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Milí priatelia, vážení čitatelia,
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Na začiatku mi dovoľte,
keďže október je mesiac úcty k
starším, srdečne Vám popriať
hlavne veľmi veľa zdravia v tejto
pandemickej dobe, veľa radosti,
pokoja, lásky od Vašich príbuzných a známych, ale tiež pohodu, dôstojný
a kvalitný život.
Žiaľ, ani tento rok sa pre krízovú situáciu a šírenie vírusu nebudeme
môcť stretnúť osobne, čo nás skutočne veľmi mrzí, nakoľko sme mali
pripravené veľmi zaujímavé akcie a stretnutia a už nám chýbate. Zdravie
je však na prvom mieste a starší sú najviac ohrozenou skupinou, preto
musíme dodržiavať pravidlá a predpisy na ochranu proti ochoreniu.
Samozrejme, mali by sme sa chrániť hlavne očkovaním, čo je zatiaľ
jediná forma ako zabrániť tomu, aby sme sa nedostali do nemocnice,
prípadne aby sme tomuto vírusu nepodľahli. Je mi veľmi ľúto, že viacerí
naši členovia nás opustili, chcem im blízkym vysloviť úprimnú sústrasť.
Aj preto Vás veľmi prosím, chráňte seba, ale aj svojich príbuzných, deti,
vnúčatá, ale chráňte aj svojich rovesníkov. Hlavne počúvajte nariadenia
odborníkov, ktorí robia všetko preto, aby chránili naše zdravie a životy.
My v tomto roku, samozrejme, nezaháľame. Veľmi intenzívne
pracujeme na legislatíve, aby boli chránené Vaše práva, aby ste sa mali
na koho obrátiť, aby sme Vám aj my cez naše Poradenské centrum,
ako aj Senior linku vedeli poradiť a vyriešiť Vaše problémy. Návrhom
legislatívy chceme prispieť k tomu, aby Váš život bol dôstojnejší a
kvalitnejší. Teší nás, že sme našli podporu našich návrhov a rokujeme už
priamo s ministerstvom práce, spravodlivosti, vnútra, ale aj s poslancami
NR SR. Viac o našej spolupráci si môžete prečítať v tomto časopise, ako
aj v tých nasledujúcich.
Je nám veľmi smutno z toho, že problémy starších rastú, čo odkryla
aj táto pandémia. Ale zasa musíme konštatovať, že aj tieto problémy a
potreby seniorov riešime. Určite si to vyžaduje veľa práce, veľa stretnutí
a odborných konzultácií. Predložili sme aj konkrétny návrh Charty na
ochranu práv starších, ktorá zahŕňa všetky oblasti starostlivosti, služieb
a ochrany základných ľudských práv. Vychádzame z toho, čo sme
spoločne prerokovali na viacerých stretnutiach s Vami. Takže držte nám
palce, aby sa to podarilo.
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Na našej Senior linke riešime stále viac podnetov, ale teší nás, že sa
nám podarilo vyriešiť aj mnohé vážne a ťažké prípady a pomohli sme
starším v kríze. Všetko si to však vyžaduje náročnú a systematickú prácu
a taktiež aj tlak a konzultácie s kompetentnými.
Verím, že aj tento časopis bude pre Vás užitočný a prinesie Vám nové
poznatky a rady. Budeme Vám povďační, ak nám napíšete, ak obohatíte
naše ďalšie časopisy aj svojimi skúsenosťami. Tešíme sa na Vás.
Ľubica Gálisová
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Starší potrebujú našu úctu a lásku
„Cti si otca i matku ako ti
prikázal Hospodin, tvoj Boh, aby si
dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na
zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj
Boh. Kto by zbil tvojho otca alebo
matku, prepadne smrti.“
Z Knihy Sirachovcovej citujem:
„Kto si ctí matku, počína si tak, ako
keby si zhromažďoval poklady. Kto
si ctí otca, nájde radosť na synoch
a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude
modliť.“

sa, to ma vyrušuje. Aj preto sa snažíme meniť
zákony, hovoriť o problémoch a potrebách starších
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Práve a navrhovať riešenia.
tento mesiac sa dáva vo väčšej miere do pozornosti
V rodine by mal byť starší váženým človekom,
prejavovanie úcty a vďaky starším ľuďom za
všetko, čo v minulosti pre nás urobili, venuje sa im ktorý dostane lásku od svojich príbuzných, od detí,
zvýšená pozornosť, záujem, napríklad aj vo forme od vnukov. Bola som na jednej svetovej konferencii
častejších návštev v zariadeniach pre seniorov. a tam hovorili o úcte k starším, že sú to práve oni,
Áno, je to dôležité, ale podľa mňa nielen v mesiaci ktorí sú nositeľmi múdrosti, skúseností a zručností
október! Naši starkí si predsa zaslúžia úctu, lásku, a ich rady sú pre nás veľmi dôležité. Aj v rôznych
porozumenie a pomoc v problémoch každý deň! kmeňoch boli starší veľmi vážení, kmeň sa riadil
Potrebujú lepšie služby, pomoc, dôstojný a kvalitný radami starších, čo im často pomáhalo vyhnúť sa
život. Žiaľ, často sa to zúži na tento mesiac a potom problémom a riešiť veci s rozvahou a skúsenosťou.
Žiaľ, pri našej práci sa stretávame
s opačnou a smutnou stránkou života
starších ľudí, a to takou, že sú často
vytesňovaní zo spoločnosti, z rodiny a
často dochádza k zlému zaobchádzaniu
so staršími v rodine, v spoločnosti, ale
aj v rôznych sociálnych i zdravotných
zariadeniach. Ja sa preto pýtam, ako
uplatňujeme Božie prikázania v
našom živote, ako si vážime svojich
rodičov či starých rodičov?
Vážnym problémom je, že v
spoločnosti, v rodine vidíme averziu
voči starším. Starí rodičia žijú osamelo,
ako by sme zabúdali, že starší žijú medzi nami a
vlastné deti na nich zabúdajú, spomenú si až vtedy,
potrebujú nás.
Je veľmi veľa problémov, ktoré nie sú riešené, keď jeden z nich zomiera a ide o dedičstvo. Je mi
nie je dostatočná legislatíva na ich ochranu, nie smutno a je to aj neetické, že deti čakajú, kedy ich
sú služby, ktoré potrebujú a mnohí z nich nemajú rodič zomrie, aby sa mohli dostať k majetku, ktorý
prostriedky ani na základné potreby. A priznám si vlastne rodič zabezpečil sám. Sám napríklad tým,
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že si nedoprial pohodlie, dovolenky, oddych a ešte práv staršieho, to je o zabezpečení jeho dôstojného,
sa snažil dať deťom čo najviac.
kvalitného života a jeho potrieb.
Tejto téme sa venujem veľmi dlho a mám zlý pocit,
že vzťahy medzi generáciami a postoj k starším sa
zhoršuje, k čomu prispela aj súčasná pandemická
kríza. Je to kríza rodiny, spoločnosti, ale hlavne
kríza viery v Boha. Je stále viac prípadov páchania
domáceho násilia, čo je problém, ktorý sa netýka
iba konkrétnych osôb, ale dotýka sa nás všetkých.
Takéto konanie vplýva nielen na deti, ale aj na
celé rodiny, lebo ak sa dieťa správa zle k svojim
rodičom, tak jeho vlastné deti si z toho berú príklad
a prenesú si to do svojho života. Vnúčatá preberajú
konanie svojich rodičov. Horšie je, ak blízke osoby
ubližujú svojim rodičom, zle s nimi zaobchádzajú,

zanedbávajú starostlivosť, sú pre nich len na obtiaž.
Je to deficit lásky, úcty k životu, nepochopenie
problémov a bolestí starších, ale aj nedodržiavanie
Božích prikázaní.
V jednej televíznej relácii sme o tejto téme
hovorili a bol tam prítomný i kňaz, ktorý hovoril
o tom, že, žiaľ, často si veriaci neuvedomujú, že
svojmu rodičovi nemusí ubližovať len tým, že ho
fyzicky napadne, ale aj tým, že sa o neho nestará,
že mu nepodá pohár vody, lieky, ale aj tým, že si ho
nevšíma, že na neho zabúda, je k nemu neúctivý,
nadáva mu, ponižuje ho. Tých foriem, s ktorými
sa my v praxi stretávame, a to aké smutné prípady
musíme riešiť, je veľa. To nie je len o dodržiavaní

Pred časom sme robili prieskum a výsledky boli
priam alarmujúce. Až 90% respondentov potvrdilo,
že sa stretlo s násilím páchaným či už na sebe alebo
na svojich blízkych a najčastejšie je toto násilie
páchané v rodinách, vlastnými deťmi či príbuznými.
Zaoberali sme sa aj príčinou, prečo k tomu
dochádza. Jednoznačne je to určité sebectvo, snaha
s malou námahou si zabezpečiť pre seba pohodlný
život, ale aj naviazanosť na materiálny prospech,
financie a snaha čo najskôr získať po svojich
rodičoch dedičstvo. Je to ekonomické zneužívanie,
ktoré zahŕňa najrôznejšie formy okrádania staršieho
človeka o financie, o jeho dôchodok. Na našu Senior
linku dostávame veľa podnetov o
zlom zaobchádzaní a ich počet
neustále rastie. Tie prípady sú
veľmi smutné a často majú až
tragický koniec. Pre rodiča je to
veľká trauma, s ktorou sa ťažko
vyrovnáva, nechce o tom nikomu
povedať, hanbí sa, obviňuje sám
seba a neustále sa snaží svojim
deťom vyhovieť a dať im všetko,
čo má. Často sa stretávame s tým,
že rodičia či už z vlastnej vôle,
ale i pod nátlakom prepisujú
svoje majetky na deti alebo na
niekoho z rodiny s vierou, že si
tým zabezpečia starostlivosť, že
k nim budú deti milé, že budú
mať istotu dožitia vo svojom vlastnom dome, ktorý
si postavili. Žiaľ, opak je pravdou. Ak hovorím o
zlom zaobchádzaní, tak to začína práve po tom,
ako deti získajú majetok! Zrazu sa stáva, že vlastné
deti už nemajú o svojho rodiča záujem, starostlivosť
o rodičov sa pre nich stáva záťažou, záťažou je aj
poskytnutie úplne jednoduchých služieb a pomoci.
Mali by sme si uvedomiť, že naši rodičia si
majetok nadobudli bez pričinenia svojich detí, že
my ako deti sme neprispeli k jeho zveľaďovaniu,
ešte sme pridávali starosti svojim rodičom a oni sa
o nás obetavo starali. Po celý život sme od svojich
rodičov dostávali rôzne výhody, peniaze a pomoc
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pri rôznych životných situáciách, pri štúdiu, či
zakladaní si vlastnej rodiny.
Vo Svätom písme v Knihe Sirachovcovej sa
jasne píše, citujem: „Ani synovi a žene, ani bratovi a
priateľovi nedávaj, dokiaľ žiješ, moc nad sebou: ani
svoj majetok nedávaj nikomu, aby si neľutoval, keď
by si musel oň prosiť. Dokiaľ žiješ a dokiaľ dýchaš,
nedovoľ, aby ťa niekto vymenil v úlohe. Lepšie ak ťa
synovia budú prosiť, ako by si ty mal hľadieť synom
na ruky. Vo všetkom podnikaní si podrž vedenie!“
„V deň, keď dokončíš dni svojho života, vo chvíli
svojho odchodu rozdaj všetko dedičstvo.“
Aké pravdivé sú tieto slová, žiaľ, už aj legislatíva
vo väčšine štátov spôsobuje to, že dochádza k
problému, lebo sa dedí po úmrtí jedného z rodičov
a majetok sa delí na pomerné časti podľa členov
rodiny, medzi deti a pozostalého. A tak samotný
rodič je v ohrození, lebo časť toho majetku majú deti
a snažia sa získať aj tú druhú polovicu a dochádza k
rozvadeniu rodín, snahe získať pre seba čo najviac,
alebo sa snažia ho predať, aby si rozdelili financie.
Často je starší človek ten posledný, pre ktorého
by deti mali robiť všetko, aby mohol prežiť svoje
posledné dni v pokoji, radosti v láske so svojimi
blízkymi.
Mali by sme si uvedomiť slová, ktoré sú tak
krásne a pravdivo napísané vo Svätom písme, mali
by sme dodržiavať prikázania, ktoré nám dal Ježiš.
Tieto pravidlá by mali dodržiavať aj tí, ktorí nie sú
kresťania, pretože úcta a láska k svojim rodičom
je základ etiky a vôbec správania sa človeka, veď
náš rodič nám dal život, obetoval sa, aby sme my
mali zabezpečené podmienky pre slušný život.
Mali by sme im aspoň časť toho, čo nám dali,
vrátiť. Dnešná doba je skôr doba kultu mladých,
krásnych a úspešných. Ale pozrime sa na starších,
na ich tvár, v ktorej každá vráska svedčí o ich
živote, trápeniach, radostiach. My robíme nádhernú
akciu - oceňovanie starších titulom Senior roka v
Zlatej sále Bojnického zámku. Priznám sa, že pre
mňa je to jedna z najkrajších a dojemných akcií.
Oceňujeme obyčajných jednoduchých starších ľudí
z celého Slovenska. Verte mi, je to nádherný pohľad
do sály plnej krásnych, úžasných ľudí, ľudí so
zlatým srdcom, ktorí sa napriek svojim ťažkostiam,
chorobám a rôznym obmedzeniam dokážu obetovať
4

