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viete, že po prvom úspešnom roční-
ku DOBRÉHO SRDCA v roku 2019 
sme v roku 2020 z dôvodu pandémie 
ochorenia Covid 19 ocenenia neu-
deľovali. Ale z financií od partnerov 
Národnej ceny starostlivosti vedenie 
Asociácie poskytovateľov sociálnych 
služieb nakúpilo ochranné pracovné 
prostriedky pre zamestnancov v soci-
álnych službách a vďaka nim a ďalším 
donorom, ktorí prispeli do zbierky 
DOBRÉ SRDCE POMÁHA sme záso-
bili poskytovateľov sociálnych služieb 
tým, čo najviac potrebovali. Veríme, 
že sme im tak pomohli aspoň trochu 
prekonať ťažké pandemické časy, ktoré 
pre mnohých poskytovateľov zname-
nali aj karanténu, veľa chorých a žiaľ, 
aj mŕtvych. Áno, roky 2020 a 2021 sú 
rokmi hrdinov aj v sociálnych služ-
bách. Hrdinov, ktorí sami sa ohrozujúc 
chodili do terénu za svojimi klientami, 
alebo sa so svojimi zverencami zatvorili 
v zariadeniach aj na 40 dní a snažili sa 
im zachrániť životy. Niektorí, žiaľ, aj za 
cenu toho svojho vlastného. Počas 1. 
a 2. vlny pandémie zomrelo 5 zamest-
nacov v oblasti sociálnych služieb a so 
súhlasom ich blízkych a na ich počesť 
zverejňujeme ich mená: 
Katarína Skirkanicová 
(pomocný personál), 
Lenka Štefanková (opatrovateľka), 
Margita Kostúriková (vedúca sestra), 
Mária Trenčíková (účtovníčka), 
Ingrid Tomášová (riaditeľka). 
Česť ich pamiatke! 
Vzdajme im úctu aj tým, že udržíme 
štafetu obetavej práce v tejto neľahkej 
oblasti. Tým, že budeme každoročne 
hľadať hrdinov sociálnych služieb a po-
stavíme ich ako príklad pre všetkých 
do žiary reflektorov.  

Každý, kto sa raz rozhodol pracovať 
v pomáhajúcej profesii vníma do 
určitej miery svoje povolanie ako po-
slanie. Ale je rozdiel, ak „pomáhanie 
iným“ robíte od začatia do skončenia 
pracovnej doby, alebo aj veľkú časť 
svojho voľného času. Keď ho robíte 
stereotypne, alebo hľadáte stále nové 
aktivity, projekty a nápady. Keď si 
držíte od klienta značný profesionál-
ny odstup, alebo mu dávate kus zo 
svojho srdca, či za nich položíte život. 
Všetkých tých pracovníkov sociálnych 
služieb, ktorí nerátajú hodiny, hľadajú 
inovácie a pracujú pre svojich klientov 
s láskou, sme opäť hľadali v celoslo-
venskej ankete Národná cena starost-
livosti DOBRÉ SRDCE 2021. A našli 
sme ich. 
V mene Asociácie poskytovateľov 
sociálnych služieb im ďakujem za to, 
že sú a za to akí sú. Nech je ich profe-
sionálny a ľudský príbeh svetlom pre 
nás ostatných, ktorí sa roky boríme so 
zlou sociálnou legislatívou, nedostat-
kom financií a nedostatkom pracovnej 
sily. Nech je ich príklad plamienkom, 
ktorý zapáli oheň v srdciach mladých 
ľudí pre tieto krásne pomáhajúce pro-
fesie. Nech je ich ocenenie pilierom 
morálky, o ktorý sa môže oprieť občan 
tejto krajiny v časoch, keď sa skutoč-
né hodnoty lámu pod tlakom kriku 
a populizmu.

Potlesk pre dobré srdcia medzi nami 
nech je nádejou, že sa takýto ľudia 
z našej spoločnosti nikdy nevytratia. 
ĎAKUJEME VÁM

Anna Ghannamová
predsedníčka poroty 

DOBRÉ SRDCE 2021

ED
IT

O
RI

AL

Vážení zamestnanci 
sociálnych služieb, 
poskytovatelia, priatelia 
a podporovatelia,
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Okrem odovzdania ceny      
DOBRÉ SRDCE víťazom 
deviatich kategórií si takmer    

400 hostí uctilo pamiatku piatich 
zamestnancov sociálnych služieb, 
ktorí pri výkone svojho povolania 
ochoreli na Covid – 19 a aj mu 
podľahli. Prvá pieseň večera v poda-
ní acapelly For You s názvom „You 
Raise Me Up“ patrila zosnulej pani 
upratovačke z bratislavského ZSS 

Kataríne Škirkanicovej, opatrovateľke 
Lenke Štefankovej, riaditeľke Ingrid 
Tomášovej z Trebišova, ekonómke 
a predsedníčke revíznej komisie 
APSS v SR Márii Trenčíkovej a vedú-
cej sestre a podpredsedníčka SKS 
a PA Margite Kostúrikovej. Práve po-
sledne menovanej sa rozhodla porota 
okrem kondolencie udeliť aj ocenenie 
DOBRÉ SRDCE in memoriam za 
celoživotnú osvetu a zápas o prítom-

nosť sestier v sociálnych službách. 
Najcitlivejší moment večera pred-
niesla porotkyňa Helena Gondárová 
Vyhničková, hlavná odborníčka MZ 
SR pre ošetrovateľstvo: 
„Gitka, poznali sme sa dlhé roky. Ty 
si odišla, načatá práca pokračuje. 
Ako ťa poznám, určite s tým Tvojim 
nezabudnuteľným povzbudzujúcim 
úsmevom pokračuješ s nami ďalej, len 
z inej výšky. Česť Tvojej pamiatke.“ 

Minister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský odovzdal finálne ocene-
nie v kategórii sestra Zdenke Maj-
chrovej, zo zariadenia Iskierka nádeje 
v Trenčíne. Ani v kategórii opatrovateľ 
nemala porota ľahké rozhodovanie. 
Z troch silných príbehov, najviac hla-
sov porotcov a DOBRÉ SRDCE získal 
netradične muž - bývalý baník Pavol 
Kalina zo zariadenia PE - ES, n. o. 
z Nitrianskych Sučian. Horúco bolo aj 
pri výbere víťaza v kategórii Manažér 
v sociálnych službách a opäť pre-
kvapivo mužské víťazstvo. DOBRÉ 
SRDCE v tejto kategórii vyhlásila 
porotkyňa Soňa Gaborčáková, štátna 
tajomníčka MPSVR SR. Získal ho 
Pavol Vilček, Riaditeľ Spišskej kato-
líckej charity, ktorý je tiež prešovský 
koordinátor APSS v SR. Ocenenie 
mu odovzdal predseda SK8 a Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
Jozef Viskupič. 

NárodNá ceNa 
starostliVosti  
DOBRÉ SRDCE 2021 

Po dvoch rokoch sa oPäť zaPlnila stará tržnica v Bratislave 
Pracovníkmi sociálnych služieB, Pozvanými hosťami, členmi Poroty, 
ministrami, Poslancami nrsr, divákmi a Predstaviteľmi asociácie 
Poskytovateľov sociálnych služieB v slovenskej rePuBlike. tak ako 
v roku 2019 Bol dôvod odovzdávanie národnej ceny starostlivosti – 
doBrÉ srdce 2021. Galavečer sa určite zaPíše do Pamäti tých, čo ho 
zažili ako ProGram Plný emócií, Potlesku ale aj sĺz. 
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Víťaz kategórie 
opatrovateľ 
Pavel Kalina

Komisárka pre osoby so 
zdravotným postihnutím Zuzana 
Stavrovská a Ivo Duchoň 
z Professional support

Víťazka kategórie sestra 
Zdenka Majchrová

Ocenenie za výnimočný počin 
získala Ildikó Madarászová



„Ľudia v pomáhajúcich 
profesiách neustá-
le potvrdzujú, že ich 
pracovné poslanie je 
symbolom oddanos-
ti, zanietenia a hlavne 
ľudského porozumenia 
a vysokej profesionality. 
Naša spoločnosť je od 
vás doslova závislá, a aj 
preto musíme zvyšovať 
povedomie a verejnú 
mienku o tom, čo každý 
deň dokazujete,“ neskrý-
val dojatie Jozef Viskupič.
Štátna tajomníčka MZ SR 
Jana Ježíková viedla ka-
tegóriu odborný pracov-
ník v sociálnych službách 

a za víťaza oznámila fyzioterapeutičku 
Katarínu Čečotovú zo strediska 
sociálnych služieb Matilda Huta. Z ne-
uveriteľne krásnych príbehov troch 
finalistov v kategórii dobrovoľník, dala 
porota najviac hlasov Marte Kupco-
vej, dobrovoľníčke v OZ Vagus, ktorá 
ľuďom bez domova varí chutné obedy 
už vyše 9 rokov. Komisárka pre osoby 
so zdravotným postihnutím JUDr. 
Zuzana Stavrovská tento rok viedla 
kategóriu fundraiser a Dobré srdce 
odovzdala Soni Vancákovej z Košic-
kého OZ Maják nádeje.
Neľahká bola aj voľba vybrať „najlep-
šieho poskytovateľa ZSS“. Víťazstvo 
vo veľmi tesnom hlasovaní získal 
moderný sociálny dom v Bardejove – 

Antic, ktorý pod vedením Jaroslava 
Živčáka je aj prvé zariadenie, ktoré 
získalo značku - Garanciu kvality 
z APSS v SR. Z radov novinárov 
za DOBRÉ SRDCE si vybrala porota 
Barbaru Štefanovičovú z TA3, ktorá 
sa roky špecializuje na sociálne témy 
a nebojí sa pýtať aj nepríjemné otázky. 
Po pandemickom roku bola výnimoč-
nou aj kategória Výnimočný počin 
v sociálnych službách. Ocenenie 
získali obidve nominované: Mária 
Čunderlíková, zakladateľka centra 
Memory, vďaka ktorej vie Slovensko 
čo je Alzheimer a ako pomôcť 
ľuďom so stratou pamäti a Ildikó 
Madarászová, zakladateľka združenia 
na pomoc rodinám so zdravotným 
postihnutými deťmi a mladistvými – 
Nezábudka. Toto ocenenie 
odovzdal osobne Milan 
Krajniak, minister práce, 
sociálnych vecí a rodiny, 
ktorý všetkým pracovní-
kom sociálnych služieb 
poďakoval.
„Ja som si uvedomil, že 
dnes sme mohli vidieť prí-
behy, počúvať a ďakovať 
samým krásnym ľuďom. 
Chcem vám poďakovať 
za to, že robíte svet nie 
len pre svojich klientov, 
pre svojich kolegov, ale 
pre nás všetkých robíte 
Slovensko krajším.“ 
ďakoval Milan Krajniak.

Komisárka pre osoby so 
zdravotným postihnutím Zuzana 
Stavrovská a Ivo Duchoň 
z Professional support

Finalisti DOBRÉ SRDCE 2021
Víťazka v kategórii odborný pracovník 
Katarína Čečotová a jej klientka Marcelka

Minister Vladimír Lengvarský, 
Anna Ghannamová a Kamil Száz Ivan Solenský - OD PRIOR Víťaz kategórie manažér - Pavol Vilček

Zástupkyne Komory opatrovateliek Slovenska 
s ministrom Vladimírom Lengvarským

Renáta Pocklanová - Kimberly Clark - DEPEND
a Jaroslav Černý - Česká mincovna

Víťazka kategórie fundraiser - 
Soňa Vancáková

Anna Ghannamová 
a minister Milan Krajniak
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V 2. ročníku národnej ceny starostli-
vosti o víťazoch v deviatich kategó-
riách rozhodovala porota na čele 
s predsedníčkou DS 2021, predsed-
níčkou APSS v SR a autorkou celého 
projektu Annou Ghannamovou.
„Ukázali sme, že napriek nedostat-
kom v legislatíve a rozpočte – človek 
s dobrým srdcom v slovenských 
sociálnych službách stále je. Príbehy 
Vás, hrdinovia, sú toho dôkazom. 
Ste pilierom pracovitosti, zodpoved-
nosti a skutočných hodnôt v tejto 
rozorvanej dobe. S takýmito ľuďmi 
zvládneme všetko,“ uzavrela Anna 
Ghannamová. 
Okrem silných príbehov bol galave-
čer DOBRÉ SRDCE plný krásnych 
vystúpení. Okrem acapelly For You sa 
predstavila slovenská legenda Pavol 
Hammel, spevák Robo Opatovský, 
skupina Korben Dallas a talentované 
speváčky Emma Drobná a Karin Ann. 
Autorom ceny, sklenenej plastiky, ktorú 
získavajú víťazi kategórii je Dominik 
Pirháč, ktorého návrh si APSS v SR 
vybrala z ponúkaných návrhov 5-tich 
študentov už v roku 2019. O kreatívnu 
časť kampane a výrobu spotov sa aj 
tento rok postarala agentúra Imagons. 
Réžiu dokrútok príbehov finalistov 
v ich prirodzenom prostredí – v prá-
ci, medzi klientami, prevzal na svoje 
bedrá režisér Branislav Gotthardt. 
Galavečer v moderátorskom podaní 
Juraja Baču režíroval Peter Gerža. 
Generálnym partnerom Národnej 
ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 
je spoločnosť HARTMANN, Hlavným 
partnerom spoločnosť Kimberly Clark 
– DEPEND, spoločnosť PRIOR 
a Česká mincovňa. 

Norika Krchňáková

Víťazka kategórie 
dobrovolník 
Marta Kupcová

Jaroslav Živčák - riaditeľ sociálneho 
domu ANTIC - Bardejov - víťaz 
kategórie poskytovateľ

Barbara Štefanovičová (TA3) -
víťazka kategórie novinár

Karin Ann Emma Drobná

Korben Dallas Pavol Hammel

Anna Ghannamová a Jozef Viskupič - 
predseda SK8 a TT SK Podpredseda BSK Mikuláš Krippel
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Sociálne Služby na Slovensku osobit-
ným spôsobom poznačila pandémia 
COVIDu 19. Ako ste to zvládali u vás 
v charite?
Bolo to určite ťažké a náročné obdobie. 
Jedno z našich zariadení – DPS Lipany 
zažilo ako prvé prísnu karanténu, ktorá tr-
vala 42 dní. Počas nej, aj na naše prosby 
a naliehania, vznikli tzv. multidisciplinárne 
„Intervenčné tímy“, ktoré neskôr veľmi 
účinne pomáhali zariadeniam v karanténe 
po celom Slovensku. COVID 19 viac ale-
bo menej zasiahol všetky naše zariadenia 
a služby. Niektoré zažili aj karantény, 
ktoré už však neboli také rozsiahle, ako 
v Lipanoch, v iných sa podarilo včas izo-
lovať nakazených ľudí v karanténe, ktorá 
sa následne nerozšírila na celé zariadenie. 
Skoro všade boli ochromené prevádzky 
a zamestnanci museli oveľa viac za-
skakovať za chorých kolegov. V tomto 
kontexte je potrebné konštatovať, že asi 
najviac pomáhala prevencia a včasná 
diagnostika, ktorá umožňovala zachy-
távať nákazu a prijímať rýchle opatrenia 
ešte predtým, než sa stihli rozšíriť. 

Ako boli na zvládanie pandémie 
pripravení vaši zamestnanci? 
Neboli vôbec pripravení. Myslím, že 
pandémia zaskočila svojou mohutnosťou 
aj následkami všetkých bez rozdielu. 
Mali sme jednu kolegyňu, ktorá svojho 
času zažila ako zdravotná setra SARS 
v Saudskej Arábii. Jej ponaučenia boli 
cenné hlavne na začiatku pandémie, 
keď bolo veľa rôznych aj rozporuplných 
informácií, a bolo ťažké sa v tom vyznať. 
Postupne, ako sme boli konfrontova-
ní s tvrdou realitou, sa ukázali mnohí 

„hrdinovia“, o ktorých sa asi veľa písať 
nebude, ale aj vďaka nim sa podarilo 
minimalizovať riziká a dopady pandémie. 
Aby sa nezabudlo, už som spomínal 
„intervenčné tímy“, v ktorých pracovali 
ľudia z ministerstiev, z nemocníc, z VÚC, 
dobrovoľníci aj odborníci z regiónov. 
Naši zamestnanci, ktorí zodpovedne 
nahlasovali akékoľvek príznaky a radšej 
zostávali doma, ako by mali doniesť 
nákazu do zariadení. Hneď, ako to bolo 
možné, pán primár doktor Novotný 
vyškolil viac, ako 30 našich zdravotníc-
kych pracovníkov, aby mohli testovať. 
Mesto Košice v čase, keď pandémia 
vrcholila, testovali cez svoje výjazdové 
tímy našich ľudí bez domova, ktorých 
máme v našich zariadenia asi 250. Aj vo 
viacerých iných mestách (napr. Lipany) 
bola úzka súčinnosť pri zvládaní pandé-
mie. Zamestnanci, ktorí museli zvládať 
karanténu, aj keď boli sami nakazení, 
starali sa v karanténnom prostredí o rov-
nako nakazených klientov. Iní, nenaka-
zení sa tiež museli starať v skafandroch 
o nakazených klientov. Ak sme predtým 
hovorili, že starať sa o starých, chorých, 
o ľudí bez domova je ťažká práca, toto 
všetko vykonávať v skafandroch a s nie-
koľkonásobne zložitejšou hygienou bolo 
nesmierne náročné. Všetkým zamest-
nancom patrí zato veľká vďaka. V tomto 
kontexte sa môžeme pochváliť jednou 
„nezaslúženou milosťou“. My veriaci 
to pripisujeme modlitbe a orodovaniu 
našich patrónov, ku ktorým sa mnoho 
zamestnancov aj klientov počas pan-
démie obracalo. Počas pandémie u nás 
pracovalo skoro 500 zamestnancov 
a v nepretržitých prevádzkach sa starali 

o viac, ako 500 ľudí. Aj keď mnohí z nich 
ochoreli, nikto na COVID 19 nezomrel. Po 
celom Slovensku mnohé zariadenia, ktoré 
poznám, dodržiavali opatrenia podob-
ne ako my, no ľudia zomierali, a oni to 
nemohli ovplyvniť. Preto hovorím, že je to 
nezaslúžená milosť. 

