Vedúca terapeutic-
kého celku v CPLDZ, Mgr. Alica Kantor-
ková hovorí, že tento problém má na Slo-
vensku stúpajúcu tendenciu. Zdôraznila, 
že mnohí hráči, ktorí volali na linku, sa ná-
sledne začali liečiť. „Liečba má dobrú úspeš-

nosť, keď sa podchytí včas, lepšiu než u dro-
gových závislostí“, dodala psychologička. 
Prevádzkovatelia herných automatov mu-
sia, podľa zákona, umiestniť v herni infor-
máciu o existencii linky pomoci. Celkom 
64 percent volajúcich sa o tejto linke do-
zvedelo vďaka štítku s touto informáciou 
v herni. Vyše 90 percent volajúcich tvoria 
muži a ich priemerný vek je 32 rokov. Na 
linku môžu volať ľudia z celého Slovenska. 
Podľa psychologičky Mgr. Ivany Mackovej 
zaujímajú sa o to, čo je závislosť, aby zisti-
li, či sami majú takýto problém. Zaujímajú 
ich aj možnosti liečby. Niektorí volajú vte-
dy, keď prehrajú. „Pracujeme s tým, aké po-
žiadavky má hráč. Ak má požiadavku pod-
pornej terapie, samozrejme, ju ponúkame. 
Pracujeme s podobnými princípmi, zásada-
mi a odporúčaniami aké sú aj v terapii zoči-
voči“, povedala I. Macková. Blízki chcú ve-
dieť ako hráčov priviesť k liečbe. Hráči vo-
lajú na linku aj v začiatočných fázach prob-
lému, ale aj v tých hraničných situáciách, 
keď svoj problém už nevedia zvládať. Bez-
platná Linka pomoci pre problémy s hra-
ním je v prevádzke od pondelka do piat-
ka od 9. do 17. hodiny a po prevádzkových 

hodinách je k dispozícii záznamník. Na 
uvedenú linku pomoci volalo z celkového 
počtu osôb asi 5 percent detí. Ako sme sa 
dozvedeli, volali tínedžeri a mladí dospe-
lí, deti patologických hráčov, ktorí chce-
li „dotlačiť“ svojich rodičov, aby sa z pato-
logického hráčstva liečili. Volalo aj viacero 
detí a dospievajúcich, ktorí enormne veľa 
času venujú hrám na počítači. Na otázku 
Humanity, či sa v budúcnosti nepredĺžia 
prevádzkové hodiny uvedenej linky po-
moci, MUDr. Ľ. Okrúhlica uviedol, že predĺ-
ženie prevádzky linky pomoci nezáleží od 
CPLDZ, pretože ju zriadilo MFSR. Predĺže-
nie jej prevádzkových hodín by predraži-
lo túto linku a dodal: „Táto linka je vzorom 
na financovanie podobných telefónnych li-
niek pomoci závislým od alkoholu alebo od 
fajčenia výrobcami alkoholických alebo ta-
bakových výrobkov“. Na Slovensku je v sú-
časnosti, podľa hovorcu asociácií prevádz-
kovateľov herných automatov, Juraja Da-
nielisa asi 19 000 hracích automatov a za 
posledných päť rokov ich počet klesol. Je 
za tým aj nástup internetového hrania, tvr-
dí hovorca.

 Margita Škrabálková

Študujú, aj bez pochvaly od svojich rodičov

Linka pomoci patologickým hráčom
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ním k úspechu podporil Nadačný fond 
Slovenskej sporiteľne v Nadácii Po-
ntis. Medzi ocenenými je veľa zaujíma-
vých mladých ľudí, napríklad: 

Dominika (25-ročná) Vyrastala v det-
skom domove od svojich 3 rokov. Čo sa 
týka svojej budúcnosti, chce ako finanč-
ná poradkyňa pôsobiť na finančnom trhu 
a neskôr vyučovať finančnú gramotnosť aj 
v detských domovoch, aby sa, ako hovo-
rí, mladí ľudia naučili hospodáriť už počas 

svojho pobytu v zariadení a neboli potom 
zaskočení, keď opustia jeho brány. Ona 
sama sa po skončení strednej školy veno-
vala nadstavbovému štúdiu v oblasti me-
dzinárodného podnikania a dnes študuje 
odbor Učiteľstvo praktickej prípravy v eko-
nomických predmetoch na Dubnickom 
technologickom inštitúte. „Vzdelanie je kľú-
čom k mojej budúcnosti“, priznala otvorene. 

Spomnieme aj príbeh 21-ročného 
Michala, ktorý je sluchovo postihnu-

tý. Vyrastal v detskom domove v Krem-
nici a dnes je klientom Centra pre ob-
novu rodiny „Dorka“ vo Zvolene. Je-
den výučný list už má – murársky, ale so 
svojím zdravotným postihnutím nedostal 
primeranú prácu. Preto sa rozhodol zno-
vu študovať. Nastúpil na odborné učiliš-
te internátne v Kremnici a študuje odbor 
obchodná prevádzka – práca pri prípra-
ve jedál. Dúfa, že táto profesia mu umožní 
nájsť si uplatnenie a zaradiť sa aj do pra-
covného života. 

Vzorný je aj príklad 25-ročnej Má-
rie Andrášiovej. Keď mala 7 rokov, do-
stala sa do detského domova vo Svidní-
ku. Odmalička vedela, že chce niečo viac, 
než bežne okolo seba videla a cieľavedo-
me išla za svojím cieľom. Najskôr študova-
la Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Pre-
šove a dnes pokračuje vo vysokoškolskom 
štúdiu na Univerzite Komenského, študuje 
odbor Verejná politika. Uplatniť by sa chce-
la v oblasti sociálnej politiky, ktorej rozumie 
odborne i osobne. Ako sama hovorí: „Vzde-
lanie je pre mňa zázemím“. Prinieslo jej nie-
len rozhľad a nové poznanie, ale aj societu 
ľudí, ku ktorej suverénne náleží. 

Slávka Liptáková, ArtD.
Snímky: Margita Škrabálková

Na 2. obrázku na obálke sú mladí 
študujúci účastníci programu „Vzde-
lávaním k úspechu“, ktorí tohto roku 
získali finančnú podporu na štúdium 
z  Nadačného fondu Slovenskej spori-
teľne v Nadácii Pontis.