Babička Boženka Kuzmová má krásu v tvári
aj vo svojich 97. rokoch, fotografia vznikla v domove
dôchodcov v Banskej Bystrici

pre iných, dokážu pomôcť a aj z toho maličkého
dôchodku často vedia prispieť tým, čo to potrebujú.
Mňa vždy fascinuje pohľad do ich očí, na ich
tváre, z ktorých vyžaruje veľa lásky a veľká pokora
a vďaka len za to, že sme si ich všimli, že sme
im povedali naše „ďakujem“. A krásne je to, že si
blízki uvedomili, akého vzácneho človeka majú
doma. Často vidíme slzy v očiach ich rodinných
príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú a ktorí si možno
práve v tých chvíľach uvedomili, že nie vždy boli k
svojim rodičom, či starým rodičom láskaví.
Preto Vás nie vyzývam, ale prosím: buďme
viac ľuďmi, rozdávajme lásku, úctu, pozornosť
svojim rodičom. Viete, ako veľmi potrebujú Vaši
rodičia počuť milé, láskavé slovo? Pocítiť nežné
pohladenie? Mať istotu, že sú pre Vás dôležití? Veď
Vy ste potrebovali ich a teraz oni potrebujú Vás.
Ľubica Gálisová
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Fórum pomáha bezmocným seniorom
už dvadsať rokov
Organizácia Fórum pre pomoc starším - je situácia na Slovensku alarmujúca. Konštatuje,
národná sieť bola oficiálne zaregistrovaná 20. že v tomto roku počet podnetov na Senior linke,
marca 2000. Cieľom je skvalitnenie života starších ktorú Fórum pre pomoc starším prevádzkuje, za
ľudí, zlepšenie ich postavenia, služieb, zabezpečenia prvý polrok 2021 vysoko prekročil počet podnetov
ochrany ich práv. Do aktívnej práce zapája hlavne za celý minulý rok a tejto problematike je potrebné
starších ľudí, aby sami definovali svoje problémy venovať zvýšenú pozornosť a pripraviť aj riešenia.
a potreby, ale i množstvo expertov.
Analyzuje príčiny, formy a hľadá
účinné riešenia postavenia, zlepšenia
života seniorov, zneužívania, týrania
a zlého zaobchádzania so seniormi. Je
jedinou organizáciou na Slovensku,
ktorá aj za pomoci Senior linky starším
reálne pomáha. A nielen to, ale navrhuje
aj riešenia, novelizácie a prijatie nových
zákonov.
Zneužívanie a násilie ako prvé otvorilo
práve Fórum pre pomoc starším a,
samozrejme, je to jedna z významných
tém, ktorou sa Fórum zaoberá už dve
desiatky rokov. Zásluhou Fóra sa
tento problém prezentuje ako veľmi
vážny nielen na Slovensku, ale aj na
medzinárodných úrovniach. Fórum Konzultácia riešenia prípadu s klientkou
pre pomoc starším sa podieľalo sa aj
na viacerých medzinárodných projektoch o tejto
Aké sú v našej spoločnosti najčastejšie
téme. Musíme konštatovať, že páchanie násilia na formy zneužívania a týrania seniorov?
starších sa deje na celom svete a nevyhýba sa, žiaľ,
ani Slovensku. Problém má stále rastúcu tendenciu
Napriek tomu, že Slovensko má istú legislatívnu
a nie je v našej spoločnosti dostatočne riešený, nie formu ochrany a za posledné roky boli prijaté
je vhodná legislatíva a systémy pomoci obetiam viaceré novely zákonov, čo spôsobilo, že počet
násilia. Musíme však pripomenúť, že pandemická rôznych podvodov klesol, ale aj tak naďalej
kríza v plnej nahote odkryla tento vážny problém dochádza k zneužívaniu starších, hlavne v oblasti
a aj viaceré národné i medzinárodné organizácie nekalých obchodných praktík. Tak ako sa mení
prezentujú, že páchanie násilia je najviac páchané celá spoločnosť a vývoj neustále napreduje, musím
na senioroch, na čom má podiel veľa aspektov, ktoré konštatovať, že aj spôsoby podvodníkov sú stále
je treba pomenovať a riešiť.
sofistikovanejšie a prefíkanejšie. Samozrejme,
Tejto problematike sa dlhodobo veľmi aktívne podvodníci sa prispôsobujú novým „podmienkam“,
venuje prezidentka Fóra pre pomoc starším - hľadajú medzery v zákonoch a snažia sa neprísť
pani Ľubica Gálisová, a preto sme sa detailnejšie o o svoje príjmy a benefity. Podvodníci naďalej
tomto fenoméne s ňou porozprávali. Podľa jej slov používajú nekalé praktiky, nevýhodný a nekvalitný
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predaj tovarov za vysoké ceny, poskytovanie
úžerníckych úverov, napríklad cez internet, čo
spôsobuje, že sa zvyšuje počet seniorov, ktorí sa
dostávajú do vážnych existenčných problémov.
Žiaľ, čo je stále vážnejším problémom, je to, že
starší majú byt alebo nejakú nehnuteľnosť a často
dochádza k tomu, že pod nátlakom najbližšej rodiny
urobia rôzne podvodné prepisy majetkov, podpíšu
darovacie zmluvy, čo má veľmi nepriaznivý vplyv na
postavenie starších, pretože práve majetok
a financie sú najčastejším dôvodom
páchania násilia, zlého zaobchádzania a
zanedbávania starostlivosti o nich. Práve
tieto prípady páchania domáceho násilia
značne narastajú. Je veľmi smutné, že
najčastejšie sa toto deje vo forme fyzického
a psychického násilia práve v domácom
prostredí a práve od tých najbližších.
Čo je smutné, že sme zaznamenali, že
rastie zlé zaobchádzanie, zanedbávanie
starostlivosti aj v sociálnych zariadeniach.

kríza, počet seniorov neustále rastie a seniorská
populácia je najpočetnejšia, ale aj najohrozenejšia
a najbezbrannejšia. Napriek tomu sa jej venuje
najmenej pozornosti. Doba, ktorú žijeme, obracia
pozornosť na mladých, uprednostňovaná je krása
a mladosť, pozornosť sa tiež venuje rôznym
málopočetným komunitám. Žiaľ, na seniorov sa
zabúda, ich ochrana je nedostatočná, poskytovanie
pomoci pre nich je zanedbávané a v spoločnosti

O akú časť staršej populácie ide?
Podľa našich skúsenosti z prevádzky
Senior linky a nášho Poradenského centra
počet tých, ktorí zažívajú domáce násilie,
značne narastá. Svedčia o tom rôzne
Stretnutie v klube dôchodcov v Handlovej
národné správy, naposledy prezentovaná
správa Generálnej prokuratúry, ktorá potvrdzuje, že sa tento problém bagatelizuje. Starší majú často
najčastejšie je páchané násilie na deťoch a starších, dôvod na to, že cítia, že sú vylučovaní na okraj
ale potvrdzuje to aj každoročne predkladaná správa spoločnosti. Svedčí o tom aj fakt, že poskytovanie
Policajného prezídia v Rade vlády Slovenskej pomoci a činností pre starších je nedostatočne
republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie podporované. Rôzne krízové linky pre iné skupiny,
verejných politík procesu starnutia populácie a aj pre deti, či ženy získavajú oveľa štedrejšie dotácie
rastúci počet podnetov, ktoré dostávame na našu ako krízová linka pre seniorov. Preto je naša činnosť
Senior linku. Údaje z konkrétnych prípadov riešených oveľa ťažšia a komplikovanejšia. Problémy starších
u nás, v Poradenskom centre Fóra pre pomoc starším sú veľmi zložité a vyžadujú si veľa náročnej práce
a z bezplatnej Senior linky, ktorú prevádzkujeme v a veľa hodín na riešenie konkrétnych prípadov.
rámci celého Slovenska, sú skutočne alarmujúce a Myslíme si, že spoločnosť by mala venovať starším
môžem potvrdiť, že konkrétne prípady sa prejavujú oveľa viac pozornosti a podpory aj preto, že sme
stále agresívnejším a vulgárnejším správaním k najrýchlejšie starnúcou spoločnosťou. Rastúci
starším a nie je ojedinelé, že takéto konanie má počet starších bude potrebovať kvalitnú a dobrú
vážne následky na zdraví, ale aj úmrtí seniorov - starostlivosť, dobré a kvalitné služby, aby mohli žiť
obetí násilia. Ročne nás kontaktujú tisíce klientov, dôstojne, čo si, samozrejme, naši starkí bez pochýb
len minulý rok to bolo viac ako 21-tisíc z celého zaslúžia, ale, pochopiteľne, je to dôležité aj pre nás
Slovenska. K tejto situácii prispieva aj demografická všetkých.
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Čo je prvotným problémom v začiatkoch
majú rôzne fyzické obmedzenia. Aj preto pokladám
riešenia prípadov?
riešenie tejto problematiky za veľmi akútne. Teší
Seniori, ktorí sú objektom páchania násilia,
sa nevedia dovolať ochrany a pomoci. Nemáme
dostatočný a funkčný systém pomoci a poradenstva.
Pri našej práci sa stretávame s tým, že aj tie
organizácie, ktoré majú v kompetencii riešenie
problémov starších ľudí, ich bagatelizujú a starší
tak strácajú dôveru v rôzne organizácie a inštitúcie.
Je veľmi veľa ľudí, ktorým zlé zaobchádzanie
spôsobuje zdravotné i psychické problémy. Tieto
problémy však lekári nedefinujú dostatočne
včas, čoho následkom je to, že ich ochorenie
rýchlejšie napreduje a stávajú sa viac odkázaní na
pomoc iných. Môžem konštatovať, že psychické
problémy lekári vôbec nediagnostikujú pri kontrole.
Prípady často neriešia ani inštitúcie, ktoré majú
kompetenciu sa o starších postarať, ale v mnohých
prípadoch ani samotná polícia, či samospráva
alebo iné mimovládne organizácie. Nefunguje tu
akýsi synergický efekt funkčnej spolupráce. O
probléme násilia na starších je stále málo informácií
a nedostatočné povedomie v spoločnosti. A okolie
častokrát signály nevníma alebo ignoruje. Aj keď sa
deje násilie a týranie v ich okolí, nehlásia ho a starší
človek je tak úplne bezmocný.

