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Milí priatelia, vážení čitatelia,
Skončil sa mesiac október, ktorý
je mesiacom úcty k starším. Žiaľ,
tento rok boli značne obmedzené
rôzne akcie, ktoré sa v tomto
období zvyčajne robia po celom
Slovensku, kedy predstavitelia
rôznych subjektov zo samospráv,
či verejnej správy prejavujú viac
pozornosti dôchodcom.
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Vo
mne
však
vždy
práve v tieto dni veľmi
silno rezonuje myšlienka: je toto pravé uctenie si starších osôb?
Ja osobne som presvedčená, že by malo byť samozrejmosťou
vážiť si starších, starať sa o nich, poskytovať dôležité a kvalitné
služby a zabezpečovať im dôstojný a kvalitný život po celý rok.
Musíme však konštatovať, že v tieto dni zažívajú starší opak. Je vážne
ohrozené zdravie a život starších, mnohí zomierajú na vážne ochorenie
Covid v nemocniciach či doma. A mne je z toho veľmi smutno, pretože
mnohí starších strašia, podávajú im rôzne dezinformácie, a aj preto
viacerí podľahli tomuto ochoreniu a budú nám všetkým chýbať. Boli
to naši drahí priatelia, známi, príbuzní. My sa neustále snažíme starších
chrániť, presadzovať ich práva, poskytovať rady, upozorniť na niektoré
riziká a nástrahy, ktoré na starších doliehajú a znepríjemňujú im život.
Tento rok bol aj rokom Svätého Jozefa, ktorý je patrónom chorých,
starých a umierajúcich. Je to skutočne taká zvláštna symbolika, že práve
tento rok bol vyhlásený za rok tohto nášho patróna v nebi. Za koľkých v nebi
orodoval, prosil za zomierajúcich, keby bol na svete, povedali by sme, ale
sme mu dali zabrať, koľko mal práce, veď len na Covid zomreli tisícky ľudí.
Smutno mi je aj z toho, že v poslednej dobe máme na Senior
linke veľa vážnych a ťažkých prípadov, že si viac ubližujeme,
zhoršujú sa vzťahy v rodinách i v spoločnosti. A keď som
na začiatku hovorila o mesiaci úcty k starším, atmosféra v
spoločnosti svedčí o inom, akoby starší boli na konci záujmu.
Je na nás, ako budeme žiť, aké budú naše vzťahy, čo urobime, aby
sme zabránili rastúcim neduhom v spoločnosti. Je na nás, aby sme si
chránili naše práva. Musíme si uvedomiť, že ak budeme rezignovať,
náš život nebude ľahší, bude komplikovanejší a náročnejší. Buďme
sebavedomými občanmi, bráňme seba i iných. Je to ťažké, ale je to na
nás. Človek si má sám seba vážiť a potom aj okolie sa bude na nás inak
pozerať. A to by mala byť nosná myšlienka práve v tento čas, nečakať
úctu len od iných, ale mať úctu sám k sebe. Zamyslime sa nad svojím
životom, uvedomme si svoje prednosti, čo odovzdám iným.
Chcem Vám zaželať, aby ste si z tohto časopisu zobrali informácie,
rady, aby ste sa cítili plnohodnotnými členmi Vašich rodín, spoločnosti.
Aby Váš život, Vaša jeseň života, bola krásna, plná slnka, rôznych farieb,
vyžarujúca pohodu, pokoj a radosť. Snažme sa vidieť život v jasnejších
farbách napriek súčasnej ťažkej situácii.
Samozrejme, my vo Fóre robíme všetko pre to, aby sme napravili to,
čo nefunguje a presadili ochranu dôstojnosti a kvality života v starobe.
					

			
Ľubica Gálisová
prezidentka Fóra pre pomoc starším
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Nebuďme ľahostajní k utrpeniu iných,
ale rozdávajme lásku a pomôžme tým,
ktorí sú na pomoc iných odkázaní
Blížia sa krásne vianočné sviatky, sviatky pokoja,
Lásky a radosti. Tieto sú veľmi dôležité pre nás, pre
všetkých ľudí, sú to sviatky narodenia nášho Pána,
ktorý je Láska, On prišiel na svet, aby nás zachránil,
aby naplnil naše srdcia Jeho Láskou. V tomto článku
chcem písať o láske, ktorá nám v našom živote tak
veľmi chýba a zvlášť v tejto pandemickej dobe.
Žiaľ, keď sa pozrieme okolo seba, vidíme koľko
je vo svete nenávisti, zloby, ľahostajnosti. Pozrime
sa na mnohých starých rodičov, úžasných starčekov
a starenky, ktorí s láskou vychovávali svoje deti, dali
im všetko, čo mohli a vedeli dať a dnes žijú opustení
v anonymite vlastného bytu, či opustení často v už
chátrajúcom dome, ktorý len tak občas príde niekto
navštíviť. Oni neustále čakajú na tých, ktorým dali
veľa lásky a prebdeli pri nich mnohé nocí. Dokázali
si odriecť výhody, nežili svoj život v pohodlí, dávali
všetko tým, ktorých nesmierne milovali. Dnes tak
veľmi túžobne očakávajú, že sa objavia, zaklopú na
ich dvere. Často sa toho až do konca svojho života
nedočkajú. Držia v rukách ruženec a vysielajú do
neba prosby za tých, ktorí na nich napriek všetkému
zabúdajú. Oni však veria v lásku, dávajú lásku,
veria v dobro. Často povedia, ja nič nepotrebujem,
len nech moje deti, moje vnúčatká žijú v pokoji,
láske a dostanú úžasné dary, nech prežijú svoj život
v šťastí.
Pravou príčinou toľkej zloby je naša ľahostajnosť,
sebeckosť. Súčasný stav spoločnosti je znakom
rozvrátených rodín, čo je dôsledkom nelásky,
postoja k iným, ale aj k prírode, k veciam, ktoré nás
obklopujú, ktoré využívame pre svoje pohodlie. Je
to následok povýšenosti a našej pýchy.
Mňa v poslednej dobe však veľmi znepokojuje
situácia a postavenie starších. Rastúce násilie,
brutalita, arogancia a veľká agresivita. Musím sa
nad týmto zamýšľať práve v tejto dobe, kedy by
sme mali byť k sebe milší a mali by sme mať viac
empatie, lásky, porozumenia k tým, ktorí sú najviac
zraniteľní. A to sú naši rodičia, starí rodičia.
My sa práve v týchto dňoch stretávame s tým,
2

že starší viac pociťujú samotu, ale veľmi ťažko
prežívajú, keď sú deti, ale okolie k nim bezohľadní,
doslova suroví a arogantní. Priznám sa, neviem to
pochopiť, čo sa s nami ľuďmi deje. Denno denne
máme veľmi smutné telefonáty, v ktorých ľudia
plačú a doslova prosia o pomoc, sú bezradní a
nešťastní. Vyslovene ma šokuje, koľko ľahostajnosti
a nevšímavosti je v ľuďoch a akí dokážu byť mnohí
doslova agresívni k starým, chorým ľuďom, ktorí sú
pre nich často len zdrojom obohatenia sa a získania
ich dôchodku alebo majetku. A nie je to, žiaľ, len u
cudzích, ale deje sa to v rodine a mnohí sa správajú
hrubo k svojim rodičom a starým rodičom. S týmto
sa stretávame takmer denne na našej Senior linke,
sú to tak otrasné príbehy, že my, ktorí ich počúvame
a snažíme sa týmto ľuďom pomôcť, máme čo
robiť, aby sme to strávili, aby sme nerezignovali na
túto náročnú a skutočne ťažkú prácu, ale zároveň
aj prácu, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá pomáha
mnohým zmeniť ich život. Priznám sa, nechápem
ako sa môže vlastné dieťa, ten najbližší, správať k
ľuďom horšie ako k zúrivemu psovi, ktorý ich chce
uhryznúť.
V poslednej dobe sa však táto situácia rapídne
zhoršuje a tie prípady, ktoré dostávame, ale aj o
ktorých počujeme, prekračujú už všetky medze
a zastavuje sa rozum normálneho človeka, kde
sa berie toľko zloby a ľahostajnosti v nás, koľko
nevšímavosti, ako ľudia okolo nás žijú, ako trpia a
ako im je veľmi ubližované.
V tieto dni som prežila doslova šok a som skutočne
zvyknutá na veľmi ťažké situácie a problémy, ktoré
nám starší rozprávajú, ako žijú, aké veľmi ťažké sú
ich životné osudy. Lenže tento prípad predčil všetko
a neviem sa s tým už niekoľko dní vyrovnať a pýtam
sa: „Sme vôbec ľudia, ktorí si hovoria, že sme tie
najdokonalejšie tvory, ktoré vedia rozmýšľať a robiť
tie najdokonalejšie skutky a rozhodnutia?“
Dojal ma prípad jednej starej pani, ktorá zažila
doslova peklo od vlastného syna a vôbec sa nedá
povedať, že je to konanie najdokonalejšieho tvora
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tvorstva, konanie človeka, ktorý vie rozmýšľať. Ide
o konanie jedného syna voči vlastnej matke. Keď
si pomyslím, ako sa zachoval voči nej, mám husiu
kožu a je mi nevoľno.
Skúste sa len trochu vžiť do situácie tejto starej
ženy...