Aj vďaka zbierke budú rehabilitačné  
pobyty hemofilikov 

Pri príležitosti Svetového dňa he-
mofílie zorganizovala Nadácia Tes-
co spolu so Slovenským hemofilickým 
združením aj tohto roku verejnú fi-
nančnú zbierku. V priebehu marcových 
troch dní sa tentoraz podarilo vyzbie-
rať 4 992,19 eura. Výťažok zbierky sa 
opäť využije na rehabilitačné pobyty 
pre hemofilikov a vzdelávanie detí i do-
spelých postihnutých touto chorobou. 

Zbierka sa uskutočnila už po desia-
ty rok a jej patrónom sa opäť stal známy 
slovenský hokejista, Michal HANDZUŠ. 
Táto zbierka sa konala už pod symbo-
lom – „kráľovskej korunky“ 4. raz, čo vziš-
lo zo skutočnosti, že britská kráľovná Vik-
tória bola historicky najznámejšou prená-
šačkou tejto choroby. Hemofilici sú teda 
považovaní za jej potomkov.

„Sme veľmi radi, že zbierka bola úspeš-
ná a vyzbieralo sa viac ako vlani. Rád by 
som využil túto príležitosť, aby som sa 
všetkým darcom poďakoval. Vďaka získa-
ným peniazom budú môcť deti a dospelí, 
ktorých trápi hemofília ísť na rehabilitačný 
pobyt“, povedal pri tejto príležitosti Ja-
roslav Janovec, predseda Slovenské-
ho hemofilického združenia na Sloven-
sku. Zbierka sa konala v neobchodných 
priestoroch 23 obchodov Tesco na Slo-
vensku.

„Rehabilitačné pobyty pre hemofilikov 
majú nezastupiteľné miesto pre postihnu-
tých, pretože zlepšujú ich celkový zdravotný 
stav a najmä sa zvyšuje hybnosť ich pohy-
bového aparátu a celková fyzická kondícia, 
čo je predpoklad zníženia počtu krvácavých 
príhod“, vysvetlil význam rehabilitačných 

pobytov J. Janovec. Rehabilitačné poby-
ty sa uskutočnia opäť aj tohto roku v lie-
čebných kúpeľoch v Turčianskych Tepli-
ciach cez leto, ale hemofilici potrebujú 
na zlepšenie zdravotného stavu nutne 
aj rekondičné podujatia, ktoré si vyžiada-
jú ďalšie prostriedky. Ďalšou možnosťou 
prispenia do verejnej finančnej zbierky je 
poslanie príspevku priamo na účet zbier-
ky 179 499 4151/0200, prípadne v tvare 
IBAN SK0602000000001794994151. 
Zbierka teda naďalej pokračuje do 31. 
12. 2014 a až do 30. septembra tohto 
roku možno prispieť aj prostredníc-
tvom zaslania SMS správy s textom: 
DMS HEMO na číslo 877. Cena Darcov-
skej SMS správy je 2 €. Viac informácií na 
www.darcovskasms.sk 

(mš)

Študenti, ktorí študujú bez pochvaly rodičov so štipendijnými listinami, ktoré zís-
kali 13. marca tohto roku.
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Konštruktívne riešiť problémy Rómov
Rozhovor: s rómskym aktivistom Štefanom Milom z Partizánskeho

Partizánske je moderné, mladé 
mesto. Žije v ňom aj rómska komuni-
ta na okraji mesta, na Nábrežnej uli-
ci. Róm, Štefan Milo, patrí medzi za-
kladateľov tamojšieho Občianskeho 
združenia „Rómske etnikum“ so síd-
lom v Partizánskom, kde je jeho štatu-
tárnym zástupcom. Má niekoľkoročné 
skúsenosti s rómskou komunitou. Ve-
nuje sa však aj histórii, filozofii a po-
dieľa sa aj na ďalšej verejnoprospeš-
nej práci. 

Čo prezradíš čitateľom Humanity 
o sebe?

Nechcem čitateľov Humanity obťa-
žovať frázami. Budem sa snažiť povedať 
fakty, ktoré sú spojené s našou komu-
nitou. Celý svoj život, s malými prestáv-
kami som prežil v Partizánskom, v Tren-
čianskom kraji. Tu som aj študoval. Mám 
nadstavbové vzdelanie v odbore vycho-
vávateľstvo a popritom som študoval aj 
psychológiu. Od kolísky som bol obklo-
pený hudbou, hudba je v mojom živo-
te hlboko zakorenená. Dlhé roky som sa 
aktívne venoval bojovým umeniam, kto-
ré vo mne budovali životnú filozofiu a ži-
votný štýl. Rád som sa obklopoval kniha-
mi, ktoré boli pre mňa únikom z reality 
a ktoré vo mne vyvolávali túžbu po po-
znaní. Už odmala som bol veľmi zveda-
vý, sedel som pri svojej starkej a vypyto-
val som sa jej na všetko. Práve táto moja 
zvedavosť vo mne vyvolala celoživotnú 
túžbu poznávať rómsku históriu. Jedna 
z mojich etáp života, na ktorú rád spo-
mínam, bola práca redaktora kultúrne-
ho dvojtýždenníka Nevipen. Tu som 
mal možnosť spoznávať Rómov a byť 
im nápomocný. Začal som vnímať reali-
tu života Rómov na Slovensku. To jedno-
značne predurčilo moju snahu sa zapá-
jať do verejného života a hľadať podsta-
tu bytia rómskej komunity. Takže toto sú 
najdôležitejšie spomienky z môjho živo-
ta. Samozrejme, na koniec musím spo-
menúť svoju rodinu. Mám tri deti, dvoch 
chlapcov a dievčatko, ktoré sú pre mňa 
všetkým.

Čo ťa na rómskej kultúre najviac 
zaujalo alebo zaujíma? 

Práve táto téma by si vyžadovala väč-
ší priestor. Preto neviem, či v krátkosti mô-
žem opísať význam rómskej kultúry. Urči-
te platí, že ak chceš spoznať nejaký národ, 
spoznaj jeho kultúru. Ak premýšľame nad 