Je násilie na senioroch špecifické?

ma, že sa tejto problematiky ujali poslanci Národnej
rady Slovenskej republiky, pán Ing. Martin
Borguľa z hnutia Sme rodina a veľmi aktívne rieši
tento problém aj poslankyňa Mária Šofranko z
OĽaNO. Spoločne pripravujeme základný a dôležitý
dokument Chartu na ochranu práv starších.
Je to prvý krok k ďalším legislatívnym zmenám
a novelizáciám už prijatých zákonov. Môžeme
povedať, že prijatie Charty je prelomovým bodom
v ochrane starších.

Aké sú časté úskalia, ak sa konečne prípad
začne predsa riešiť?
V rámci našej práce sme sa streli s tým, že aj keď
sa začalo vyšetrovanie prípadu domáceho násilia,
postavenie dotknutého seniora v rodine sa zhoršilo.
Je to z dôvodu, že nie sú pripravené systémy ako
chrániť staršieho pred agresorom, nie je ho kde
umiestniť a nepomôže ani to, že by agresor bol
vykázaný z obydlia, čo je dobrým nástrojom pri
iných skupinách. Je to z dôvodu toho, že práve
agresor zabezpečuje starostlivosť o staršieho. V
jednom konkrétnom prípade máme podozrenie,
že z tohto dôvodu došlo k úmrtiu poškodeného
vzhľadom k zvýšenému psychickému tlaku na
neho, nakoľko vyšetrovanie trvalo dlho a napokon
samotnú obeť ani nestihli vypočuť. Čo je smutné,

Samozrejme.
Seniori
sú
najzraniteľnejší a najbezbrannejší.
Častokrát nevedia, ako v rizikových
situáciách postupovať, ako sa brániť
a na koho sa obrátiť. Tento problém
je iný ako pri deťoch a ženách,
môžeme povedať že páchanie násilia
na starších je horšie a vážnejšie, a
to z toho dôvodu, že je viac skrytý,
málo sa o ňom hovorí a samotná
legislatíva nepostačuje, vyžaduje si
špeciálne ustanovenia a postupy.
V dostupných zahraničných
materiáloch je uvedené, že každý
desiaty starší občan je vystavený
násiliu a týraniu! Starší sú ľahkou
obeťou napríklad aj z dôvodu, že Prezidentka Fóra informuje o činnosti v klube dôchodcov
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že dôvodom zlého zaobchádzania a páchania násilia
bolo získanie majetku, a to, žiaľ, agresor aj dosiahol,
ale potrestaný nebol. Seniori aj z toho dôvodu majú
strach a sťažujú sa, že napriek nahláseniam na polícii
a podaním podnetu na kompetentné úrady im vlastne
nikto nepomôže a oni musia žiť v prostredí spolu s
agresorom naďalej. Vo väčšine prípadov má väčšiu
váhu slovo násilníka. Obeť sa bojí, ale v mnohých
prípadoch nechcú ublížiť svojmu blízkemu, boja sa,
aby neprišiel o zamestnanie, aby nemal zlú povesť
vo svojom okolí a za správanie svojich detí berú
skôr vinu na seba samého, obviňujú sa, že sú to oni,
čo urobili chybu, a preto niekedy nepotvrdia, že sa
na nich násilie deje a podnet stiahnu. Musíme však
potvrdiť aj z našej praxe, že páchanie násilia, žiaľ,
potom pokračuje, dokonca sa agresivita zvyšuje a
má vážnejšie dôsledky. Aj preto sa podnety opakujú
po určitej dobe a starší nás prosia znova o pomoc, že
ich situácia je neudržateľná a už nevládzu. Zlé je aj
to, že vzťahy sa vážne vyhrocujú a konanie je stále
brutálnejšie. Fórum pre pomoc starším spolupracuje
s políciou a snažíme sa, aby obeť nebola vystavená
ďalším rizikám v prípade začatia konania. Výhodou
našej pomoci je to, že podnety riešime so zachovaním
anonymity toho, kto podnet podáva a tiež to, že
kedykoľvek sa na nás môžu obrátiť, nájdu u nás
pomoc, radu, empatiu a pochopenie ich situácie a
riešenie problému.

Aké sú najčastejšie prípady zo sociálnych
zariadení?
Žiaľ, musíme konštatovať, že počet prípadov v
poslednej dobe enormne narastá, pretože dostávame
sťažnosti a podnety na zlú starostlivosť, či zlé
zaobchádzanie so staršími v sociálnych zariadeniach.
Tu sa seniori stretávajú s ponižujúcim až urážajúcim
jednaním. Nemajú zabezpečenú intimitu, súkromie,
dochádza k zlému zaobchádzaniu a zanedbávaniu
starostlivosti, sú porušované ich základné práva a
dôstojnosť. Starší pociťujú samotu a v niektorých
prípadoch je stretnutie s personálom obmedzené
len na to, že im prinesú obed, lieky a urobia
základnú hygienu. Neberie sa ohľad ani na to,
že v miestnosti sú aj iné osoby a poskytujú im
úkony, hlavne hygienické, ktoré si vyžadujú
súkromie so zachovaním dôstojnosti chorého. Sú
8

vystavení nedôstojnému jednaniu a zaobchádzaniu
– nedostatočné zakrytie, vystavenie chladu,
prebaľovanie… To, že je klient v zariadení napríklad
ležiaci pacient, ešte neznamená, že nevníma a že
nie je mentálne v poriadku. Toto sa musí zmeniť!
Aj preto naša organizácia navrhuje zmenu v
realizácii nezávislej a nenahlásenej kontroly, ktorá
má byť hĺbková, má sa zamerať na všetky aspekty
poskytovania služby s vypočutím personálu, ale aj
samotného klienta, ktorý má mať právo sa vyjadriť
a popísať svoje výhrady. Je však dôležité, aby ten,
ktorý sa sťažuje alebo podal podnet, bol chránený
a bola zachovaná jeho anonymita, aby to nemohlo
mať za následok zhoršenie jeho postavenia a
určitej „pomsty“ za poukázanie na porušovanie a
zanedbávanie práva a starostlivosti o staršieho.

Čo by ste poradili čitateľom, resp. obetiam,
ktorí si tento článok prečítajú?
Ja vždy hovorím, že ak nepoznáme problém,
nevieme ho ani riešiť, preto je veľmi dobré a
správne poukazovať na takéto praktiky. To nie je to,
čomu sa zvykne hovoriť „bonzovanie“, to je pomoc
tým, ktorí si nevedia pomôcť sami a práve naopak,
je to naša povinnosť upozorniť na porušovanie
práva staršieho na dôstojnú starobu. A preto Vás
prosím, nebojte sa svoj problém riešiť. Nemlčte
a konajte! Pokiaľ sa sami neviete domôcť pomoci,
využite našu Senior linku, zavolajte nám na číslo
0800 172 500 alebo napíšte buď e-mail alebo list na
našu adresu. Máme odborný personál a vieme Vám
poskytnúť radu, pomoc, či v spolupráci s inými
inštitúciami vyriešiť Váš problém. Samozrejme,
môžete sa obrátiť aj na políciu, susedov, okolie,
povedzte komukoľvek, že potrebujete pomoc.
Starší človek je často závislý na svojich
rodinných príslušníkoch a nemá inú alternatívu,
aby z prostredia, kde je páchané násilie, odišiel.
Často chráni svojich blízkych, aby sa nedostali
„do problému“. Za zlé konanie svojich detí či
vnúčat sa hanbí a cíti sa sám za to zodpovedný.
No bez radikálneho riešenia sa to nezmení. Máme
množstvo prípadov, kedy agresora vykázali zo
spoločnej domácnosti a dostal zákaz priblíženia.
Takže určite nemlčte a ticho netrpte! Samozrejme,
pripravujeme ešte účinnejšie a rýchlejšie možnosti

FÓRUM SENIOROV
ochrany obetí, zvýšenie povedomia spoločnosti o
problémoch a potrebách starších, ale aj motivovanie
k väčšej pozornosti venovanej starším. Jedná sa o
realizáciu väčšej kampane o tejto problematike,
prevenciu, vzdelávanie, zvyšovanie právneho
povedomia starších a ich záujem svoje práva chrániť
a presadzovať. K tomu je potrebná silná osveta,
účinnejšie mechanizmy pri súčinnosti s políciou a
súdmi, no najmä ich schopnosť vedieť identifikovať,
že daná osoba je naozaj týraná.

Aké sú možnosti opatrení a eliminácie
prípadov? Čo na Slovensku v tejto
problematike absentuje?
Jednoznačne najrýchlejší spôsob pomoci je
osveta. Je dôležité, aby si prípadná obeť uvedomila,
čo sa deje, že sa môže brániť a že nájde pomoc.
Starší by mali tiež vedieť, že páchanie násilia sa
neskončí, ale že sa bude stupňovať. Dôležité je aj
to, že ak mu ubližuje jeho blízky, ubližuje tým aj
sebe a môže to mať vážne následky na jeho život,
na jeho správanie sa k ľuďom, k okoliu. V tomto
by mali zohrať významnú úlohu médiá, seniorské
organizácie, kluby dôchodcov, ale aj samosprávy. K
dispozícii by mali byť dostupné informačné letáky.
Samozrejme, dôležitá je spolupráca rôznych
inštitúcií, ministerstiev práce, spravodlivosti,
ministerstva vnútra, polície a samospráv. Chýba
jasná a jednoznačná ochrana seniora, a preto naša
organizácia pripravuje už spomínanú Chartu na
ochranu práv starších.
V prípade podozrenia z páchania násilia by bolo
vhodné nariadiť vyšetrenie obvodným lekárom,
psychológom so zameraním sa na zistenie správania
sa a symptómov násilia. Samospráva by mala
zabezpečovať väčšiu kontrolu osamelých starších
občanov a robiť kontroly priamo v domácnostiach.
Chýba konkrétny manuál na diagnostikovanie
páchania násilia a rozpoznania rôznych foriem, ako
i postupov riešenia a poskytnutia pomoci. Treba tiež
pouvažovať nad zavedením prísnejších postihov
pre agresorov. Vzhľadom na rastúci počet páchania
trestných činov typu ohrozovania života, domovej
slobody a majetku starších, by bolo na mieste
prehodnotiť vyššie trestné sadzby za páchanie
takýchto trestných činov.