Táto pani žila vo svojom dome, po čase sa k nej
prisťahoval syn, že jej bude pomáhať a starať sa
o ňu. Postupne však prepadol silnej závislosti od
alkoholu. Prestal robiť, však na čo, jeho mama mala
dôchodok, ktorý mohol využívať na svoje živobytie
i alkohol. Nedával jej žiadne peniaze, ani na stravu,
na lieky, zanedbával starostlivosť o ňu. Starká bola
hladná a chodila po susedoch a známych a doslova
žobrala jedlo, bola zanedbaná, lebo nemala prístup
ani k hygiene. Syn miesto toho, aby sa o ňu staral,
tak s ňou zle zaobchádzal a dochádzalo tam k
psychickému i fyzickému násiliu, údajne ju často
bil. Riešila to aj samospráva, starká však nechcela
odísť do sociálneho zariadenia, veď prečo by aj išla,
ona má predsa svoj dom, kde môže bývať. Hovorí
sa a potvrdzujú to i odborníci, že ak dochádza k
domácemu násiliu, neočakávajte zlepšenie, aj keď
vám agresor bude sľubovať, že už nikdy k takému
konaniu nepríde. Vždy to treba hlásiť a urobiť
nápravu. Pretože ten agresor nespôsobuje problém
len týranej osobe, ale škodí tým i sebe. Susedia a
okolie občas starkej dávali jedlo, ale žiadnym iným
spôsobom jej nepomohli. Starká, samozrejme, mala
stále menej sily, chradla, registrovali aj ľudia v
okolí. Syn potreboval stále viac peňazí, veď alkohol
nie je lacný a bolo treba aj jesť. Násilím vymáhal
od svojej mamky peniaze. Keď videl, že mu nijaké
nedáva, že už nedonesie jedlo ani od susedov,
zavrel ju do pivnice, kde nebola voda, svetlo,
nemala žiadne spojenie s okolím a kde s ňou hrozne

zaobchádzal, kopal ju a fyzicky týral. Po určitej
dobe to okoliu bolo divné, pretože ju dlho nevideli
a nevedeli, čo je s ňou. Ohlásili to polícii, ktorej
sa naskytol hrôzostrašný pohľad. Starká ležala na
zemi, ešte žila a celá, aj na tvári bola dohryzená od
potkanov. Previezli ju do nemocnice, ale život jej už
nedokázali zachrániť, pretože hneď na to zomrela.
A tu mi nedá, aby som sa nespýtala:
Kde ste boli všetci, všetci tí, ktorí ste o tejto
situácii vedeli?
Kde bola samospráva, ktorá túto oblasť
starostlivosti o občanov má vo svojich kompetenciách
a ktorá napriek tomu, že vedeli o veľmi vážnych
problémoch v tejto rodine, dokonca vedeli, že
dochádza k týraniu a násiliu, nič neurobili. Pýtam
sa, stačilo to, že ju chceli umiestniť v zariadení, ale
keďže tam starká nechcela ísť, neurobili nič viac,
tým sa záujem o ich občianku skončil. Čo urobili
so synom, o ktorom vedeli, že pije, že jej berie
dôchodok, že starká je hladná, že nemá starostlivosť,
že nemá hygienu ani lieky.
Pýtam sa, kde boli susedia, ktorí videli, v akom
stave ich suseda je, prečo to nehlásili polícii, prečo
sa všetci na okolí ľahostajne prizerali, že starká
žobre, je zničená, že prežíva doslova peklo na zemi
a že im pred očami zomiera. Viete si predstaviť,
ako musela trpieť, aká strašná bola jej smrť, keď
ju zaživa dohrýzli potkany??? Prečo tam neurobili
kontroly, ako starká žije, nezaujímali sa, aké má
podmienky dennodenného života. To sa musí stať
tragédia, aby sme sa my, ľudia, zobudili a všimli si,
že niekto zomiera? Ako bude s týmto vedomím žiť
jej syn, ktorý vlastne zapríčinil smrť svojej matky,
ktorá ho priviedla na svet, to už je na ňom. To sa my
už nedozvieme. Kde je jeho trest?
Robím túto prácu dlho a mali sme niekoľko
skutočne mimoriadne ťažkých príbehov a veľa z
nich sa nám podarilo vyriešiť, ale toto je už skutočne
moc a som nahnevaná na všetkých, ktorí dokážu byť
ľahostajní k životu a k postaveniu staršieho človeka.
Žiaľ, musím povedať, že v tejto pandemickej dobe
násilie hlavne v rodinách skutočne rastie. A v
žiadnom prípade ja osobne neviem prepáčiť ľuďom,
že to neriešili, neohlásili polícii a ak to aj nahlásili,
tak prečo v tomto prípade kompetentní nekonali.
Žiaľ, pri tejto príležitosti musím povedať, že sa aj
v iných prípadoch stretávame s tým, že samospráva
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nekoná! Dokonca sme sa stretli s tým, keď sme
poslali podnet na riešenie problému, ktorý spadal
do kompetencie samosprávy, tak nám pracovníčka
sociálneho odboru povedala, že čo ona s tým má
robiť, veď sa klientka obrátila na nás, na Fórum pre
pomoc starším, tak to máme riešiť my. Až keď sme
jej vysvetlili, že oni sú tí, ktorí majú kompetencie
a povinnosť to riešiť, až potom sa začali prípadom
zaoberať. Ale opätovne nám pracovníčka volala s
výčitkami, že oni museli tú domácnosť navštíviť,
robiť tam šetrenie. Čo nás však zarazilo ešte viac,
keď nám zavolala pani s plačom, aby sme už viac
nežiadali o pomoc ich úrad, lebo jej spôsobili ešte
väčšie problémy. Syn, ktorý svoju matku týral, sa
k nej po kontrole z úradu začal ešte horšie správať.
Jeho pohnútkou bola túžba získať dom, tak robil
nátlaky na mamu a spôsoboval jej vážne problémy,
bol arogantný, vulgárny a brutálne sa k nej správal.
Takéto prípady sú pre nás skutočne veľmi smutné
a často máme pocit bezmocnosti, hnevu, ale aj nás
to motivuje k tomu, aby sme hľadali riešenia, aby
sme pracovali na legislatívnych návrhoch a tieto
prípady aj prezentovali ako vážne.
Ale, aby som bola spravodlivá, musím povedať,
že nie všetci a na rôznych úradoch sú ľahostajní.
Môžem použiť príklad, ktorý sa nám práve s
pomocou mestskej polície, ale i so samosprávou,
podarilo vyriešiť.
Dochádzalo k zlému zaobchádzaniu dcéry s
matkou a s jej chorou sestrou, ktorá mala psychické
postihnutie. Táto dcéra bývala v byte, ktorého
vlastníkom bola je mamka. Nemala tam trvalý pobyt,
ale privlastnila si jednu izbu, ktorú si zamykala, a
popri tom využívala celý byt. Jej mamka bývala
iba v kuchyni, nemala žiadne súkromie, nemohla
používať ani hygienické zariadenie, svojej chorej
sestre zobrala bankomatovú kartu, kde dostávala
invalidný dôchodok a ešte aj ju štvala voči matke,
ktorú chcela vyhodiť z bytu, peniaze kradla aj mame,
brala im jedlo a rozbíjala a ničila všetko v byte, bola
veľmi agresívna a vulgárna. Policajtka nás poprosila
o riešenie. Zabezpečili sme osobné šetrenie spolu s
mestskou políciou a mestským úradom. Podarilo sa
nám spoločne dosiahnuť, že neprispôsobivá dcéra
bola vykázaná z bytu a dostala zákaz priblíženia
sa. Samospráva aj s políciou im potom nakúpili,
zabezpečili chladničku a potrebné vybavenie a
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pomohli tejto staršej pani a jej postihnutej dcére
dôstojne žiť. Napriek tomu, že tam bol problém
u štátnej polície, spoločne sa podarilo celý prípad
vyriešiť.
Vzhľadom k tomu, že máme skutočne veľmi
veľa ťažkých situácií a vidíme okolo seba veľmi
veľa ľahostajnosti, predsa si myslím, že my, ľudia,
môžeme ovplyvniť tento zlý stav a zmeniť náš
život. My sme tvorcami zmyslu života. Ak sme
milí k ľuďom, potom ani oni nemajú dôvod sa k
nám správať arogantne. Milým slovom a úsmevom
vieme odzbrojiť aj toho najväčšieho nepriateľa.
Ak si ľudí vážime, tak majú väčšiu úctu a lásku
k nám. Sú ľudia, pri ktorých nám je dobre, cítime
pokoj, hovoríme, to je dobrý človek. A myslím
si, že aj ľahostajnosť môžeme z nášho života
odstrániť, ak si skúsime viac všímať ľudí, ako žijú,
ak skúsime mať viac súcitu, ak sa zamyslíme nad
sebou, nad životom, nad utrpením druhých a nielen
v tomto predvianočnom čase, ale vždy. Možno
svojím postojom zabránime takýmto katastrofám
a zachránime niekomu život. Nedopusťme, aby sa
takýto prípad ešte niekedy niekde opakoval.
Môžete zavolať na našu linku, môžete zavolať aj s
tým, že si prajete zostať v anonymite, my Vaše meno
nebudeme zverejňovať, nikto sa ďalej nedozvie, od
koho sme podnet prijali. Nielen že tak ochránime
Vašu osobnosť, ale pomôžeme aj týraným seniorom.
Len Vás prosím: nebuďte ľahostajní! Majme viac
lásky a prejavme ju aj druhým, aj náš život bude
krajší.
Každý človek je jedinečný, každý je v niečom
úžasný a neopakovateľný. Každý sme dostali dary,
ktoré máme zveľaďovať a rozširovať a máme ich
používať v prospech iných.
Láska nie je utópia, len ju treba vedieť
prijímať a rozdávať. Otvorme si srdcia, aby sa
Láska narodila v našich srdciach.
Skúsme sa na tieto krásne sviatky pripraviť,
otvoriť svoje srdcia pre Lásku a rozdávajme
ju iným. Nebuďme smutní, nevšímaví, aj keď
je to teraz ťažké, radujme sa z toho, že sa nám
narodil Spasiteľ, ktorý nás miluje a ktorý je pri
nás a skúsme rozdávať Lásku okolo seba, svojim
blízkym, ukážme im, že vieme milovať, odpúšťať
a žiť s Bohom, ktorý je Láskou.
Ľubica Gálisová
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Pani poslankyňa NR SR PaedDr. Mária Šofranko
naďalej pomáha starším
ako aj Fóru pre pomoc starším
Veľmi nás teší, že sa nám podarilo pre spoluprácu získať vynikajúceho a krásneho človeka nielen
vzhľadom, ale s krásnym a dobrým srdiečkom. Ona
je veľmi akčná a čo si na nej veľmi cením, že dodrží
slovo, ktoré dá. Naozaj je potom veľmi na pomoci a
tvrdo pracuje na konkrétnych akciách.
Dňa 29.10.2021 sme boli spoločne vo vysielaní
Rádia Lumen a hovorili sme nielen o úcte k starším, ale aj o problémoch a spoločných plánoch ako
starším pomôcť, ako chrániť ich práva. Je úžasné,
že má veľmi dobrý vzťah k starším, že chápe ich
problémy a potreby. Zo svojej pozície sa snaží robiť konkrétne kroky a presadzuje prijatie nových
zákonov, na ktorých spolu pracujeme. Počúva to, čo
je problém v praxi a nie z nejakých rozhovorov pri
stole. Prekvapila ma už niekoľkokrát jej záujmom
a ochotou ísť so mnou napríklad na rokovanie na
Ministerstvo vnútra SR, ktoré má potom, pochopiteľne, vyššiu váhu, keď je vidieť, že máme podporu
poslancov NR SR. A ešte bolo milým prekvapením,
keď som zistila, že vo svojej kancelárii má naše
motto: „Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti Poslankyňa NR SR PaedDr. Mária Šofranko
úctu a lásku od mladých“. Myslím si, že ani nie je
mi, ale aj so zapojením mladých do pomoci starším
náhoda toto motto, pretože pani Mária je bývalou
a výchove a vedeniu mladej generácie k úcte, poučiteľkou, kultúrničkou a naša spolupráca sa bude
chopeniu a spolupráci týchto dvoch generácií.
niesť v znamení práce so staršími. A nielen so staršíĽubica Gálisová