holým faktom kultúry, tak určite premýš-
ľame o podstate životného bytia a práve 
preto musíme kultúru vnímať ako spätosť 
s ľudským životom. Naše rómstvo -„romi-
pen“ je základným elementárnym chá-
paním našej rómskej podstaty a určuje 
rómsku identitu. Veľa samotných Rómov 
si tento význam identity neuvedomu-
je a nepridáva mu žiadny význam. Mu-
sím však zdôrazniť, že historicky patríme 
k najstarším civilizáciám sveta, sme teda 
temer najstaršia kultúra. Môžeme byť 
právom hrdí na samotný fakt, že pri našej 
migrácii sme transformovali svoju kultúru 
do všetkých národov. Práve my, Rómovia, 
sme európsky kontinent obohatili o veľ-
kú a rozmanitú kultúru. Žiaľ, musím kon-
štatovať, že zaujatosť, predsudky v medzi-
ľudských vzťahoch boli a stále sú veľkou 
brzdou v rozvíjaní sa a zachovávaní našej 
kultúry. Dá sa konštatovať, že práve spo-
menuté negatívne prvky spoločenskej 
reality by mohli spôsobiť kultúrnu stra-
tu Rómov a zabudnutie ľudskej kultúr-
nej podstaty. Je nesmierne dôležité, aby 
rómska inteligencia vyvíjala tlak na spo-
ločnosť v tom, aby sa naša rómska kultúra 
zachovala a rozvíjala. Preto v tejto súvis-
losti spomeniem pre mňa veľmi dôleži-
tú konferenciu, ktorá sa konala 7. 11. 2013 
v Prešove, pod názvom „Kultúrna iden-
tita Rómov.“ Zúčastnili sa na nej jed-
notliví zástupcovia takmer všetkých kul-
túrnych žánrov, zástupcovia médií, róm-
skeho jazyka a histórie. Z tejto konferen-
cie vzišiel záverečný dokument „Memo-
randum pre zachovanie rómskej kul-
túry“. Želám si, aby sa Rómovia s týmto 
Memorandom oboznámili a prijali ho ako 
svoj súhlas na záchranu našej kultúry. 

Čomu sa v súčasnosti venuješ, čo je 
tvoja srdcová záležitosť?

Tak, ako som už spomínal, môj život 
je zameraný na pomoc Rómom v rám-
ci mojich možností. Je nesmierne dôle-
žité, aby sme my všetci prestali zatvárať 
oči pred realitou a aby sme začali praco-
vať v prospech nás všetkých. Viem, že te-
raz si veľa Rómov povie, že píšem otre-
pané frázy, ale práve v tejto jednodu-
chosti je veľká a podstatná pravda. Sna-
žím sa postupnými krokmi dávať do-
kopy svoje historické štúdie, ktorým sa 
v súčasnosti venujem. Sú to dve základ-
né štúdie. Tou prvou je regionálna his-
torická štúdia zameraná na horno-

nitriansky región. Dávam dokopy fak-
ty o všetkých rodoch, ktoré tam žili a žijú 
od roku 1479. Chcem zachytiť rody, život, 
migráciu z obcí do miest, spôsob obži-
vy, kultúru, remeslá, zachytiť rôzne sku-
piny Rómov, ako sa postupne usadzova-
li. Tou druhou štúdiou je analýza živo-
ta Rómov na európskom kontinen-
te. Našu históriu napísalo veľa učencov, 
kronikárov, spisovateľov, etnológov a ro-
mológov. Nie všetko je tak, ako sa píše 
a obzvlášť keď naša historická svojbyt-
nosť je opisovaná negatívne a pesimis-
ticky. Pri štúdiách jednotlivých historic-
kých záznamov som veľakrát narazil na 
polopravdy a klamstvá, vykonštruova-
né udalosti, ktoré mali cieľ potupiť nás. 
Našu komunitu využili na rôzne politické 
špekulácie a práve toto je dôvodom mo-
jej snahy v tejto štúdii, aby som udalos-
ti, sled života Rómov, dal na správnu ces-
tu a aby som postupne odokryl fakt, pre-
čo sme stáročiami potupení, nenávidení 
a prečo vlastne vznikla voči nám takáto 
obrovská nenávisť.

Máš „recept“ na to, ako konštruk-
tívne riešiť tzv. rómsku problematiku 
na Slovensku?

Za posledných dvadsať rokov nie-
koľko rómskych osobností vyšlo s ucele-
nými riešeniami, ale reálne tu máme len 
čiastočné riešenia. Samozrejme, mám aj 
svoj pohľad na vec, ale v dnešnej dobe 
už nestojí otázka takto. Ak chceme začať 
od podstaty, treba pochopiť, že je prá-
ve v záujme celej spoločnosti začať sys-
tematicky na tejto historicko–sociologic-
kej a sociálnej problematike začať praco-
vať. Musí tu byť zohľadnená spolupráca 
s rómskou inteligenciou, ktorá má v sebe, 
okrem vzdelania, zakódovanú aj genetic-
kú a generačnú životnú skúsenosť s róm-
skym životom. A práve toto je memento 
a základ podstaty riešenia. Následne mô-
žeme dávať dokopy Strategický národný 
program na podporu začleňovania róm-
skej komunity. Musí v tom byť jasný sys-
tém. Na týchto programoch nesmie pra-
covať len jeden človek. Má to byť kolek-
tívna práca najmä Rómov z rôznych ob-
lastí života. Mali by byť erudovaní a mali 
by mať dostatočné životné skúsenosti. 
Len takto môže nastať spolupráca, kto-
rá bude efektívna a bude mať aj patrič-
né výsledky. 

Bc. Viliam Rác
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Nádej so slnečnicami
Riport: Nevyliečiteľní optimisti roztancovali námestie

Medzinárodná federácia Sclerosis 
multiplex (MSIF) so sídlom v Londýne, 
ktorá spolupracuje s vyše 80 národný-
mi spoločnosťami sklerosis multiplex 
(SM), dala v roku 2009 podnet na vznik 
Svetového dňa sklerózy multiplex, 
ktorý si svet pripomína vždy v posled-
nú májovú stredu. Tohto roku pripa-
dol tento deň na 28. mája, kedy členo-
via 25 klubov SM uskutočnili aj verejnú 
zbierku, ktorú vyhlásil Slovenský zväz 
sclerosis multiplex. Na znak solidarity 
s pacientmi trpiacimi sklerózou multi-
plex dostali prispievatelia do zbierky 
maličkú slnečnicu, ale nielen to. 

V sobotu, 24. mája sa tohto roku 
uskutočnil už 5. ročník Dňa nádeje SM 
s bohatým kultúrnym programom na Ná-
mestí P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Dob-
rú náladu na pódium priniesla speváč-
ka Katka Ščevlíková s kapelou, aj veľ-
mi pôsobivá vokálna kapela Close Har-
mony Friends i úžasní tanečníci skupiny 
Produkt Crew a tiež dievčenská taneč-
ná skupina Bailadora. Radosť vrcholila, 
keď do tanca znela svetoznáma pesnič-
ka Pharella Williamsa, Happy. Do tanca 
sa pridal aj primátor hlavného mesta Bra-
tislavy, Milan Ftáčnik, ktorý sa aj tohto 
roku prihovoril prítomným. Veď, každý 
rok toto podujatie rád podporuje. 