Aké sú konkrétne plány Fóra pre pomoc
starším?
Okrem prípravy a návrhov legislatívy a
systémových opatrení Fórum pre pomoc starším
plánuje realizovať kampaň, prevenciu, školenia a
stretnutia so seniormi v spolupráci so samosprávami,
sociálnymi pracovníkmi z obecných úradov či
políciou o problematike domáceho násilia, aby sa
posilnilo identifikovanie takéhoto konania v praxi,
aby sa ľahšie vyhľadávali týrané osoby a realizovala
sa prevencia a zapojenie starších do pomoci svojim
rovesníkom. Starší môžu pomáhať identifikovať
a poukazovať na konkrétne prípady páchania
násilia v domácnostiach. Jedným z dôležitých
úloh je aj zapojiť mladých do pomoci starším, aby
mladí poznali problémy a potreby seniorov, aby
sa vytvorila dobrá medzigeneračná spolupráca,
spoločné aktivity, ktoré budú užitočné pre obe
skupiny, ale u mladých sa vytvorí aj lepší vzťah a
úcta k staršej generácii.
My, samozrejme, radi svoje poznatky posunieme
ďalej. Senior linka je tu pre Vás, sme stále k dispozícii
širokej verejnosti v rámci celého Slovenska. Naším
cieľom je zlepšiť život a postavenie starších v našej
spoločnosti, pretože starší sú neodmysliteľnou
súčasťou spoločnosti, sú to naše korene, korene
spoločnosti, našich rodín, sú pre nás dôležití a
zaslúžia si, aby ich staroba bola dôstojnejšia a
kvalitnejšia. Oni si to naozaj zaslúžia.
Nakoniec mám výzvu k Vám všetkým: ak ste
Vy obeťou týrania alebo poznáte niekoho, na kom
sa vo Vašom okolí pácha násilie, kto potrebuje
pomôcť, zatelefonujte na Senior linku alebo napíšte
list či e-mail na Fórum pre pomoc starším. Radi
Vám pomôžeme, poradíme, vyriešime Váš vážny
problém alebo pomôžeme v kritickej životnej
situácii.
Adresa: Fórum pre pomoc starším – národná sieť
Záhradnícka 24
971 01 Prievidza
E-mail: forumlubica@gmail.com
Senior linka: 0800 172 500
Rozhovor viedla: Mgr. Iveta Čereyová
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Spolupráca s poslankyňou NR SR z hnutia OĽaNO
pani Máriou Šofranko
Naša spolupráca začala už viac ako pred rokom. Priznám sa, pani poslankyňa ma veľmi milo prekvapila,
keď mi odpovedala na obyčajnú SMS. Následne sme sa stretli a odvtedy naše spoločné stretnutia nabrali
na intenzite, ale zároveň aj na kvalite. Pani poslankyňa má veľký záujem riešiť problémy starších ľudí tu
na Slovensku, má k nim krásny vzťah a aj vo svojej práci robí kroky a aktivity na zlepšenie ich života.
Sama pozná viaceré prípady, kde starší potrebujú pomoc. Čo sa mi na nej veľmi páči, že veľa nehovorí,
ale je ženou činu. Stačí jej načrtnúť problém a ona hneď hľadá spôsob ako pomôcť, ako ho riešiť. Každé
naše stretnutie bolo veľmi konštruktívne a prinieslo konkrétne návrhy, ktoré v súčasnosti aj realizujeme a
máme pripravené mnohé aktivity, ktoré chceme zrealizovať. Môžem povedať, že hneď pri prvom stretnutí
sme našli spoločnú reč. V budúcnosti Vás budeme informovať o tom, čo sme spoločne dosiahli. Verím,
že sa nám podarí zmeniť legislatívu, zapojiť deti a mládež do pomoci starším, že sa podarí prijať Chartu
na ochranu starších a tiež zabezpečiť inštitúciu, ktorá bude reálne pomáhať chrániť a presadzovať práva
starších. Tiež verím, že naša Senior linka, ktorá pomáha tým najslabším a najrizikovejším občanom, bude
môcť aj s pomocou pani poslankyne a presadzovaním podpory normálne fungovať a poskytovať potrebné
služby. Pani poslankyňa je takým našim anjelom, bola to práve ona, ktorá bojovala za to, aby naša Senior
linka dostala podporu predsedu vlády p. Eduarda Hegera, bez ktorej by sme túto prácu zrejme už nemohli
vykonávať.
Pani Mária Šofranko, z celého srdca Vám ďakujem a teším sa na úspešnú spoluprácu a spoločné
akcie.
Ľubica Gálisová
PaedDr. Mária Šofranko, poslankyňa NR
SR, členka výborov NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport a pre sociálne veci.
Narodila sa 30.6.1970 v Krompachoch.
Študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika
v Prešove – učiteľstvo. Má za sebou vyše
20-ročnú prax v školstve na rôznych pozíciách,
ako aj v treťom sektore. Ako riaditeľka Centra
voľného času a neskôr riaditeľka Kultúrneho
strediska spolupracovala aj so seniormi
pri organizovaní mnohých kultúrnych a
PaedDr. Mária Šofranko, poslankyňa NR SR
spoločenských podujatí.
Kde niet úcty k starým, tam niet budúcnosti pre mladých
Vďaka pokrokom medicíny sa život predĺžil, ale naša spoločnosť sa akoby neotvorila pre dôstojnú starobu. Počet seniorov sa znásobil, ale naša spoločnosť nie je dostatočne pripravená, aby im prichystala
miesto s náležitou úctou a ohľadom na ich krehkosť a dôstojnosť. Kým sme mladí, máme sklon starobu
nevnímať, akoby bola akousi chorobou, a teda lepšie si je držať odstup. Keď však neskôr zostarneme, a
zvlášť, ak sme chorí alebo osamelí, zakusujeme nedostatky spoločnosti orientovanej na výkonnosť, ktorá
v dôsledku toho ignoruje starých ľudí. A pritom sú seniori bohatstvom. Je veľmi nerozumné ignorovať ich.
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(Ne)skartovať seniorov

Stretnutie s p. Šofranko v NR SR
po rokovaní o spolupráci

Kvalita každej spoločnosti sa posudzuje aj podľa toho, ako sa
správa k seniorom a podľa miesta, aké im vyhradzuje v spoločenskom živote. Pozornosť voči starým ľuďom v našej spoločnosti je
jej rozlišovacím znakom. Či je voči starému človeku pozorná, či s
ním počíta a má pre neho miesto. Len takáto spoločnosť môže napredovať, lebo si vie ctiť múdrosť a životné skúsenosti starých ľudí.
Ak máme doma nepotrebné veci, vyhodíme ich; oblečenie, ktoré
si už neobliekame, vyradíme; staré neužitočné dokumenty skartujeme... – mentalita použi a zahoď. Dvadsiate prvé storočie je storočím
starnutia: klesá počet detí a stúpa počet seniorov. Táto nerovnováha
je pre nás veľkou výzvou. Na seniorov nemôžeme pozerať ako na
príťaž, skartovať ich. Je strašné vidieť vyradených starých ľudí. Nehovoríme o tom nahlas, ale robí sa to. Kultúra skartovania. Ale čo
je ešte horšie, zvykli sme si na to. Seniori nesmú zažívať, že sú len
trpení a opustení.

Neverím na náhody

Takou náhodou nebolo ani stretnutie s pani Ľubicou Gálisovou
15. júla minulého roku, ten deň si dodnes pamätám. Táto vitálna
a charizmatická žena mi porozprávala o Fóre pre pomoc starším.
Dvadsať rokov práce hovorí samo za seba: zasadzovanie sa za práva seniorov, zvyšovanie ich právneho povedomia prostredníctvom
workshopov a odborných seminárov. Odvtedy sa pravidelne stretávame a hľadáme spoločnými silami spôsoby, ako zlepšiť postavenie
seniorov v našej spoločnosti.
Určite ste zachytili otrasnú udalosť, ktorá sa stala v dome seniorov v Prievidzi, kde dôchodcov nechali hodiny bez vody priviazaných o posteľ. Toto sa už nesmie opakovať. Práve takéto prípady nás
všetkých vyzývajú povedať STOP týraniu a zlému zaobchádzaniu s
Spoločné rokovanie s p. Šofranko
našimi seniormi. Naše spoločné snahy vyústili do vzniku pracovnej
na Ministerstve vnútra
skupiny, ktorá by mala pripraviť konkrétne návrhy a podklady pre
následné legislatívne zmeny.
Spolupráca s pani Gálisovou už prináša aj prvé ovocie. Aj s mojou pomocou sa podarilo vybaviť 30
000 Eur pre Senior linku priamo z rezervy predsedu vlády SR. Ide o celoslovenskú bezplatnú linku, ktorú
zriadilo práve Fórum pre pomoc starším v rámci svojho poradensko-informačného centra. Linka poskytuje
pomoc pre seniorov z celého Slovenska: 24 hodín a 7dní v týždni. Nuž a štatistiky dokazujú, že má svoje
opodstatnenie – mesačne sa na ňu obrátia stovky, ročne tisíce ľudí, ktorým sa vyškolení pracovníci snažia
pomôcť s rôznymi ťažkosťami (sociálne a psychologické, týranie a násilie, podvody, majetkovo-právne
problémy, dedičské ťažkosti a pod.).
Takisto sme vďaka firme Henkel spolu s pani Gálisovou mohli v mesiacoch september – október obdarovať 5 000 seniorov žijúcich v rôznych komunitách (DSS, farnosti, obce) kvalitným dezinfekčným mydlom. A zasa sa mi potvrdilo, že seniori sú ako deti, lebo sa vedia úprimne tešiť aj z drobností.

Život v dome pre seniorov

Pred necelým mesiacom som navštívila zariadenie pre seniorov v blízkosti môjho rodiska. Milo
ma prekvapil prístup, kreativita jeho zamestnancov i vedenia. Potešilo ma, s akým nasadením a
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láskou sa venujú svojim zverencom. Keď som sa pýtala,
často navštevujú príbuzní svojich blízkych, zaskočilo ma, že
niektorí nemali návštevu, ako je rok dlhý. Uvedomila som si,
že ani tie najlepšie zákony nenahradia lásku, ktorí títo ľudia
potrebujú. Nesmieme prepadnúť mentalite necitlivosti, a ešte
menej ľahostajnosti a opovrhovaniu vo vzťahu k starobe.
Musíme opäť prebudiť kolektívny zmysel vďačnosti, uznania,
pohostinnosti, ktoré umožnia seniorovi, aby sa cítil ako živá
súčasť svojho spoločenstva.
V tomto zariadení ma prekvapila ešte jedna vec. Vďaka obetavej práci a dobre nastaveným pandemickým opatreniam sa doteraz neobjavil žiaden prípad ochorenia Covid-19.

ako

Starý človek nie je cudzinec

Prichádza mi na myseľ jeden príbeh od Bruna Fererra: Večer po Pani poslankyňa osobne odovzdáva
dezinfekčné mydlá seniorom
úspešnom koncerte prišiel za majstrom Andrésom Segoviom, ktorý
je považovaný za najväčšieho gitaristu všetkých čias, jeho nadšený obdivovateľ a povedal mu: „Majstre,
dal by som život za to, aby som vedel hrať ako vy.“ Andrés Segovia sa naňho pozrel a skonštatoval: „To
je presne cena, ktorú som zaplatil ja.“ A autor dodáva: Každý cieľ má vysokú cenu. Za veľké talenty sa
platí životom. (Bruno Ferrero, Koľko stojí zázrak, 2009). Aj naši seniori „zaplatili vysokú cenu“. Dali
nám život, dali nám lásku, teraz sme na ťahu my. Seniori sú muži a ženy, otcovia a matky, ktorí boli pred
nami na tej istej našej ceste, v tom istom našom dome, v našom každodennom zápase o dôstojný život. Sú
mužmi a ženami, od ktorých sme mnoho dostali. Starý človek nie je cudzinec. Starý človek, to sme my:
skôr či neskôr, ale nevyhnutne, i keď si to možno nepripúšťame. A ak sa my nenaučíme dobre zaobchádzať
so seniormi, tak isto sa bude zaobchádzať s nami. Kde niet úcty k starým ľuďom, tam niet budúcnosti
pre mladých.
V mojich poslaneckých aktivitách sa preto snažím, aby sme našim seniorom v našej spoločnosti dali
miesto, ktoré im zaslúžene patrí. So svojimi podnetmi či pripomienkami sa môžete obrátiť aj priamo na
mňa mailom na maria.sofranko@nrsr.sk.