Ako to bude podľa vás s treťou vlnou, 
ktorá sa práve začína? 
To dnes nikto nevie povedať. Som pre-
svedčený o tom, že najdôležitejšia bude 
prevencia, v ktorej bude hrať najdôleži-
tejšiu úlohu zaočkovanie. Snažili sme sa 
v charite presviedčať zamestnancov aj 
klientov a ich rodinných príslušníkov, aby 
to pre svoje zdravie a aj pre zdravie tých 
s ktorými prichádzajú do kontaktu urobili. 
Dnes máme zaočkovaných asi 80 % 
zamestnancov a približne 75 % klientov. 
Prijímame zodpovedné opatrenia a riadi-
me sa pokynmi kompetentných orgánov. 
Ostatné bude znovu v Božích rukách. 

Rozmýšľali ste už o tom, čo čaká so-
ciálne služby po skončení pandémie? 
Často o tom premýšľam. Naša charita 
poskytuje viac, ako 50 rôznych druhov 
sociálnych, zdravotných aj charitatívnych 
služieb. V sociálnej oblasti v Zákone o so-
ciálnych službách je mnoho vecí, ktoré 
nefungovali už pred pandémiou. Upozor-
ňovali sme kompetentných, ale pozitívne 
zmeny sa rodili iba ťažko a spravidla po 
dlhých bojoch. Zato zmeny v neprospech 
poskytovateľov tam pribúdali akosi 
prirýchlo. 

Môžete byť konkrétnejší? 
Spomeniem niektoré sociálne služby. 

Opatrovateľské služby fungujú iba asi 
v 1/3 miest a obcí a aj to mnohokrát iba 
vďaka európskym projektom. Denné 
stacionáre (ďalej len DS) zažili začiatkom 
nác-tých rokov veľký boom. Potom 
podľa tvrdenia vtedajších predstavi-
teľov ministerstva sa zistilo množstvo 
nekalých praktík. No nasledujúce ataky 
predbehli akékoľvek očakávania posky-
tovateľov čo do hĺbky a rozsahu. Zmenili 
sa technické normy (potreba dovyba-
venia posteľami a kreslami, prehod-
notenie kapacít štvorcovými metrami), 
pritvrdilo sa výkazníctvo (hlásenia účastí 
s podpismi klientov, povinné počty 
zamestnancov v závislostí od kapacít, 
nie od počtu klientov, prehodnocovanie 
finančných príspevkov ministerstiev 
v závislosti od hodín účasti jednotli-
vých klientov a mnohé iné). Zároveň 
je obrovský problém s financovaním 
prevádzky týchto zariadení, na ktorú by 
mala prispievať od roku 2018 samosprá-
va. To sa však nedeje buď vôbec, alebo 
len vo veľmi obmedzenej miere. Ak sa 
chcelo zabrániť nekalým praktikám, bolo 
potrebné potrestať len vinníkov. Ale po 
prijatí paušálnych opatrení zaniklo asi 
70 - 80 % denných stacionárov! Ak je 
pravdou, že DS majú dopĺňať opatrova-
teľskú službu aj pomáhať preklenúť cho-
roby, alebo dovolenky opatrovateľov pri 
príspevkoch na opatrovanie, tak by mali 
byť súčasťou spektra služieb na úrovni 
obcí a miest. Pandémia ich prevádzky 
značne obmedzila a ani v prechodných 
obdobiach nenabehli účasti klientov na 
pred pandemické obdobie. Ak sa má 
táto služba zachovať aj po skončení pan-
démie, bude potrebovať výraznú pomoc. 

Čo by bolo potrebné urobiť alebo 
zmeniť v sociálnych službách? 
Zákon o sociálnych službách potre-
buje prejsť dosť zásadnými zmenami 
a to v čo najkratšom období. Celé roky 
upozorňujeme na potrebu zmien v oblasti 
financovania, konfliktov záujmov (tí, ktorí 
registrujú sociálnu službu ju aj financujú 
a aj kontrolujú, posudzujú odkázanosť 
na túto službu – bolo by to v poriadku 
ak by tie isté služby sami neposkytovali), 
nemožnosti odvolať sa voči rozhodnutiam 
na nezávislý orgán (nápravné opatrenia 
sa dajú vymáhať iba súdnou cestou). 
Od roku 2018 nastali v zákone výrazné 
zmeny v oblasti financovania. Spočívali 
v tom, že ministerstvo financuje už iba 
časť miezd a odvodov, samosprávy 
a prijímatelia by mali spoločne financo-
vať prevádzky zariadení. Ministerstvo si 
svoje povinnosti poctivo plní a vo svojom 
príspevku dokonca aj príspevok pravidel-
ne valorizuje. Príspevky na zvyšnú časť 
miezd a celú prevádzku sú však nedosta-
točné. Príjmy od prijímateľov podliehajú 
ochrane a mnohé samosprávy odmie-
tajú plniť povinnosti financovania dané 
zákonom. Paradoxne im to platné znenie 
zákona umožňuje. Majú síce povinnosť, 
ale iba vtedy, ak dopredu požiadajú toho, 
voči komu majú plniť túto povinnosť. 
Mnohé samosprávy to neurobia a po-
skytovatelia majú veľké problémy udržať 
prevádzky svojich služieb. 

V budúcom roku by mala vstúpiť do 
platnosti tzv. „informačná novela“. 
Bude prínosom pre sociálne služby 
a čo sa ňou zmení? 
Nemyslím si, že bude prínosom. Je 
to však o prístupe a nastavení sociál-
nych služieb. Spomínam si ako sa po 

vypuknutí pandémie mnohí sťažovali 
na pomalú pomoc štátnych inštitúcií. 
Jeden z logických dôvodov bol ten, že 
štátne inštitúcie a ich pracovníci neboli 
celé roky nastavené na pomoc, ale na 
hľadanie podvodníkov a zamedzenie 
zneužívania pomoci. Myslím si, že 
o tom je celá informačná novela. Mať 
čo najviac informácií aby sme mohli čo 
najúčinnejšie zabrániť zneužívaniu. Preto 
chceme evidovať a kontrolovať ak sa dá 
všetko, čo sa len dá. A tak chcú kontro-
lovať poradovníky, platby prijímateľov, 
zamestnancov a rôzne údaje o nich, 
rôzne ukazovatele a iné štatistické ve-
ličiny. A to všetko pod hrozbou sankcií. 
V sociálnej náuke cirkvi je ukotvený prin-
cíp subsidiarity, ktorý hovorí o tom, že 
čo môžu vykonať nižšie zložky samé je 
potrebné nechať na nich a centralizovať 
len to s čím si nižšie zložky neporadia. 
Preto by som uprednostnil čo najmenej 
byrokracie a čo najjednoduchší a pre-
hľadný spôsob financovania, v ktorom 
sú jasné pravidlá a dá sa v ňom plánovať 
a predvídať. Spôsob financovania zdra-
votníctva a aj školstva (na výkon a na 
hlavu žiaka) ukazujú, že sa to dá a že to 
môže fungovať aj oveľa jednoduchšie. 
V tejto novele sa deje pravý opak. Minis-
terstvo chce vedieť všetko o všetkých. 
Pre tento cieľ chce zneužiť drahocenný 
„čas a energiu poskytovateľov“, ktorý 
sa budú musieť viac venovať štatistikám 
a výkazníctvu, ako samotnej starostli-
vosti. Tento zákon prijal ešte predchá-
dzajúci parlament, ale jeho aplikácia 
a dopady budú znášať poskytovatelia 
s terajšími predstaviteľmi štátu. Dúfam, 
že sa ešte podarí aspoň zmierniť dopady 
tejto novely na poskytovateľov.

Juraj Mikloš

PRACOvAť v SOCIáLnyCh 
SLužBáCh By mALO Byť 
cťou a prestížou

život v dnešnom svete je veľmi rýchly a PreBiehajú v ňom veľkÉ zmeny. PandÉmia 
nám nastavila zrkadlo vo všetkých oBlastiach. nevynímajúc sociálne služBy. 
ako sme PriPravení na tretiu vlnu a čo Bude so sociálnym sektorom Po nej, 
o tom sme sa rozPrávali s koordinátorom aPss v sr v košickom samosPrávnom 
kraji a riaditeľom arcidiecÉznej charity košice inG. cyrilom korPesiom.

V čom vidíte výzvy do budúcnosti pre oblasť sociálnych služieb? 
Ak chceme pozdvihnúť úroveň sociálnych služieb na Slovensku, musíme sa zamerať 
na to, ako sa to dá urobiť. Posledné roky sa veľa rozprávalo o kvalite sociálnych slu-
žieb a o štandardoch kvality. To všetko pri nedostatočnom a neustále podhodnotenom 
systéme financovania sociálnych služieb. U nás sa do sociálnych služieb dostáva iba 
0,2 % HDP. Všetky okolité krajiny vynakladajú na sociálne služby 0,5% a viac zo svoj-
ho HDP. Posledné desaťročia bolo veľmi zanedbávané sústavné vzdelávania zamest-
nancov. Niet sa čo čudovať, keď zákon všetko nechal na pleciach nedofinancovaných 
poskytovateľov. Budúcnosť sociálnych služieb vidím v umenšení byrokracie, v zlepšení 
financovania sociálnych služieb, v systematickom vzdelávaní v oblastiach kvality, na 
ktoré budú zamerané výzvy zo štrukturálnych fondov tak, aby vzdelávanie nebolo iba 
na pleciach poskytovateľov. Vzdelaní ľudia prinesú pokrok a aj kvalitu. Taktiež je po-
trebné pozdvihnúť status pracovníkov v sociálnych služieb. Úzko to súvisí s financova-
ním, pretože dnes sú sociálne služby na chvoste v odmeňovaní aj morálnom ocenení 
v spoločnosti. Pracovať v sociálnych službách by malo byť cťou a prestížou s dôstoj-
ným zabezpečením životných potrieb tých, ktorí v nich pracujú. To sa dnes nedeje. To 
je výzva pre najbližšie roky pre kompetentných, ktorí s tým môžu niečo urobiť.
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celý život odovzdal hudBe a tá ho sPrevádza 
doteraz. najPrv ako flautista, neskôr aj 
Piccolista a zároveň PedaGóG. v centre 
sociálnych služieB náruč senior & junior sa 
nachádza ďalší inšPiratívny človek, ktorý    
sa s nami Podelil o svoj životný PríBeh.  

EPOPEjA MuZiKaNta

STRIEBORNÉ 
PRÍBEHYV zariadení sociálnych 

služieb pracujem so 
seniormi už druhý rok. 

Ako sociálny pracovník sa s nimi 
veľa rozprávam o ich životoch. 
Mnohé z ich príbehov mi prirástli 
k srdcu. Do rubriky strieborné príbehy 
som si vybrala hudobnú epopeju pána 
Františka Vallu.

Zdravotníctvo v týchto rokoch ešte zďa-
leka nedokázalo riešiť všetky choroby 
a tak niektoré odporúčania doktorov 
mohli pôsobiť až komicky. Takým mož-
no bolo aj odporúčanie vtedy mladému 
chlapcovi, aby svoje postihnuté pľúca 
liečil a trénoval hraním na hudobný 
nástroj. Hovorí sa predsa, že „čo Čech 
to muzikant“. A tak mladý František 
neváha a púšťa sa do tejto liečby.
Problémy s dýchaním sa na prekva-
penie všetkých, netradičnou liečbou, 
podarilo vďaka hraniu stabilizovať. 
Avšak hudba už pánovi Františkovi 
ostala navždy. Po istom čase sa zapísal 
do vojenskej hudobnej školy v Prahe. 
S úsmevom na tvári spomína „chcel 
som veľmi hrať na husliach, ale nako-

niec sa mojim vyvoleným hudobným 
nástrojom stala flauta. Vedel som, že ma 
to vyliečilo, nemohol som to opustiť“.
Po absolvovaní vojenskej hudobnej 
školy ho prevelili do Stříbra. Dlho sa 
tu však neohrial a ním hrané tóny ho 
nasmerovali do Bratislavy. Okrem 
pôsobenia v umeleckom súbore sa 
pustil aj do štúdia na konzervatóriu. 
Štúdium hudby zbožňoval a nakoľko sa 
túžil stať profesionálnym muzikantom, 
vedomosti potreboval. Koncom 50-tych 
a začiatkom 60-tych rokov, hudobný-

mi vedomosťami podkutý a vyhraný 
muzikant úspešne zvládol konkurzy 
do divadla Nová scéna ako aj Symfo-
nického orchestra Československého 
rozhlasu Bratislava.
Život hudobníka v Bratislave v relatívne 
slobodných 60-tych rokoch mu umožnil 
stretávať sa s inými umelcami, ktorý 
mali na jeho život veľký vplyv. Dodnes 
si v srdci zachováva spomienku na 
pána Jiráčeka. Hlbokú úctu a rešpekt si 
v jeho živote vybudoval šéfdirigent sym-
fonického orchestra prof. PhDr. Otakar 

Trhlík, pod ktorého taktovkou často hral 
najmä hudbu Leoša Janáčka a Bo-
huslava Martinu. Veľmi hlboko sa mu do 
pamäti vryla spolupráca pod vedením 
prof. Dr. h.c. Ľudovíta Rajtera, ktorý 
pôsobil ako šéfdirigent SOČR od 1968-
1977, a zároveň sa zaslúžil o založenie 
Slovenskej Filharmónie. Veľa toho pán 
František odohral aj pod svetovo uzná-
vaným Ondrej Lenárdom, šéfdirigentom 
SOČR od r. 1977-1990. Množstvo hudby 
vyprodukoval aj pod taktovkou Olivera 
Dohnányiho či pána Stankovského. Pán 

František sype tieto mená ako z rukáva 
a je až obdivuhodné ako si stále pamätá 
mená všetkých s ktorými hral, muzicíro-
val a bavil poslucháčov.
Hudobníci klasickej hudby aj v totalit-
ných rokoch nemali núdzu o cestovanie. 
Samotné Bratislavské hudobné telesá 
kde pôsobil mali tzv. družbu s mestom 
Peruggia. Vďaka nej ako člen SOČR 
toto mesto veľakrát navštívil a svoje 
účinkovanie rozšírili naprieč celým Ta-
lianskom. Spolu s orchestrom si zahral 
aj v preslávenej La Scale v Miláne či 
v opere San Carlo v Neapole. Svojou 
flautou očaroval poslucháčov aj na 
zájazdoch v Španielsku. Hral v Barce-
lone, Madride či La Coruni. Kdekto by 
mu určite závidel možnosť cestovať 
a spoznávať nové krajiny a hrať v nich. 

Ale ako pán František hovorí: „Netreba 
vidieť iba to pozlátko hrania v zahrani-
čí. Bolo to o presúvaní sa 500 či 600 
kilometrov denne, večernom vystúpení, 
hoteloch a rýchlych raňajkách a opäť 
cestovaní. Muzikantský život je však aj 
o tomto a preto neľutujem“.
V cestovateľskom itinerári mu pribúdali 
často aj vystúpenia vo veľkých filhar-
monických sálach pred nemeckým pub-
likom. Mnohokrát navštívil Drážďany, 
Bonn, Mníchov, Brémy, Frankfurt nad 
Mohanom či Stuttgart. V roku 1993 ako 
člen SOČR Bratislava spolu s Brati-
slavským Jazz Bandom sprevádzali po 
Nemecku a Holandsku Shirley Bas-
sey, Raya Charlesa či Lizu Minneli. Na 
stretnutie s týmito svetovými umelcami 
veľmi rád spomína.

Jeho hru si pravidelne vychutnávali aj 
v Paríži či v neďalekej Viedni. Pred-
stavte si, aké ťažké bolo v tých rokoch 
počas socializmu cestovať. Niekto 
sa nemohol stretnúť ani s vlastnými 
deťmi, rodinou, priateľmi, ktorí uviazli 
napríklad za železnou oponou. Preto 
sa mi tieto príbehy o jeho cestách tak 
dobre počúvajú a ešte aj reprodukujú.

So svojím talentom precestoval takmer 
celý svet. Zažil aj nevýslovnú úslužnosť 
a pohostinnosť ázijských fanúšikov a to 
konkrétne v Japonsku a Južnej Kórei. 
Tak ako krásne rozpráva o krajinách 
v ktorých si dobre zahral, ešte väčšiu 
radosť má keď spomenie husľových 
virtuózov s ktorým stál či vlastne sedel 
na jednom pódiu. Pre fanúšikov klasic-

Rodák z českého Zlína vyrastal so 
štyrmi súrodencami. Detstvo mu 
poznačila najmä vojna. Najstrašnejší 
konflikt minulého storočia ho sprevá-
dzal od nástupu do školy. Nedostatok 
kvalitnej stravy, zlé ovzdušie, neustály 
stres a tlak okolia sa podpísali na jeho 
zhoršenom zdraví. Paradoxne treba 
povedať, že práve diagnostika respi-
račného ochorenia lekármi mu určila 
smerovanie v jeho živote.

František Valla 
na fotke vľavo

František Valla 
(vpravo)

S Rayom Charlesom...
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kej hudby sú mená ako David Oistrach, 
Václav Hudeček, Vanessa May určite 
známe. Nezabudnuteľným pre pána 
Františka boli ale aj speváci. Kto už by 
nepoznal slávnu trojicu tenorov Do-
minga, Pavarottiho či Carrerasa ako aj 
opernú umelkyňu Gabrielu Beňačkovú 
či Petra Dvorského. 
Avšak tak ako zbožňoval hranie v za-
hraničí, ešte viac miloval hranie pred 
domácim publikom. Jeho domovskom 
koncertnou sálou bola súčasná Moyze-
sova sieň. Od roku 1985 sa domovskou 
scénou pre Symfonický orchester Bra-
tislava stalo Veľké koncertné štúdio na 
Mýtnej ulici. Právu tu spolu s ostatnými 
hudobníkmi prinášali premiérovo diela 
Cikkera, Suchoňa, Moyzesa, Zelienku, 
Slováka, Salvu či Burlasa.
Nedalo mi teda neopýtať sa, čo bola 
najžiadanejšia skladba, či už doma 
alebo v zahraničí. Opätovne sa na mňa 
pán František usmial, zalomil rukami 
a povedal – „No predsa Novosvětská 
od Antonína Dvořáka“. S jeho charak-
teristickou pokorou ešte dodal „To sme 
vedeli odohrať najlepšie.“
Pri našich spoločných rozhovoroch som 
nevychádzala z úžasu. Toľko vedomos-
tí, toľko pokory, toľko skúseností, to 
ma naozaj dostalo. Pre mňa ako laika 
je až nepochopiteľné ako sa dokáže 
taký orchester zladiť a odohrať ešte aj 
v ten istý deň niekoľko rôznych a dlhých 
skladieb.
Pôsobenie pána Františka však samot-
ným vystupovaním nekončilo. Veľkú 
časť života venoval aj pedagogickej 
činnosti. Počas vedenia hudobnej školy 
pánom Kowalskym na Štefánikovej 
ulici, učil hru na dychové nástroje. Na 
„saxík“ (naznačuje rukami akoby ho 

držal) k nemu na hodiny chodil aj Ri-
chard Müller, ale aj svetovo známy hráč 
na trúbku Juraj Bartoš. Ako spomína, 
prácu pedagóga si veľmi užíval. Bavilo 
ho študentom ukazovať krásu sveta 
dychových nástrojov.
Ak si niekto myslí, že penzia pána 
Františka začala pokojne, je na omyle. 
S dôchodkovým vekom sa síce menej 
venoval vystupovaniu, ale pedago-
gická činnosť pokračovala, avšak, iba 
sa presunula do Stupavy a Dunajskej 
Lužnej. Doteraz má uchované hodnotia-
ce zošity jednotlivých žiakov a rád aj na 
toto obdobie spomína. Aj dnes má pre 
neho hudba osobitý význam. Aktívne 
už nehrá, ale hocikedy si opakuje noty 
rôznych skladieb, hmká si melódie, 
prípadne spomína na vtipné situácie 
s kolegami. A práve tieto momenty 
a spomienky ho vedia vždy povzbudiť, 
rozosmútiť a rozosmiať zároveň.