Prítomným sa prihovorila aj MUDr. 
Ľubica Procházková, CSc., predsedníč-
ka sekcie pre Sclerosis multiplex pri Slo-
venskej neurologickej spoločnosti, kto-
rá pripomenula, že na Slovensku je asi 8 
tisíc ľudí trpiacich na sklerózu multiplex, 
ale odhaduje sa, že snáď až tisíc pacien-
tov s SM sa nelieči, čo je na zamyslenie, 
lebo sa tak ich choroba rýchlo zhoršuje. 
Všetkých návštevníkov privítala prívetivá 
zakladateľka Občianskeho združenia SM - 
Nádej, Jaroslava Valčeková, ktorá stála 
aj pri zrode chránenej dielne Scarabeus, 
ako aj nového mobilného stacionára pre 
ťažko postihnutých pacientov SM. Vide-
li sme aj výrobky chránenej dielne Scara-
beus, v ktorej tiež pracujú zdravotne po-
stihnutí SM. 

Boli to malé predmety úžitkového 
umenia ako: pôvabní papieroví anjelíci, aj 
„okaté“ ružové papuče, ktoré ponúkali za 
symbolický príspevok do zbierky združe-
nia Nádej. Tentoraz sa všetci, ktorí prispe-
li do zbierky, mohli občerstviť kávou, ča-
jom, aj nasýtiť vynikajúcim gulášom. Na 

sklonku toho slnečného dňa sa veselil 
a tancoval pod pódiom každý, kto mohol.

Pri príležitosti Svetového dňa skleró-
zy multiplex sa uskutočnili série viacero 
osvetových podujatí, vrátane edukač-
ných seminárov pre širokú verejnosť, s ná-
zvom „Včasná diagnostika-skorá lieč-
ba – kvalitný život“. Garantom týchto 
seminárov bol Prof. MUDr. Peter Turčá-
ni, hlavný odborník Ministerstva zdravo-
tíctva SR pre neurológiu. O starostlivosti 
o pacientov s SM v súčasnosti hovoril na 
jednom zo seminárov aj Prof. MUDr. Ľu-
bomír Lisý, DrSc., ktorý zdôraznil, že sú-
časná moderná liečba SM bráni význam-
ne zhoršovaniu ochorenia, a tým fyzic-
kému, ako aj psychickému zneschopne-
niu pacientov. Zamedzuje s tým spojené-
mu zrýchlenému úbytku mozgovej hmo-

ty. Včasná diagnóza a liečba ochorenia tak 
môže ovplyvniť ďalší osud pacientov v ich 
pracovnom i spoločenskom uplatnení.

Ako zdôraznil P. Turčáni na stretnutí 
s novinármi, na Slovensku je vyše 8400 pa-
cientov so sklerózou multiplex (SM). Zo 4 
typov SM sa len jeden typ lieči imunomo-
dulačnou liečbou, ale na ostatné typy SM 
táto liečba nezaberá a aktívne sa lieči imu-
nomodulačnou liečbou (väčšinou injekcia-
mi) 2 800 pacientov, z nich najmä v Univer-
zitnej nemocnici Bratislava (UNB). Ostatní 
pacienti sa liečia symptomatickou liečbou.

Margita Škrabálová
snímky: autorka

Na 3. obrázku obálky Na tohtoroč-
nom Dni nádeje SM na Námestí P. O. 
Hviezdoslava tancoval každý, kto mohol.

Jaroslava Valčekvá, predsedníčka OZ Nádej- SM počas príhovoru pri príležitosti 
Svetového dňa sklerosis multilex, na pódiu spolu s Milanom Ftáčnikom, primá-
torom Bratislavy a moderátorkou podujatia, Patríciou Jariabkovou.

Prítomným sa zaujímavo prihovárala aj MUDr. Ľubica Procházková, CSc., pred-
sedníčka sekcie pre Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti.
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Prevencia, najlacnejší spôsob zachovania zdravia

Spolu za zdravý a krásny úsmev

20. marec, Svetový deň ústneho zdravia, oslava zdravého úsmevu

Budúci zubní lekári úspešne šíria osvetu 

Ukázalo sa, že zvýšiť povedomie o 
ústnom zdraví jednotlivcov nie je jed-
noduché. Až 35 percent detí vo veku 
do 14 rokov ani raz za život nenavštívi-
lo zubného lekára. Týmto varovaním 
otvoril prezident Slovenskej komory 
zubných lekárov (SKZL) Ján Gašič tla-
čovú konferenciu pri príležitosti Sve-
tového dňa ústneho zdravia s heslom 
„Oslava zdravého úsmevu“. 

Cieľom svetového dňa ústneho zdra-
via je zvýšiť povedomie o ústnom zdraví u 
jednotlivcov, rodín, komunít a pomôcť re-
dukovať globálne následky ochorení úst-
nej dutiny. Ústne zdravie predstavujú nie-
len zdravé zuby a tkanivá v ústnej dutine, 
čiže zuby bez zubného kazu a zdravé ďas-
ná. Svetová zdravotnícka organizácia uvá-
dza, že až 90 percent svetovej populácie 
počas života postihuje niektoré z ochore-
ní v ústnej dutine. Netýka sa to len zub-
ného kazu či ochorenia parodontu, straty 
zubov, ale aj rakoviny ústnej dutiny. Ten-
to druh rakoviny je ôsmou, najčastejšie 
sa vyskytujúcou formou rakoviny na sve-
te a jej liečba je jedna z najdrahších. Rizi-
ko vzniku rakoviny ústnej dutiny je 15-krát 
vyššie, ak dospelý človek fajčí a konzu-
muje nadmerné množstvo alkoholu. Pre-
to tohto roku zdôrazňujú ochranu zubov 
a úst populácie počas celého života od 

detstva aj počas dospelosti, pripomenula 
hlavná odborníčka Ministerstva zdravot-
níctva SR pre zubné lekárstvo, Neda Mar-
kovská a zdôraznila: „Ústne zdravie je prí-
tomné všade v našom živote, keď sa smeje-
me, rozprávame, jeme, bozkávame sa, píska-
me, alebo spievame. To je dôvod, prečo exis-
tuje Svetový deň ústneho zdravia – aby nám 
pripomenul jeho význam“. 