Namiesto záveru

Už vlani bola dohodnutá návšteva parlamentu pre skupinu seniorov. Chceli sme im dať možnosť diskutovať s
poslancami o svojich problémoch či podnetoch. A nielen to, počas riadnej schôdze NR SR by sa mali možnosť
stretnúť aj s ministrami, prehliadli by si hrad, parlament
a nakoniec by ich na Úrade vlády prijal samotný premiér.
Epidemiologická situácia však tieto naše snahy zmarila,
ale kto ma pozná, vie, že sa budem všemožne snažiť, aby
sa toto stretnutie zrealizovalo. Totiž len vzájomným počúvaním a komunikáciou pripravíme také návrhy zákonov,
ktoré zlepšia život našim seniorom.
PaedDr. Mária Šofranko
poslankyňa NR SR
Pani poslankyňa pomáha distribuovať
výrobky spoločnosti Henkel Slovensko
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„Svetový deň starých rodičov a seniorov“
- 1. ročník
Počas roka máme rôzne svetové dni, či už 1. január Svetový deň mieru, 4. február Svetový deň boja proti
rakovine až po v úvodzovkách také menej dôležité až úsmevné, ako napríklad 8. október Svetový deň vajec
alebo 2. júl Svetový deň UFO. Svätý Otec František pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 31. januára 2021
oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne
štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“.
Pápež František tak urobil pred blížiacim sa sviatkom Obetovania Pána, ktorý v biblických postavách
Simeona a Anny poukazuje na dôležité miesto starých ľudí v Božom pláne spásy. Svoje rozhodnutie
oznámil po udelení požehnania, spolu s vysvetlením pohnútok, ktoré ho k tomu viedli.
Vyjadril sa týmito slovami:
„2. februára slávime sviatok Obetovania Pána v chráme, keď Simeon a Anna, obaja vo vysokom veku,
osvietení Duchom Svätým, rozpoznali v Ježišovi Mesiáša. Duch Svätý vnuká i dnes starým ľuďom
myšlienky a slová múdrosti: ich hlas je vzácny, pretože spieva chvály Bohu a udržiava korene národov.
Oni nám pripomínajú, že staroba je dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby
odovzdávali mladým skúsenosť života a viery. Na starých rodičov sa často zabúda a takto zabúdame na
odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní koreňov.
Preto som sa rozhodol ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi
každoročne vo štvrtú nedeľu júla, v blízkosti spomienky na sv. Joachima a Annu, Ježišových „starých
rodičov“.
Je dôležité, aby sa starí rodičia stretávali s vnúčatami a vnúčatá so starými rodičmi, pretože – ako hovorí
prorok Joel – starci pred vnúčatami budú mávať sny, veľké túžby, a mladí, posilňovaní starými rodičmi,
budú kráčať vpred a prorokovať. A práve 2. februára je sviatok stretnutia starých rodičov s vnukmi.“
Z pohľadu našej organizácie prišlo rozhodnutie ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov v tejto dobe
poznačenej pandémiou ako vynikajúce rozhodnutie. Posledné mesiace sme veľa čítali a počúvali o utrpení
staršej generácie. Seniori často museli z dôvodu pandémie umierať osamote, donedávna nebolo možné
usporiadať ani pohreb, čo spôsobovalo bolesť celej spoločnosti. Keď nemôžeme byť nablízku tomu, kto
trpí, je to v protiklade
s ľudskými hodnotami
a práve tento Svetový
deň starých rodičov a
seniorov je príležitosťou
k tomu, aby sa znova
zdôraznilo, že senior
nemôže zostať sám v
čase, keď nesie svoj
kríž, že je dôležitý pre
túto spoločnosť a že
spoločnosť bez seniorov
je chudobná. Všetci
starí ľudia – seniori, aj
13
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tí, ktorí nie sú starými rodičmi – potrebujú rodinné prostredie, v ktorom by žili. Dôležité je, aby si rodiny
uvedomili, akú úlohu v nich zohrávajú ich starší členovia, lebo v súčasnej dobe vzťah medzi starými
ľuďmi a rodinami nie je samozrejmosťou.
Pozornosť pápeža Františka voči seniorom nie je ničím novým. Podobnú starostlivosť a slová plné múdrosti
a ľudskej vrúcnosti voči starším ľuďom mali aj ostatní pápeži. Pápež František preukazuje svoju duchovnú
blízkosť k starým ľuďom počas celého svojho pontifikátu.
V nedeľu 25. júla v Bazilike Sv. Petra v Ríme bola hlavná svätá omša spojená s prvým svetovým dňom
starých rodičov. Viedol ju arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. V
prvej fáze prípravy sa počítalo s účasťou samotného Svätého Otca, ktorý bol však po nedávnom návrate
z nemocnice ešte v rekonvalescencii. Pápež František sa ale veriacim prihovoril na poludnie pri modlitbe
Anjel Pána z okna Apoštolského paláca.
Modlitba pápeža Františka na 1. svetový deň starých rodičov a seniorov:
Ďakujem ti, Pane, za to, že ma potešuješ svojou prítomnosťou: aj v čase osamelosti si mojou nádejou,
mojou dôverou; už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.
Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu a že si ma požehnal dlhým životom. Ďakujem ti za chvíle radosti i
ťažkostí; za sny, ktoré sa mi v živote splnili, i za tie, ktoré sú ešte predo mnou. Ďakujem ti za to, že ma aj v
tomto čase voláš k tomu, aby som prinášal úrodu.
Pane, posilni moju vieru, urob ma nástrojom svojho pokoja, nauč ma prijímať tých, ktorí trpia väčšmi než
ja, aby som neprestával snívať a rozprávať o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.
Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev, aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme. Pane, zošli
svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme, aby sa utíšila búrka pandémie, aby chudobní našli útechu a skončili
sa vojny.
Podopieraj ma v mojej slabosti, a daj, aby som naplno prežíval každú chvíľu, ktorú mi dávaš, v istote, že
si so mnou každý deň, až do konca vekov.
Amen.
Cieľom našej organizácie je, aby sa slávenie prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov prežívalo
ako sviatočná chvíľa, do ktorej sa zapoja všetky generácie a nebola to len nejaká fráza. Nech je tento
Svetový deň starých rodičov a seniorov slávnosťou a nielen ďalším svetovým dňom v kalendári.
Svätý Otec adresoval krásne slová mladým aj počas jeho návštevy na Slovensku v Košiciach, kde
ich vyzval k láske k starým rodičom, ale tieto slová môžu byť užitočné aj pre nás všetkých:
„Láska je najväčší sen v živote, ale nie je to lacný sen. Je pekný, ale nie je ľahký, ako všetky veľké veci
v živote. Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit; tie sú nanajvýš tak jej
začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska je vernosť,
dar, zodpovednosť.“
Skutočnou originalitou dnes, skutočnou revolúciou je oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, znamená to
milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš
život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch,
videli v nejakom nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým zamyslíte,
vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú
spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska aj hrdinstvo.
Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať svoj život
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až do konca, bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme
sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele.“
Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote,
po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné
auto, módne oblečenie, ani „dovolenka po
rôznych atrakciách“. Nepočúvajte tých, ktorí
vám hovoria o snoch a namiesto toho vám
predávajú ilúzie. Snívanie je jedna vec, mať
ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, že
hovoria o snoch, to sú manipulátori šťastia.
Boli sme stvorení pre väčšiu radosť, každý
z nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil
milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval
ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho.
Nežijeme na to, aby sme sedeli na lavičke ako
náhradníci za niekoho iného. Nie, každý je v
Božích očiach jedinečný.
Chcel by som vám dať ďalšiu radu. Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na korene. A aké sú
vaše korene? Rodičia a najmä starí rodičia. Dávajte pozor, áno starí rodičia. Oni vám pripravili
pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí vám to dobre: položte im otázky, nájdite si
čas, aby ste si vypočuli ich príbehy.
Dnes je nebezpečenstvo rásť vykorenený, pretože máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo: to, čo vidíme
na internete, nám môže okamžite prísť domov, stačí jeden klik a na obrazovke sa hneď zobrazia osoby a
veci. A potom sa stane, že sa nám stanú známejšími ako tváre, ktoré nám darovali život. Plní virtuálnych
správ riskujeme, že stratíme svoje skutočné korene. Odpojiť sa od života, fantazírovať v prázdne nie je
dobré, je to pokušenie od zlého. Boh nás chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom, nikdy
nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všetkých!
Zakorenení a otvorení. O láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí iná zásada, nech sa každý stará sám
o seba.
Drahí mladí, nenechajte sa ovplyvniť tým, čo nie je dobré, zlom, ktoré besnie. Nenechajte sa ovládnuť
smútkom alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí,
ochorie na pesimizmus. A videli ste tvár mladého človeka, mladého pesimistu? Videli ste jeho tvár? Tvár
zatrpknutá, tvár zošuverená horkosťou. Pesimizmus nás rozhorčuje. Vnútorne zostarneme.
Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú odborníkmi
na sťažnosti. Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské. Pán nemá
rád smútok a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju
pozdvihli k nebu, k druhým, smerom k spoločnosti.

Skúsme tento odkaz Svätého Otca žiť a uplatňovať v každodennom živote, budeme
šťastnejší a aj svet okolo nás bude krajší a lepší.
Michal Tatranský
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V roku osláv posiela Henkel Slovensko materiálnu pomoc
vyše 118 000 seniorom po celom Slovensku
Bratislava
–
Tri
kamióny
produktov
od spoločnosti Henkel Slovensko putovali
do 21 miest a mestečiek po celom Slovensku
pre organizácie venujúce sa starostlivosti a pomoci
seniorom. Henkel Slovensko pri príležitosti 30.
výročia svojho založenia na Slovensku podporila
skupinu obyvateľstva, ktorá je mnohokrát na okraji
záujmu. Pomoc zabalená na takmer 90 paletách
sa dostane k vyše 118 tisíc seniorom.
Spoločnosť Henkel Slovensko sa už od roku 2018 vo
svojej komunitnej pomoci a lokálnej stratégii spoločenskej zodpovednosti strategicky zameriava na
podporu seniorov, zlepšenie starostlivosti o starších
a aktivity podporujúce stieranie medzigeneračných
bariér. Pomoc seniorom uskutočňuje prostredníctvom Nadácie Henkel Slovensko, dobrovoľníckym
programom Henkel helps aj materiálnou pomocou.
Len prostredníctvom Nadácie Henkel Slovensko a
jej grantových výziev spoločnosť prerozdelila za
posledné tri roky 137 174 Eur a pomohla 202 organizáciám po celom Slovensku. Spoločnosť zároveň
úzko spolupracuje s rôznymi organizáciami aj seniorskými domovmi.