Nikola Fejková

Príbehy pána Františka sa mi veľmi 
dobre zapisovali. Avšak chcela som 
vedieť viac a tak som sa obrátila na 
jeho dcéru Helenku. A ako ho vidí 
ona?
„Diplomat.“ Odpovedá jasne a pre-
svedčivo. „Človek čo dokáže počuť 
aj nevypovedané, rozumie tichu, vní-
mavý. Frajer, ktorý nám nosil žuvačky 
a tričká zo západu (spomína s úsme-
vom).“
„Dokázal hrať z nôt tzv. „na prvú“. 
Svoju prácu bral zároveň ako aj koní-
ček, ale pracoval vždy zodpovedne. 
Pamätám si, že vypomáhal v mnohých 
umeleckých telesách - od prvej po tre-
tiu flautu, vrátane picccoly. Zastupoval 
kolegov, ktorým vznikli neočakávané 
prekážky v práci. Stačilo zatelefono-
vať. Mnohokrát k nám domov telefo-
novali práve zmienení páni dirigenti, 
alebo jeho kolegovia. Vznikali situá-
cie, že v Žiline v Komornom divadle 
ochorel flautista, či by nemohol. Otec 
mohol. Zatelefonovali zo Slovenského 
národného divadla, že ochorelo dieťa 
flautistke. Chýbal flautista a aj viacerí 
hudobníci v Banskej Bystrici? Skoči-
lo sa do áut, odviezli sa do Banskej 
Bystrice, odohrali predstavenie, po 
polnoci boli v Bratislave. Zároveň si 
pamätám, že otec vykonával aj práce 
administratívneho charakteru. Mal 
dlhodobo na starosti rozličné listiny, 
spracovával kompletne podklady 
ohľadne celého profesionálneho telesa 
a zároveň vykonával funkciu šéfa ich 
skupiny nástrojov.“

Na záver dodáva: „Gentleman, čo 
bezvýhradne miloval maminu.“ Ja 
dodávam, že je nielen gentlemanom, 
hudobníkom, milujúcim otcom a man-
želom, ale najmä človekom, ktorý sa 
stal vzorom aj pre ďalšie generácie.

SágA eVaKuačNého 
Výťahu vyBavenosť zariadení sociálnych slu-

žieB Priamo súvisí aj s množstvom kom-
fortu, ktorý môžu Pre svojich klientov Po-
skytnúť. aj centrum sociálnych služieB náruč 
senior & junior sa snaží neustále vylePšovať, 
či už estetickosť, aleBo BezPečnosť Priesto-
rov, ktorÉ slúžia klientom s odkázanosťou. 
jednou z Posledných takýchto investícií v tom-
to centre Bola stavBa evakuačnÉho výťahu. 

NoViNKY 
Z Náruče

Ako povedala riaditeľka cen-
tra Anna Ghannamová, práve 
absencia evakuačných výťahov 

v zariadeniach sociálnych služieb je 
celoslovenský problém, keďže mnohé 
zariadenia sociálnych služieb, najmä tie 
staršie, sú zriadené v historických budo-
vách. „Upozorňujem na tento problém aj 
ako predsedníčka Asociácie poskytova-
teľov sociálnych služieb, kde s kolegami 
voláme po veľkej celonárodnej finančnej 
injekcii. Lebo, hoci sa nám podarilo 
mnohých klientov ochrániť pred Covi-
dom, s takýmto stavom budov a nedo-
statkom protipožiarnych opatrení v nich, 
by sa nám ich nepodarilo zachrániť pred 
požiarom. Preto som v našom zariadení 
CSS NÁRUČ mala získanie sponzor-
ských peňazí na evakuačný výťah ako 

jednu z priorít a som vďačná, že sa nám 
to s finančnou pomocou Nadácie EPH 
a Bratislavského samosprávneho kraja 
podarilo,“ dodala.
Celý proces zriadenia výťahu začal 
pred niekoľkými rokmi. Občianskemu 
združeniu sa podarilo zohnať financie 
na samotný výťah, ale nestačili už na 
stavebné úpravy. Výťah teda čakal 
zaplatený v sklade takmer 3 roky! Bývalý 
župan BSK financie na stavbu prisľúbil, 
ale až ten súčasný – Juraj Droba - sľub 
po rokoch realizoval. Budova, v ktorej 
centrum služby prevádzkuje je v dlhodo-
bom nájme práve od BSK. Financie však 
neboli ten najťažší oriešok. Náročné bolo 
stavať v budove, ktorá má nepretržitú 24 
hodinovú prevádzku! 
Nebolo ľahké pripraviť to tak, aby stavba 
nenarušila chod špecializovaného zaria-
denia a v tom zrazu príde pandémia. Urči-
te si pamätáte, že väčšina z úradníkov 
ostala doma. Vybavovať v tomto čase 
akékoľvek úradné záležitosti bola „od-
vaha“. „O to viac sa chceme poďakovať 
starostovi mestskej časti Dúbravka Marti-
novi Zaťovičovi a stavebnému úradu tejto 
mestskej časti, ktorý bol k nám ústretový 
a pomohol radou kde sa dalo,“ hovorí 
Dana Florišová, vedúca prevádzky centra.
Kompletnú výstavbu mala na starosti 
spoločnosť STAVTEES-ING, s.r.o. na čele 
s jej konateľom Petrom Gatialom. A hoci 

aj táto stavba, tak ako každá prekvapila 
aj ťažkými výzvami, koncom septembra 
tohto roku nastal čas kolaudácie. Pásku 
nového výťahu prestrihli spoločne staros-
ta Dúbravky Martin Zaťovič a župan BSK 
Juraj Droba, ten zároveň dodal: “Veľmi 
ma teší, že aj tu, v Centre sociálnych slu-
žieb NÁRUČ Senior & Junior, sme mohli 
prispieť k zvýšeniu kvality života klientov 
a že zariadenie po skolaudovaní nového 
evakuačného výťahu plne vyhovuje bez-
pečnostným a protipožiarnym normám,”
Treba zároveň dodať, že druhý, ale nie 
druhoradý význam tejto stavebnej úpravy 
sa ukázal špeciálne teraz, v období pan-
démie Covid-19, keďže zmenšením bež-
ných izieb centrum vytvorilo dve infekčné 
izby priamo pri výťahu. Tak sa umožní 
v prípade nutnosti vytvoriť samostatný, 
od ostatnej prevádzky, oddelený infekčný 
trakt s izolovanou karanténnou cestou. 
Niekedy sa čakať oplatí. 

Juraj Mikloš

Na fotke s rodinou

Pri koncertovaní (na fotke vľavo)

Martin Zaťovič, Juraj Droba a Anna Ghannamová
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Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
september/2021

NeNahraditeľNý 
vITAmÍn D   mgr. máRIA jAnuBOvá, PhD.

aj ľudia s postihNutíM sa chcú peKNe oblieKať 
mÓDA PRE vOZÍČKáROv   EvA SLáDKOvá

úloha ados
v ZARIADEnIACh SOCIáLnyCh SLužIEB   Doc. muDr. BOžEnA BušOvá, CSC., mPh

s malou dušičkou sme 
začiatkom voleBnÉho 
oBdoBia oslovovali 
zástuPcov novÉho vedenia 
mPsvr sr, aBy do svojich 
Priorít zahrnuli vyriešenie 
ProBlÉmu nedodržiavania 
Povinností oBcí, Podieľať 
sa finančne na zaBezPečení 
sociálnej služBy 
oBčanom u neverejných 
Poskytovateľov. 

BOj ZA ZRušEnIE DISKRImInáCIE 
odKáZaNých saMospráVaMi fiNišuje

PRiNeSie NovelA ZákoNA 448/2008 
PAuŠálNu Podobu FPP PodľA veľkoSti obCí?

Nielen desiatky kópií zamietnu-
tých žiadostí zo strany obcí, 
ktoré sme ministerstvu od 

poskytovateľov poslali, ale aj bez-
precedentné správanie sa Košického 
samosprávneho kraja voči neverej-

ným poskytovateľom zrejme urýchlilo 
proces rozhodnutia rezortu: V legis-
latívnom procese je novela Zákona 
448/2008 o sociálnych službách, ktorá 
by mohla vyriešiť roky pretrvávajúcu 
diskrimináciu odkázaných klientov, 
ktorí nedostávajú rovnaký podiel zo 
samosprávnych zdrojov na sociálnu 
službu ako tí, čo sú umiestnení vo 
verejných zariadeniach. 
APSS v SR preto víta pripravovanú no-
velu zákona a ďakuje predkladateľovi 
novely za odvahu presadiť najmä 

ustanovenia týkajúce sa § 8 (kde je 
uložená samosprávam povinnosť 
prispievať na sociálnu službu bez 
toho aby došlo k „objednaniu si 
tejto služby“), a taktiež § 75 (ktorý 
zavádza obligatórnu povinnosť pre 
samosprávy poskytovať finančný 
príspevok na prevádzku poskyto-
vanej sociálnej služby neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby). 
Po presadení týchto paragrafov 
bude odstránená diskriminácia časti 
odkázaných občanov SR, čím sa od-

stráni aj protiústavné konanie voči 
neverejným poskytovateľom, ktoré 
konštatoval i Ústavný súd SR.
Prečo za odvahu? Pretože nezľaknúť 
sa tlaku Združenia miest a obcí Slo-
venska (ZMOS), ktoré vyše 10 rokov 
blokovalo odstránenie tejto diskrimi-
nácie, zneužívalo politickú prepojenosť 
na vládne strany a inštruovalo svojich 
členov nevyplácať finančný príspevok 
na prevádzku (FPP) klientom u neve-
rejných poskytovateľov, je odvážne. 
A ZMOS sa aj ozvalo, dokonca na 
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Nadačný fond Hartmann v druhom grantovom kole refunduje 
náklady na rekvalifikačný kurz opatrovania žiadateľom z celého 
Slovenska.

STAŇ SA 
OPATROVATEĽOM

Všetky informácie týkajúce sa grantu „Staň sa opatrovateľom“ nájdete
na https://bit.ly/Nadačný-fond-Hartmann  

Volám sa Anna Zónová a pracujem  
v Zariadení pre seniorov a Zariadení 
opatrovateľskej služby Láskavé 
dlane ako upratovačka, práčka 
a tiež vydávam stravu.  

Vždy som chcela pracovať ako 
opatrovateľka. Starať sa o tých, 
ktorí túto opateru potrebujú. 
Prihovoriť sa im láskavým slovom, 
pomáhať im v bežných činnostiach 
a robiť im spoločnosť.

Vďaka Nadačnému fondu Hartmann, 
ktorý mi poskytol financie na kurz 
opatrovania som si splnila svoj 
dávny sen.  



Hospodárskej a sociálnej rade, kde 
27. 9. 2021 predložilo svoje stanovisko. 
Stanovisko plné irelavantných argu-
mentov, ktoré opakujú roky, ale ktoré 
nemajú vyššiu silu než je sila rovnocen-
nosti klientov – občanov a poskytovate-
ľov pred zákonom a Ústavou.
Ďakujeme predstaviteľom Republi-
kovej únie zamestnávateľov (RÚZ), 
ktorej je APSS v SR členom, že tlmočili 
postoje asociácie na Tripartite a pod-
porili ministerstvom predkladanú nove-
lu. Z nášho stanovisko k vyhláseniu 
ZMOS vyberám len to najpodstatnej-
šie: „Ak sa ZMOS vo svojom stanovis-
ku, odvoláva na to, že novela Zákona 
448/2008 nie je nutná v častiach, 
ktoré zavádzajú obligatórnu povinnosť 
obciam podieľať sa na financovaní 
zabezpečenia sociálnej služby pre 
občanov, ktorým schválili odkázanosť 
s odôvodnením že „súčasná právna 
úprave tejto oblasti je postačujú-
ca“, tak vlastne zástupcovia ZMOS 
hovoria, že iba oni rozhodujú o tom, 
ktorého občana si vyberú a dajú mu 
finančný príspevok na prevádzku na 
zabezpečenie služby. Nie zákon. Nie 
pravidlá. Nie podmienky. A ak si nevy-
berú vlastne žiadneho, ktorý je umiest-
nený u neverejného poskytovateľa, 
tak to má byť v poriadku! Nie, nie je to 
v poriadku! Ak zákon umožňuje takúto 
bezbrehosť výkladu, ktorý nie je v súla-
de s duchom zákona, tak treba zákon 
zmeniť. Lebo „duchom zákona je 
zabezpečiť službu a nie ju nezabez-
pečiť.“ Takéto stanovisko už vyslovila 
aj jedna z prokuratúr SR, ktorá riešila 
konkrétny podnet jedného neverejného 
poskytovateľa na juhu Slovenska. Nie 
je pravda ani to, že samosprávne kraje 
vyjadrili rovnaký postoj na pracovnej 
skupine MPSVR SR k novele ako 
ZMOS. Zástupcovia APSS v SR boli 
účastní na jedinej prezenčnej pracov-
nej skupine k novele a názor zástupcu 
BSK bol v nesúlade s postojom ZMOS. 
Stotožnila sa s ním iba zástupkyňa 
žilinského kraja. Nerozumeli by sme ani 
logicky takémuto postoju krajov, keďže 
tie si svoje povinnosti voči odkázaným 
občanom na vyše 70 % plnia a teda 
daná novela pre nich neprinesie žiadnu 
zmenu.“
Tieto slová z nášho stanoviska asociá-
cie potvrdili zástupcovia väčšiny krajov 
aj na Okrúhlom stole k financovaniu 
sociálnych služieb a k novele, ktorý 
zorganizoval minister Milan Krajniak 
dňa 28. 9. 2021. Pridal sa k tomuto 
postoju aj Nitriansky samosprávny 

kraj, čiastočne aj Únia miest Slovenska 
a zdá sa, že na skostnatenom zacho-
vaní neústavného status quo zotrváva 
v konečnom dôsledku len skostnatené 
ZMOS. Iste, Únia miest Slovenska na 
druhej strane zdôraznila, že pre mnohé 
najmä malé obce, s malým počtom 
obyvateľov a teda aj s nízkym rozpoč-
tom, je zákon v súčasnej podobe ne-
vykonateľný. To si uvedomuje aj APSS 
v SR. Veď aj preto sme ešte pred 
parlamentnými voľbami navrhovali 
ZMOS prijať kompromis a dohodnúť sa 
na rozumnom paušále, ktorého výška 
sa bude pre obce odvíjať práve od 
počtu obyvateľov a samozrejme bude 
rozhodovať aj stupeň odkázanosti ob-
čana. Vtedy to zmietli zo stola. Preto 
sme radi, že náš starý návrh začína byť 
teraz zaujímavý. 

Minister Krajniak pripustil, že pre 
spriechodnenie novely by bolo 
namieste uvažovať o tomto kom-
promise a dokonca padol návrh na 
priemernú výšku 100 € takéhoto 
paušálu. V mene APSS v SR som 
však upozornila, že takáto výška od 
všetkých samospráv je pre posky-
tovateľov absolútne neprijateľná. 
Znamenalo by to radikálne zhoršenie 
finančnej situácie oproti súčasnej: 
lebo pre získanie 100 € na klienta 
mesačne od obce, ktorá nič neplatila, 
by sme stratili 500 - 600 € na klienta 
od kraja, ktorý dnes na FPP platí. 
APSS v SR by s niečím takým nikdy 
nesúhlasila. 

Minister nás na rokovaní ubezpe-
čil, že v žiadnom prípade „nechce 
likvidovať, čo funguje“ a chce zvoliť 
systém, ktorý prinúti uhrádzať aspoň 
paušálne FPP tú samosprávu, ktorá 
si svoje povinnosti neplnila a je jedno 
už z akého dôvodu. Aj APSS v SR, 
ktorú som na rokovaní za Okrúhlym 
stolom zastupovala spolu s kolegom 
Cyrilom Korpesiom, aj Nezávislá 
platforma SocioFórum v zastúpení 
pani Lýdie Brichtovej sme sa zhodli, že 
pri rozumnom výpočte paušálu podľa 
počtu obyvateľov by sa mohla dodržať 
aj súčasná výška FPP od samospráv, 
ktoré ho dnes hradia a stanovila by sa 
jeho „uhraditeľná“ výška aj pre ostatné 
samosprávy. Obe organizácie sme 
sa zároveň zhodli, že trváme na tom, 
aby veta „o objednávaní si služieb zo 
strany samospráv“ z paragrafu 8 Zá-

kona 448/2008 o sociálnych službách 
naveky zmizla. 
Lebo argument, že sa tým vstupuje 
do kompetencií samosprávneho riade-
nia samospráv je smiešny. V súvislosti 
so službami krízovej intervencie táto 
veta predsa už dnes neplatí a samo-
správne zriadenia sa nám tu pre to 
nezrútili. Opakujeme: Samospráva 
má povinnosť voči všetkým svojim 
občanom, nielen voči tým, ktorí sú 
umiestnení u verejných poskytovateľov 
sociálnych služieb. A samospráva sa 
nesmie správať diskriminačne voči 
časti svojich občanov, aj keď „sa sama 
rozhodne.“ Samospráva neznamená 
svojvôľa, samospráva sa má riadiť 
podľa zákonov a ústavy, ktoré diskri-
mináciu či už odkázaných občanov, 
alebo poskytovateľov nepripúšťajú.
Osud spomínaného kompromisu 
a teda možného paušálu FPP od 
samospráv pre neverejných posky-
tovateľov a teda aj ďalší osud tejto 
„osudovej“ novely je nateraz v rukách 
odborníkov rezortu, ktorí majú do 
15. 10. 2021 pripraviť jej upravené 
znenie (ktoré do uzávierky tohto čísla 
Šance nebolo možné mať). 