Svetová zdravotnícka organizácia pô-
vodne vyhlásila 12. september za Sveto-
vý deň ústneho zdravia, lebo v ten deň 
sa v roku 1854 narodil zakladateľ Sveto-
vej dentálnej federácie (FDI) Dr. Charles 
Gordon. V roku 2012 však na Svetovom 
kongrese zubných lekárov v Hongkongu 
odhlasovali, že tento deň bude každoroč-
ne pripadať na 20. marec. FDI zvolila tento 
deň z 3 dôvodov: deti majú 20 mliečnych 
zubov, seniori mávajú na sklonku života 
20 zubov a keď sa dátum napíše americ-
kým spôsobom: 3/20, pripomína to počet 
zubov dospelého človeka - 32, pritom po-
čet zubných kazov by mal byť nula.

Slovenská komora zubných lekárov 
sa už niekoľko rokov usiluje, aby sa edu-
kácia spojená s ústnou hygienou dosta-
la do vyučovacieho procesu v mater-
ských školách a pokračovalo sa ňou aj 
na základných školách. Podľa Markovskej 
je dnes pomerne náročné zistiť, koľko je 

na Slovensku škôl, podporujúcich zdra-
vie. „V rámci vyučovania využívame všet-
ky možné predmety, ktoré môžeme využiť 
v prospech zdravia dieťa, či už je to prírodo-
veda, vlastiveda, čítanie alebo matematika. 
Šikovný učiteľ dokáže túto problematiku za-
komponovať do hociktorého vyučovacie-
ho predmetu na škole“, zdôraznila riaditeľ-
ka Základnej školy na Mierovej ulici v Brati-
slave, Renáta Križková, kde sa počas Dňa 
ústneho zdravia uskutočnila vzorová ho-
dina pre žiakov druhého ročníka.

Podľa J. Gašiča je najvážnejším prob-
lémom ústneho zdravia zanedbaná pre-
vencia. „Prevencia je najlacnejším spôso-
bom liečby, pretože keď je kvalitná preven-
cia, nie je potrebná žiadna liečba, ktorá je 
v stomatológií veľmi drahá. Základom pre-
vencie je edukácia,“ zdôraznil Gašič. Mar-
kovská vidí najväčší problém v tom, že 
viac ako jedna tretina detí vo veku do 14 
rokov nikdy nenavštívila zubného leká-
ra. „Už deti od jedného roku života by mali 
začať navštevovať stomatológa“, dodala 
N. Markovská.

Aj Ján Amos Komenský, učiteľ náro-
dov povedal: „Každý zaiste vie, že konáre 
dospelého stromu sa museli formovať už od 
prvých výhonkov podľa rozloženia, ktoré po-
stupne dosiahnu. A nemôže to byť inak“.

(mp)

Obyvatelia Slovenska, podľa študu-
júcich, budúcich zubných lekárov, zväč-
ša nemajú žiaduce povedomie o ústnom 
zdraví. Preto aj tento rok vycestovali do 
mnohých miest Slovenska na Roadshow, 
nazvanú „Spolu za zdravý a krásny 
úsmev“. Roadshow organizuje Sloven-
ský spolok študentov zubného lekár-
stva. Šírili tak osvetu o potrebe starostli-
vosti o ústnu dutinu a chrup, lebo ústa sú 
bránou nielen pre jedlo a nápoje, ale aj 
pre nečistoty a baktérie, ktoré spôsobu-
jú zubný kaz a rôzne infekcie úst. 

Podujatie sa začalo 23. apríla tohto 
roku na bratislavskom Námestí SNP 
a skončilo sa 6. mája v Košiciach. S ro-
adshow tento rok navštívili viac miest ako 
v minulosti, celkovo v 18.

Záujemcovia sa počas 30-minútovej 
inštruktáže dozvedali najmä ako správne 

pristupovať k čisteniu zubov, ale aj o tom, 
kde sa robia najčastejšie chyby v starost-
livosti o ústnu dutinu a chrup. Celko-
vo študenti túto inštruktáž uskutočnili asi 
pre 5 500 ľudí. Práve v nízkom povedomí 
o ústnom zdraví vidí koordinátorka projek-
tu Anna Sečková súčasný kameň úrazu.

„Chceme, aby si ľudia uvedomili, aké 
dôležité je zuby si pravidelne a správne čis-

tiť“, zdôraznila. Veď zubný kaz sa vysky-
tuje u 75 percent našej populácie. Ako 
ukazujú štatistiky Národného cen-
tra zdravotníckych informácií (NCZI), 
na preventívne prehliadky k zubáro-
vi nechodí takmer polovica dospe-
lých obyvateľov Slovenska. Zanedba-
ná zubná infekcia sa môže skončiť, ako 
všetky infekcie, v extrémnych prípadoch 
aj smrťou. Na preventívnu prehliadku 
by dospelí mali chodiť jedenkrát za rok, 
deti a mladiství do 18 rokov veku aspoň 
dvakrát. Je to zdarma a túto prehliadku 
hradí zdravotná poisťovňa. Ak poistenec 
absolvoval takéto prehliadky, na odstrá-
nenie zubného kazu mu prispieva zdra-
votná poisťovňa. V opačnom prípade si 
za opravu zubov musí zaplatiť. 

(mš)
Snímka autorka
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Nechcená cesta

Dobrovoľníctvo, púť k zamestnaniu

Z knižného pultu: 

Všimli sme si: 

Nezisková organizácia PLAMIE-
NOK po štrnástich rokoch svojho pôso-
benia vydala tohto roku v anglickom 
jazyku zaujímavú publikáciu s názvom 
An Unwanted Journey (Nechcená ces-
ta). Verejnosti ju predstavila 12. marca 
tohto roku na prezentácii a stretnutí s 
autormi knihy v Bratislave.

Autormi knihy sú Iván Gómez, psy-
chológ a riaditeľ Poradenského centra 
PLAMIENOK a Rubén Bild, priekopník 
v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti. 
Obaja do knihy pretavili svoje dlhoročné 
skúsenosti s prácou s nevyliečiteľne cho-
rými deťmi. „Umierajúci človek nepotre-
buje počúvať reči o tom, že ten druhý vie 
ako sa cíti. Potrebuje počuť správne slová 
v správnom čase“, uviedol Gómez. Podľa 
autorov je to kniha o porozumení a náde-
ji, no varujú, že nie je žiadnym manuálom 
na vyliečenie. „Dnes máte zdravé dieťa a 
zajtra môže byť na pokraji života. To, že si 

knihu prečítate však neznamená, že vaše 
dieťa nevyhnutne zomrie, ale pripraví vás 
na situáciu, keby sa to stalo“, skonštatoval 
Bild. Autori sa zhodujú v tom, že ich spo-
ločné dielo nie je určené len odborníkom 
a rodinám s nevyliečiteľne chorými deť-
mi, ale aj širokej verejnosti. Podľa Gómeza 

nádej potrebuje každý. „Všetci sa občas do-
staneme do situácie, z ktorej nevieme nájsť 
východisko. A práve táto kniha má pomôcť 
tieto situácie prekonať “, dodal.