Odovzdávanie produktovej pomoci pre seniorov
od Henkel Slovensko v Piešťanoch

Počas prvej vlny pandémie podala spoločnosť Henkel Slovensko pomocnú ruku zapojením sa do projektu Sused pomôž susedovi seniorovi, kde so spoločnosťou Billa a inými dodávateľmi obdarovala
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materiálnymi balíčkami vyše tisíc seniorov nad 65
rokov. Tri palety čistiacich a pracích prostriedkov
venovala aj Fakultnej nemocnici Trnava. Materiálne podporila aj tri domovy dôchodcov v Bratislave,
kam počas Vianoc odoslala 450 vianočných balíčkov osamelým seniorom žijúcim v zariadeniach.
Spolu so spoločnosťou Essity Slovakia podporila spoločnosť Henkel Slovensko aj webový portál
Malina, ktorý pomáha rodinám dlhodobo chorých
a bezvládnych seniorov, zabezpečením kultúrneho
obsahu, ktorý nahrali rôzni, seniorom blízki umelci. Sledovať ho mohli klienti vo vyše 250 zariadeniach sociálnych služieb po celom Slovensku, čím
sa odbremenil vyťažený personál v zariadeniach.
V druhej vlne pandémie čítali dobrovoľníci Henkel
helps z radov zamestnancov spoločnosti a známe
osobnosti pre seniorov sériu príbehov Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa a spolu nahrali viac ako 1
300 minút príbehov najznámejšieho detektíva.
„Práve skupina seniorov je v pandémii obzvlášť
zasiahnutá. Chceli sme dať preto silný signál našej nepretržitej podpory seniorom a iniciovali sme
doposiaľ najväčšie darovanie produktov v histórii
spoločnosti Henkel Slovensko. Je to pre nás nielen
akt solidarity, ale aj upriamenie pozornosti práve
na skupinu, na ktorú spoločnosť ako taká mnohokrát zabúda. Som rád, že vďaka vynikajúcej spolupráci so seniorskými organizáciami sa náš produktový dar dostane k viac ako 100 000 seniorom na
celom Slovensku,“ vysvetľuje Christian Schulz,
Prezident spoločnosti Henkel Slovensko a Riaditeľ
GBS+ Bratislava.
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Darovanie produktov v objeme 89,37 paliet iniciovala spoločnosť Henkel Slovensko v spolupráci s organizáciou Fórum pre pomoc starším. To na základe
dlhoročnej spolupráce zostavilo adresný zoznam organizácií zameriavajúcich sa vo svojej činnosti na
pomoc jednotlivcom v seniorskom veku. Ide o doposiaľ najväčšiu zásielku materiálnej pomoci, ktorú
spoločnosť Henkel Slovensko adresne vyslalo. „V
pre nás výnimočnom roku, keď môžeme s vďakou
oslavovať 30 rokov úspešnej práce na Slovensku,
sme sa pri hľadaní správneho adresáta našich produktov pozerali nielen na ich využitie, ale aj fakt, či
vieme pomôcť jednotlivým domácnostiam a seniorom, ktorí žijú osamelo. Veľmi oceňujeme podporu
a prínos Centra pre filantropiu, ktoré nás skontaktovalo s Fórom pre pomoc starším, a to zabezpečilo finálny zoznam organizácií. Aj tu sa ukázalo, že
spájanie viacerých síl a sektorov vie priniesť želané
výsledky a mať ten správny dopad,“ uvádza riaditeľka Korporátnej komunikácie Henkel Slovensko,
Česko a Maďarsko, Zuzana Kaňuchová, ktorá aktivitu darovania produktov zastrešovala.
„Výber organizácií nebol ľahký, pretože sme chceli
pokryť čo najvyšší počet ľudí z celého Slovenska.
Vyberali sme organizácie, ktoré majú v jednotlivých
regiónoch spoluprácu a u ktorých sme mali istotu, že pomoc sa dostane širokému okruhu ľudí vo
vyššom veku, zdravotne postihnutým a odkázaným
na pomoc. Obrátili sme sa preto aj na samosprávy,
ktoré poznajú svojich občanov, ale aj kluby v ich regiónoch, takže táto pomoc bude určite adresná. Vo
všetkých regiónoch sme sa stretli s nadšením a veľkou vďakou, že takto môžu pomôcť, ale aj prispieť

Dovoz produktov pre seniorov
od Henkel Slovensko do Piešťan

k tomu, že starší budú cítiť, že na nich niekto myslí
a že nie sú opomenutí. Sme veľmi radi, že spoločnosť Henkel Slovensko oslovila pri takto dôležitej
úlohe práve Fórum pre pomoc starším, keďže už 20
rokov pôsobíme a pomáhame starším z celého Slovenska, poznáme ich problémy a špecifiká vyššieho
veku a napriek tomu sa nestáva často, aby sme sa
stretli s tak atraktívnou a výnimočnou podporou. A
privítame aj ďalšiu spoluprácu a aktivity v prospech
starších,“ vysvetlila Ľubica Gálisová, prezidentka
Fóra pre pomoc starším.

Dovoz produktov pre seniorov
od Henkel Slovensko do Levíc

Materiálna pomoc v podobe tekutých dezinfekčných mydiel sa prerozdelí medzi 118 896 seniorov prostredníctvom 20 organizácií v 20 mestách
po celom Slovensku: Fórum pre pomoc starším so
sídlom v Prievidzi, Jednota Dôchodcov Slovenska
v Lednických Rovniach, Klub kresťanských seniorov v Trenčíne, Mestské úrady v mestách Handlová,
Bánovce nad Bebravou, Levice, Šahy, Partizánske,
Prešov a Námestovo, pobočky organizácie Fórum života v Prešove, Bratislave a Žiline, Nadácia Vulkán
v Partizánskom, Spišský Patriot v Spišskej Novej
Vsi, občianske združenie Cesta vpred v Starej Ľubovni, Denné centrum v Poprade, redakcia týždenníka Pokrok vo Veľkom Krtíši, občianske združenie
Novohrad v Lučenci, Klub Sclerosis Multiplex v
Trnave, Saleziáni Don Bosca v Trnave a občianske
združenie Vons Fitnes v Martine. Organizácie budú
produkty v nasledujúcom období ďalej distribuovať
jednotlivým seniorom.
„Mesto Handlová si váži všetku pomoc a podporu,
ktorá je adresovaná jeho občanom. Zvlášť ak ide o
17

FÓRUM SENIOROV
zraniteľné cieľové skupiny, ktoré často zostávajú
nepovšimnuté. Odovzdanie daru nie je len o
materiálnej podpore, ale treba vnímať aj aspekt
pozornosti – pocitu, že niekto si na mňa spomenul.
Je to pridaná a nevyčísliteľná hodnota akéhokoľvek
daru. Mesto sa rozhodlo dary od spoločnosti
Henkel Slovensko distribuovať čo najadresnejšie a
čo možno najširšej palete prijímateľov. Na jednej
strane pomôžeme materiálne, na strane druhej
taktiež oceníme aj prácu iných ľudí pre druhých,“
hodnotí Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho
oddelenia MsÚ Handlová.

dzeniach, ktoré sú, je to horšie. Dar použijeme pre
našich členov, časť chceme dať lekárom, ktorí sa o
našich členov starajú, časť plánujeme posunúť na
Neurologické oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava a do SM centra Fakultnej nemocnice Trnava,“
hovorí Miloš Žambokréthy z občianskeho združenia Klub Sclerosis Multiplex v Trnave, ktoré sa stará
o ľudí s diagnózou sclerosis multiplex a ich rodiny.
Spoločnosť Henkel Slovensko bola v roku 2020 za
svoj prínos seniorom ocenená aj ocenením Senior
friendly.

„Materiálna pomoc pre nás znamená veľa, zvlášť v
tejto dobe, keďže fungujeme z členských príspevkov,
2 % a zbierok, a v tejto pandemickej dobe pri obme-

Darované výrobky od spoločnosti Henkel Slovensko
boli odovzdané aj pre občanov mesta Handlová a okolie
keď predstavitelia mesta neberú dar ako samozrejmosť, ale sami sa tešia z toho, že spoločne môžeme
urobiť mnohým starším ľudom v meste radosť a že
im to pomôže v tejto náročnej dobe. A nielen to. Bolo
to stretnutie, na ktorom sme hovorili o
problémoch a potrebách starších, o
tom, že nie je to
jediná akcia, ktorú
spolu realizujeme.
Na odovzdávaHovorili sme o konnie som dostala poštruktívnej spoluzvanie aj ja osobne.
práci do budúcna a
Bolo veľmi príjemhľadaní foriem ako
né, že ma osobne
skvalitniť a zlepprijala primátorka
šiť postavenie tých
mesta, pani Mgr.
najslabších a ako aj
Silvia Grúberová,
my môžeme využiť
za účasti viceprimá- zľava: viceprimátor mesta Handlová Ing. Radoslav Iždinský,
vedúca
sociálneho
oddelenia
mesta
Handlová
PhDr.
Veronika
ich poznatky pri nátora mesta pána Ing.
Radoslava Iždinské- Cagáňová, prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová vrhoch z ich práce
so staršími v rámci
ho a tiež vedúcej so- a primátorka mesta Handlová Mgr. Silvia Grúberová
ciálneho oddelenia pani PhDr. Veroniky Cagáňovej. samosprávy. A toto pokladám za veľmi pozitívne a
Toto stretnutie nebolo len také náhodné a obyčajné, priznám sa, veľmi sa teším na túto spoluprácu. Preale skutočne veľmi príjemné a srdečné. Je krásne, tože samospráva v rámci poskytovania pomoci je
Naša organizácia v spolupráci so spoločnosťou
Henkel Slovensko, ktorá darovala veľmi štedrý dar
pre seniorov, odovzdala tieto ich výrobky na stretnutí
v Handlovej. Výrobky - dezinfekčné mydlá - pomôžu starším občanom
Handlovej a okolitých obcí v ťažkej
situácii tejto šíriacej
sa pandémie.
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veľmi dôležitá a má to aj vo svojich kompetenciách. sko pre rôzne mestá a obce celého Slovenska, a to
Lenže tie treba aj správne využívať a vedieť poskyt- hlavne pre starších, ktorí sú osamelí, ktorí najviac
núť aj potrebnú pomoc, a to v Handlovej vedia. A potrebujú pomoc aj z dôvodu, že mnohí z nich majú
nízke dôchodky a aj ten najmenší darček im spôsobí radosť. Samozrejme,
doručiť tak veľké množstvo výrobkov
priamo k ľuďom, nebolo jednoduché.
Bola to spolupráca s rôznymi organizáciami, samosprávou a čo je úžasné, že
spoločnosť Henkel Slovensko zabezpečila aj ich rozvoz viacerými kamiónmi
po celom Slovensku.

Posedenie pri odovzdávaní

skutočne aj robia! A majú veľký záujem, aby ich občania pomoc v najťažších chvíľach aj naozaj dostali.
Svedčí o tom aj to, že v riešení mnohých vážnych
prípadov sme už spolupracovali a podarilo sa nám
ich vyriešiť.
Potom sme sa spoločne vybrali do Klubu
dôchodcov, kde sme im odovzdali výrobky
spoločnosti Henkel Slovensko. Seniori nás všetkých
veľmi milo prijali a naozaj bolo pre mňa
veľkým darom, že som mohla byť osobne
prítomná tohto krásneho stretnutia. Vždy
je pre mňa veľkým zážitkom, keď sa
podarí urobiť niekomu radosť a tá radosť
všetkých bola naozaj úprimná. Starší mali
veľkú radosť z daru, ktorý im poskytla
spoločnosť Henkel Slovensko. A ja sa
priznám, že som sa tešila, že som opäť
medzi nimi. Cítila som sa akoby som prišla
domov, medzi svojich blízkych, pretože v
tomto klube som viackrát prežila krásne
a nezabudnuteľné chvíle a v tomto duchu
sa aj celé stretnutie nieslo.

Týmto sa chcem za všetkých
seniorov zo Slovenska poďakovať
spoločnosti Henkel Slovensko za veľmi
štedrý dar, ktorí si ťažšie zabezpečia
potrebnú starostlivosť a ochranu v čase
zúriacej pandémie a toto je dar, ktorý im
v náročnom období veľmi pomôže.