S pani poslankyňou NR SR PaedDr. Máriou
Šofranko sme sa spojili v rámci vysielania Rádia
Lumen telefonicky, hovorili sme hlavne o vzťahu
detí k rodičom, o úcte a láske a o spolupráci
generácií, na čom máme záujem aj v rámci rôznych
projektov spolupracovať. Táto naša vzájomná
spolupráca je veľmi dôležitá, nakoľko je prospešná
pre obe generácie, ktoré sú si navzájom prínosom
a navzájom si môžu odovzdávať veľa skúseností a
zručností. Týmto môžeme prispieť ku krajšiemu a
lepšiemu životu celej spoločnosti.
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Mária Šofranko
29. mája 2021 na svojom FB uviedla:
ÚCTA DETÍ K RODIČOM
Staroba sa v mnohom zvykne prirovnávať aj k
detstvu. Tak ako sa rodičia starali o naše potreby,
keď sme boli deťmi, v starobe túto pomoc potrebujú
oni od nás. Práve v starobe našich rodičov máme
najväčšiu príležitosť vynahradiť im lásku,
starostlivosť a obetu, ktoré oni preukazovali nám.
Prijala som pozvanie do relácie Rádia Lumen, ÚV
hovor špeciál. Tentokrát to bolo len cez telefonické
spojenie. Rozprávali sme sa s prezidentkou Fóra
pre pomoc starším, pani Ľubicou Galisovou a
redaktorkou Adrianou Borgulovou o úcte a láske
detí k rodičom a naopak, o citových potrebách, o
vďačnosti a cti k rodičom, ale aj o menej príjemnej
téme, a to o konfliktoch v rodinách.
Ďakujem za veľmi príjemný rozhovor.

Mária Šofranko
29. októbra 2021 o relácii v Rádiu Lumen napísala:
Absolvovala som zaujímavú diskusiu v Rádiu
Lumen aj s pani Ľubicou Gálisovou, prezidentkou
Fóra pre pomoc starším.
Hovorili sme o nezastupiteľnej úlohe seniorov
v spoločnosti, o sociálnych témach, o návšteve
Svätého otca na Slovensku, ale aj o podpore rodiny,
úcte, láske k človeku a životu. Bola to debata slušná,
ľudská a priateľská. Ďakujem.

Pani poslankyňa NR SR PaedDr. Mária Šofranko
bola veľmi aktívna aj pri odovzdávaní výrobkov
spoločnosti Henkel Slovensko, ktoré osobne
roznášala starším po celom spišskom regióne.
AJ STARŠÍ NA SPIŠI DOSTALI DEZINFEKČNÉ
PROSTRIEDKY
Smižany, Jamník, Spišský Hrušov...
Postupne sme navštívili tieto spišské obce, ich
zástupcovia si od nás prevzali hygienické gély, ktoré
pomôžu najzraniteľnejším skupinám ako prevencia
v boji proti koronavírusu. Nielen očkovanie, ale aj
prevencia či dodržiavanie hygienických opatrení sú
v dnešnej dobe mimoriadne dôležité.
Klub dôchodcov Lipa v Spišskej Novej Vsi združuje
vyše 150 aktívnych seniorov. Navštívili sme ich
spolu s prednostkou okresného úradu Máriou
Dudžákovou a obe máme zo stretnutia veľmi dobré
pocity.
Dozvedeli sme sa o náplni klubu Lipa, ukázali nám
6
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svoje dve kroniky, v ktorých sú zaznamenané ich
činnosti – organizujú plesy, fašiangy, výlety do
prírody a mnoho ďalších akcií. Proste: dobrá partia
dôchodcov, ktorá sa rada stretáva.
Samozrejme, reč bola aj o korone. Osobne ma
potešilo, že všetci títo seniori sú zaočkovaní. My
sme im sponzorsky odovzdali hygienické gély
od spoločnosti Henkel Slovensko, ktoré onedlho
dostanú ako súčasť mikulášskych balíčkov. Všetky
kluby dôchodcov veľmi ďakujú.

Stretnutie s poslankyňou európskeho
parlamentu pani Mgr. Miriam Lexmann
Dňa 22.9.2021 ma prijala vo svojej bratislavskej
kancelárii pani poslankyňa európskeho parlamentu
Mgr. Miriam Lexmann. Bolo to úžasné a milé
stretnutie a úprimne ďakujem za túto možnosť a
čas, ktorý si našla, aby sme v priateľskom duchu
hovorili o ťažkých témach a o živote starších na
Slovensku a tiež aj o problémoch a nedostatočnej
podpore organizácií, ktoré sa témou seniorov tu na
Slovensku zaoberajú.

Predstavila som jej našu prácu, ktorú realizujeme
na ochranu starších a ich práv. Informovala som
ju aj o prevádzke našej Senior linky, o tom, ako
fungujeme a s akými problémami sa stretávame.
Hovorili sme hlavne o postavení starších na
Slovensku, o tom, že je dôležité, aby sa tento
problém riešil aj na európskej úrovni, nakoľko sa