Knihu do života uviedla známa sloven-
ská herečka Emília Vášáryová slovami, kto-
ré napísala na úvodnú stranu a prečítala prí-
tomným: „Želám si, nech PLAMIENOK horí stá-
le a žiari plnou silou. Nestráca zmysel všetko, čo 
v živote dávame vtedy, ak je to premenené na 
pomoc a ak to dávame s láskou“. „Pokrstená“ 
kniha zostala v knižnici organizácie PLAMIE-
NOK. Vášáryová sa vyslovila, nech pomáha 
tým, ktorí to potrebujú a dodala: „Je to kni-
ha o pomoci. A nikdy nepotrebujeme pomoc 
viac, ako keď sa nám stane nešťastie“. Kniha je 
dostupná zatiaľ v anglickom jazyku. Nadácia 
sa však rozhodla v blízkej budúcnosti knihu 
preložiť do slovenčiny. Do kníhkupectiev sa 
titul An Unwanted Journey (Nechcená ces-
ta) dostal už koncom marca.

(re)

Medzi najdôležitejšie kompe-
tencie, ktoré zamestnávateľov pri 
prijímaní do zamestnania berú do 
úvahy, patrí najmä zmysel pre zod-
povednosť, schopnosť riešiť prob-
lémy, prispôsobivosť, flexibilita za-
mestnanca a komunikačné schop-
nosti. Potvrdil to prieskum projek-
tu VOLWEM, ktorý uskutočnila Plat-
forma dobrovoľníckych centier a or-
ganizácií s Univerzitou Mateja Bela 
na vzorke 165 personalistov a za-
mestnávateľov z rôznych sektorov. 
Prieskum sa zameral najmä na fak-
tory výberu zamestnancov, zisťo-
val, ktoré zručnosti a kompetencie 
zamestnávatelia u uchádzačov hľa-
dajú a do akej miery berú do úvahy 
dobrovoľnícku skúsenosť uchádza-
čov o zamestnanie. 

Čo personalistom u uchádzačov 
o zamestnanie najviac chýba, je zod-
povednosť, schopnosť aktívne počúvať 
a riešiť problémy, ale aj schopnosť seba-
riadenia, uvedomovanie si vlastných sil-
ných a slabých stránok či uvedomova-
nie si vlastných emócií. „Napriek tomu sú 
pri výbere budúcich zamestnancov pre za-
mestnávateľov, okrem sociálnych a komu-

nikačných kompetencií, najdôležitejšie ve-
domosti a zručnosti preukázané pri pra-
covnom pohovore a formálne vzdelanie“, 
tvrdí Alžbeta Brozmanová - Grego-
rová, realizátorka výskumu, z Univerzity 
Matej Bela. 

Dobrovoľnícke aktivity zamestnáva-
telia nevnímajú ako faktor dôležitý pri 
výbere nových zamestnancov – v hod-
notení dosiahli len 4 %. Pozitívne vníma-
jú dobrovoľnícku skúsenosť najmä tie 
spoločnosti, ktoré svojich zamestnancov 
zapájajú do firemných dobrovoľníckych 
aktivít. Až 79 % respondentov sa zried-
ka alebo takmer nikdy nestretáva s pre-
zentáciou dobrovoľníckych skúseností v 
životopisoch alebo na pracovných po-
hovoroch. „V zahraničí, ale aj na Sloven-
sku, však máme mnoho pozitívnych prí-
kladov ľudí, ktorí vďaka zapojeniu sa do 
dobrovoľníctva, získali mnohé kompe-
tencie a vedomosti. V projekte VOLWEM 
preto spolu s partnermi z Veľkej Británie 
a Českej republiky pracujeme s dobro-
voľníkmi, úradmi práce, zamestnávateľ-
mi a dobrovoľníckymi organizáciami na 
Slovensku na tom, aby každý z nich ob-
javil, pomenoval a bral do úvahy aj zruč-
nosti získané dobrovoľníckou činnos-

ťou“, hovorí Alžbeta Mračková, prezi-
dentka Platformy dobrovoľníckych 
centier a organizácií. Projekt vyvrcholí 
v tomto roku a jeho výsledky budú k dis-
pozícii už v septembri. 

Platforma dobrovoľníckych centier 
a organizácií vznikla v roku 2011. Repre-
zentuje hlas dobrovoľníckych centier 
a organizácií pracujúcich s dobrovoľník-
mi na Slovensku. Jej poslaním je podpo-
rovať vytváranie priaznivého prostredia 
pre rozvoj dobrovoľníctva. Presadzuje 
vznik dobrovoľníckych centier a finanč-
nú podporu dobrovoľníctva, ovplyvňu-
je legislatívu dobrovoľníctva, podporu-
je vznik a rozvoj pracovnej pozície ko-
ordinátorov dobrovoľníkov a presadzu-
je dobrovoľníctvo ako nástroj vzdeláva-
nia, profesionálneho rastu a prípravy pre 
pracovný trh. 

Projekt VOLWEM je financovaný vďa-
ka podpore Európskej komisie: z Progra-
mu celoživotného vzdelávania. Prieskum 
medzi zamestnávateľmi sa uskutočnil 
vďaka partnerstvu s Kariéra.sk a v spolu-
práci s HR Club. 

Zdroj: Platforma dobrovoľníc-
kych centier a organizácií 
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Občianske združenie Fórum života 
Predstavujeme: 

Občianske združenie Fórum živo-
ta 20. marca tohto roku v Bratislave 
predstavilo verejnosti 14. ročník svo-
jej kampane: „25. marec – Deň poča-
tého dieťaťa“, ktorú zorganizovalo 
spolu s partnermi. Hlavným heslom 
kampane bolo „Slovensko za život“ 
s cieľom šíriť úctu k ľudskému živo-
tu, zdvihnúť hlas na obranu tých, kto-
rí sa ešte sami brániť nemôžu a mo-
bilizovať spoločnosť k podpore a po-
moci ohrozeným deťom a celým rodi-
nám. Viac o kampani a činnosti tohto 
združenia, zastrešujúceho viaceré mi-
movládne organizácie na ochranu ži-
vota a rodiny, porozprávala predsed-
níčka Fóra života, Marcela Dobešová.

Čo všetko znamená heslo „Sloven-
sko za život“? 