Zo srdca za všetkých dôchodcov
ďakujeme spoločnosti Henkel Slovensko!
Ľubica Gálisová
prezidentka Fóra pre pomoc starším

Tieto výrobky sme zabezpečili v spolupráci so spoločnosťou Henkel Sloven- Poďakovanie od primátorky
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„Senior linka, prosím...“
Na Senior linke, ktorá funguje od roku 2004 ako
celonárodná bezplatná služba, pracujem od februára
tohto roku. Už za pomerne veľmi krátky čas som
sa stretla s najrôznejšími prípadmi, s ktorými som
doposiaľ nemala skúsenosti. Na prvý pohľad sa táto
práca zdá jednoduchá. Veď čo, zdvihnem telefón a
„niečo“ predsa len poradím. Ale čo poradiť človeku,
ktorý je v úplnej beznádeji, hovorí pomedzi slzy
a ťažko hľadá slová, ako najlepšie opísať svoju
situáciu. Priznám sa, že aj po viac ako polročnej
praxi mám občas problém človeku poradiť, čo
by bolo podľa mňa pre neho to najvhodnejšie.
S kolegyňou, s ktorou Senior linku dvíhame, sa
dennodenne stretávame s najrôznejšími problémami
seniorov, či ich príbuzných.
Dovolím si povedať, že podstata každého
problému je nespokojnosť so starostlivosťou o
rodičov, ktorú im poskytuje jedno z detí, ale sú tu
aj sociálne zariadenia, kde sa vyskytne nejaký ten
problém, ale asi takým najčastejším prípadom, s
ktorým sa stretávame, je prepis majetku a následný
psychický, ale aj fyzický teror rodičov, ktorých sa
potrebujú zbaviť. Je naozaj smutné vedieť, kam až
sú ľudia schopní zájsť pre materiálne veci, tak veľmi
rýchlo pominuteľné, kde zabúdajú na tie skutočné
hodnoty života. Pri každom prípade, na ktorom
spolu s kolegami pracujem, sa neustále učím ako
byť ešte citlivejším, trpezlivejším, vnímavejším a
v neposlednom rade empatickejším človekom než
som - čo je oveľa zložitejšie ako samotné riešenie.
Veľakrát sa s nami spoja ľudia, ktorým stačí počuť
niekoho na druhej strane telefónu. Už len tým, že sa
s ním niekto cudzí ochotne porozpráva o bežných
veciach, mu dokáže zlepšiť deň. Bohužiaľ, nie sú
to len jednoduché a úsmevné telefonáty, v ktorom
poviete s úsmevom na perách „....majte pekný deň“,
dostávame aj veľmi zložité prípady. Prípady, ktoré
si vyžadujú naozaj veľmi špecifický prístup ku
konkrétnemu človeku, ale aj k jeho prípadu.
Medzi tieto závažné prípady, pochopiteľne,
zaraďujem týranie v akejkoľvek forme – fyzické,
psychické, ale dokonca aj finančné vykorisťovanie,
či vedomé zanedbávanie starostlivosti, ako
neposkytnutie potrebného lekárskeho vyšetrenia či
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základnej hygieny. Naozaj sa nedá rozumieť tomu,
ako môže byť niekto tak bezohľadný, že je schopný
ubližovať starému bezbrannému človeku, ktorý sa
nevie chrániť a nemá kam ísť. Ako môže ubližovať
matke alebo otcovi, ktorá ich vychovala, či starému
rodičovi, ktorý sa taktiež podieľal na jeho výchove,
ako môže mať to svedomie im takto bezcitne
ubližovať. Na našu linku, ktorá je dostupná všetkým
vekovým kategóriám, ale špeciálne seniorom a
starším ľuďom, sa, samozrejme, ozývajú aj mladší
ľudia, ktorí hľadajú pomoc pre svojho člena rodiny
alebo suseda.
Ako som už v úvode spomenula, na našu
linku dostávame rôzne podnety, ktoré sa týkajú
majetkových záležitostí (prepis domu alebo bytu, či
pozemku), rôznych finančných podvodov (splácanie
pôžičiek, ktoré sú dávno splatené, či dokonca až
preplatené!), či už spomínaná nespokojnosť so
starostlivosťou o člena rodiny. Jeden z tých, ktorý
som osobne ja riešila a mnou zarezonoval, je
prípad 73-ročnej pani zo Žiliny, ktorá žila v byte
spolu s jej dcérou a dospievajúcou vnučkou. Dobrá
známa starej panej nás oboznámila s jej situáciou,
že sa o ňu jej dcéra dostatočne nestarala a k tomu
celému sa k nej hrubo správala, brala jej celý
dôchodok. Seniorka sa nevedela dostať k svojmu
lekárovi a dokonca ani len k telefónu, aby sa mohla
niekomu zveriť a celú situáciu nahlásiť. Dcéra jej
neposkytovala vhodnú a výživnú stravu. Keďže jej
doma nebola poskytovaná strava, obedy dostávala
z jedálne mesta Žilina, za ktoré jej dcéra dlhodobo
odmietala platiť. Tým, že sme boli včas oboznámení
o tejto situácii, mohli sme okamžite pomôcť – čo sa
nám aj podarilo. Keďže sme oboznámili príslušný
mestský úrad, túto pani bezodkladne umiestnili do
zariadenia pre seniorov, ako si ona sama priala.
Ďalším závažným prípadom, ktorý sa v podstate
stále rieši, je prípad panej z okresu Senec. Jej
problém spočíva v tom, že ešte v roku 2006
odkúpila od svojich rodičov dom (riadnou kúpnopredajnou zmluvou) v sume vtedajších 6 miliónov
korún. Po matkinej smrti sa do tohto domu drzo
nasťahoval jej brat, pričom 90-ročného otca doslova
štve proti nielen svojej dcére, ale aj zvyšnej rodine.
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Najsmutnejšie na tomto prípade je, že 90-ročný
senior je zmanipulovaný a žije v presvedčení, že
svojmu synovi musí neustále pomáhať a vyhovieť
vo všetkom, čo si jeho syn zaumieni.
Pýtate sa ako nahlásiť Váš podnet alebo niekoho
z Vašich známych? Je to veľmi jednoduché,
samozrejme, na prvý pohľad. V prvom rade je veľmi
dôležité mať odvahu a nebáť sa. Áno, ja viem, ľahko
sa mi to z mojej pozície píše, no pokiaľ takéto niečo
odkladáte „na neskôr“, v mnohých prípadoch môže
byť až príliš neskoro a môže dôjsť aj k fatálnym
následkom. Pri nahlasovaní podnetu k nám, do

Fóra pre pomoc starším, nezabudnite, prosím, zadať
čo najpresnejšie informácie o človeku, o ktorom
chcete písať, prípadne ak sa samotný problém týka
Vás osobne, vždy treba napísať meno a priezvisko,
adresu trvalého bydliska a telefónne číslo na Vás, ako
podávateľa podnetu. Veľakrát sa totiž stalo, že list
bol pre nás nečitateľný, keďže nám píšu starší ľudia
aj so zdravotnými ťažkosťami. Samozrejme, pokiaľ
si niekto praje zostať v anonymite – rešpektujeme
to, vždy zachováme klientovu autonómiu a jeho
práva.
Mgr. Ľubomíra Dudášová

Prvé rokovanie
Rady vlády SR
pre práva seniorov
v tomto roku
Rada vlády Slovenskej republiky
pre práva seniorov a prispôsobovanie
verejných politík procesu starnutia
populácie je poradným orgánom, na
ktorom sa zúčastňujú zástupcovia
seniorských organizácii, zástupcovia
ministerstiev a rôznych dôležitých
inštitúcií,
ktoré
sa
zaoberajú
problematikou seniorov.
Toto rokovanie sa uskutočnilo na
Ministerstve práce, sociálnych vecí a
rodiny dňa 24. augusta 2021. Bolo veľmi
dôležité. Zaoberali sme sa Národným
plánom aktívneho starnutia na roky 2021
– 2030, v rámci ktorého sme schválili
úlohy, ktoré majú realizovať rôzne
subjekty, ako napríklad poskytovanie
dôležitých služieb, pomoc a ochrana
starších na Slovensku. Potešiteľné je, že Fórum pre
pomoc starším má niekoľko konkrétnych úloh v
rámci dôležitých oblastí, ako ochrana práv starších,
poskytovanie pomoci, poradenstva obetiam
násilia, prevencia a vzdelávanie, ale aj realizácia
medzigeneračnej spolupráce, kde sme aj gestori tejto
úlohy. Čaká nás veľa náročnej a zodpovednej práce,
ale veríme, že prispejeme k zlepšeniu postavenia,
kvality a dôstojnosti života seniorov.
Na rokovaní boli prerokované dôležité materiály,

ktoré spracovala naša organizácia: Prieskum o postavení starších a tiež Správa o celoslovenskej bezplatnej telefonickej Senior linke.
Obe správy boli veľmi pozitívne prijaté všetkými
účastníkmi. Bola o nich živá diskusia a dostali
sme aj vysoké hodnotenie tejto našej práce, ktorá
je dôležitým podkladom pre riešenie problémov a
potrieb starších. Výsledky zo Senior linky pozitívne
zhodnotil aj pán minister Milan Krajniak, čo uviedol
aj vo svojom statuse na Facebooku. Prítomných
zaujali aj príbehy, ktoré sme v praxi riešili.
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Očkovanie seniorov
Fórum pre pomoc starším – národná sieť pomáha seniorom z celého Slovenska v rôznych životných
situáciách a problémoch, či už je to týranie seniorov, dedičské alebo rodinné problémy, ako aj informovanie
o Covid-19.
Fórum sa snaží pomôcť v súčasnej dobe pandémie, ktorá ochromila svet, rodiny, spoločnosť i jednotlivcov, a
to hlavne dostatočnou informovanosťou o víruse Covid-19. Seniori sú často osamotení a nemajú dostatočné
informácie, nevedia si v spleti informácii / dezinformácií vybrať to správne. Vedecké kapacity celého
sveta, ale aj historické fakty dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a
účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu Covid–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý
je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný, je
menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. To znamená, že očkovanie
môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní. Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred
ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, k minimalizácii
preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, k ochrane zdravotníckych
pracovníkov, rizikových skupín a postupnému návratu do života bez obmedzení.
K tomu, aby bola celonárodne dosiahnutá tzv. kolektívna imunita, je v prípade Covid-19 potrebné
preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie. Očkovanie pomáha dosiahnuť to, aby viac ľudí zostalo zdravých,
a tým znižuje sociálny a psychologický dosah choroby na ľudí a záťaž pre nemocnice a systémy zdravotnej
starostlivosti.

Samozrejme, aj naďalej odporúčame seniorom dodržiavať základne zásady ROR: Rúško –
Odstup – Ruky / dezinfekcia.
Odporúčame nosiť tvárové rúško, ktoré je kľúčovou ochrannou pomôckou, ktorou zabraňujeme šíreniu
nového korona vírusu do okolia. Jeho nosenie má v súčasnosti význam u každého z nás, nielen u osôb s
príznakmi respiračného ochorenia, kde rúško priamo zachytáva prúd kvapôčok. Vírus SARS-CoV-2 totiž
prenáša aj osoba bez príznakov ochorenia, ktorá nemusí vedieť, že je jeho nosičom, no je tiež infekčná.
Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Osoba môže byť infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov.
Odporúčame zachovanie dostatočného, aspoň dvojmetrového odstupu od iných ľudí. Odstup významne
znižuje riziko doletu kvapôčok s vírusom priamo k Vám. Tým pádom klesá aj riziko infekcie. Treba sa
vyhýbať miestam s vyššou koncentráciou ľudí. Pokiaľ to nie je možné, zdržiavať sa tam len na nevyhnutný
čas a mať nasadené rúško.
Odporúčame časté umývanie rúk mydlom a teplou vodou. Dezinfekcia rúk prostriedkami na báze alkoholu
ničí vírusy, ktoré sa usadili na pokožke dotykom s kontaminovanými predmetmi - napríklad držiaky v
MHD, nákupné košíky, kľučky a pod. Nečistými rukami sa nedotýkajte tváre, úst ani očí – vírus sa môže
do organizmu dostať napríklad dostať aj cez očné spojivky. V domácnosti i na pracovisku pravidelne
dezinfikujte povrchy, pracovné plochy a pomôcky čistiacimi prostriedkami s dezinfekčným účinkom.
Dbajte na pravidelné a nárazové vetranie miestností.
Upozorňujeme seniorov, že pri dodržiavaní týchto opatrení výrazne znižujú nakazenie sa vírusom Covid-19.
Dôveryhodné informácie o Covid-19, správne postupy a odporúčania nájdete na stránkach www.uvzsr.sk
a korona.gov.sk