postavenie starších zhoršuje aj následkom súčasnej
pandemickej krízy, ktorá má najväčší dopad práve
na staršiu generáciu a ktorá odkryla veľa vážnych
problémov v starostlivosti, v chýbajúcich službách,
aj v zhoršenom vplyve na ich fyzické a duševné
zdravie. Preberali sme aj výsledky prieskumu,
ktorý realizovalo Fórum pre pomoc starším a v
ktorom sme definovali vážne problémy a potreby
starších. Pomenovali sme rôzne formy zneužívania,
značný nárast prípadov
páchania domáceho
násilia, ale aj zlého zaobchádzania v zariadeniach,
príčiny tohto vážneho problému, ale i navrhované
riešenia. Hovorili sme aj o tom, že Slovensko patrí
k najrýchlejšie starnúcim spoločnostiam v Európe
a je potrebné, aby sa aj v rámci Európskej komisie
venovala tejto problematike väčšia pozornosť a
podporili aktivity na zlepšenie kvality a dôstojnosti
života starších. Predstavila som jej naše pripravené
návrhy, prípravu Charty na ochranu práv starších a
prijatie viacerých dôležitých zákonov.
Priznám sa, bolo to mimoriadne príjemné,
konštruktívne a priateľské stretnutie a dohodli sme
sa, že nebude posledné a v tejto oblasti budeme
spolupracovať. Pani Lexmann má skutočne veľmi
milo prekvapila, vysoko si cením jej pozitívny
postoj k starším a aj záujem riešiť veci na pôde
Európskeho parlamentu. Ja sa na túto prácu skutočne
veľmi teším.
Ľubica Gálisová
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VYTVORME PROSTREDIE PRE AKTÍVNE A DÔSTOJNÉ STARNUTIE SENIOROV
– vyjadrenie pani Mgr. Miriam Lexmann
Populácia starne a podiel starších obyvateľov v
spoločnosti každý rok narastá. Otázka, ako sa s témou starnutia vysporiadať, je výzvou pre celú Európsku úniu. Je nevyhnutné prijať a nastaviť stratégie tak, aby seniori starli dôstojne, aktívne a bez
diskriminácie. Aj preto som podporila manifest k
starnutiu v Európskej únii. Iniciovala ho Age platform, s ktorou spolupracujem, a ktorá už 20 rokov
zastupuje záujmy seniorov naprieč EÚ. Cieľom manifestu je vytvoriť medzigeneračnú solidaritu, kde
majú v spoločnosti všetci aktívnu úlohu, rovnaké
práva a príležitosti vo všetkých fázach života.
V oblasti podpory seniorov podnikám kroky aj
na Slovensku. Jedným z nich bolo stretnutie s prezidentkou Fóra pre pomoc starším, pani Ľubicou Gálisovou. Toto občianske združenie aktívne pomáha
seniorom a zároveň je členom medzinárodných sietí
zaoberajúcich sa problematikou starších.
Neoceniteľné sú služby ich bezplatnej poradne,
ako aj Senior linky, ktorá je denne využívaná.

mi rôznych podvodov alebo im nemá kto poskytnúť
právnu pomoc a niekedy len obyčajnú radu. Naša
pozornosť je dôležitá. Je potrebná zmena zákonov,
účinné nastavenie systémov práce a poskytovanie
pomoci a ochrany tejto skupiny. Starší ľudia musia
byť našou súčasťou, nie záťažou.

Problémy, s ktorými sa seniori na linku obracajú,
S prezidentkou Fóra pre pomoc starším sme homa iba utvrdzujú v tom, že ako spoločnosť musíme vorili o viacerých možnostiach našej ďalšej spoluv tejto téme spraviť ešte veľa.
práce. Samozrejme, budem Vás o nich informovať.
Porozumenie medzi generáciami je základ. MysliSeniori sa cítia diskriminovaní, často sú obeťa- me na to.

Starnutie je jedným z najťažších období
v živote človeka
,,Budúcnosť patrí starším ľuďom. Nemyslí sa
tým len kúsok stále väčšieho priestoru, ktorý okupujú na tejto spustošenej zemi, ani to nie je otázka štatistických a neosobných údajov. Starí ľudia
sú zdravými nositeľmi hodnôt, ktoré sa strácajú.
Sú vlastníkmi múdrosti, ktorú zúfalo potrebujeme.
Bolo by načase, aby sme prestali hovoriť o starobe
len v zmysle sociálnych nákladov.“ (Pronzato, A.)

historických obdobiach a kultúrach odlišný. V súčasnosti sa často stretávame s prejavmi necitlivosti
a hrubosti voči starým ľuďom. Pohľad na starého
človeka niekedy pripomína tento príbeh:
,,Starý otec bol veľmi starý a triasol sa, takže
pri jedení často vylial polievku na obrus. Synovi
a neveste sa to nepáčilo, preto sa rozhodli, že ho
posadia za druhý stôl do kúta. Tam sedával sám,
zarmútený a trápil sa. Raz mu pri jedení vypadla
Starnutie je jedným z najťažších období v živote miska z rúk a rozbila sa. Nevesta ho pokarhala a
človeka. Prístup k starým ľuďom bol v jednotlivých dala mu drevenú misku, aby ju nerozbil. Po istom
8
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čase začal ukladať ich malý syn tenké latky ku
sebe a otec sa ho pýta, čo robí. Odpoveď malého
chlapca znela: „Robím malý hrniec, z ktorého
budete s mamou jesť, keď budete starí.” Rodičia
sa pozreli na seba a priviedli starého otca naspäť
k spoločnému stolu. Už ho nekarhali, ani keď
trochu rozlial.”

Charakteristiky staroby sú rôznorodé. Jedni ju
charakterizujú ako múdrosť, ktorú starý človek čerpá zo svojich vedomostí a životných skúseností, iní
ako súbor ťažkostí, ktoré prináša zmena fyzického a
psychického stavu. Mladá generácia je často ovplyvnená mýtami a predsudkami voči starým ľuďom, aj
keď nemajú žiadne vedomosti o starobe a o živote v
tejto etape života. Dnešní mladí ľudia neuvažujú o
tom, že aj oni raz budú starí a ako sa oni teraz správajú voči starým ľuďom, tak sa môže tiež voči nim
niekto správať. Odpoveď na otázku ,,Prečo starneme?” nie je jednoduchá. Pre starnutie organizmu
existuje celá rada teórií, ktoré na určitom podklade
objasňujú jeho dôvody. Teórie o príčinách starnutia
sú vysvetľované a chápané z pohľadu biologických
zmien, sociálnych a psychologických vplyvov.
Staroba je spájaná s úbytkom telesných i duševných schopností, so stratou vlastnej sebestačnosti a
nutnou závislosťou na pomoci okolia, rodiny či zariadení. Pritom oproti názoru, že starnutie vedie k
zníženiu výkonnosti stojí fakt, že skúsenosť starého
človeka môže výrazne kompenzovať určité úbytky
schopností. Starí ľudia svojou prítomnosťou v spoločnosti pripomínajú mladým nevyhnutný proces
starnutia, že i mladí nebudú raz aktívni.
Európska populácia starne. Početné zastúpenie
starších ľudí v populácii patrí k najzávažnejším de-

mografickým charakteristikám súčasnej spoločnosti
a začína sa prejavovať svojimi dôsledkami i v našich podmienkach. Pokles počtu detí a rast počtu
starších ľudí je pre ľudstvo nový fenomén, ktorý je
spojený s celým radom závažných sociálnych, psychologických a ekonomických následkov, ktoré významne ovplyvňujú život jednotlivcov ako i celej
spoločnosti.
Vzťah mladý človek a senior je veľmi zložitý.
Starí ľudia potrebujú mladých a mladí potrebujú
starých, ale tradičné formy, v ktorých sa tieto
potreby uspokojovali sú narušené. Starí ľudia tým
trpia viac, pretože zostávajú sami. Keď mladý
človek vidí seniorov vo svojom okolí, pripadajú mu
starí ako Matuzalem. Vzťahy v rodine sú kľúčovým
činiteľom osobnostného vývinu, ovplyvňujú
správanie i emocionalitu dospievajúcich. Oslabené
rodinné prostredie, konflikty, či nedostatočná
väzba medzi rodičmi a deťmi potom môže viesť k
problémovému správaniu mládeže. Význam rodiny
nestráca v žiadnom veku na dôležitosti. Je známym
a overeným faktom, že starému človeku sa žije
najlepšie doma. Vo svojom prostredí, obklopený
rodinou a blízkymi ľuďmi. Toto prostredie má
blahodarný vplyv na duševné i telesné zdravie
starého človeka. Pokojné a vyrovnané domáce
prostredie vytvára seniorom ideálne prostredie na

prežitie posledných rokov života. Význam rodiny
a domova je nenahraditeľný. Žiadne sociálne
zariadenia a sociálne služby nedokážu plnohodnotne
nahradiť starému človeku domov a rodinu. A to ani
pri tej najväčšej a najúprimnejšej snahe a záujme.
9
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To je skôr výzva pre rodiny a deti starých ľudí, aby
na to nezabúdali.
Tradičný spôsob života v rodinách sa v posledných rokoch zmenil. Bývalo bežné, že rodiny žili
a bývali pohromade. Tento model fungoval viac na
vidieku ako v mestách. Na dedinách nebývalo výnimkou, že v jednom dome žili deti, rodičia a starí
rodičia pod jednou strechou. Tento model bývania,
samozrejme, prinášal svoje problémy a rozdielne
generačné pohľady. Napriek tomu prinášal i viaceré výhody. Rodiny žili spolu a pomáhali si. Boli si
navzájom denno-denne prirodzenou oporou a zázemím. Nikto nemal pocit osamelosti. Každý cítil
domáce zázemie a blízkosť rodinných príslušníkov.
Domovy dôchodcov a ostatné zariadenia pre seniorov, ako ich poznáme dnes, neexistovali. Starostlivosť a pomoc sa odohrávala v rodinnom prostredí.
Doba sa zmenila. Vývoj zmenil tieto rokmi vytvorené modely a vzťahy. Rozvoj spoločnosti a rastúca
životná úroveň priniesla nový pohľad a novú realitu
do života rodín. Mladí ľudia odchádzajú z domu,
osamostatňujú sa. Záujmy a priority sa menia. Nezostáva čas a priestor na starostlivosť o starých ľudí.
Tradičný model spolužitia rodiny takmer zanikol.
Veľmi zriedkavo sa stretneme dnes s rodinou, kde
žije viac generácií spolu. Starý človek stratil svo-

je prirodzené zázemie. Zmena života znamenala
stratu solidarity so starým človekom. Starý človek
potrebuje s pribúdajúcim vekom stále viac pomoci a pozornosti. Starý človek sa stále viac dostáva
do izolácie. Hlavne po strate životného partnera sa
pocit osamelosti stupňuje. Veľakrát sa nemá kto o
starého človeka postarať. Nastupuje štát, samospráva a sociálne služby. Tie majú za úlohu postarať sa
o starého človeka. Zabezpečiť mu ošetrovateľské a
opatrovateľské služby a starostlivosť. Opatrovateľskú službu v domácom prostredí, sociálne poradenstvo, denné stacionáre. Pokiaľ to nestačí, nasleduje
snaha o umiestnenie seniora v domove dôchodcov
alebo v zariadeniach DSS.
Podmienky sa zmenili, ale nezmenila sa prirodzená potreba starého človeka žiť pokojným a spokojným životom vo svojom domove so svojou rodinou. Pokiaľ je to možné, nie je pre starého človeka
žiadne lepšie riešenie. Vyžaduje si to pochopenie
a obetavosť rodiny. Ochotu pomáhať a starať sa o
svojho otca alebo matku vôbec nie je jednoduché a
nie je to ani ľahké poslanie. Stále platí pravidlo: tak
ako sa my chováme k svojim rodičom, tak sa budú
chovať naše deti k nám.
Mgr. Iveta Čereyová