Tento rok sme vybrali hlavnú myš-
lienku kampane „Slovensko za život“ 
tak, aby nadväzovala na minuloročný 
septembrový Národný pochod za život 
v Košiciach. Aby sme dali najavo, že účasť 
desiatok tisícov ľudí na tejto krásnej mani-
festácii života nebola iba sezónnou zále-
žitosťou, ale stále trvá a naberá na intenzi-
te v celospoločenskom meradle. 

(Pripomeniem aj slová hovorcu Ná-
rodného pochodu za život, Tomáša Ková-
čika, že národný pochod za život je míľni-
kom, ktorý sa pravdepodobne bude opa-
kovať, ak nebudeme vidieť ochotu zmien 
v našej spoločnosti. Kampaň Slovensko 
za život vnímam ako jasný odkaz, že sa 
nevzdáme, kým nebude chránený kaž-
dý človek).

V ktorých mestách a okresoch 
sa tohto roku konala táto významná 
kampaň?

Vo všetkých krajských mestách boli 
počas marca a apríla verejné zhromaž-
denia – 22. 3. v Žiline, 23. 3. v Košiciach, 
29. 3. v Prešove, 30. 3. v Banskej Bystri-
ci, 5. 4. v Trenčíne, 6. 4. v Trnave, 12. 4. 
v Nitre a napokon 13. 4. v Bratislave. Po-
zvaní boli všetci, ktorým nie je ľahostajná 
otázka ochrany ľudského života od poča-

tia. Na zhromaždeniach a počas týždňa 
predchádzajúceho 25. marcu – Dňu po-
čatého dieťaťa, aj v iných mestách a ob-
ciach dobrovoľníci rozdávali biele stuž-
ky ako symbol nevinnosti a bezbrannosti 
dieťaťa. Každý, kto si takúto stužku pripol 
na odev, dal tak najavo, že sa hlási k reš-
pektovaniu práva na život a ľudskej dôs-
tojnosti, ako potvrdila aj Elena Miškovičo-
vá, koordinátorka kampane. Program ve-
rejných zhromaždení zahŕňal aj hudobné 
vystúpenie, príhovory zástupcov Alian-
cie za rodinu, Fóra života, zástupcov regi-
onálnych organizácií Pro-life a Pro-family 
a inštitúcií z toho-ktorého regiónu a tiež 
prezentácie konkrétnej pomoci tehot-
ným ženám a matkám v núdzi spojené so 
svedectvom konkrétnych žien.

Čo ku kampani Deň počatého die-
ťaťa pritiahlo tohto roku verejnosť naj-
viac?

Kampaň mala tento rok dva rozme-
ry – celonárodný mobilizačný podľa mot-
ta „Slovensko za život“, ako aj veľmi osob-
ný, predstavujúci to najintímnejšie ľud-
ské puto medzi matkou a jej dieťaťom.Tu 
možno plne súhlasiť so slovami Zuzany 
Stohlovej - Kiňovej, koordinátorky projek-
tov konkrétnej pomoci o tom, že jedným 
z nosných programov Fóra života sú pro-
jekty konkrétnej pomoci tehotným že-
nám a matkám v núdzi. Aj na vizuáli kam-
pane máme spomenutý skutočný príbeh 
dvojročnej Viktórie, ktorej mama uvažo-
vala o potrate, ale vďaka tomu, že vyhľa-
dala našu pomoc, sa podaril malý zázrak 
a dnes sa obidve spolu tešia zo života.

Môžete nám priblížiť vašu konkrét-
nu pomoc tehotným ženám a matkám 
v núdzi? 

Počas vyše 7-ročného doterajšieho 
fungovania projektu „Zachráňme živo-
ty“ zameraného na konkrétnu pomoc 
tehotným ženám a matkám v núdzi, Fó-
rum života pomohlo 88 ženám a na-
rodilo sa im 73 bábätiek, ktorých mat-
ky kvôli zložitej sociálnej a osobnej situ-

ácii pôvodne uvažovali o potrate. Pod-
ľa koordinátorky projektu Márie Deme-
terovej, príjemkyniam pomoci darcovia 
prispeli sumou 180 100,12 eura. Celkovo 
bolo v rámci projektu vyriešených 1 123 
prípadov. Na projekt „Zachráňme živo-
ty“ nadväzuje aj Poradňa Alexis, v ktorej 
bolo poradenstvo v roku 2013 poskyt-
nuté 186 ľuďom (z toho 20 mužom). Od 
vzniku projektu pred 6 rokmi odborní-
ci celkovo riešili 552 prípadov. Okrem 
toho pracovníci Fóra života navštevu-
jú s prednáškami aj základné a stredné 
školy a vzdelávajú mládež v oblasti zod-
povedného prežívania vzťahov, aj rieše-
nia neželaného tehotenstva a po-potra-
tového syndrómu. Za prvé dva mesia-
ce tohto roku školili už viac, než 670 žia-
kov. Je tu však stále priestor na rozširo-
vanie projektu na pomoc čo najväčšie-
mu počtu detí a matiek, ktoré sa ocitli 
v existenčných ťažkostiach. Preto Fórum 
života požiadalo MUDr. A. Záborskú, po-
slankyňu Európskeho parlamentu, ktorá 
sa osobne angažuje v práci Fóra života 
a v podpore projektu „Zachráňme živo-
ty“ od jeho počiatku, aby sa stala jeho 
patrónkou, čo s hrdosťou prijala. Kam-
paň 25. marec – Deň počatého dieťa-
ťa – však sprevádzalo množstvo zaují-
mavých podujatí. Jedným z kľúčových 
bol aj XVI. ročník medzinárodnej konfe-
rencie: Vyber si život, ktorý sa v kontexte 
aktuálneho diania v spoločnosti konal v 
znamení témy „Rodina a ľudské práva“. 
Konferencia sa uskutočnila 21. a 22. mar-
ca v Rajeckých Tepliciach. Okrem zaují-
mavých hostí, medzi ktorými bol aj Gre-
gor Puppinck, riaditeľ Európskeho cen-
tra pre právo a spravodlivosť v Štrasbur-
gu, sa účastníci tešili aj z odovzdávania 
Ceny Antona Neuwirtha Za ochranu ži-
vota. 