Napriek pretrvávajúcej nádeji, že 
novela sa, hoci aj s kompromisom, 
podarí, mi je ľúto jediné: hoci nové 
vedenie ZMOS zmiernilo rétoriku, 
stále nepochopilo podstatu - všetci 
odkázaní občania samosprávy sú 
občanmi samosprávy a tá má na ich 
zabezpečenie vynaložiť rovnaké ve-
rejné zdroje bez ohľadu na to, akého 
poskytovateľa si vyberú. 

Iba trochu sa diskusia za okrúhlym 
stolom dotkla aj chystaných systémo-
vých zmien. Jediné, s čím APSS v SR 
súhlasí so ZMOS je to, že „štát musí 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
podporu financovania sociálnych 
služieb“. A nemáme problém súhla-
siť s tým, aby boli priamo viazané na 
občana - cez poukaz, ktorý si uplatní 
u registrovaného poskytovateľa, či už 
ambulantnej, terénnej, či pobytovej 
formy. APSS v SR však bude presa-
dzovať, aby išlo o rovnocennú čiastku 
aj pre verejného aj neverejného klienta 
a to nielen zo strany štátu a (dúfame) 
zo strany samosprávy, ale aj zo strany 
zdravotných poisťovní. 

Anna Ghannamová, 
predsedníčka APSS v SR
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V iac ako 2600 kilometrov, 10 pro-
dukčných dní, skvelý štáb RTVS 
na čele s režisérom Braňom 

Gotthardom a úžasné dobré srdcia. 
Tým myslím nominovaných v jednotli-
vých kategóriách. Oproti prvému roční-
ku sme sa rozhodli pre zmenu. Za ideál 
sme považovali natočiť našich finalistov 
v ich prirodzenom pracovnom prostredí, 
aby sme ukázali nielen ich, ale aj ľudí 
o ktorých sa starajú a samozrejme tých, 
ktorí ich nominovali. Po tom ako porota 
vytiahla v každej kategórii troch kandi-
dátov, nastal ten správny čas.
Prvotné telefonáty ešte v júli síce 
naznačovali miernu nervozitu vyselek-

tovaných kandidátov. Väčšina z týchto 
ľudí nemá žiadne alebo len malé me-
diálne skúsenosti, zato skúsenosťami 
so starostlivosťou sa môžu pýšiť. Ale 
to oni práveže neradi. Skromnosť bola 
spoločným menovateľom už našich 
telefonátov. Všetko sme skúsene dali 
dokopy a po dohodnutí termínov sme 
vyrazili na cesty.
Aj prvotné menšie obavy z mediálneho 
výstupu sa pri úsmevoch a prístupe 
našich „DS-károv“ rozplynuli. Len 
ľutujeme, že sme mali na každé-
ho z nich iba 3 hodiny. Boli to také 
zvítania a opúšťania. Ale prejdime už 
k zážitkom. 

Deň prvý
Ako prvú sme išli pozrieť pani Sabinu 
do Nitry. Jej úsmev a krásne vlasy nás 
hneď očarili. Z očí jej žiarila úprimnosť 
a jej príbeh, kedy 13 rokov pomáha 
Alzheimerikom v centre Borinka nás 
doslova nadchol. 

Prvotnú trému všetkých účastníkov 
vystriedal výborný rozhovor nielen 
s pani Sabinou, ale aj pani riaditeľkou 
Vlčkovou, ktorá ju na ocenenie navrhla. 
Dozvedeli sme sa mnohé ale najmä 
hlavnú zásadu laureátky – „Chorý člo-
vek nikdy nesmie mať pocit, že je sám 
a osamelý a nie je na tom tak zle, aby 
stratil chuť do života, lebo vždy je nádej 
na vytýčenie si aspoň malinkého cieľa“
So spokojnosťou a dobrým pocitom 
z odvedenej práce, sme zamierali 
na Záhorie. Asi 100 kilometrov od 
Nitrianskeho zariadenia sídli krásne 
zariadenie Somerville v Jabloňovom. 
Ak sa vás bude niekto niekedy pýtať 
či niečo v tejto oblasti poznáte – máte 
teda odpoveď. Jeho riaditeľka pani 
Lýdia, je pre mňa už známou dlhšie 
obdobie. Stretávali sme sa na konferen-
ciách či pri riešení problémov asociácie. 
Neprehliadnuteľná svojou charizmou 
a výrazným smiechom rozdáva vý-
bornú náladu na celé zariadenie. Jeho 
klientela si počas nášho rozhovoru so 
zamestnancami v pokoji vychutnáva-
la kávičku a občas nahodila na pani 
riaditeľku zopár komplimentov. Ďalší 
výborný rozhovor, ďalšie vychutna-

nie si pohody v zariadení. Po 2 a pol 
hodinách nastal čas posunúť sa. 
Naše vozy zamierili smer Bratislava, 
do denníka Pravda. V jeho redakcii 
sedí jedna z mála novinárok, ktoré sa 
venujú sociálnemu systému. Žiaľ, táto 
oblasť nie je taká „sexi“ ako šoubiznis 
či politika. O to viac si vážime, ak sa 
niekto témam rozumie. Ale prejdime od 
filozofie k samotnej kandidátke. Dorotka 
Hudecová je jednou z mála tých, čo 
píšu o sociálnom systéme už viac ako 
10 rokov. Naozaj ich nenájdete veľa. 
Dôvod je jednoduchý - naši zákono-
darcovia si vymysleli neuveriteľnú spleť 
zákonov, ktorým porozumieť je umenie 

a chce to naozaj obrovskú trpezlivosť, 
aby ste ako novinár všetko pochopili 
tak, aby ste svojich čitateľov zaujali. 
Ale vďaka vesmíru taká je pani Dorotka. 
Naviac je zbláznená do bicyklovania 
a lyžovania, a každú chvíľku keď nepíše 
venuje práve týmto športom.

Deň druhý
Druhý pracovný deň nás zastihla jedna 
mala nepríjemnosť. Jedna z nominova-
ných v kategórii sestra nám oznámila, 
že odstupuje. Vedenie zariadenia, kde 
pracuje zamietlo našej produkcii vstup. 
Žiaľ, aj také veci sa môžu stať. O to 
s väčšou vervou sme sa pustili do 

práce s ďalšou laureátkou. Pod krás-
nym hradom pracuje a svojou prí-
tomnosťou obohacuje klientov pani 
Chudjaková. Sociálna pracovníčka, 
ktorá sa vďaka svojim znalostiam dosta-
la aj k písaniu a tvorbe projektov. Práve 
preto ju porota vybrala ako kandidátku 
v kategórii „Fundreiserka“. Získané pe-
niaze, ktoré pozháňala skrášľujú nielen 
objekt kde pôsobí ale najmä životy jeho 
obyvateľov. S pani riaditeľkou Editkou 
sú jedna ruka, jedna duša (a ten pán na 
fotke je náš režisér).

Deň tretí
V Piešťanoch sa urodil ďalší príbeh 
hodný nominácie na ocenenie Dobré 
srdce. Pani Beáta nám na produkciu 
dobrovoľne „nabicyklovala“. Nakoniec 
sama je v kategórii dobrovoľníčka. 

Poznáte ten pocit, keď voláte na úrady 
a nikto nedvíha? Určite áno. Tak tento 
príbeh vznikol úplne naopak. Pani Beáta 
podala svoju pomocnú dobrovoľnícku 
ruku pani Culákovej. Tá svoje trápenie 
s manželovou chorobou a osamelos-
ťou počas pandémie riešila oslovením 
úradu a ten jej poslal práve pani Beátku. 
Tá ochotne pre pani bohatú nakupo-
vala a robila jej spoločnosť. Dnes majú 
vytvorené krásne priateľstvo založené 
na vzájomnom rešpekte a spoločných 
záujmoch. Šitie, háčkovanie či varenie 
ich spojilo už natrvalo.
Na ďalšie natáčanie sme sa vydali 
do Nitrianskeho kraja, konkrétne do 
Nitrianskych Sučian. Tam nás vo vý-
bornej nálade čakal laureát v kategórii 
opatrovateľ. Jeho príbeh bol pre mňa 
veľkým prekvapením. Napíšem to iba 
v dvoch slovách - baník opatrovate-

stretli sMe sa 
S DOBRýmI SRDCAmI
viac ako 2600 kilometrov, 10 Produkčných dní, skvelý štáB rtvs na čele 
s režisÉrom Braňom Gotthardom a úžasnÉ doBrÉ srdcia. tým myslím 
nominovaných v jednotlivých kateGóriách. oProti PrvÉmu ročníku 
sme sa rozhodli Pre zmenu. za ideál sme Považovali natočiť našich 
finalistov v ich Prirodzenom Pracovnom Prostredí, aBy sme ukázali 
nielen ich, ale aj ľudí o ktorých sa starajú a samozrejme tých, ktorí 
ich nominovali. Po tom ako Porota vytiahla v každej kateGórii troch 
kandidátov, nastal ten sPrávny čas.

Pani Sabina 
z centra Borinka

Klienti Seniorville 
počas natáčania

Fundreiserka Helena Chudjaková a klienti 
zariadenia z Plaveckého Podhradia

Dobrovoľníčka Beata 
s klientkou
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ľom. Po viac ako 20 rokoch pán Pavol 
„zavesil baňu na klinec“. Prispeli k tomu 
aj zdravotné problémy. Ale čo mal robiť? 
Sedieť doma ho nebavilo a tak sa jed-
ného dňa rozhodol, že chce opäť praco-
vať. Riaditeľka zariadenia v Nitrianskych 
Sučanoch ho doslova priniesla a pove-
dala si – silného chlapa tu potrebujeme. 
Odvtedy ochotne pomáha a to nielen 
v zamestnaní. O seniorov sa stará, resp. 
organizuje im život aj mimo. Aktivity 
s ľuďmi ho jednoducho bavia.

Deň štvrtý
Dajme si ruku na srdce. Robiť veci bez 
nároku na odmenu je naozaj výnimoč-
né. Väčšina z nás sa pýta, koľko za 
to. Nie je to hanba, taká je, žiaľ, doba. 
Úplne inak uvažuje pani Marta. 

Každý štvrtok so železnou pravidelnos-
ťou a už viac ako 9 rokov príde a varí 
pre bezdomovcov. Vymýšľa si nové aj 
vlastné recepty, varí vo veľkom a zdravo. 
Aspoň tak to tvrdí „jej klientela“. Sama 
v tom nevidí nič neobyčajné ani hrdin-
ské. V tomto sa s ňou síce nezhodujem, 
ale v ostatnom áno. A prečo to začala 
robiť? Umrela jej maminka a keďže sa 
o ňu starala a chcela aby ten čas bol 
využitý, tak začala pomáhať. Veľmi inšpi-
ratívne a na zamyslenie.
Naše putovanie pokračuje ďalej.
Zabúdanie k starobe akosi patri-
lo a vždy bude patriť. Tento názor 
a možno aj občasné „vtipné“ po-
známky o tom, že máte toho „Nemca“ 
ste už určite počuli. Profesionálne sa 
tým zaoberá pani Čunderlíková. Ako 
tvrdí dôležitá je prevencia. Aj preto sa 

rozhodla založiť Memory Centrum a už 
viac ako 20 rokov tam poskytuje všetky 
potrebné služby pre čoraz väčšiu klien-
telu. Mozog je úžasný, ale ak sa začne 
vypínať, môže nám spôsobiť veľké prob-
lémy a ľudom s tým „Nemcom“ a inými 
demenciami treba pomôcť aby stále žili 
hodnotný život. Pani Čunderlíkovú sme 
zaradili do kategórie výnimočný počin, 
nakoľko jej doslova kariérne pôsobenie 
si to zaslúži. Po pozoruhodných rozho-
voroch s jej zamestnancami a s výbor-
ným pocitom, že materiál bude skvelý 
sme šli za ďalšou z nominovaných.
Pri Senci v malej dedinke Tureň pod 
číslo 8 A je zariadenie, kam chodia tí, 
o ktorých sa málo hovorí. Ich komu-
nita je iná, žijú vo svojom svete a to aj 
mimo pandémie. Ich rodičia sa im od-

dali na celý život ale aj tak často nemali 
pochopenie. To si však všimla bývalá 
chemička, Ildiko Madarázsová. Na náv-
števu jej zariadenia Nezábudka, nikdy 
nezabudneme. Tak isto je laureátkou 
v kategórii výnimočný počin. Zariadenie 
s nádychom domova dáva deťom a ich 
rodinám pocit, že niekam patria. A to 
bol aj jej zámer.
Týmto krásnym príbehom sme ukon-
čili prvý produkčný týždeň. Naplnený 
zážitkami a informáciami sme veľmi radi 
prijali voľný víkend aby sme zrelaxovali 
a mohli sa pripraviť na ďalšie príbehy.

Deň piaty
Pondelňajšiu výrobu v Trenčíne sme 
nemohli začať lepšie. Celý náš televíz-
ny tím sa ocitol v krásnom prostredí 
kaštieľa s veľkým parkom a výbehom 
pre daniele. Miesto pre seniorov ako 
„vyšité“. A to sme ešte ani netušili aká 
skvelá „sestra“ na nás čaká. 

Po prvotnom rozhovore s jej usmiatym 
šéfom sme vstúpili do jej ordinácie 
a pochopili prečo patrí medzi nomi-
nované. Jej energia a prístup naplnili 
nielen celý kaštieľ, ale aj naše srdcia. 
Rýchlo sme sa teda pustili do prá-
ce a získali cenné informácie. Pani 
Zdenka Majchrová je skvelá. Ako sama 
povedala „Ihlu som vymenila za ihlu“. 
A podľa tvárí spokojných klientov môže-
me povedať, že pôvodné povolanie 
ako krajčírka jej určite šlo, ale v pozícii 
sestry v sociálnych službách sa našla.
Ani sme sa nenazdali a už sme parko-
vali pri Katke. Katka je krásne zariade-

nie v Považskej Bystrici, riadené šťast-
nými ľuďmi. Šťastnými teraz, lebo podľa 
ich rozprávania sme pochopili, že prežili 
svoje najmä po úradníckej stránke. Ma-
nažér a zakladateľ zariadenia pán Pavel 
Balla nám zariadenie poriadne pouka-
zovali (a mal sa čím pochváliť) a potom 
sme už spustili kamery. Nechcem 
v tomto článku hodnotiť zariadenie, len 
napíšem, že starobu v ňom by som si 
vedel predstaviť. Ďakujeme aj za skvelé 
pohostenie, žiaľ, dlhšie sme nemohli 
ostať - čakala nás Čadca.
Aby som nezavádzal a bol presný, 
čakala nás ďalšia nominovaná a to 
v zariadení CSS Horelica v Čadci. 
Prvotnú trému a nervozitu sme odstrá-
nili tradičnými vtipmi o tréme režiséra 
a našej vlastnej neschopnosti. Keď sa 
už roztopili ľady a najmä náznaky nervo-
zity, tak sme pustili do práce. Skvelé 
rozhovory priamo na miestach kde pani 
Janka Vakulová pracuje opäť potvrdili 
oprávnenosť jej nominácie. Len škoda, 
že na spoznávanie nominovaných sme 
mali málo času. Človek s veľkým „Č“ 
s otvoreným srdcom, láskavou pova-
hou. Za túto veľmi stručnú charakteristi-
ka sa ospravedlňuje, ale a určite si viete 
predstaviť aká je. Kolegyne ju zbožňujú 
a klienti berú ako rodinu.

Deň šiesty
Tak ako predošlé dni, aj šiesty 
produkčný deň nám prialo počasie. 
Ďalšou zastávkou na našej ceste 
k dobrým srdciam bolo zariadenie 
CSS Turiec v Turčianskych Tepliciach. 

Počtom klientov a zamestnancov naj-
väčšie, aké sme navštívili. Atmosféra vý-
borná. Riaditeľka a jej oddané kolegyne 
večne usmiate. A úžasná pani Bardíková, 
ktorá ich nominovala je rozprávková ba-
bička. Ale bola nielen úžasná vďaka tým 
skvelým čerstvým medovníčkom, ale aj 
tým, ako nás prijala. Zariadenie, ktoré 
patrí pod Žilinský samosprávny kraj 
a teda ja verejným, nás naozaj príjemne 
prekvapilo. Ale viac už uvidíte aj v profile, 
ktorý odvysielame počas Galavečera či 
neskôr na našej fb stránke.
A čo nasledovalo? Ďalšia dlhá 
cesta, ďalšie kilometre za ďalším 
nominovaným. Boli ste už niekedy 
v Rimavskom Brezove? Asi väčšina 
z vás odpovie nie. Aj pre nás to bol 
prvý pokus a veľmi úspešný. Na konci 

dedinky, dolu kopcom po štrkovej ceste 
nás čakala pani Veronika. Pre tamojšie 
zariadenie zháňa financie už dlhé roky. 
A nielen pre zariadenie, ale ja pre iných 
čo potrebujú pomoc. Jej primárnym 
zámerom je pomáhať najmä deťom 
a mládeži, ako hovorí – tí sa dajú stále 
vychovať. A tak môžu v táboroch jazdiť 
na koníkoch, hrať sa s Emu, sledovať 
okolitú krásnu prírodu a chodiť na výle-
ty. K tomu ochutnávať výborné domáce 
jedlá. A to s veľkým prispením Veroniky, 
ktorá kandiduje v kategórii „fundreiser“.
Šiesty natáčací deň sme ukončili 
v Rožňave. Ešte predtým ako sme sa 
pripravili na ďalší deň, posedeli sme si 
s tímom v príjemnom prostredí Artforu-
mu Rožňava.

Deň siedmy
Na druhý deň nás už čakala nominant-
ka na dobré srdce v kategórii manažér. 
V zariadení SUBSIDIUM pracuje pani 
Ingrid Ferenčíková už od roku 2007. 