Na Senior linke počúvame vážne prípady...
Roky už hovoríme o problémoch páchania násilia a týrania starších. Pomáhame im radou, riešime
konkrétne prípady, ktoré nám často vtlačia slzy do
očí. Veľakrát sa podarilo zachrániť život alebo zlepšiť postavenie staršieho človeka, ktorému dokonca
ubližovali jeho najbližší. Neustále sa doslova boríme s problémami i s tým, aby kompetentní vnímali
túto situáciu. Mňa osobne teší, že konečne sa veci
pohli a našli sme porozumenie a záujem pána poslanca
Národnej rady Slovenskej
republiky Ing. Martina Borguľu, ktorého doslova šokovali niektoré ťažké osudy
starkých a osobne sa vložil do
riešenia tejto problematiky.
Nie je to ľahký boj, sme jediná organizácia, ktorá tento
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problém na Slovensku otvorila a konkrétne starším
pomáha aj cez bezplatnú telefonickú Senior linku
0800 172 500.
Ťažšie je to preto, že spoločnosť skôr vníma
problémy detí, žien a dokonca aj LGBTI alebo zvierat. Lenže starší človek sa nevie brániť, dokonca sa
pod vplyvom psychických ťažkostí kráti jeho život.
Aj dnes mi volal 93-ročný pán, ktorý má slabý zrak a
takmer nevidí. Mal dojem, že
slabne a jeho život sa nezadržateľne blíži ku koncu. Tak to
cítil. Vyžiadal si, aby ho prišli
navštíviť jeho priateľ a blízki
príbuzní, ako i kňaz. Počas
návštevy však prišiel zamestnanec zariadenia, ktorý spustil na starkého krik, hrubo mu
nadával a vyhadzoval jeho
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návštevu s tým, že môžu byť len pol hodinu. Riaditeľka zariadenia dodatočne potvrdila, že táto návšteva bola klientovi povolená. Starý pán povedal, že sa
chce rozlúčiť. Nechápem, ako môže takýto človek
pracovať v zariadení pre seniorov, keď nemá ani
základné morálne a ľudské cítenie k človeku, ktorý
potrebuje len trochu úcty a lásky. Keď som s ním
hovorila, slzy mi stekali po tvári. Práve pre takéto
momenty, kým mi dá Pán Boh silu, budem bojovať
za ich práva, za ich dôstojný a kvalitný život. Prosím Pána, aby mi dal silu, zdravie a poslal dobrých
ľudí, ktorí pomôžu presadiť potrebné zákony, aby

obdaril porozumením a empatiou tých, ktorí majú
kompetencie, vplyv a ktorí môžu podporiť aj našu
prácu. Verím, že sa to podarí. Našla som už ochotu u
ľudí, ako napríklad u pána Borguľu, u pani Šofranko a u ďalších, ktorí sú ochotní pomáhať. Nielen
deti, ženy, ale aj ľudia na sklonku života potrebujú
pomoc, radu a ochranu ich práv.
Prosím, pomôžte aj Vy, ak sa inak nedá, tak krátkou modlitbou. Vďaka za všetkých starkých, ktorí
našu pomoc potrebujú.
Ľubica Gálisová

Modlitba odovzdania
sa pod ochranu Svätého Jozefa
Rok 2021 bol vyhlásený Svätým Otcom za rok
Svätého Jozefa. Tento svätý je patrónom dobrej
smrti a zomierajúcich, ale aj chudobných a
chorých. Aj preto uvádzame túto modlitbu, aby
sme sa v tomto roku utiekali viac k nemu a prosili
o jeho pomoc.
Slávny patriarcha, Svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za
otca Svätej rodiny. Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu
ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom.
Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko, na
čom mi záleží, ale zvlášť hodinu mojej smrti. Prijmi
ma preto ako svojho syna/svoju dcéru a ochraňuj ma
od všetkých nástrah zlého. Stoj pri mne v mojich
ťažkostiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej
poslednej hodine pozemského života. Prihovor sa za
mňa u nášho Vykupiteľa a Preblahoslavenej Panny,
aby som dosiahol/dosiahla všetky potrebné milosti pre
časné i večné blaho. Utiekam sa pod tvoju ochranu a
chcem kráčať po ceste k dokonalosti. Amen.
Ježiš, Mária, Jozef! Vám zverujem svoje srdce i svoju dušu.
Ježiš, Mária, Jozef! Stojte pri mne v poslednej chvíli môjho života.
Ježiš, Mária, Jozef! Vo vašej prítomnosti pokojne odídem zo sveta.
Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Božského Srdca, oroduj za nás!
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O práci Senior linky sa pochvalne vyjadril
pán minister Krajniak
aj pán poslanec Borguľa
Bc. Milan Krajniak
24. augusta 2021
TOTO ČÍSLO MÔŽE SENIOROM ZACHRÁNIŤ ŽIVOT: 0800 172 500

Po korone som mal dnes tú česť po dlhšom čase privítať na ministerstve zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.
V prvej časti sme sa zaoberali Národným programom aktívneho
starnutia na roky 2021 - 2030. Chcem sa poďakovať všetkým seniorským a ďalším organizáciám, ktoré sa na jeho vypracovaní podieľali. Ešte aj dnes sme priamo na rokovaní dostali nekoľko podnetov a
pripomienok, s ktorými sme celý dokument schválili. Jedna pikoška:
za hlasovali všetci okrem zástupcu ministerstva financií. Viem po- Minister práce, sociálnych vecí
chopiť ich argumenty, že schválený program prinesie pre štát vyššie a rodiny Bc. Milan Krajniak
výdavky. Ale z môjho pohľadu to budú dobre využité peniaze - veď
pôjdu na zlepšenie situácie dôchodcov.
Na rokovaní sme sa zaoberali aj smutnejšími záležitosťami. takými sú vždy prípady, keď sa pácha násilie na senioroch. Nebudem tu vymenovávať konkrétne prípady, radšej sem dám toto dôležité číslo:
0800 172 500
Je určené všetkým seniorom: ak hľadáte niekoho, na koho sa môžete dôverne obrátiť so svojimi problémami, zavolajte práve na 0800 172 500. Môžu vám tam doslova zachrániť život.
Prosím, nazdieľajte tento príspevok, aby sa dostal ku všetkými seniorom, vďaka.
Ing. Martin Borguľa
7. október 2021

Poslanec NR SR Ing. Martin Borguľa
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„Cti si otca i matku týranie starších osôb vo svojom
okolí, nezatvárajte pred tým oči a pomôžte. Ďakujem
svoju, aby si dlho žil a aby sa ti dobre vodilo na zemi.
Kto by zbil tvojho otca alebo matku, nech prepadne smrti.“
Dovoľte, aby som známy citát z Biblie poupravil na:
„Kto by zbil svojho otca alebo matku ...“ Viem, znie to
desivo, ale štatistiky SENIOR LINKY hovoria jasnou
rečou. Deje sa to a prípadov fyzického a psychického tý-
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rania na senioroch neustále pribúda. Len za prvých šesť mesiacov roku 2021 prekročilo množstvo hovorov
s prosbami o pomoc počet za celý minulý rok.
Dôvody násilia sú viac menej vždy rovnaké - snaha získať od starkých financie, majetky. Seniori sa
veľmi často boja a nechcú o tom hovoriť. Ešte vážnejší problém je, že veľakrát nenachádzajú pomoc ani
tam, kde by ju očakávali. Ticho trpia. Mnohé prípady končia smrťou.
Snažím sa v tejto problematike robiť všetko, čo mi moje kompetencie dovolia. A verím, že sa nám postupne podarí zmeniť aj legislatívu, aby sa takéto prípady nediali.
Rád by som touto cestou poďakoval pani Ľubici Gálisovej, prezidentke Fóra pre pomoc starším, za jej
neúnavnú prácu v tejto problematike, pomohla a zachránila už množstvo ľudských životov. Taktiež by som
sa rád obrátil na vás, milí priatelia. Nebuďme k svojmu okoliu ľahostajní. Pokiaľ máte podozrenie na.
Ing. Martin Borguľa
20. október 2021
ZDRUŽENIA, KTORÉ POMÁHAJÚ TÝM NAJZRANITEĽNEJŠÍM A ČASTO SUPLUJÚ ŠTÁT,
SI ZASLÚŽIA VÄČŠIU PODPORU OD MINISTERSTIEV
Jedným z nich je aj Fórum pre pomoc starším, ktoré už roky pomáha týraným seniorom na Slovensku,
no nemá dostatok finančných prostriedkov na normálne fungovanie. V rámci dotácii mu tento rok neboli
poskytnuté relevantné prostriedky, čo ma mrzí. Za nesmierne záslužnú prácu sa chcem touto cestou
poďakovať pani prezidentke Ľubici Gálisovej. Zachránila už množstvo nešťastných ľudí.