Margita Škrabálková

Kontakty: 
www.forumzivota.sk 
www.zachranmezivoty.sk
www.alexisporadna.sk
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Deň povedomia o autizme 
Reportáž: 

V roku 2007 vyhlásilo Valné zhro-
maždenie OSN 2. apríl za Svetový deň 
povedomia o autizme. Záštitu nad 
podujatím na Slovensku už šiestykrát 
prevzala manželka prezidenta SR, Sil-
via Gašparovičová, ktorá v podpore 
Spoločnosti na pomoc osobám s au-
tizmom chce pokračovať. Kampaň pri 
tejto príležitosti podporil opäť primá-
tor hlavného mesta SR Bratislavy, Mi-
lan Ftáčnik. Bratislava sa tak pripoji-
la k stovkám miest, ktoré si pripome-
nuli Svetový deň povedomia o autiz-
me. V rámci svetovej kampane „Roz-
svieťme to na modro“!, ktorej cieľom 
je zvýšiť povedomie o autizme, žiaril 
v noci z utorka (1. 4.) na stredu (2. 4.) a 
zo stredy na štvrtok (3. 4.) aj Bratislav-
ský hrad a portál Primaciálneho palá-
ca na modro. 

„Pripájame sa k stovkám významných 
budov na celom svete, ktoré budú osvet-
lené na modro, ako napríklad Empire Sta-
te Building a Rockefeller Center v New Yor-
ku, CN Tower v Toronte, National Concert 
Hall v Dubline, budova parlamentu v Buda-
pešti a mnohé iné“, povedala Mária Štub-
ňová, predsedníčka Spoločnosti na po-
moc osobám s autizmom (SPOSA) pri 
otvorení kampane na zvýšenie porozu-
menia s ľuďmi postihnutými autizmom, 
ktorej cieľom je zlepšiť podmienky, kto-
ré umožnia ľuďom s autizmom viac rozu-
mieť svetu. „Autizmom trpí celosvetovo asi 
67 miliónov ľudí. Na Slovensku ich je asi pol 
percenta z populácie, pričom postihuje šty-
rikrát častejšie chlapcov, než dievčatá“, do-
plnila M. Štubňová. Je to asi 15 tisíc osôb 
a ich počet s pribúdajúcimi rokmi rastie. 
Nevie sa, prečo, ale pravdou je, že dia-
gnostika tohto postihnutia sa už opro-
ti minulosti zlepšila. Pomaly pribúdajú aj 
možnosti vzdelávania detí postihnutých 
autizmom. Čo sa však nezlepšuje, sú pod-
mienky ich zaradenia sa do produktívne-
ho života v dospelom veku a uplatnenia 
sa v primeranej práci, hoci nezriedka ide 
o talentovaných ľudí s vysokým IQ. Treba 
zdôrazniť, že autizmus je vývinové ocho-
renie, ktoré vyplýva z poruchy schop-
nosti človeka nadväzovať riadne sociálne 
kontakty so svojím okolím a neschopnos-
ti mať normálne vzťahy s ľuďmi, s ktorými 
postihnutí autizmom prichádzajú do sty-
ku. Rodičia, ktorí vychovávajú deti s au-
tizmom to majú ťažké, najmä ak ich dieťa 

okrem autizmu, trpí aj ďalším ochorením 
či viacnásobným postihnutím. 

Pri príležitosti Svetového dňa pove-
domia o autizme sa 2. apríla večer tohto 
roku v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa-
láca v Bratislave uskutočnil aj 7. ročník 
slávnostného koncertu. Pozvanie na kon-
cert prijali zástupcovia Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 
školstva, telesnej výchovy a športu SR, 
ako aj NR SR a aj Humanita bola pritom. 
V kultúrnom programe koncertu vystú-
pili deti postihnuté autizmom a prítom-
ným sa prihovorila aj M. Štubňová. Vy-
stúpila aj prvá dáma SR, S. Gašparovičo-
vá s pôsobivým príhovorom. Aj námest-
ník primátora Bratislavy, Ján Budaj a ďal-
ší hostia sa prihovorili prívetivými a dojí-
mavými slovami. Medzi hudobnými vy-
stúpeniami prečítali aj pozdravný list mi-
nisterky zdravotníctva SR, Zuzany Zvo-
lenskej. Veľmi pekné bolo aj vystúpenie 
speváckeho súboru Pressburg Singers 
pod vedením dirigentky Janky Rychlej. 
„Zaznejú aj hudobné skladby chlapcov s As-
pergerovým syndrómom – jedným z dru-
hov autizmu, pričom niekoľkí z nich pred-
vedú aj svoje interpretačné umenie. Spes-
trením bude výstava umeleckých fotografií 
ľudí s autizmom“, upozornila prítomných 
pred vystúpením súboru predsedníčka 
združenia SPOSA. Nádejní mladí umel-
ci z tohto súboru sú už aj držiteľmi cen-
ných ocenení z medzinárodných hudob-

ných súťaží. Pripomeňme, že 2. apríla, ale 
aj počas nasledujúcich dní, sa uskutočni-
li podujatia pri príležitosti Svetového dňa 
povedomia o autizme aj v Banskej Bys-
trici, Martine, Levoči, Trnave, Žiline, 
Nitre a Ružomberku.

Spoločnosť na pomoc osobám  
s autizmom ako rodičovské občianske 
združenie zastupuje záujmy ľudí s autis-
tickým syndrómom. Vznikla v roku 1994 
a v súčasnosti pôsobí na celom úze-
mí Slovenska v rámci 22 organizačných 
jednotiek. „SPOSA sa snaží upozorniť ve-
rejnosť na problémy ľudí s autizmom, kto-
ré vyplývajú z ich sociálnej núdze a presa-
dzovať riešenie problémov tejto margina-
lizovanej a spoločensky izolovanej skupiny 
voči orgánom štátnej správy a samosprá-
vy a tiež prostredníctvom médií voči celej 
verejnosti“, hovorí predsedníčka Občian-
skeho združenia SPOSA, ktoré poskytuje 
aj poradenstvo. Okrem podpory rodinám 
s autistickým členom vykonáva tiež infor-
mačnú a osvetovú činnosť. Pri príležitosti 
Svetového dňa povedomia o autizme sa 
už 6. raz zapojilo do celosvetovej kampa-
ne „Light It Up Blue“, ktorú iniciovala naj-
väčšia severoamerická organizácia zao-
berajúca sa autizmom, Autism Speaks. 
SPOSA je jej riadnym, stálym členom. Je 
známe aj jej členstvo v medzinárodnej or-
ganizácii Autism-Europe v Bruseli. 

Margita Šrabálková
Snímka: autorka

Na obrázku je spevácky zbor Pressburg Singers, ktorý vystúpil na koncerte  
v Zrkadlovej sieni 2. apríla 2014 pod vedením dirigentky Janky Rychlej.
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10. 5. 2014 sme sa stali 39. členom 
European Multiple Sclerosis Platform  

http://www.emsp.org/
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