Zo sociálnej pracovníčky, ktorá zaviedla 
veľa nových terapeutických postupov 
(ich názvy sú občas naozaj kompliko-
vané) ako canisterapia, ergoterapia, 
muzikoterapia, tanečná a pohybová 
terapia, to v ostatných dvoch rokoch 
dotiahla do pozície manažérky. Stručne 
napísané, je to veľmi sympatická, láska-
vá pani, ktorá, vďaka svojim predošlým 
skúsenostiam z „neúradníckej“ pozície, 
svoju prácu robí výborne. Pokoj a spo-
kojnosť prijímateľov by sa tu dala krájať. 
A ako tvrdia jej kolegyne, dokáže odko-
munikovať všetko. Môžeme potvrdiť, že 
pri rozhovore si viedla výborne.

Vrchná sestra 
Zdenka Majchrová pri práci

V Memory Centre

V Rožňavskom 
Subsidium

V CSS Horelica 
v Čadci
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Z Rožňavy naša cesta viedla do met-
ropoly východného Slovenska, Košíc, 
kde nás čakali dve respondentky. Ako 
prvá prišla na rad pani Vancáková, riadi-
teľka OZ Maják Nádeje. Ja sám som už 
v minulosti pracoval s pani Soňou a tak 
som jej prácu a veselý charakter už po-
znal. Preto som sa tešil na ďalší rozho-
vor. Žiaľ zdravotné problémy s chrbtom 
jej nedovolili urobiť s nami rozhovor 
v tento deň, zabezpečila však náhradu. 
Jej kolegyňa a mamička s deťmi, ktorým 
pani Soňa pomáha, skvele vytvorili jej 
obraz. Musím úprimne konštatovať, že 
v kategórii „fundreiser“ je naozaj silná 
konkurencia.
Posledným príbehom siedmeho dňa 
bola redaktorka RTVS Lenka Bodóvá. 
„Televizáčka a rozhlasáčka“ celým srd-
com. Veľmi sympatická, správne „uke-
caná“ a usmiata. Keď sme jej predstavili 
koncept jej profilu, hneď bolo vidno, že 
je to kreatívne žieňa s veľkými skúse-
nosťami s televíznou tvorbou. O tom 
aká je v profesii sa môžete presvedčiť 
takmer denno - denne vo vysielaní. Čo 
o nej ešte povedať? Nie je to novinárka, 
ktorá baží po sláve, ale žurnalistka, kto-
rá chce svojou prácou nielen informovať 
ale aj pomôcť riešiť problémy. Po rozlúč-
ke s ňou sme zamierili do Svidníka.

Deň ôsmy
Našou prvou zástavkou vo Svidníku 
bolo zariadenie sv. Faustíny. Práve 
toto miesto si za svoje dobrovoľníc-
ke pôsobisko vybral Tomáš Michal 
Babjak. 

Jeho operné meno potvrdil svojim 
krásnym spevom a skvelý prístupom 

ku klientkám zariadenia. Len spome-
niem, že sú to najmä mladé dievčatá, 
ktoré sa stali obeťou obchodovania. 
Okrem pomoci v každodennom živote 
sa im tak venuje najmä po spirituálnej 
a speváckej stránke. Vedie Faustínky po 
súťažiach a pospevuje si s nimi, aby si 
skrášlili život. Dobrovoľník ako „vyšitý“.
Len necelých 800 metrov sme sa 
museli presunúť za ďalšou nominova-
nou. To, že sociálne služby sú spojené 
aj s úradníckym životom, potvrdzuje 
dielo a práca pani Markovej. Na mest-
skom úrade vedie légiu opatrovateliek. 
Tých, ktoré v terénne pomáhajú odká-
zaným s ich každodennými potrebami. 
Pani Marková je skvelá duša, svoju 
prácu vykonáva s radosťou a úsme-
vom a tým nakazila aj našu filmársku 
partičku. Jej nomináciu nám zaslala 
sympatická primátorka mesta a prístup 
kolegov, ktorí jej s radosťou tlieskali len 

potvrdil, že je veľmi obľúbená. Na Svid-
ník budeme mať iba krásne spomienky, 
avšak aj toto miesto sme museli opustiť.
Len 40 kilometrov západne sa nachá-
dzajú Bardejovské kúpele. V tomto 
kúpeľnom mestečku nechýba ani 
pestrofarebný Sociálny dom Antic pána 
Živčáka. Moderná budova a moderné 
administratívne centrum, už na prvý 
pohľad sľubovali kvalitu a luxus. A mu-
sím povedať, že sme sa toho aj dočkali. 
Riaditeľ zariadenia nám poukazoval úpl-
ne všetko. Povedal, že pre svojich 100 
klientov chce zabezpečiť takú starobu, 
akú by chcel mať aj on. Jeho tím fun-
goval naozaj ako švajčiarske hodinky. 
Jeho prístup bol veľmi priateľský a celý 
náš štáb sa cítil úžasne. Aj sme sa 
pohrávali s myšlienkou, že ostaneme na 
noc, avšak ranné produkčné povinnosti 
na druhý deň nám velili sadnúť do áut 
a presunúť sa do Spišskej Novej Vsi.

Deň deviaty
Opäť sme sa prebudili do krásneho 
slnečného dňa. Naše prvé stretnutie 
sme mali s manažérom Spišskej kato-
líckej charity, Pavlom Vilčekom. 

Privítal nás v jeho typickej červenej 
košeli so symbolom charity a s veľkým 
úsmevom aj otázkou, tak čo ideme 
robiť? Rozhovor prebehol v absolútnej 
pohode. Mal som pocit, že vystupova-
nie nášho štábu už so sebou priná-
šalo pohodu a tá sa rýchlo preniesla 
aj na nominovaných, či ostatných, 
ktorí o nich rozprávali. O manažérskej 
činnosti pána Pavla by sa dalo písať 
dlhé hodiny. Najlepšie však za jeho 
prácu hovorí jeho schopnosť udržiavať 

zariadenia charity v skvelom stave. 
Viac budete samozrejme vidieť v jeho 
profilovom videu.
Teraz malé odskočenie. Musím sa 
priznať, že táto časť krajiny je pre mňa 
trošku neznáma. Aj s režisérom „do-
krútok“ sme cestou obdivovali krásnu 
prírodu a boli sme radi, že nás profilové 
videá zaviedli do týchto kútov. Ďalším 
neznámym miesto bol Domov Sociál-
nych služieb IDEA - stredisko Matilda 
Huta, kde nás už čakala pani Kata-
rína Čečotová so svojim „gangom“. 
Toľko energie, ktorá naplnila túto časť 
našej výroby by som nečakal ani od 
zdravých ľudí, nieto od ľudí s postihnu-
tím. A lídrom bola pani Katka. Fyziote-
rapeutka, ktorá si zo svojich klientov 
v zariadení urobila druhú rodinu. A tá ju 
absolútne zbožňuje. Už sa neviem doč-
kať, kedy jej „gang“ príde na samotné 
odovzdávanie cien. Aj pani Katku sme 

však museli opustiť. Naša ďalšia cesta 
smerovala do neďalekých Spišských 
Vlachov.
V tomto mestečku, kde je problém 
v poobedňajších hodinách nájsť otvore-
nú reštauráciu, sme filmovali dva profily. 
Prišla za nami pani Soňa Vancáková, 
„fundreiserka“ z Košíc. Rozhovor 
plný emócií sme natočili pri miestnom 
kostole svätého Jána Krstiteľa. Úprim-
nosť jej výpovede vtlačila slzy do očí 
celého štábu. Avšak aj pani Vancákovú 
sme museli opustiť, oklepať sa a ísť za 
ďalším príbehom.
Ten nám do „Dobrého srdca“ poslala 
pani Mária Dzurillová. Koordinátorka 
terénnych opatrovateliek v Spišských 
Vlachoch do Národnej ceny starostli-
vosti nominovala Anastáziu Gondovú. 
Sympatickú a usmiatu opatrovateľku, 
ktorá sa už 6 rokov dôsledne stará 
o pridelené klientky. Jej prístup nás 
nadchol. Jej zverené klientky už dávno 
prešli do kategórie kamarátky a preto aj 
naša výroba prebiehala v absolútnom 
pokoji. Avšak aj pani Anastáziu sme 
museli opustiť a vyrazili smer domov. 
Po týždni na cestách sme sa necítili 
unavene, ale naopak, naplnení dobrom, 
ktoré sme mali možnosť stretnúť.

Deň desiaty
Po voľnom víkende sme sa opäť 
pustili do výroby. Čakali nás príbehy 
s poradovaným číslom 24 a 25. Za 
tým prvým sme ráno odcestovali do 
Prievidze. 

V Novom domove, v neziskovej organi-
zácii nás už čakala finalistka v kategórii 
sestra – Darina Čavojská. Do DS2021 

ju nominovala po dohode s ostatný-
mi pracovníkmi zariadenia jej neter 
Marcela. Tá o nej doslova spievala ódy. 
Avšak stretnutie s jej klienti v zariadení, 
kde už pracuje viac ako 20 rokov, iba 
potvrdili jej slová. Až by som povedal, 
že boli zbytočne skromné. Pani Darinka 
je ďalšia z tých úžasných osobností pod 
Slnkom, ktoré sa nepozerajú na to, či je 
človek postihnutý alebo nie. Každému 
chce pomôcť a robí jej to radosť.
S pocitom výborne odvedenej práce 
sme sa pohli ďalej a presunuli sa do 
sídla spravodajskej televízie TA3. V jej 
redakcii už dlhé roky pracuje Barbara 
Štefanovičová. Ak ste o nej ešte nepo-
čuli, tak potom ste asi nemali zapnutú 
TA3. Jej reportáže zo sociálneho pro-
stredia sú všeobecne známe. Pokrýva 
nielen sociálnu politiku a poradenstvo, 
ale vyhľadáva aj príbehy ľudí, ktorým 
chce pomôcť. Priznám sa, že na túto 
časť výroby som sa tešil. Sám som 
pôsobil v TA3 takmer 3 roky a stretnúť 
bývalých kolegov bolo skvelé. Výro-
ba prebehla absolútne profesionálne, 
samozrejme nemohli chýbať ani vtipné 
príbehy kolegov na účet Barbary. Jed-
nohlasne však potvrdili, že nomináciu si 
absolútne zaslúži.
A toto je vlastne koniec tejto repor-
táže z našej cesty. Ešte nás čaká 
strihové pracovisko a dlhé hodiny 
výberu správneho materiálu, aby 
diváci aspoň trošku spoznali našich 
finalistov. Čo na záver? Tie viac ako 
dva týždne na cestách nás určite 
zmenili. Dali nám nádej, že skvelých 
a obetavých ľudí je v tejto krajine 
veľa. A ja osobne som im za to veľmi 
vďačný.

Juraj Mikloš

Dobrovoľník Tomáš Michal Babjak 
a jeho Faustínky

Pani Marková 
s kolegyňou

Kolegyňa 
a klientka 

fundreiserky 
Sone 

Vancákovej

„Gang“ 
Kataríny 

Čečotovej

Terénna 
opatrovateľka 

Anastázia 
Gondová 

s našim 
režisérom
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Stresová inkontinencia je definovaná zjednodušene ako 
mimovoľný únik moču, ktorý je spojený s fyzickými 
aktivitami. K úniku moču v tomto type inkontinencie 

dochádza pri bežných činnostiach ako je cvičenie, beh, 
skákanie, kýchanie, kašeľ, smiech alebo popri iných aktivi-
tách, vytvárajúcich tlak na močový mechúr. Z toho vyplýva aj 
názov, ktorý vychádza z významu slova stress = tlak, v tomto 
prípade vnútrobrušný, nie v zmysle psychickej záťaže. Ide 
o najrozšírenejší typ inkontinencie, ktorý charakterizuje únik 
moču bez pocitu nutkania na močenie. Stresová inkonti-
nencia je daná oslabením mechanizmu močového zvierača 
alebo svalstva panvového dna. U žien môže byť dôsledkom 
tehotenstva, pôrodu alebo menopauzy. Za oslabené svalstvo 
panvového dna môže tiež nadváha, nesprávne držanie tela, 
nosenie ťažkých predmetov alebo aj chôdza na vysokých 
podpätkoch. U mužov môže byť príčinou stresovej inkonti-
nencie chirurgické odstránenie prostaty.

Ako sa prejavuje?
Spočiatku môžu byť úniky moču ojedinelé, s nepatrným 
množstvom uniknutého moču. Malý únik sa vyskytne pri 
bežných činnostiach, nielen pri cvičení ale i po prudkom 
pohybe alebo kýchnutí. Postupne, ako sa stále viac močo-
vá trubica uvoľňuje zo svojej pôvodnej polohy alebo viac 
ochabuje zvierač močovej trubice, sú úniky moču častejšie 
s väčším množstvom uniknutého moču a je preto dôležité už 
v prvých príznakoch vyhľadať lekára a nechať si určiť správ-
nu diagnózu. Čím skôr je problém podchytený, tým je väčšia 
šanca na jeho odstránenie a vyliečenie. 

A čo dalej?
Po odbornej a starostlivej diagnostike pristúpi lekár k lieč-
be. Nižšie štádiá inkontinencie, medzi ktoré patrí stresová 
inkontinencia sa často liečia konzervatívnymi postupmi, ako 

je návyk základných liečebných režimov, rehabilitácia, 
elektrostimulácia, pesaroterapia a farmakologická terapia.
Veľký význam má u inkontinencie posilňovanie svalov 
panvového dna, vďaka tomu sa riziko inkontinencie znižuje. 
V praxi už existuje viacero účinných metód, ktoré je mož-
né využívať pri cvičení a posilňovaní.Veľmi jednoduché sú 
napríklad tzv. Kegelove cviky, ktoré vyvinul na konci päť-
desiatych rokov americký gynekológ Arnold Kegel. Vďaka 
tomuto cvičeniu dochádza k posilňovaniu svalov v oblasti 
močovej trubice, genitálií i konečníka. Nacvičovanie spočíva 
v rytmickom sťahovaní a uvoľňovaní svalstva panvového 
dna, čo spevňuje brušnú stenu, svaly, vrátane zvieračov. 

Úspešnosť cvičenia nie je závislá od 
veku! Cviky je možné vykonávať takmer 
kdekoľvek, práve pre nenáročnosť na 
priestor, ktorý si vyžadujú. Varianty cvikov 
je naviac možné vykonávať v ľahu, v stoji 
alebo v sede. Počas cvičenia je dôležité 
dbať na pravidelné a správne dýchanie. 
Pravidelnosť cvičenia, úprava životosprá-
vy, prípadne redukcia hmotnosti, prináša 
prvé úspechy pri zmiernení až odstránení 
príznakov stresovej inkontinencie.

stresoVá iNKoNtiNeNcia 
nEmuSÍ Byť nERIEšITEľný PROBLÉm
únikom moču trPí viac ako 800 tisíc ľudí na slovensku. ku vzniku 
inkontinencie môže dôjsť v ktoromkoľvek veku, jej výskyt sa týka 
žien i mužov z rôznych dôvodov. jednou z tyPov inkontinencie je 
inkontinencia stresová, u ktorej včasná a vhodná liečBa dokáže 
ProBlÉmy zmierniť a často aj odstrániť. akÉ sú jej Príčiny a súvisí vôBec 
so stresom z hľadiska Psychiky?

Stresová inkontinencia so sebou prináša často aj hygienické problémy. 
V súčasnosti je našťastie na trhu veľké množstvo absorpčných pomôcok, 
ktoré pacientom s inkontinenciou pomáhajú žiť normálny život. Absorpčné 
pomôcky sú zhotovené tak, aby rýchlo odvádzali zo svojho povrchu moč do 
špeciálneho savého jadra, kde sa moč zachytí, premení na pevne viazaný gél. 
Gél naviac odstraňuje zápach a povrch pomôcky zostane suchý a priedušný. 
Pre ľahšiu formu úniku moču sú vhodné inkontinenčné vložky a pre prípad 
silnejšej inkontinencie sú určené naťahovacie alebo plienkové nohavičky.