Problémy vyrovnania sa pri delení majetku
Domov si zákonite spájame so svojimi rodičmi. Domov je to, kde sme prežili najkrajšie roky svojho
detstva, je to nežné pohladenie otca, matky, miesto, kde sme vyrastali, robili sme prvé kroky, nadobúdali
sme prvé poznania života, prežívali naše prvé lásky, možno naše prvé sklamania, získavali sme cenné
rady a poučenia, učili sa ako uplatňovať hodnoty v živote, samozrejme, aj podľa toho, aké hodnoty rodina
vyznávala. Rodičia odovzdávali svojim deťom to najlepšie, najkrajšie čo im môžu dať. Rodič si želá, aby
jeho deti boli úspešné a šťastné v živote. Najkrajšie a najdôležitejšie je to hlavne pre matku, ktorá v bolestiach dala svojmu dieťaťu život, je pre ňu tým najväčším a najdrahším darom v jej živote a nech by bolo
dieťa akékoľvek, nikdy ho nemôže prestať milovať, pretože je a navždy zostane jej dieťaťom.
Rodičia nám dali kus seba a pomohli nám urobiť prvé kroky aj pri našom osamostatnení sa, pomohli
pri štúdiu, pri zakladaní našej rodiny a bolo
to nielen povzbudením, ale aj finančne, veľa
pre nás obetovali a často to bolo na úkor seba
a svojho pohodlia. Samozrejme, robili všetko
preto, aby si zabezpečili vlastné bývanie, vybudovali domov, kde sa ich deti vždy mohli
vrátiť, domov, kde radi uvítajú svoje vnúčatká, či pravnúčatka, snažili sa vybudovať domov, kde vládne pokoj, radosť a doslova v
ňom ako kvet kvitne láska a pohoda. Snažili
sa, aby to bolo nádherné miesto, kde sa vždy
môžeme vrátiť. Pre mňa osobne boli vždy
nádherné chvíle, keď som navštívila svojich
13
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rodičov a hoci môj ocko veľmi skoro odišiel na večnosť, tešila som sa na nezabudnuteľné chvíľky a krásne
rozhovory do noci s mojou maminkou. Je to taká nádherná oáza pokoja.
Pri mojej práci však zisťujem, že v poslednom období akoby sme si stále menej uvedomovali, že je to
nádherné bohatstvo mať rodičov, ísť ich navštíviť a prežiť nezabudnuteľné chvíle pri stretnutí s ľuďmi,
ktorí sú najvzácnejšími ľuďmi nášho života. Zabúdame na nich, na lásku, ktorú nám naši rodičia dávali. Tie
stretnutia sú stále kratšie, a stále rastie medzi stretnutiami časový odstup a dokonca sú len občasné. Máme
kopu výhovoriek, prečo ich nemôžeme ísť navštíviť a často sami seba klameme, že za to my nemôžeme,
ale je to systém tohto života, veľkej zaneprázdnenosti, veľa práce, treba sa venovať svojim deťom alebo
priateľom. Dôležitá je čo najluxusnejšia dovolenka niekde pri mori. Už to pre nás zrazu neznamená náš
domov, miesto, kde sme sa narodili a prežili nádherné detstvo.
Nehovorím to len preto, že sa o tom
všeobecne hovorí, ale, žiaľ, mám veľa
osobných poznatkov z toho, ako sa mení
prístup detí k svojim rodičom. Samozrejme, musím povedať, že nie je to vždy, ani v
každej rodine, ale je to veľmi časté. Vychádzam z mojej práce, ktorú robím viac ako
20 rokov a priznám sa, je mi z toho veľmi
smutno. Často sa stretávam s tým, že vzťah
detí k rodičom, ktorí prirodzene starnú, sa
úplne mení, vytráca sa to krásne puto rodičov a ich detí. A starší zostávajú osamelí,
smutní v domove, ktoré budovali pre svoju
rodinu.
My v našej organizácii pomáhame starším prežiť, vypočuť si ich problémy a snažíme sa im pomôcť
prekonať ich ťažké životné situácie a bolesť z toho, že ich vlastné deti na nich zabúdajú. Mňa osobne veľmi
bolí, keď počujem starkého, že ich vlastné dieťa sa k nemu zle správa, dokonca im vulgárne nadáva, alebo
doslova čaká na jeho smrť a na to, že už nebude jeho rodič vládať a on dostane podiel z dedičstva po jeho
smrti a, žiaľ, deje sa to často už vtedy, keď zomrie jeden z rodičov.
A musím s veľkým smútkom povedať, že takýchto prípadov riešime stovky, stretávam sa s tým takmer
každý deň. Vytráca sa z nášho života láska, úcta a vďaka tým, ktorí nám dali život, ktorí s láskou prispeli
k nášmu pohodliu a k tomu, čo sme dosiahli.
Mrzí ma to aj preto, lebo deti neprispeli ani finančne, ani prácou k nadobudnutiu si majetku svojho rodiča. Mnohí doslova čakajú na dedičstvo a získať čo najviac. Verte, toto sú najčastejšie prípady, kedy dochádza k neuveriteľne zlému správaniu sa, zanedbávaniu starostlivosti, ale aj k páchaniu násilia na vlastných
rodičoch. Práve majetok prispieva k rozporom v rodine, rozhádajú sa súrodenci, vnúčatá prestanú chodiť
ku svojim starým rodičom. My si neuvedomujeme, ako tým veľmi ubližujeme sebe, rodine, našim deťom,
ale aj celej spoločnosti.
Len pred pár dňami sme mali Deň starých rodičov, čo vyhlásil Svätý Otec, pápež František. Tento rok je
aj rokom starších. Je to skvelé, že nás pápež vedie k tomu, aby sme sa vrátili k našim koreňom, k rodine,
k rodičom, aby sme upevnili naše vzťahy a mali k sebe vzájomnú úctu a lásku. V tento deň sa uskutočnila
púť starších ľudí, starých rodičov a bolo nádherné vidieť šťastné tváre našich starkých, pre ktorých to bolo
povzbudzujúce a nádherné. Osobne som mala slzy v očiach, spomenula som si na mojich rodičov, ktorí sú
už vo večnosti.
Dnes je veľmi dôležité, aby sme plnili Božie prikázania a tak menili spoločnosť. Je to výzva hlavne pre
nás, kresťanov, nielen o tom hovoriť, ale ich aj žiť.
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Ako môžu byť moji rodičia vecným bremenom?