Naša organizácia Fórum pre pomoc starším – národná sieť má zriadené bezplatné poradenské
centrum pre seniorov, popri ktorom prevádzkuje aj bezplatnú nonstop Senior linku 0800 172
500. V prípade akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať.
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Rozhovor s naším známym spevákom
Dušanom Grúňom
Známy slovenský spevák Dušan Grúň je
spevákom obľúbeným už niekoľko rokov práve
staršej generácie a naše spomienky a pekné
chvíle počúvania jeho piesní sa spájajú aj s našou
mladosťou. Povieme si o ňom niečo, čo možno
viacerí nepoznáme.
Narodil sa v Žiline, v roku 1942, maturoval
v roku 1959 v Košiciach. Po maturite si vybral
štúdium na vysokej škole banskej v Ostrave, kde
hrával v dixielande na trúbku. Do profesionálneho
orchestra Iva Pavlíka sa dostal v roku 1963 a s
ním absolvoval prvé rozhlasové a gramofónové
nahrávky. S jeho bohatou hudobnou kariérou sa
prezentoval aj v zahraničí, vystupoval v Nemecku
s mnohými známymi spevákmi a ikonami tej doby.
Okrem Nemecka spieval aj vo Švajčiarsku, Nórsku, Fínsku, Dánsku, Švédsku, USA, Kanade a mnohých
iných krajinách. Samozrejme, jeho srdcovkou boli jeho poslucháči a obdivovatelia - práve jeho rodáci na
Slovensku, a preto sa vždy veľmi rád vracal do svojej vlasti.
Nahrával veľa skladieb v rozhlase, radi sme pozerali jeho vystúpenia v televízii, chodili na jeho koncerty,
ktoré absolvoval po celom Slovensku a vydal niekoľko CD. Len v rozhlase nahral viac ako 260 skladieb.
Medzi jeho najväčšie hity patria skladby Butterfly, Nalej mi vína Malvína, Elena, Plavovláska, Starý rodný
dom a mnohé iné.
V roku 1966 sa oženil s manželkou Majkou, s ktorou šťastne žije dodnes. Ďalším úspešným medzníkom
v jeho živote bolo účinkovanie s orchestrom Juraja Veľčovského, kde nahral a naspieval nespočetné
množstvo nahrávok a účinkoval aj v živých vystúpeniach.
Dušan Grúň sa stal legendou slovenskej populárnej hudby, získal aj ocenenie Národný umelec. Aktuálne
ho môžete vidieť účinkovať na TV ŠLÁGER alebo Senzi TV, pri pozeraní ktorých pookreje hlavne staršia
generácia a ktorá navštevuje jeho vystúpenia po celom Slovensku.
A teraz poprosím pána Dušana Grúňa zodpovedať pár otázok, ktorými Vám priblíži súčasné zložité
obdobie, v ktorom pandémia postihla aj umeleckú rodinu.
Ako zvládate túto zložitú situáciu?
Áno, toto obdobie je ťažké pre nás všetkých a poznačilo to nielen nás umelcov, ale celú spoločnosť.
Je to vážna epidémia, ktorá ohrozuje zdravie a životy miliónov ľudí po celom svete a, samozrejme, sa to
dotklo aj Slovenska. Poznačilo to aj mňa a kolegov, ale, pochopiteľne, musíme rešpektovať, že tu tento
vírus je, že nás ohrozuje a musíme chrániť seba i druhých. Pre obmedzenia sme zrušili veľa koncertov a
mali sme viac voľna. Tento čas, ktorý som získal, som využil, myslím, že zmysluplne a viac som pracoval
na písaní textov a nahrávaní nových piesní a sústredil som sa aj na prípravu a natáčanie nových klipov.
Obmedzenia, ktoré priniesla táto pandémia, postihli určite aj Vás...
Postihlo to určite aj mňa a určite aj mojich kolegov a, samozrejme, toto nebezpečenstvo som si uvedomil,
a preto nielen pre moju ochranu, ale aj svojich kolegov a mojich fanúšikov a účastníkov koncertov, som sa
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nechal zaočkovať. Hlavne po skúsenostiach a informáciách z médií, ako aj z osobných skúseností viem, že
aj pár mojich kolegov a priateľov sa nakazili týmto nebezpečným vírusom a, žiaľ, mu aj podľahli. Tak som
neváhal a nechal som sa zaočkovať aj preto, že som dôveroval profesionálom, odborníkom a nie amatérom
a v žiadnom prípade nie rôznym hoaxom, ktoré sa šíria po internete a v rôznych médiách. Zdravie je pre
nás najdôležitejšie a my musíme spoločne prispieť k tomu, aby sa tento vírus zastavil a aby sme mohli
normálne žiť a hlavne musíme chrániť tých, ktorí sú ním najviac ohrození, a to starších a chorých ľudí.
Noseniu rúšok sa asi sa zatiaľ nevyhneme?
Určite máte pravdu, musíme byť
obozretní hlavne pri šírení sa nového Delta
vírusu, ktorý sa oveľa rýchlejšie šíri, je
nákazlivejší, agresívnejší a nebezpečnejší a
ohrozuje mnohých ľudí nielen starších, ale
už aj mladšiu skupinu, deti a nevyhýba sa
dokonca ani športovcom. Nevyhnú sa mu ani
tí, ktorí majú vybudovanú dobrú imunitu. Aj
preto máme menej našich vystúpení.
Musím však povedať, že sa nenudím a
hľadám si iné aktivity. Venujem sa veľa práci
okolo domu, na čo som predtým nemal čas.
Na jednej strane mi veľmi chýba muzika,
ale zasa to má aj veľkú výhodu: mám viac
priestoru venovať sa aj povinnostiam prác
okolo rodinného domu, kde je stále čo robiť.
Úcta a pomoc starším od dnešných mladých, máte postreh, skúsenosti aj osobné poznatky a želanie?
Mám pocit, ale aj poznatky zo svojho okolia, že, žiaľ, v spoločnosti je menej lásky a úcty k starším. Mnohí,
hlavne mladí ľudia by svoje správanie mohli prehodnotiť a uvedomiť si, že možno raz prídu do staršieho
veku a budú odkázaní na pomoc iných. Súčasná situácia v štáte , táto pandémia a jej dopady, nezamestnanosť, rôzne obmedzenia majú dopad na ekonomiku a celospoločenský vývoj. Nastáva problém v rodinách
a dochádza aj k zlému správaniu sa k starším a využívaniu ich dôchodkov na svoj život.
Mám však aj iné pozitívne poznatky, že sú mladí ľudia, ktorí sa v zložitých situáciách správajú
zodpovedne a sú ochotní pomáhať starším.
Na záver chcem popriať členom Fóra pre pomoc starším, vrátane čitateľov tohto časopisu pokojné dni
a hlavne pevné zdravie. Pani prezidentke Ľubici Gálisovej ďakujem za nezištnú pomoc osobám, ktorým
pomáha riešiť mnohé zložité situácie vrátane záchrany životov.
Želám Vám veľa trpezlivosti, tiež pevné zdravie a veľa sily v tejto záslužnej činnosti.
Váš Dušan Grúň
Na záver sa aj ja chcem poďakovať za čas, ktorý ste mi venovali a želám Vám okrem pevného zdravia
aj veľa pohody a úspechov.
Cyril Bahurinský
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Chváli sa kamarát kamarátovi:
- Ja mám doma úplnú slobodu.
Môžem si robiť všetko, čo
manželka chce!
***
Spytuje sa susedka susedky:
- Tak ako ste dopadli na tom
rozvodovom pojednávaní?
- Ani sa nepýtaj, takého
nespravodlivého sudcu si
nevieš ani predstaviť!
- Prečo?
- Zveril deti manželovi a
pritom vôbec nie sú jeho!
***
Pred vykonaním trestu smrti sa
sudca pýta odsúdeného, ktorý
sedí na elektrickom kresle:
- Aké máte posledné želanie?
- Pán sudca, nemohli by ste ma
držať za ruku?
***
Príde chlapec celý bledý do
lekárne:
- Máte nejaké prášky proti
bolesti?
- A čo ťa bolí?
- Ešte nič, ale otec práve pozerá
moje vysvedčenie!
***
- Predstav si, minulú nedeľu som
našiel pred kostolom peňaženku
plnú peňazí...
- A odovzdal si ju farárovi?
- Ešte nie... neviem sa rozhodnúť,
či je to diablovo pokušenie, alebo
či Boh vypočul moje prosby.
***
Milan, vieš, čo som zistil? rozpráva Fero.
Že je veľmi nezdravé piť z
cudzieho pohára.
- A prečo, dostal si nejaké
vyrážky?
- Vyrážky nie, ale facku ako
hrom!
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***
- Ako sa volá tvoj pes?
- Egypťan.
- Prečo práve Egypťan?
- Lebo v každej izbe za sebou
nechá pyramídku...
***
- Čím sa zaoberá tvoj brat? vyzvedajú chlapi.
- On je podnikateľ... Podniká
kroky do krčmy a späť.
***
Dá sa u vás platiť kartou?
- Áno.
- A máte mi vydať z guľovej
sedmy?
***
Kapitán sa hnevá na vojaka:
- Opäť ste sa vrátili z
vychádzky opitý, keby ste
nepili už dávno ste mohli byť
povýšený na slobodníka!
- Ale pán kapitán, ja keď si
vypijem, tak sa cítim ako
generál.
***
Viete, aký je to maximálny
paroháč?
- Taký, ktorému aj parohy visia.
***
Žiačik doma hovorí:
- Náš učiteľ ešte vôbec nevidel
koňa.
- A na to si ako prišiel? - pýta
sa ho matka.
- Tak ja som dnes na výtvarnej
výchove nakreslil koňa a on
nevedel, čo to je.
***
Jožko príde domov zo školy a
pýta sa otca:
- Vieš mi podpísať jednotku v
žiackej knižke aj po tme?
***
Viete, ako sa volá zviera,
ktorého sa bojí aj lev?

- No predsa levica.
***
Včera som na zábave spoznal
jednu čerticu, chváli sa kamarát.
- A to ako myslíš? - pýta sa ho
druhý.
- Lebo celá moja výplata išla do
pekla.
***
Manželka kričí na manžela:
- Žiadne peniaze si do
manželstva nepriniesol, veď ty
si nemal pred svadbou vôbec
nič!
- Akoby nie, bráni sa manžel,
veď som mal svätý pokoj.
***
Cez prestávku v škole:
- Naša suseda je už taká stará,
že ona keď chodila do školy, tak
vôbec nemali dejepis.
***
Viete, čo je to zívanie?
- Pre viacerých chlapov je to
jediná možnosť, kedy môžu
otvoriť ústa.
***
Jano je prvý raz u Joža na
návšteve. Sedia v altánku,
popíjajú a zrazu okolo nich
prejde nádherná mladá slečna.
- To je moja dcéra, chváli sa
Jožo.
O chvíľu okolo nich prejde
pekný mladý chlapec.
- To je môj syn, chváli sa zase
Jožo.
Janovi to nedá, pozerá na
škaredého Joža a pýta sa:
- Jožo, priznaj sa, komu si
zadával objednávky?
***
Pomáhaš manželke doma pri
domácich prácach?
- Ale kdeže, ja porobím všetko
sám.
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SLÚŽIŤ INÝM JE ...

TAJNIČKA

Autor: Eleonóra Argalášová

AKORDY AORTA ARNIKA CESTA ČAJKA ČESTNOSŤ DLANE
EMÓCIE
EMPATIA GARANT
ISKRA KAŠKA KOKUS KRÉDO LAKOTA LEKÁR OPORA
OSADA OSIKA OTLAK PATENA
PERKO POETA POKOJ PRAVDA
PRÓZA RODIČIA RODINA ROTOR RYDLO SITNO SKUTOK
SLÁVA SORTA SRDCE STATOR
SÚCIT SUDCA ŠKOLA TERO
TONUS VĎAKA VESLO VIERA
VETRÁK VINŠE VIOLA ZVESŤ
ŽATVA ŽERTVA ŽIARA
Autor: Eleonóra Argalášová
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