SPOĽAHLIVÉ
RIEŠENIE STREDNEJ 
AŽ ŤAŽKEJ INKONTINENCIE
NA KAŽDÝ DEŇ
Celofarebné 
naťahovacie nohavičky
� Anatomicky tvarované nohavičky 
    pre ženy i pre mužov

� Dostupné v savostiach Normal, 
    Super a Maximum

� Savosť Maximum je vhodná na nočné použitie

� Vysoko savé jadro rýchlo uzatvára tekutiny

� Zvýšený pás pre väčší pocit istoty pri nosení

� Obliekajú sa ako spodná bielizeň

Priedušné plienkové nohavičky
� Maximálne pohodlie vďaka jemným bavlneným 
    materiálom

� Dostupné v savostiach Normal, Super a Super Plus

� Savosť Super Plus pre lepší spánok počas noci

� Štyri samolepiace pásky pre opakované použitie

� Postranné lemy zabraňujú pretekaniu

� Praktický indikátor vlhkosti

www.depend.sk
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Nový partner
„Musím povedať že sa blýska na lepšie 
časy, pretože seniorov, ktorí chcú kva-
litne sexuálne žiť, pribudlo. Keď to po-
rovnám so situáciou pred 20-timi rokmi, 
bolo skôr zriedkavé, aby sa ženy chodili 
aktívne pýtať, čo majú robiť preto, aby 
sa mohli venovať sexuálnemu životu. 
Dnes ich mám plnú ordináciu. Majú totiž 
dostatok času aj priestoru na intimitu, 
už nemajú doma deti, nik ich nevyrušu-
je,“ vraví sexuologička Danica Caisová. 
Jej slová potvrdzuje aj 70-tnička Mária, 
ktorá vraví, že v mladšom veku sa 
nevedela o sexe rozprávať ani s vlastný-

mi deťmi, no vďaka väčšej otvorenosti 
spoločnosti v súvislosti s touto témou si 
dnes užíva viac ako v mladých časoch. 
„S dcérami som sa o prvom sexe 
a prípadnej ochrane nikdy nevedela 
porozprávať. Akonáhle zaviedli reč 
na túto tému, celá som očervenela 
a rýchlo odišla z miestnosti. Po čase 
si zo mňa robili žarty, vyslovene ma 
provokovali a bavili sa na tom, ako 
koktám,“ spomína Mária. Priznáva 
však, že tým, že jej deti boli v tejto téme 
dosť otvorené a po Nežnej revolúcii sa 
aj celkovo v spoločnosti začalo viac 
hovoriť o potrebe zdravého sexuálneho 
života, zmenila sa aj ona. „V 58 rokoch 
som ovdovela, myslela som si, že už si 

budem užívať len vnúčatá a na nejaký 
vzťah s mužom som ani nepomyslela. 
Krátko po 60-ke som však stretla Petra, 
ktorý bol veľmi vitálny, vtipný, akčný 
a tak som na staré kolená nielenže 
začala loziť po horách, ale si tiež užívať 
sex s novým partnerom.“

Indikátor psychického zdravia
Sexuologička vraví, že zovšeobecňo-
vať to, či sa ľuďom v seniorskom veku 
chce alebo nechce sexovať sa dá len 
čiastočne. Závisí to samozrejme najmä 
od zdravotného stavu oboch partnerov. 
„Sú aj veľmi aktívni 70-tnici a sú i takí, 

ktorí trpia rôznymi chronickými choro-
bami, najmä cukrovkou a vysokým krv-
ným tlakom. Prípadne môžu mať prob-
lémy s pohybovým aparátom, chrbticou 
a podobne. To samozrejme ovplyvňuje 
aj ich intímny život. Nehovoriac o tom, 
že v takomto veku je dôležité mať part-
nera,“ dodáva Danica Caisová. Seniori 
asi veľmi nebažia po jednorazovom po-
tešení a pravdepodobne ani nevyužívajú 
rôzne aplikácie na to určené. Nezriedka 
však, aj podľa sexuologičky, začínajú 
vo vyššom veku milostný život s novým 
partnerom, čiže pani Mária vôbec nie je 
ojedinelý prípad. Každopádne, kvalitný 
sexuálny život odborníci odporúčajú 
aj ľuďom po 70-ke. „Intímny život je 

tmelom partnerstva a indikátorom 
dobrého telesného aj psychického 
zdravia. Ak sa seniori o seba starajú, 
cvičia, pravidelne navštevujú lekára, 
užívajú lieky a sú v dobrej kondícii, 
nič nebráni, aby aj v takomto veku 
mohli aktívne sexuálne žiť.“

Čo ak to nejde?
Sexualitu vníma však väčšina žien v se-
niorskom veku inak, ako väčšina mužov. 
Kvalitatívny výskum na Masarykovej 
univerzite v Brne ukázal, že pre ženy je 
sex vo vyššom veku dôležitým zdrojom 
intimity a neosamelosti. Muži si oveľa 
častejšie aj v tomto veku potrebujú skôr 
čosi dokazovať, najmä to, že sú stále 

vitálni. Nemať sex pre nich zname-
ná takmer koniec života. „Muži majú 
všeobecne, bez ohľadu na vek, vyššiu 
pohlavnú túžbu ako ženy. Priemerná 
žena má nižšie libido ako priemerný 
muž, aj keď, samozrejme, existujú 
výnimky. Vo vyššom veku je to zhoršené 
aj tým, že libido môže u muža zostať, 
ale schopnosť mať sex sa zmení. Muž 
má problém s erekciou, alebo to nejde 
žene, z čoho potom vyplývajú rôzne po-
very. Napríklad, že sa mužovi zunovala, 
čo je však hlúposť. Nezabúdajme však, 
že mnohé problémy sa dajú pomerne 
dobre riešiť,“ nabáda Danica Caisová.
Možností, ako si pomôcť je mnoho. 
Ženám niekedy stačí lubrikačný gél a ak 

nie, lekár predpíše estrogénové masti, 
keďže im vo vyššom veku klesá hladina 
estrogénu, čo spôsobuje stenčenie 
pošvovej sliznice a to má za následok 
bolestivosť pri pohlavnom styku. Exis-
tujú tiež lieky na erektilnú dysfunkciu 
u mužov, no každý prípad musí odbor-
ník zhodnotiť individuálne. „Ak všetko 
ide ako má, môžeme sa aj vo vyššom 
veku sústrediť na radosť z toho, že sa 
máme radi a vieme si tú intimitu užívať 
napríklad aj po 30 rokoch manželstva. 
Akonáhle sa objavia problémy, treba 
vyhľadať odborníka. Netreba čakať, 
pretože to môže narušiť celý vzťah,“ 
pripomína odborníčka.

Eva Sládková

sex Nie je tabu 
AnI PRE SEnIOROv

Poznáte americký sitcom the cool kids? 
aktuálne ho Pod názvom  ako malÉ deti 
vysiela jedna z menších televíznych staníc. 
je o Partičke dôchodcov, ktorí sPolu žijú 
v domove Pre seniorov, všeličo vystrájajú, no 
hlavne, nadväzujú novÉ Priateľstvá a Prežívajú 
lásky so všetkým, čo k tomu Patrí. áno, aj 
v seniorskom veku sa dá začínať nový vzťah, 
v ktorom By nemal chýBať ani sex.

PRIBúDA TýCh, KTORÍ hO ChCú prežíVať KValitNe

Zariadenia sociálnych služieb
A ako zabezpečiť priestor pre 
intimitu v zariadeniach sociál- 
nych služieb? Ani tam totiž nežijú 
len bezvládni seniori. „Tu a tam 
sa objaví informácia, že v senior-
skom dome bola svadba. Ono je to 
samozrejme s intimitou ťažšie, ak 
žijete na izbe s cudzou ženou alebo 
s cudzím mužom, ale zjavne sa to 
dá. I vo vyššom veku dokážu byť 
ľudia vynaliezaví, ak naozaj chcú, 
vedia si užiť spoločné chvíle aj 
tam.“ vraví sexuologička. Možno by 
však bolo dobré, ak by zariadenia 
mysleli dopredu aj na tieto potreby 
seniorov a vyčlenili im miestnosti 
určené na intímne zbližovanie sa. 
„Napríklad vo Švédku majú vo väz-
niciach hotelovú časť, kde sa muži 
a ženy môžu utiahnuť do intimity 
s partnermi, ktorí ich prídu navští-
viť. Možno by bolo dobré niečo 
také zriadiť aj u nás v zariadeniach 
pre seniorov. Mnohí sú totiž stále 
veľmi vitálni a mali by mať vytvore-
né podmienky na intimitu, pretože 
tá je súčasťou života,“ uzatvára 
Danica Caisová.
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V itamín D zaraďujeme medzi lipo-
filné vitamíny a v prírode ho mô-
žeme nájsť vo forme cholekal-

ciferolu (vitamín D3) a ergokalciferolu 
(vitamín D2). Zdrojom cholekalciferolu 
je hlavne rybí olej, treščia pečeň, mor-
ské ryby (sleď, platesa, losos, makrela, 
tuniak), ustrice, krevety, vaječný žĺtok 
a rôzne syry (Tabuľka 1). Zdrojom 
ergokalciferolu sú huby (Tabuľka 1). 
Ľudský organizmus dokáže využiť obe 
formy vitamínu D, ale využitie chole-
kalciferolu je v ľudskom organizme 
efektívnejšie ako využitie ergokalci-
ferolu, preto je dôležité konzumovať 
potraviny obsahujúce predovšetkým 
cholekalciferol. Navyše, cholekalciferol 
vie vytvoriť aj ľudské telo. Vplyvom 

UV-B žiarenia dochádza v koži k pre-
mene prekurzoru 7-dehydrocholeste-
rolu na cholekalciferol (Obrázok 1).
V lete sa odporúča slniť aspoň 10 až 
15 minút 2-3x týždenne bez použi-
tia opaľovacích prostriedkov, keďže 
opaľovacie prostriedky bránia tvorbe 
vitamínu D. Na jar a na jeseň je dobré 
vystavovať slnečnému žiareniu aspoň 
ruky, ramená a nohy po dobu 5 až 10 
minút každý deň. Platí, že čím je človek 
tmavšej pleti tým dlhší čas na tvorbu 
vitamínu D potrebuje, pretože melanín 
(kožný pigment – farbivo) brzdí tvorbu 
vitamínu D3. Tvorba vitamínu D v koži 

závisí aj od veku človeka, so zvyšu-
júcim sa vekom človeka dochádza 
k spomaleniu tvorby vitamínu D v koži. 
Dôležité je, že dlhodobým vystavova-
ním sa slnečnému žiareniu nedochádza 
k nadbytočnej tvorbe vitamínu D. 

Optimálny príjem vitamínu D
Za odporúčanú dennú dávku vitamí-
nu D, ktorá by sa mala prijať potravou 
sa pre ľudí vo vyššej vekovej skupi-
ne považuje minimálne 600 – 800 IU 
(Tabuľka 2), pričom pri nedostatočnej 
expozícii slnečnému žiareniu, hlavne 
v zime sa odporúčaná denná dávka 
zvyšuje až na 1500 – 2000 IU. 
Ak nie je možné zabezpečiť dostatočný 
prísun vitamínu D potravou a vystavo-

vaním sa slnečnému žiareniu alebo pri 
zistení nedostatku vitamínu D, je vhod-
né užívať vitamín D vo forme olejových 
kvapiek alebo tabletiek ako doplnok 
stravy dostupný v lekárňach. Konzu-
máciu vitamínu D ako doplnok stravy je 
však nevyhnutné konzultovať s lekárom 
alebo lekárnikom. Dôležité je, aby pred 
začiatkom užívania vitamínu D ako do-
plnku stravy bola v krvi stanovená hla-
dina vitamínu D. Hladinu vitamínu D je 
potrebné sledovať aj po začatí užívania 
vitamínu D. Ideálne je po 2-3 mesiacoch 
od začatia užívania vitamínu D stano-
viť hladinu vitamínu D v krvi opäť, aby 

sa zistilo ako užívaná dávka pomáha 
vylepšiť hodnoty vitamínu D a následne 
podľa toho upraviť užívanú dávku. 
V súčasnosti takmer 60 % ľudí trpí ne-
dostatkom vitamínu D, preto je vysoko 
odporúčané stanovovať hladinu vitamí-
nu D v krvi. Rutinnou záležitosťou by sa 
malo stať meranie hladiny vitamínu D 
1x do roka počas zimných mesiacov.

Aktivácia vitamínu D 
v ľudskom organizme
V ľudskom organizme podlieha vita-
mín D metabolickým reakciám, ktoré 
ho premieňajú na biologicky aktívnu 

formu – hormón kalcitriol (1,25-di-
hydroxyvitamín D). V pečeni najskôr 
dochádza k premene vitamínu D3 (aj 
vitamínu D2) na medziformu vitamí-
nu D - tzv. 25-hydroxyvitamín D. 
25-hydroxyvitamín D sa krvou 
transportuje do obličiek, kde sa 
ďalej mení na kalcitriol. Okrem tvorby 
v bunkách obličiek sa kalcitriol môže 
tvoriť aj v ďalších typoch buniek ako 
sú bunky ciev, neuróny a podporné 
mozgové bunky (tzv. gliové bunky), 
keratinocyty, dendritové bunky imunit-
ného systému, makrofágy a T-lymfo-
cyty. Pri stanovení hladiny vitamí-
nu D v krvi sa stanovuje práve hladina 
25-hydroxyvitamínu D. Za optimálnu 
koncentráciu 25-hydroxy vitamínu D 
sa v súčasnosti považuje koncentrácia 
> 43 ng/ml (> 75 nmol/l) (Tabuľka 3).

Vplyv vitamínu D 
na zdravie človeka 
V ľudskom organizme sa vitamín D 
a všetky jeho metabolity transpor-
tujú do cieľových miest naviazané 
na plazmový vitamín D – väzobný 
proteín (VDBP). Receptory – proteíno-
vé štruktúry, ktoré rozpoznávajú vita- 

mín D a pomocou, ktorých vitamín D 
sprostredkúva svoj účinok v bunke sú 
prítomné v bunkách mnohých druhov 
tkanív a orgánov, čo poukazuje na roz-
manité účinky vitamínu D v ľudskom 
metabolizme. 
Vitamín D a kosti
Najznámejšia je funkcia vitamínu D pri 
regulácii metabolizmu kostí, konkrétne 
pri regulácii množstva vápnika a fos-
foru v kostiach. Vitamín D zabezpe-
čuje dostatočné vstrebávanie vápnika 
a fosforu v tráviacom trakte a zvyšuje 
spätné vstrebávanie vápnika v oblič-

kách, čo vedie k udržiavaniu minerálnej 
rovnováhy medzi vápnikom a fosforom 
a k správnemu fungovaniu kostí. Nedo-
statok vitamínu D sa spája s výskytom 
rachitídy u detí a s rozvojom osteo-
malácie a osteoporózy u dospelých 
a starších ľudí. 
Hladina vitamínu D tiež zohráva úlohu 
v pooperačnej rekonvalescencii po 
rekonštrukcii kolenného kĺbu u žien po 
menopauze. Pacientky, ktoré nemali 
dostatok vitamínu D pociťovali väčšiu 
intenzitu bolesti a rekonvalescencia 
trvala dlhšie. 

NeNahraditeľNá 
úloha VitaMíNu d 
v uDRžIAvAnÍ ZDRAvIA

vitamín d je dôležitou súčasťou ľudskÉho 
metaBolizmu, kde sa Podieľa na reGulácii 
rôznych BioloGických funkcií. najznámejšia je  
jeho funkcia v reGulácii metaBolizmu váPnika 
a fosforu v kostiach, avšak Bolo zistenÉ, že 
vitamín d ovPlyvňuje aj ďalšie tkanivá a orGány. 
v súčasnosti je oPtimálna hladina vitamínu d               
Považovaná za nevyhnutnú Pre celkovÉ 
sPrávne funGovanie ľudskÉho orGanizmu.

Zdroj vitamínu D3 Množstvo vitamínu D3

Losos (100 g) 220 - 440 IU

Sleď, čerstvý (100 g) 1628 IU

Sleď, nakladaný (100 g) 680 IU

Sardinky (100 g) 272 IU

Makrela (100 g) 360 IU

Platesa (100 g) 600 IU

Žĺtko (1 vajce) 18-39 IU

Ustrice (100 g) 320 IU

Konzervovaný svetlý tuniak (100 g) 236 IU

Treščia pečeň (100 g) 10 000 IU

Olej z treščej pečene 
(4,9 ml = 1 čajová lyžička) 450 IU

Krevety (100 g) 152 IU

Hydinová pečeň (100 g) 50 - 65 IU

Hovädzia pečeň (100 g) 8 - 40 IU

Syr Gouda (100 g) 40 IU

Syr Ementál (100 g) 120 IU

Kravské mlieko (100 ml) 0,3 - 54 IU

Jogurt biely, 3,5 % (100 g) 2,4 IU

Zdroj vitamínu D2 Množstvo vitamínu D2

Huby, voľne rastúce (100 g) 2300 IU

Huby, komerčne pestované, 
ožarované UV svetlom (100 g) 130 - 450 IU

Tab. 1. Množstvo vitamínu D v jednotlivých 
potravinách (IU = international unit; 40 IU = 1 μg).

UV žiarenie
Prirodzený slnečný svit 
zasiahne pokožku, ktorá 
vstrebáva UV žiarenie

Enzýmy
Toto UV žiarenie reaguje 
s enzýmami v pokožke, čim sa 
spustí produkcia vitamínu D

Vitamín D
Prekurzory vytvorené touto 
reakciou sa menia na vitamín D

V tele
Vitamín D pôsobí 
na množstvo buniek 
a tkanív po celom 
tele, čím stimuluje rast 
a vstrebávanie živín

Obr 1. 
Vitamín D 

prijatý 
zo slnka
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Vitamín D a imunitný systém
K ďalším dôležitým úlohám vitamínu D 
patrí udržiavanie dobre fungujúceho 
imunitného systému, pričom dosta-
tok vitamínu D v organizme človeka 
je nevyhnutný pre správne fungujúci 
imunitný systém. 
Vitamín D indukuje tvorbu makrofágov, 
delenie B-lymfocytov (bunky imunit-
ného systému), sekréciu protilátok 
B-lymfocytmi a prispieva k tvorbe 
pamäťových buniek imunitného sys-
tému, čím vedie k zlepšeniu funkcií 
imunitného systému a lepšej odolnosti 
voči rôznym infekčným ochoreniam. 
Navyše, vitamín D vedie k zníženiu tzv. 
chronického zápalu vyskytujúceho sa 
u starších osôb. 
Nedostatok vitamínu D vedie k zvýšenej 
náchylnosti na autoimunitné ochorenia 
ako je ekzém, psoriáza, reumatoidná 
artritída a skleróza multiplex a častej-
šiemu výskytu infekčných ochorení. 
Vitamín D a svaly
Vitamín D reguluje aj správnu funkciu 
buniek kostrových svalov a znižuje tvor-
bu tukových buniek (tzv. adipocytov) vo 
svaloch. Zvýšené hromadenie tukových 
buniek vo svaloch má za následok 
zníženú výkonnosť svalov a zvýšenie 
rizika invalidity.
Vitamín D a nádorové ochorenia
Vitamín D je dôležitý aj v prevencii ná-
dorových ochorení. Hladina vitamínu D 
pod 20 ng/ml je asociovaná s vyšším 
rizikom výskytu nádorov prsníka, pros-
taty, hrubého čreva a konečníka o 30 
- 50 % a zároveň je spojená s vyššou 
mortalitou u pacientov trpiacich spomí-
nanými druhmi nádorov. Experimenty, 
v ktorých sa sledoval vplyv vitamínu D 
na zdravé bunky prsníka, prostaty 
a hrubého čreva ukázali, že vitamín D 
bráni premene týchto buniek na ná-
dorové bunky.