Už dlhšiu dobu intenzívnejšie pracujem v organizácii Fórum pre
pomoc starším, ktorá sa zaoberá ochranou práv tejto rizikovej skupiny.
Priznám sa, že až pri tejto spolupráci som si uvedomil, aký majú starší
ľudia často ťažký život. Vo väčšine prípadov si to človek neuvedomuje, pokiaľ sa nestretáva s ich problémami, potrebami, ťažkosťami, námahou získať potrebnú pomoc, či zabezpečiť si služby. Často berieme
starších, že im je fajn, môžu oddychovať, majú čas sami pre seba, veď
dostávajú pravidelne aj nejaký ten príjem. No o tom ako tak zrejme
vieme, pretože sa to verejne hovorí, že majú veľmi nízke dôchodky,
že majú problém vyžiť a zabezpečiť si základné životné potreby. Vieme aj to, že chýbajú služby, aj to, že v spoločnosti im nie je venovaná
dostatočná pozornosť, aj to, že sa k nim často či už v obchode alebo
na verejnosti nesprávajú vždy s úctou. Čiže to, že život ľahký nemajú,
to vieme všetci a že sa musia boriť s mnohými ťažkosťami, to vieme Mgr. Július Gális, člen Správnej rady
tiež. Vidíme to aj teraz pri tejto pandemickej kríze, kedy počúvame, že Fóra pre pomoc starším
starší sú tou najohrozenejšou a najbezbrannejšou skupinou.
Uznávam, že až keď som vstúpil do tejto organizácie s cieľom pomôcť starším ako člen správnej rady, až vtedy som sa zoznámil nielen s namáhavou a dôležitou prácou zamestnancov organizácie, ale mal som aj možnosť poznať konkrétne a vážne problémy a konkrétne osudy niektorých
starších, ktorí zažívajú zlé zaobchádzanie, zanedbávanie a čo ma osobne zarazilo, že aj ubližovanie detí vlastným rodičom, dokonca aj psychické a fyzické násilie.
Nechápal som, ako je možné, že vlastné dieťa dokáže ublížiť svojej matke, svojmu otcovi, veď sú to jeho
najbližší ľudia, sú to tí, ktorí svojmu dieťaťu venovali celú svoju mladosť, svoj život. Najviac ma však zarazilo,
keď sme spoločne riešili problém a definovali z akého dôvodu. Tých dôvodov páchania násilia je niekoľko, aj
rôznych foriem, mňa však zarazilo to, že deti toto násilie páchajú hlavne z dôvodu získania majetku. Jednak
im berú peniaze a čo je smutné, že si nielen robia nároky, ale aj rôznymi spôsobmi sa chcú čo najskôr dostať
k dedičstvu, k domu, k bytu a robia všetko preto, aby rodičia čo najskôr svoj majetok prepísali na nich. Je to
smutné, veľmi smutné. A uvedomil som si, že moji rodičia si svoj dom postavili sami, oni si uťahovali opasky,
aby mali dôstojné bývanie nielen pre seba, ale prežili sme tam tie najkrajšie roky, kým sme sa neosamostatnili,
dokonca aj potom sme ešte určitý čas uvítali možnosť ako rodina zdieľať spoločne s nimi ich bývanie. Dnes
sme dospelí a máme svoje bývanie.
Mňa však veľmi zaráža legislatívny systém, ktorý máme tu na Slovensku. Ako vieme, v rámci dedičského
konania sa majetok dedí už po smrti jedného z rodičov, a to medzi tzv. neopomenuteľných dedičov, čiže medzi deti a pozostalého partnera – teda jedného z rodičov. Pozostalý rodič by mal mať aj právo dožitia v dome,
ktorý si spoločne rodičia postavili, čiže je tam v zmysle právnej formulácie vedené na nehnuteľnosti „vecné
bremeno“. Bol som na konferencii, ktorú organizovalo Fórum pre pomoc starším, kde sme sa touto problematikou podrobne zaoberali. A ja som si uvedomil, že je to strašná definícia. Chápete? Moji rodičia sú právne
pomenovaní ako vecné bremeno, pýtal som sa aj prítomných: „Chápete to?“ Rodičia, ktorí ma vychovali, sú
len vecným bremenom, veď to je strašné, už samotná táto definícia je dehonestujúca.
Uvedomil som si však aj ďalší problém. Prečo vlastne deti majú mať automaticky právo na majetok rodičov.
Veď tie deti vôbec neprispeli k budovaniu ich domu, zabezpečeniu bytu, neprispeli a ani nemohli, lebo boli
malé, oni samé potrebovali starostlivosť, podporu na štúdium, podporu pri zakladaní rodiny, je to majetok rodičov a oni majú právo ho využívať pre zabezpečenie svojej staroby, lepšej starostlivosti a služieb. A v žiadnom
prípade by si nemali robiť nárok hneď po smrti jedného z rodičov na podiel z dedičstva. Tu nastáva ten veľký
problém. Deti, ak skutočne vnímajú, že je to majetok rodičov, tak sa môžu dohodnúť, že celý majetok prejde
na rodiča, ktorý osamel a má právo užívať tento spoločný majetok, veď aj tak po jeho smrti si ho deti rozdelia
v zmysle dedičského konania. Žiaľ, v mnohých prípadoch sa stretávame práve v tejto organizácii s množstvom
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problémov a doslova až otrasných životných príbehov, kedy sa deti snažia získať celý majetok a zrušiť dokonca aj právo doživotného bývania, teda tzv. vecné bremeno a svojho rodiča dať napr. do zariadenia. Ale
stali sa aj prípady, kedy spísali pod nátlakom buď darovaciu alebo kúpnu zmluvu a už ich nezaujímalo kde
ich rodič bude bývať. Moja stará mama zomrela v 98. roku, ona sama sa rozhodla, že pôjde do sociálneho
zariadenia, ale často hovorila, že je bezdomovkyňa.
Som veľmi rád, že som súčasťou tejto organizácie, ktorá sa zasadzuje za ochranu práv starších a, samozrejme, mám záujem spoločne s pracovníkmi presadzovať lepšie postavenie starších, zasadzovať sa za
dôstojné starnutie, kvalitný život našich starkých, ale i za to, aby sa podarilo zmeniť súčasný právny systém
dedenia a ochrany majetku rodičov i starých rodičov. A zasadiť sa za to, aby moji rodičia nemohli byť pomenovaní takto dehonestujúco „vecné bremeno“.
Mgr. Július Gális
člen Správnej rady Fóra pre pomoc starším

Ešte jeden smutný zážitok zo Senior linky
Ešte jeden smutný zážitok Vám rozpíšem, ktorý som mala na našej Senior linke a ktorý mi vtisol slzy do
očí. Prosila som Boha o pomoc. Neviem pochopiť, čo sa to s nami deje, akí sme to ľudia, ktorí dokážu znepríjemňovať život svojim rodičom, vlastnej matke, ktorá priviedla svoje dieťa v bolestiach na svet.
Hovorila som s 88-ročnou paňou, ktorá prosila o pomoc. Jej synovia majú záujem zbaviť ju spôsobilosti
na právne úkony. Čo myslíte, prečo? Pretože sa potrebujú dostať k jej majetku. Je smutné, že synovia sa
majú dobre, majú dosť peňazí, ale ešte stále majú málo. K svojej matke nemajú úctu a chcú sa jej zbaviť.
Nie je to prvý prípad, keď si vlastné deti vybavia pod nejakou zámienkou dostať svojho starého rodiča na
psychiatriu, hlavne aby bol záznam, že tam bol. Umiestnia ho tam nedobrovoľne, s vymyslenými príčinami,
ale záznam v zdravotnej dokumentácii už existuje. Už majú v rukách silnú zbraň proti svojmu rodičovi. A
hoci máme na to zákonné ustanovenia, že to musí potvrdiť súd, lebo sa jedná o obmedzovanie jeho osobnej
slobody a vážny zásah do jeho života, aj tak sa to často nedeje. A potom sa snažia rôznymi spôsobmi vybaviť, že ten starší človek má vážne psychické problémy a je potrebné ho zbaviť svojprávnosti.
Táto pani sa vie o seba postarať, robí si všetko sama, napriek úctyhodnému veku. Mňa doslova šokovalo,
že táto pani sa so mnou skontaktovala cez Facebook. Podľa hlasu som myslela, že je to oveľa mladšia osoba.
Potom som s ňou ešte dlho hovorila o jej problémoch a požiadala som ju, aby mi poslala podklady, aby sme
jej problém mohli riešiť. A to bol pre mňa ďalší šok, diktujem jej e-mailovú adresu, samozrejme, aj mladším často musím hláskovať e-mail, ale ona vedela, čo je to e-mail, čo je to zavináč, čo je to gmail.com, ona
vedela, čo je to modem. Žasla som. Poslala niekoľko materiálov a popis jej situácie. Všetko dávalo zmysel,
rozhovory boli jasné, zmysluplné. Dokázala ma však rozplakať tým, že jej vlastní synovia ju dali na súd!
Ona sa musí brániť voči svojim vlastným deťom a nemá jej kto pomôcť! Chcú jej zobrať ešte to posledné,
čo má. Nenadávala na nich, len sa chce brániť...
My aj na základe týchto poznatkov, ktorých je skutočne veľa, máme záujem zmeniť zákon o dedení, zmeniť spôsob a rýchlosť vrátenia daru a zabezpečiť ochranu práv staršieho. Predstavme si: rodič celý život šetrí,
buduje si svoje bývanie, uťahuje si opasok, aby mal zabezpečený život. Samozrejme, deti na tom nemajú
žiadnu zásluhu, ničím sa k tomu nepričinili. Ale ak rodičia starnú, tak deti majú okamžite záujem o to, čo si
rodičia nadobudli. To nie je majetok detí, to je majetok rodičov! Keď hovoríme o ochrane majetku občana,
tak by sme mali chrániť majetok aj staršieho človeka, či to nie je rovnocenný občan, na neho sa už ochrana
nevzťahuje?
A čo sa týka detí, myslím, že by im nemalo ísť o majetok, ale o to, aby rodičom vrátili aspoň malým
dielom lásku, starostlivosť, pozornosť, ktorú od nich v detstve dostali, vrátiť im to, čo investovali pre ich
vzdelanie, ich kariéru a spokojný život. Ako sa v súčasnej spoločnosti uplatňuje štvrté Božie prikázanie „cti
otca svojho i matku svoju“? Žiaľ, v mnohých prípadoch nijako. To, čo my poznáme a s čím sa stretávame,
je na zaplakanie a uvedomme si, že ak to takto bude pokračovať, ako budú žiť naše deti a vnúčatá? Vždy
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by sme mali zostať ľuďmi, mali by sme si vážiť každého človeka a hlavne tých svojich najbližších. Mali by
sme možno máličko zľaviť zo svojich nárokov, sebeckosti, byť trochu skomnejší a myslieť na iných, hlavne
však na svojich rodičov.
Verte, že toto sa nám môže vypomstiť v našej starobe, na kvalite nášho života. Poďme s tým niečo urobiť!
Ja som pri tom telefonáte so slzami v očiach prosila Boha, aby pomohol nielen tejto pani, ktorej srdce musí
doslovať krvácať, keď sa k nej jej deti takto správajú, ale všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí prežívajú
utrpenie od svojich detí. Viem, že musím aj v rámci tejto práce konať a verím, že sa Boh postará o to, aby
sme skutočne mohli pomáhať a aby sme pripravili aj potrebnú legislatívu na ochranu starších, na to, aby
svoju jeseň života mohli prežiť ako obdobie plné slnka, pohody, radosti a pokoja. Pomôžte nám aj svojimi
podnetmi, návrhmi, skúsenosťami...
Ľubica Gálisová

Jozef Ivan: Vďaka

štvrtok 16.9.2021 po odchode Svätého Otca zo Slovenska
V deň mojich narodenín mi mnohí písali o nádhernom darčeku, ktorý som dostal, keď som koncelebroval
svätú liturgiu so Svätým Otcom v jeho blízkosti. Vážil som si, keď som mohol sláviť sväté liturgie v pápežských bazilikách, v pápežských kolégiách, vo vatikánskom rozhlase a iných inštitúciách v Ríme. Vážil som
si stretnutia s kardinálmi, arcibiskupmi, či biskupmi v Ríme alebo na Slovensku. No azda najväčším darom
od Pána pre mňa bola možnosť koncelebrovať svätú liturgiu v prítomnosti hlavy Katolíckej cirkvi v deň
mojich narodenín a v meste Prešov, kde som prežil väčšinu svojho detstva i mladosti. Opäť som si mohol
uvedomiť, že všetko je darom od Boha a niekedy i to nečakané sa stane požehnaním a milou spomienkou
na Božie dobrodenia. Najmä ak si niekedy uvedomujem, čo všetko si zaslúžim alebo skôr nezaslúžim, keď
podlieham svojej slabosti a nedokonalosti a niekedy i pocitu menejcennosti voči iným, ktorých mám za lepších. No vtedy mi Otec opäť pripomenie moju úžasnú hodnotu pre neho a obdaruje ma niečím, čo by som si
sám nenaplánoval.
Ďakujem mu hlavne za veľký dar a požehnanie, ktoré prichádza pre mňa cez ľudí. V prvom rade od rodiny, ktorá sa umenšuje o tých, čo tu už nie sú. Veľký dar a požehnanie cez priateľov, spolužiakov zo základnej a strednej školy, o ktorých som vedel, kto z nich žil živú vieru a kto mi pripadal ako menej praktizujúci
duchovný život a dnes vidím, že aj mnohí z tých druhých majú myseľ upretú k Bohu a duchovným veciam.
Veľký dar a požehnanie priateľov z obce Rudlov, ktorú mám za svoju, pretože som v nej trávil víkendy a
prázdniny a žijú v nej moji rodičia. Mal som priateľov cez futbal i iné aktivity, v ktorých sme rástli a dozrievali a dnes sú z nás zrelí muži a ženy. Veľký dar a požehnanie cez priateľov a spolužiakov v seminári a na
teológii v Ríme i v Prešove, za ktorý som študoval v zahraničí, a aj keď sme sa rozišli po svete, ostali sme v
duchu spojení a prepojení tým, čo sme zažívali počas piatich rokov štúdia i potom v kňazskej službe. Veľký
dar a požehnanie cez priateľov, ktorých som spoznal ako kňaz. Cez mojich farníkov v Trhovišti a Kráľovciach i cez iných, s ktorými som sa skamarátil v pastoračnej službe. Cez ľudí zo spoločenstva kňazských a
laických rodín Skala. Veľký dar a požehnanie cez tých, ktorých som spoznal cez internet a na facebooku a
stali sme sa blízkymi priateľmi, s niektorými stále osobne neznámymi, ale navzájom sa povzbudzujúcimi už
len tým, že na seba myslíme a modlíme sa za seba. Veľký dar a požehnanie cez všetkých priateľov, ktorých
mi Pán poslal ako anjelov, aby sponzorovali jeho diela prostredníctvom výziev, čo uverejňujem na internete
a za potreby ktorých občas prosím aj na facebooku alebo cez maily. Veľký dar a požehnanie cez všetkých
priateľov, ktorí si kupujete moje knihy so zamysleniami a tak podporujete moje pomazanie Svätým Duchom
písať duchovné knihy pre Boží ľud. Veľký dar a požehnanie cez všetkých, ktorí sa za mňa modlia a modlili
a ani o nich neviem, pretože i to mi pomáha napredovať, nevzdávať sa a rásť v kňazskom povolaní i ako
človek. Takže v tom všetkom ďakujem Pánovi za desiatky, či stovky blahoželaní a prianí s ubezpečením, že
na vás všetkých tiež myslím a ponáram vás do svojich modlitieb.
Jozef Ivan
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Darované výrobky spoločnosti Henkel
Slovensko sme osobne odovzdali
aj v okrese Bánovce nad Bebravou a
Partizánske
Odovzdávanie výrobkov v Bánovciach nad Bebravou:
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Odovzdanie výrobkov spoločnosti Henkel Slovensko v Partizánskom:
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Poďakovanie z Veľkého Krtíša:
Jaroslava Ubrankovičová
12. november 2021
Vážená pani Ľubica Gálisová, prezidentka
Fóra pre pomoc starším,
čo najsrdečnejšie Vás pozdravujem z Veľkého
Krtíša a rada by som sa Vám poďakovala za
vybavenie tekutých mydiel, ktoré sme vďaka
Vám a cez redakciu Pokrok dostali od firmy
HENKEL SLOVENSKO s.r.o. Bratislava.
Rozdali sme ich ľuďom – seniorom, ktorí
to najviac potrebujú a všetci boli vďační, že
si niekto na nich spomenul a v týchto ťažkých
časoch im chce pomôcť.
Odniesli sme ich, okrem iného aj tetuške s
amputovanými nohami, aj ďalšej ležiacej pani,
ktorá už 10 rokov nechodí. Ostatní si prišli
prevziať mydlá k nám a všetci boli naozaj radi,
že sa takto staráte o seniorov.

Obdarovaná bola aj pani na invalidnom vozíku, ktorú
osud pripravil o obe nohy

Vážená
pani
prezidentka,
patrí Vám naša veľká vďaka a do
ďalšej užitočnej práce v prospech
seniorov Vám želáme pevné
zdravie.
S úctou
JAROSLAVA
UBRANKOVIČOVÁ
predsedníčka MS SČK
vo Veľkom Krtíši

K obdarovaným patrila aj imobilná, 10 rokov ležiaca seniorka
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Drahí priatelia,

Prosíme, pomôžte nám!!!

obraciam sa na Vás s veľkou prosbou o pomoc a veľmi prosím aj o modlitby.
V našej organizácii sa boríme s veľkými problémami zabezpečenia existencie a ďalšieho pôsobenia. Ocitli sme sa v ťažkej finančnej situácii. Napriek tomu, že pomáhame tisíckam ľudí z celého
Slovenska, dostali sme sa do situácie, že naša budúcnosť je ohrozená. Máme síce veľa sľubov podpory, ale stále sa nenapĺňajú. Viete, že pomáhame v krízovej situácii tým najohrozenejšim, starým
a chorým. Neustále viac ľudí sa na nás obracia a sú to stále ťažšie a náročnejšie prípady, kedy starší
skutočne potrebujú našu pomoc, radu, či zabezpečenie služieb. Žiaľ, je taká vážna situácia, že nemáme už ani na mzdy. Ak nepríde včas pomoc, tak nebudeme môcť pokračovať. Ja verím a dôverujem
Bohu, že pomôže, ale je to ťažké, je pandémia a nemôžeme sa dostať na rokovania ku kompetentným.
Máme prísľuby, ale, žiaľ, stav nášho účtu jasne hovorí, že nemáme už ani na jeden mesiac existencie. Proste Pána o pomoc. Ja verím, že nás neopustí, lebo starší potrebujú našu pomoc. Môžete nám
určite pomôcť modlitbou a ak máte možnosť, môžete nám poslať príspevok v akejkoľvek sume na
číslo účtu:

IBAN: SK46 1111 0000 0066 1760 3028
Srdečne Vám všetkým ĎAKUJEME!
		

Darujte nám 2%, aby sme mohli byť anjelmi pomoci Vašim starkým...
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Recept
Jablková žemlovka
Suroviny:
5 rožkov (alebo môže byť aj celá vianočka)
1/2 litra mlieka
4 žĺtky
1 lyžička rumu
1 lyžica kryštálového cukru
1 vanilkový cukor
1 škoricový cukor
80 g masla
Plnka:
5 ks jabĺk
1 tvaroh - hrudkový
1 vajce
hrozienka podľa chuti
2 lyžice práškového cukru
sneh z bielok
2 lyžice kryštálového cukru
Postup:
Pripravíme si plnky:
- jablká nastrúhame na strúhadle a posypeme škoricovým cukrom
- tvaroh vymiešame s vajíčkom, pridáme 2 lyžice práškového cukru a hrozienka.
V mlieku si rozmiešame žĺtka, rum a cukor. Rožky alebo vianočku si nakrájame na menšie kúsky, ktoré
namáčame v mlieku a ukladáme do misky alebo malý pekáčik, ktorý si predtým vymastíme maslom
a posypeme strúhankou. Na prvú vrstvu uložíme nastrúhané jablká a tvaroh a opäť navrstvíme rožky
alebo vianočku, ktoré namáčame v mlieku. Navrch nakrájame plátky masla a dáme do trúby piecť na
180°C na 50 minút.
Pred upečením si vyšľaháme bielka s cukrom a môžeme pridať aj štipku soli, vyberieme žemlovku z
trúby, potrieme snehom a dopekáme na nižšej teplote asi tak 10 minút.
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TAJNIČKA
Otec hovorí malému Jožkovi: - Budeš mať súrodenca. Čo by si chcel? - Bračeka
alebo sestričku? - odpoveď je v tajničke...

Autor: Eleonóra Argalášová
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