Vitamín D a metabolické ochorenia
Vitamín D u človeka ovplyvňuje aj hla-
diny glukózy v krvi a rozvoj inzulínovej 
rezistencie a diabetu 2. typu v dospe-
losti. Nízka hladina vitamínu D v krvi 
sa spája s vyššou hladinou glukózy 
v krvi a vyšším výskytom inzulínovej 
rezistencie a diabetu 2. typu. Vitamín 
D vplýva aj na vylučovanie glukagónu 
a inzulínu – hormónov regulujúcich 
hladinu glukózy v krvi. Nedostatok 
vitamínu D vedie k vyššiemu vypla-
vovaniu glukagónu – hormónu, ktorý 
zabezpečuje zvýšenie hladiny glukózy 
v krvi, zatiaľ čo dostatok vitamínu 
D vedie k vyššiemu vyplavovaniu 
inzulínu – hormónu, ktorý zabezpečuje 
zníženie hladiny glukózy v krvi. Nízka 
hladina vitamínu D je asociovaná aj 
s obezitou. 
Vitamín D a kardiovaskulárne 
ochorenia
Vitamín D má pozitívne účinky aj na 
fungovanie kardiovaskulárneho systé-
mu. Vitamín D stimuluje v bunkách ciev 
produkciu vazodilatačnej látky oxidu 
dusnatého a chráni ich pred oxidačným 
stresom a zánikom. Nedostatok vita-
mínu D sa dáva do súvislosti s väčším 
poškodením cievnych buniek a tuhnu-
tím ciev. Poškodenie cievnych buniek 
a tuhnutie ciev vedie k zvýšenému 
výskytu kardiovaskulárnych ochorení 
vrátane aterosklerózy. 
Vitamín D a psychické zdravie
Vitamín D vplýva aj na náš duševný 
stav. Ľudia s nedostatkom vitamínu D 
častejšie trpia depresiou alebo inten-
zívnejším pocitom psychologického 
stresu. Nízka hladina vitamínu D je 
tiež asociovaná so zvýšeným rizikom 
rozvoja Alzheimerovej choroby a de-
mencie, pričom veľmi nízke hladiny 
vitamínu D (menej ako 10 ng/l) toto 
riziko veľmi výrazne zvyšujú. 

Záver
Vitamín D je dôležitý pre správne 
fungovanie mnohých tkanív a orgánov 
a udržanie zdravého ľudského orga-
nizmu počas celého života človeka. 
Optimálna hladina vitamínu D prispie-
va k zdraviu kostí a svalov, správne 
fungujúcej imunite, väčšej odolnosti 
voči nádorovým ochoreniam, správ-
nemu spracovaniu glukózy, zdravším 
cievam a nižšiemu riziku rozvoja 
depresií a demencií. Dosiahnutie 
a udržanie optimálnej hladiny vitamí-
nu D by sme preto mali zaradiť medzi 
aktivity, ktoré nám pomáhajú udržať 
si zdravý život. 

Mgr. Mária Janubová, PhD., 
riešiteľka projektu Nutriaging,

Vek Minimum Zima/Málo opaľovania

51-70 rokov 600 IU 1500-2000 IU

> 70 rokov 800 IU 1500-2000 IU

Tab. 2. Odporúčaná denná dávka 
vitamínu D prijatého v potrave

Koncentrácia 25-OH vitamínu D ng/ml nmol/l

Deficiencia (Nedostatok) < 20 < 50

Insuficiencia (Nedostatočnosť) 21 - 29 50 - 72

Optimum  > 43 > 75

Toxicita > 150 > 340 

Tab. 3. Koncentrácia 25-OH vitamínu D 
v krvi človeka (1 ng/ml = 2,5 nmol/l)

Vitamín D a COVID-19
Úloha vitamínu D sa ukazuje aj v boji s novým infekčným ochorením 
COVID-19. Ľudia, ktorí sa nakazili týmto ochorením a zároveň mali 
nedostatok vitamínu D zažívali horší priebeh ochorenia COVID-19 
v porovnaní s ľuďmi, ktorí mali dostatok vitamínu D. Navyše, užívanie 
vitamí-nu D počas liečby ochorenia COVID-19 viedlo k významnému 
zlepšeniu zdravotného stavu. ťažký priebeh ochorenia COVID-19 je 
sprevádzaný výskytom pľúcnej embólie a žilovej trombózy. Okrem vply-
vu vitamínu D na imunitný systém bola dokázaná aj úloha vitamínu D 
v regulácii zrážania krvi. Nedostatok vitamínu D sa spája s vyšším 
výskytom trombózy. Navyše, štúdia zaberajúca sa vplyvom vitamí-
nu D na zrážanlivosť krvi ukázala, že užívanie vitamínu D vedie 
k zníženiu tvorby zrazenín. 

Vplyv starnutia 
na účinok vitamínu D 
Starnutie so sebou prináša 
mnohé zmeny vo fungova-
ní organizmu. Medzi tieto 
zmeny patrí aj pokles hladiny 
prekurzoru vitamínu D (7-de-
hydrocholesterolu) v koži. 
Napriek tomuto poklesu však 
u starších osôb zdržiavajúcich 
sa prevažne doma vystavenie 
UV-B žiareniu viedlo k zvýšeniu 
koncentrácie 25-hydroxyvita-
mínu D na normálne hodnoty. 
Koncentrácia aktívnej formy 
vitamínu D – kalcitriolu v sére 
starších osôb s normálnou 
hladinou vitamínu D však môže 
byť znížená v porovnaní s mla-
dými osobami, čo je pravde-
podobne dôsledkom poklesu 
funkcie obličiek, v ktorých sa 
kalcitriol tvorí. 

Dostupnou a často jedinou možnosťou riešiť bývanie pre mladých 
dospelých z centier pre deti a rodiny sú nocľahárne či útulky, teda 
formy bývania, ktoré majú byť len nástrojmi krízovej intervencie. 
Uplatňovanie práv, vyplývajúcich z medzinárodného záväzku 
Slovenskej republiky pri zvyšovaní bývania pre zraniteľné skupiny 
obyvateľov, je z hľadiska cieľovej skupiny nedostatočné. Upozor-
ňuje na to Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP), 
poukazujúc pritom na zistenia z vlastného prieskumu pod názvom 
Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie. Kva-
litatívny prieskum zameraný na prístup k bývaniu a možnosť realizácie práva na 
bývanie u mládeže z centier pre deti a rodiny (CDR) realizovalo SNSĽP v rokoch 
2020 a 2021. Na základe zistení upozorňuje na to, že existujúce nástroje bytovej 
politiky na zvýšenie dostupnosti bývania sú zväčša vnímané ako neprístupné pre 
cieľovú skupinu, pre ktorú sú určené. „Kritériá na získanie pôžičiek či nájomných 
bytov totiž nezohľadňujú špecifickú životnú situáciu, v ktorej sa mladí dospelí 
z CDR nachádzajú po osamostatnení sa.“ dodáva SNSĽP. Za nedostatočné 
či v mnohých prípadoch neexistujúce označilo SNSĽP aj možnosti sociálneho 
mestského nájomného bývania.

Pápež a Rómovia
Pápež František nám počas pastoračnej návštevy Slovenska pripomenul, že je potrebné systematicky a in-
tenzívne pracovať na začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít. Vyhlásila to splnomocnenkyňa vlády 
SR pre rómske komunity Andrea Bučková s tým, že jeho odkaz je potrebné pretaviť do reálnej práce s ľuďmi pod 
hranicou chudoby. „Myslím, že práve teraz je vhodný čas na to, aby sme my všetci, ústredné orgány štátnej správy, 
obce, mimovládne organizácie a samotní Rómovia spojili sily a začali pracovať na zmene, ktorá môže byť už o pár 
rokov v rómskych komunitách viditeľná,“ uviedla Bučková. Poukázala na to, že Slovensko má príležitosť využiť 
finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti, ako aj zo zdrojov EŠIF-u.

Sociálne podniky
V Banskej Bystrici sa stretli zástupcovia 105 sociálnych podnikov zo všetkých 
krajov, aby prezentovali aktuálny stav sociálneho podnikania na Slovensku 
a poukázali na najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú a ktoré mnohé 
štátne orgány neriešia, napriek vytrvalým upozorneniam. „Ide historicky o prvé 
najväčšie celoslovenské podujatie, pretože taký veľký počet sociálnych pod-
nikov sa na jednom mieste ešte nikdy neprezentoval. Účelom je zadefinovať 
hlavné problémy, ktoré sociálne podniky dnes trápia a jedným z kľúčových 
je fungovanie či skôr nefungovanie investičnej pomoci,“ reagoval predseda 
Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku Braňo Ondruš. „Ministerstvo 
práce má k dispozícii desiatky miliónov eur na tzv. investičnú pomoc pre za-
čínajúce sociálne podniky. Výsledok je však taký, že po roku fungovania tejto 
pomoci ministerstvo, respektíve úrady práce, podpísali osem investičných 
zmlúv, pritom k dispozícii sú desiatky miliónov eur. Takýmto tempom hrozí, 
že sa prostriedky nevyčerpajú a budú ich musieť buď realokovať na iný účel, 
s čím my nesúhlasíme, alebo sa vrátia do Bruselu,“ konštatoval Ondruš.

Monitoring bezdomovectva 
Aký vplyv má koronakríza na vývoj 
situácie ľudí bez domova, či aké sú 
dôvody, pre ktoré sa ľudia ocitli na uli-
ci, je cieľom monitoringu občianskeho 
združenia (OZ) Stopa Slovensko a OZ 
Prima. Týka sa bratislavských mest-
ských častí Petržalka, Nové Mesto 
a Staré Mesto, kde tieto združenia pô-
sobia. Mapovanie situácie nadväzuje 
na obdobné aktivity v iných členských 
mestách v rámci aliancie The Europe-
an End Street Homelessness.
„Zvýšený počet sme videli už počas 
sčítania obyvateľstva, po koronakríze 
evidujeme dosť silný nárast. Voláme 
ich tzv. prvokontakty. Sú to ľudia, ktorí 
prišli pre krízu o zamestnanie, najmä 
v krajinách mimo Slovenska a vracajú 
sa s nádejou, že sa im podarí nájsť ne-
jaké zamestnanie. Sú dosť bezradní,“ 
uviedol pre TASR Pavol Sabela, štatu-
tárny zástupca OZ Stopa Slovensko.
Monitoring má odpovedať na otázky, 
aký počet ľudí bez domova je v uli-
ciach hlavného mesta, aké sú príčiny 
bezdomovectva, či akú konkrétnu 
pomoc títo ľudia potrebujú.

Bratislavská župa oceňovala
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) udelil ocenenia 
v sociálnej oblasti. Získali ich tí, ktorí prispeli k zvýšeniu 
kvality služieb v zariadeniach sociálnych služieb v pô-
sobnosti kraja či k zvýšeniu kvality života prijímateľov 
sociálnych služieb. „Zamestnanci zariadení sociálnych 
služieb nezištne, obetavo a s empatiou pomáhajú 
ľuďom so zdravotným postihnutím. Ide o nesmierne 
náročnú a zodpovednú prácu. Aj touto formou im chce-
me vyjadriť vďaku a uznanie za ich pracovné nasade-
nie a za ich ľudský a vysoko profesionálny prístup,“ 
skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. V kategórii 
Zariadenie sociálnych služieb získalo ocenenie za vý-
nimočný čin Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi 
v Pezinku. V kategórii dobrovoľníctvo a filantropia 
dostalo ocenenie päť laureátov, medzi nimi aj Hasičský 
a záchranný útvar hlavného mesta Bratislava či známy 
zabávač František Košarišťan alias Fero Joke.
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15 percent
„V Paralympijskom výbore máme 
vždy problém nájsť spoločnosti, ktoré 
dokážu na mieru urobiť oblečenie pre 
celú výpravu. Snažíme sa, aby naše 
oblečenie bolo totožné s olympijským. 

Ale vždy narazíme,“ vraví predseda 
Slovenského paralympijského výboru 
Ján Riapoš. Ako dodáva, obliekať 
paralympijskú výpravu je totiž oveľa 
náročnejšie, nakoľko existuje mnoho 
druhov hendikepov. Oblečenie pre 

vozíčkarov alebo ľudí bez končatín 
musí mať totiž celkom iné parametre. 
„Musí byť ušité tak, aby nespôsobo-
valo ďalšie zdravotné problémy. Týka 
sa to nielen oblečenia, ale aj topánok. 
Predstavte si, že ste paralyzovaný 

a necítite, či vás topánky tlačia. A to 
vám môže spôsobiť naozaj vážne 
problémy,“ dodáva.

Krátko pred tohtoročnými paralym-
pijskými hrami odštartovala kampaň 
WeThe15. Odkazuje na to, že podľa 
najnovšej štatistiky WHO má až 15 
percent ľudí na svete nejaký druh 
postihnutia. „Na Slovensku je to okolo 
870-tisíc našich spoluobčanov, ktorí 
majú nejaké zdravotné obmedzenie. 
Aj oni majú právo plnohodnotne žiť - 
pohybovať sa, športovať, dostať sa do 
nemocnice, prepravovať MHD, ale tiež 
mať prístup ku kvalitnému obleče-
niu. Na Slovensku to však zatiaľ nie 
je bežnou rutinou,“ upozorňuje Ján 
Riapoš.

Tehotenské nohavice
Svoje o tom vie aj Alena Kánová, ktorá 
Slovensko veľmi úspešne reprezentuje 

v stolnom tenise. Tento rok to bola už 
jej siedma paralympiáda a z Tokia pri-
niesla striebornú medailu. Na vozíčku 
zostala po nehode ako tínedžerka. 
Dnes je nielen úspešnou reprezen-
tantkou, ale aj matkou. „My vozíčkari 
potrebujeme nohavice, ktoré majú 
vzadu vysoký sed a vpredu kratší, aby 
sme mali prekryté kríže. Kedysi som si 
také zháňala v zahraničí. Dávala som 
si aj šiť, ale nie vždy to dokázal krajčír 
ušiť tak, ako som potrebovala. Posled-
né roky, odkedy som sa stala mamou, 
som zistila, že najlepšie nohavice sú 
pre mňa tehotenské, tak si kupujem 
v obchode pre tehotné,“ usmieva sa 
úspešná športovkyňa. Dodáva, že 
kedysi bolo pre ňu náročnejšie pekne 
a kvalitne sa obliecť ako dnes. Nie je 
to však preto, že sa ponuka nejako 
výrazne zlepšila. „Teraz je už možnosť 
nakupovať cez internet, čo kedysi 
nebolo. Dá sa nájsť niekoľko výrobcov 
v Európe, ktorí vyrábajú oblečenie pre 
vozíčkarov. Ale aj tak je najlepšie, keď 
si to človek môže vyskúšať,“ dodáva.

Prvé lastovičky
Na Slovensku je len veľmi málo firiem, 
ktoré sa zameriavajú na výrobky pre 
hendikepovaných. Jednou z nich je 
spoločnosť Letmo, ktorej šéf vyrastal 
v Brne, v bezbariérovom dome. „Od 
malička bola pre nás jazda na vozíku 
bežnou zábavou a kočikáreň jedným 
veľkým vozovým parkom. Po stred-
nej škole som nastúpil do tradičnej 
obchodnej firmy s kancelárskymi 
potrebami. Pri jednej z debát s otcom 
môjho najlepšieho kamaráta som 
povedal, že ak by sme polovicu bene-
fitov, ktoré dnes poskytujeme, dostali 
do odboru pre hendikepovaných, 
staneme sa lídrom na trhu,“ spomína 
Miroslav Zeman. Dodáva, že kamará-
tov otec ho vzal za slovo a šli do toho 
s veľkou vervou. Odvtedy to robí už 
20 rokov.

„Ľudia sú často presvedčení, že po-
môcky pre hendikepovaných sú niečo, 
o čom treba hovoriť len šeptom, tro-
chu smutne, trochu súcitne. A my sme 
túto ich predstavu narušili. Môžem po 
20 rokoch len skonštatovať, že som 
bol nespočetnekrát pri tom, keď sa 
napríklad dieťa posadilo na vozík a za-
čalo sa vracať do komunity svojich 
kamarátov. Alebo sa chlapec po úraze 
na motorke zasa šiel so svojou priateľ-

kou dívať na vozíku do kina. Nie je to 
smutná téma, je to téma, ktorá vás 
nabije nesmiernou energiu,“ vysvetľu-
je. Jeho firma predáva rôzne pomôcky 
pre hendikepovaných a oblečenie 
začala riešiť pred 3 rokmi.

„Našou víziou nie je byť tradičnou 
výdajňou zdravotníckych pomôcok. 
Väčšina našich klientov sa stáva 
našimi priateľmi a práve pri debatách 
s nimi vznikajú nápady na presahy 
do ďalších oblastí. Asi nemusíme 
dlho spomínať na nedávnu dobu, keď 
móda diktovala používanie nohavíc 
s veľmi nízkym strihom. No dievky na 
diskotéke to ovplyvňovalo tak, že si 
veľmi nemohli sadať pri bare. Vozíč-
kár ale potrebuje rifle na non-stop 
sedenie. Tak toto je len jeden z mála 
rozdielov „vozíčkárskeho“ oblečenia. 
Tými ďalšími úpravami sú napríklad 
iné zapínania pre užívateľov s horším 
úchopom, zakončenie nohavíc pod 
sklonom, pretože topánka je u sedia-
ceho v inom uhle než u chodiaceho, 
a mnoho ďalšieho.“

Eva Sládková

Bol to fascinujúci Pohľad. Pani Prezidentka a okolo nej množstvo 
zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorých Prijala krátko Po návrate 
z ParalymPiády. naši ParalymPionici totiž oPäť raz ukázali, že úžasnÉ 
úsPechy sa dajú dosahovať aj vtedy, ak nie ste zdravotne úPlne fit. 
tento rok doniesli z tokia až 11 medailí. teraz si Predstavte, že tie 
úsPešnÉ ženy na vozíčkoch sú PozvanÉ na Galavečer a chcú Byť -   
tak ako všetky ženy - krásne. akÉ možnosti majú?

 
peKNe obliecť

Aj ľuDIA SO ZDRAvOTným 
ZnEvýhODnEnÍm SA ChCú

Malý trh
Móda je len jednou z oblas-
tí, kde má Slovensko oproti 
vyspelému západnému svetu 
voči našim zdravotne znevý-
hodneným občanom deficit. 
„Pred rokom 1989 tu bol 
prístup k hendikepovaným 
celkom iný, ako v zahraničí. 
Boli na okraji, neviditeľní. 
Rakúsko, Nemecko, Fran-
cúzsko, Holandsko a mnohé 
iné krajiny sú nielen v oblasti 
oblečenia, ale celkovo pri 
vytváraní adekvátnych pod-
mienok na život niekde úplne 
inde. Máme čo doháňať, 
aby sme sa vyrovnali aspoň 
situácii v Českej republike. 
My sa v rámci platformy „Sme 
si rovní“ snažíme otvárať via-
cero tém. Našim asi najdôle-
žitejším cieľom je presvedčiť 
kompetentných o potrebe 
„debarierizácie“ - a to nielen 
architektonickej, ale najmä 
v mysliach,“ uzatvára predse-
da SPV Ján Riapoš.
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Prechod medzi stážami a dobrovoľ-
níctvom do pracovného pomeru je 
pre každého zmena, ktorú v sebe 

musí spracovať. Či už sa to týka nového 
kolektívu, iného pracovného času, zá-
väzkov, ktoré sa s prácou spájajú. O to 
viac to bolo pre mňa náročnejšie, keď 
som nastúpila počas pandémie. Bolo 
skoro po prvej vlne, kedy sme čakali, že 
najhoršie je za nami. Z rôznych médií ale 
začali prichádzať správy, že začala dru-
há vlna a berie státisíce životov, čím aj 
tlak v spoločnosti narastal. Sociálna prá-
ca je však od počiatku spojená s altruiz-
mom, láskou, empatiou, pochopením. 

Pri mojom prosociálnom cítení, som 
nebrala na správy ohľad. Prišla som 
do zabehnutého a dlhoročne fungujú-
ceho zariadenia, ktoré stále počítalo aj 
s variantnou, že zostaneme zatvorení 
niekoľko dní a možno aj týždňov. 
Za normálnych okolností funguje každé 
pobytové zariadenie podľa nejakého 
denného režimu, ktorý si určili a vypra-
covali. Ráno končí nočná služba, ktorá 
začína s rannou hygienou klientov, na-
sledujú raňajky a následne sa rozdeľujú 
klienti, s ktorými sa začínajú terapie. 
Vhodné je delenie do aspoň 3 skupín 

podľa stavu klientov. V tom je zahrnutá 
hlavne mentálna úroveň klienta, aby 
podpora a práca s klientom bola čo 
najviac účelná. Okrem iného sa ďalej 
pokračuje v denných činnostiach a je 
neustály zdravotný dohľad. Každá časť 
v zariadení dokopy vytvára celok a preto 
je práca nielen zdravotnej sestry, alebo 
opatrovateľa dôležitá, ale do tohto celku 
by sme mali zahrnúť a manažment, 
upratovaciu silu, kuchárov a pomocnú 
silu, rehabilitačných pracovníkov a so-
ciálnych pracovníkov. Je to nepretržitý 
cyklus všetkých zložiek. V čase pandé-
mie zariadenie fungovalo naďalej podľa 
denného režimu, výnimkou bol prístup 

jednotlivých pracovníkov 
v pomoci klientom. Snažili 
sa vynahradiť absenciu blíz-
kych, ktorú klienti istým spôso-
bom pociťovali. Zákon 448/2008 
o sociálnych službách zahŕňa dôležitý 
aspekt a to je dôraz na individualizáciu 
služieb. Práve v tomto období došlo 
k tomu, že sa prehĺbila práca s klientom 
založená na jeho individuálnych potre-
bách, aj napriek tomu, že chýbala jedna 
– priame stretávanie sa s blízkymi. 

V sociálnej oblasti, v ktorej sa orien-
tujem aj ja, je klient na prvom mieste. 
Našich klientov nespája len vysoký vek, 
miesto aktuálneho pobytu a diagnózy, 
ale aj komunita, ktorú sa v zariadení 
pomocou rôznych metód a techník 
darí udržiavať a ďalej rozvíjať. Najviac 
rozšírenou je metóda rozhovoru. Pri nej 
sa dajú skúmať nielen povahové črty 
osobnosti, ale aj klientova sebaopatera, 
jeho individuálne požiadavky, klientove 
zvyky a klientova minulosť. Samozrejme 
sú prítomné rôzne bariéry s ktorými sa 
sociálny pracovník učí pracovať. 
Vráťme sa teda do obdobia pandémie. 
Klienti sa nachádzali v situácii frustrácie 
a izolácie pretože boli od svojich ro-

dinných príslušníkov odlúčení viac ako 
3 mesiace. Počas tohto obdobia sme 
vyslovili prosbu o získanie tabletov pre 
sociálny úsek, ktoré by mohli pomôcť 
v spojení sa s rodinnými príslušníkmi, 
či priateľmi. Telefonáty boli na den-
nej báze, ale z týždňa na týždeň sme 
čakali, kedy to skončí. Využívali sa pri 
práci štandardne prvky muzikoterapie, 
biblioterapie, reminescencie, artetera-
pie, ktoré mali pozitívny vplyv. Najlepšie 
referencie sme dostávali, ak sa spojila 
muzikoterapia a tanečná terapia. Aj 
klienti, ktorých pohybvé ústrojenstvo 
je v regresii, vždy po skupinovej terapii 
odchádzali so zážitkom, ktorý mohli 

vnímať predovšetkým 
prostredníctvom zraku. 

Ako uvádzam vyššie ide 
aj o to, že sa v našom za-

riadení nachádzajú prevažne 
ľudia, ktorí majú Alzheimerovu 

chorobu. Neznamená to len to, že 
strácajú mozgové bunky, ale aj to, že 
postupne začali zabúdať aj na svojich 
príbuzných. Dojímavé bolo vidieť ako 
ani video nenahrádzalo spojenie medzi 
synom a matkou, alebo dcérou a otcom 
a obdobne. Začala som chodiť ako 
dobrovoľník aj počas víkendov na pár 
hodín, aby sa mi podarilo ich aktivizovať 
ich aj počas dní, kedy by si mohli vytvo-
riť iný program. 

Pandémia nás naučila väčšiemu 
individualizmu 
Každý deň padali otázky ako „Kedy 
nás pustíte von?“, alebo „Ja si myslím, 
že ma čakajú vonku moji vnuci, každú 
stredu za mnou chodia.“. Nepočúvalo 
sa mi to ľahko o to horšie bolo každý 
deň vysvetľovať čo je pandémia CO-
VID-19, hoci sami sme nevedeli a stále 
nevieme, čo to pre našu spoločnosť 
znamená. Nie všetci klienti majú ale 
„slabšiu“ pamäť a práve tí, hoci taktiež 

zažívali frustráciu, že sami nemôžu ísť 
niekam mimo zariadenie, boli práve 
pozitívnym prvkom. Prejavovalo sa to 
tak, že hoci v súkromí pri rozhovoroch 
dokázali otvorene hovoriť o ich relatívne 
depresívnych stavoch, v skupine klien-
tov racionálne vedeli posúdiť zo správ, 
že by hoci len jeden nákup v obchode 
mohol ohroziť nielen ich život, ale aj ži-
vot ostatných. Ak je niekde otázka živo-
ta a smrti, nie je žiadna vyššia hodnota. 
Začali sa prirodzene vytvárať aj malé 
podporné skupiny klientov (približne 
3 – 6 klientov), ktoré pomáhali klientom 
porozumieť viac sebe samému, rozvíjali 
klienta, pomáhali mu s jeho vnútorným 

svetom, vnútornými konfliktami, ale 
pomáhali aj pri adaptácii nielen na nové 
podmienky. Rovnako sa do týchto men-
ších skupín mali možnosť dostať aj noví 
klienti, ktorí boli v adaptačnom procese 
a mali tak možnosť lepšej adaptácie. 
Klientom pripútaných na lôžku pomáhali 
intenzívnejšie návštevy na izbách, kde 
cez bazálnu stimuláciu došlo k podpore 
lokomočných schopností, aspoň čias-
točnej orientácii v čase a priestore, po-
kiaľ to bolo možné, a tým prežívať život 
v čo najvyššej možnej kvalite. Podporné 
skupiny pod odborným dozorom mohli 
a môžu navštevovať týchto klientov, 
čím dochádza k lepšiemu budovaniu 
komunity a prejavuje sa tak solidarita 
a spolupatričnosť. 
Po lete, kedy sme mali dovolené znova 
otvoriť brány nášho zariadenia prišlo 8 
mesačné obdobie zatvorenia. Nechcem 
bagatelizovať toto obdobie, ale prechod 
do obdobia bez návštev bol oveľa ľahší, 
vďaka predchádzajúcemu obdobiu. Zo-
stavil sa poradovník ako pri návštevách 

a začali sa realizovať znova videohovo-
ry. Zaujímavé je, že sme si naopak mali 
možnosť upevniť vzťahy medzi klientmi 
a nami. Zaviedla som inú zmennosť. Už 
nešlo o prácu od pondelka do piatku, 
ale 4 dni v týždni a 1 deň cez víkend. 
Keď som prišla takto prvýkrát v nedeľu, 
z jednej klientky úplne vypadlo „Som 
bez slov“ a chytila si ústa. Do očí sa 
nám vyhŕkli slzy a hoci by som poveda-
la, že by asi radšej videla svoju dcéru, 
vedela som, že ako sociálny pracovník 
mám tú moc, ukázať im, že mne, nám 
ako zariadeniu, na nich naozaj záleží 
a všetko, čo by mohlo 
zlepšiť ich vtedajšiu 
náladu, sa budeme 
snažiť realizovať. 
Pozitívom je, že aj po 
uvoľnení protiepide-
mických opatrení sa 
trend videohovorov 
zachoval. Využívajú to 
najmä klienti, ktorých 
rodinní príslušníci ale-

bo priatelia, sú v zahraničí, či prípadne 
v inom meste. 
Dôležitou súčasťou zariadenia sú aj 
dobrovoľníci. Práve tí boli s nami taktiež 
v online spojení. Podporovali našich 
seniorov, zdieľali sme, z rôznych kútov 
v rámci československého priestoru, 
kde je aké počasie alebo kto mal aký 
program. Boli milo prekvapení, že aj 
niekto, kto je úplne cudzí a má svoju 
rodinu, je ochotný si s nimi takto volať, 
aby ich vypočul. Po otvorení dverí nášho 
zariadenia začali dobrovoľníci prichádzať 
aj priamo, čo iba zdôraznilo ich úprimný 
záujem o klientov. 

Stále sme ohraničení 
pandemickými bariérami
Z môjho pozorovania vyplynulo, že je 
potrebné pri práci vnášať občasné zme-
ny, napríklad práve v podobe iných video 
hovorov, alebo presunom zo spoločen-
skej miestnosti do kaplnky, alebo nieko-
ho izby, či záhrady, aby práca a prostre-
die nebolo monotónne a stereotypné. Po 
dlhom zatvorení sa znova otvorili brány 
a prvé stretnutia boli bolestivé a krásne 
zároveň. Morálne princípy, ktoré by mali 
každého sociálneho pracovníka sprevá-
dzať, si myslím, práve v tomto období 

prežívali najväčšiu krízu. Naše 
cítenie by dovolilo, aby sa mohli 
stretnúť, ale sami sme si uvedo-
movali, čo by to mohlo pre klientov 
a pre nás znamenať. Ani očkovanie 
ako sme sa domnievali nesplnilo 
účel úplného odstránenia bariér, 

ktoré sa vytvorili. Programy určené na 
sociálnu rehabilitáciu boli zamerané na 
seba obslužné činnosti, fyzický rozvoj 
a mentálnu podporu. Nácvik komuni-
kačných zručností, sociálna intervencia, 
sociálne poradenstvo a iné postupy boli 
neustále uplatňované vo zvýšenej forme. 
Na tieto formy sú vhodné metódy ako je 
metóda plánovania zážitkov a radosti, 
metóda využívania pracovných činností, 
metóda podpory kreativity a v rámci nich 
techniky súťaživosti, pozitívneho pôso-
benia, či povzbudzovania a iné. 

Nikola Fejková

na Pozícii sociálnej Pracovníčky Pracujem aktuálne druhý rok, 
avšak nedalo By sa hovoriť o tom, že som v sociálnej oBlasti 
nováčik. začínala som ako doBrovoľník Pred niekoľkými rokmi, kedy 
som ešte nevedela, že moje kroky Povedú na univerzitu, kde sa Budem 
Priamo šPecializovať na sociálnu Prácu. 

spoVeď SOCIáLnEj PRACOvnÍČKy 

MOJE 
SKÚSENOSTI, 

MôJ 
POHľAD 

Sociálny pracovník nemá nikdy ľahký štart vo svojej profesii, 
pretože jednak každý klient má svoje životné skúsenosti, 
ale obzvlášť v čase pandémie na nás boli kladené vyššie 
nároky. Pandémia nás hodila do vody a zatiaľ čo bežný ob-
čan robil, čo vládal, aby sa sám neutopil, sociálni pracovníci 
museli okrem vlastnej záchrany hádzať záchranné koleso 
svojim klientom. Ale práve v tom je práca sociálneho pra-
covníka obohacujúca: zlepšovať seba pomocou iným.
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Časť zariadení sociálnych služieb má vlastné sestry, ktoré 
poskytujú ošetrovanie prijímateľov-pacientov, ale časť 
zariadení ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľov zabez-

pečuje prostredníctvom ADOS. Vtedy vzniká nový právny vzťah 
a to medzi ADOS a pacientom - prijímateľom, ktorý podpisuje 
s ADOS dohodu o poskytovaní služieb. 
Ošetrovanie pacienta - prijímateľa sestrou ADOS je hradené zo 
zdravotného poistenia pod podmienkou predloženia návrhu na 
domácu ošetrovateľskú starostlivosť (DOS) s popisom ošetrova-
teľských výkonov ktoré stav pacienta vyžaduje. Návrh na DOS 
vystavuje všeobecný lekár na základe svojho rozhodnutia alebo 
na základe odporúčania lekára špecialistu. Túto skutočnosť 
často mnohé zariadenia sociálnych služieb podceňujú a žia-
dajú aby sestra ADOS ošetrovala pacientov iba na základe ich 
žiadosti. Takáto ošetrovateľská starostlivosť však nie je hradená 
zo zdravotného poistenia. Rovnako nie je hradená starostlivosť 
ak lekár odmietne návrh vystaviť, alebo ho pacient či zariadenie 
nevie do ADOS doručiť.

Rovnako je dobré ak všeobecný lekár spolupracuje s leká-
rom špecialistom, napr. chirurgom, ktorý predpíše špeciálny 
zdravotnícky materiál, ktorý je potrebný na ošetrovanie a ktorý 
je hradený zo zdravotného poistenia, nakoľko nie všetko môže 
predpísať všeobecný lekár. 
Zdravotné poisťovne vo svojich zmluvách s ADOS presne po-
pisujú jednotlivé ošetrovateľské výkony, ktoré ADOS uhrádzajú, 
a tiež aj vylučujúce kombinácie týchto výkonov. Viaceré výkony, 
ktoré sú na pomedzí medzi zdravotným a sociálnym výkonom 
poisťovne v zariadení sociálnych služieb neuhrádzajú, hoci pri 
ošetrovaní v domácom prostredí ho uhradia. Ten istý poistenec 
ma tým pádom zabezpečený rôzny rozsah starostlivosti ADOS 
doma a v zariadení sociálnych služieb, v dôsledku obmedzení 
zo strany zdravotnej poisťovne. Vedie to občas k nedorozume-
niam keď napr. zariadenie sociálnych služieb očakáva, že ADOS 
pokiaľ príde ošetriť pacienta s dekubitom, mu vymení aj plienku 

a urobí hygienu, avšak zdravotná poisťovňa je toho názoru, že to 
je opatrovateľský výkon, ktorý má vykonať pracovník sociálne-
ho zariadenia, a ADOS tento výkon neuhradí. Podobne je to aj 
s výkonom prevencie, ktorú poisťovne v zariadeniach neuhrá-
dzajú nakoľko predpokladajú, že prevenciu majú robiť pracovníci 
zariadenia sociálnych služieb. Nedorozumením býva aj dĺžka 
výkonu, napr. kontinuálne podávanie infúzie, 12 či 24 hodín, kde 
zariadenie očakáva, že ho vykoná sestra ADOS, avšak poisťov-
ňa hradí len par hodín sledovania infúzie a preto kontinuálne 12 
či 24 hodinové podávanie infúzie musí zariadenie zabezpečiť 
vlastnou sestrou. 
ADOS môžu tiež poskytovať rehabilitáciu. Rozlišuje sa ošetro-
vateľská rehabilitácia, ktorú môžu vykonávať sestry, ktorá však 
neslúži na rehabilitáciu pacientov s narušenou funkciou napr. po 
cievnej príhode alebo výmene kĺbu či zlomenine ruky či nohy. 
V tom prípade pacient potrebuje liečebnú rehabilitáciu, ktorú 
musí vykonať fyzioterapeut na základe odporúčania rehabilitač-
ného lekára a návrhu všeobecného lekára. Získať odporúčanie 

rehabilitačného lekára v zariadení sociálnych služieb 
je prakticky nemožné, pretože rehabilitační lekári do 
zariadení sociálnych služieb nechodia, a priviesť ne-
chodiaceho pacienta k rehabilitačnému lekárovi je pre 
zariadenie zložité, odhliadnuc od toho, že termíny na 
vyšetrenie sa dávajú za niekoľko mesiacov. 
Odborné ošetrovanie sestrou ADOS v zariadeniach 
sociálnych služieb má svoje pravidlá, ktoré sú okrem 
iného závislé aj od zmluvy, ktorú poisťovňa s ADOS 

uzavrela a podľa ktorej vykonáva úhrady výkonov. Je preto 
vhodné, aby na začiatku spolupráce ADOS s týmito podmien-
kami zariadenie sociálnych služieb oboznámila, aby nevznikali 
nesprávne očakávania a nedorozumenia. 

Doc MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH, 
ADOS Harris Slovakia, a.s.

aGentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ados) sú zdravotnícke 
zariadenia, ktorÉ Poskytujú domácu ošetrovateľskú a rehaBilitačnú 
starostlivosť nechodiacim Pacientom v ich domácom Prostredí aleBo 
v zariadení socialnych služieB. cieľom činnosti aGentúr je dať Pacientom 
kvalitnÉ ošetrenie aj v PríPade, že nie sú schoPní chodiť do amBulancie.

AgEnTúRy DOmáCEj 
OšETROvATEľSKEj STAROSTLIvOSTI 
V ZariadeNiach 
sociálNYch služieb

SLOVO 
ODBORNEJ 

PRAxE

Hradené sú iba výkony, ktoré si poisťovňa v ADOS zazmluvnila. Je preto 
výhodou ak majú prijímatelia v zariadení sociálnych služieb všeobecné-
ho lekára, ktorý má v starostlivosti všetkých prijímateľov, pravidelne do 
zariadenia chodí, pozná výkony ADOS hradené zo zdravotného poiste-
nia a návrh na DOS môže kvalifikovane vystaviť. 

Sestry ADOS sa v súčasnosti významnou mierou podieľajú na 
ošetrovaní pacientov - prijímateľov v tých zariadeniach sociál-
nych služieb, ktoré z rôznych dôvodov nezamestnávajú vlastné 
sestry, alebo ich majú nedostatok. Keďže výkony sestier ADOS 
sú hradené zo zdravotného poistenia, takto zabezpečená ošet-
rovateľská starostlivosť je pre pacientov - prijímateľov zariadení 
sociálnych služieb bezplatná. 
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