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Môžeme povedať, že v poslednej dobe sa nám podarilo urobiť naozaj
veľký kus práce v oblasti ochrany Vašich práv, v oblasti nastavenia
systému pomoci, poradenstva a presadenia Vašich potrieb, ako aj v
oblasti riešenia problémov. Vieme, že je ešte veľa toho, čo treba naprávať
a meniť v našej spoločnosti, v systéme.

Blahoželáme Úradu komisára pre osoby so

Je veľmi pozitívne, že po oslovení poslanca NR SR Martina Borguľu
sa začali realizovať významné kroky na zlepšenie života starších ľudí
na Slovensku. Pán poslanec zorganizoval stretnutie s ministrom práce
Milanom Krajniakom a následne sme sa stretli aj s predsedom Národnej
rady SR Borisom Kollárom, aj za prítomnosti poslankyne Petry
Krištúfkovej. Rokovali sme o vážnom probléme zneužívania, páchania
násilia na starších, a to nielen v domácom prostredí, ale aj v sociálnych
a zdravotných zariadeniach. Veľmi milo nás prekvapil záujem a empatia
všetkých prítomných k problému starších. Prítomní to vnímali ako
veľmi vážny problém, ktorým sa nielen budú zaoberať, ale aj spoločne
budeme pracovať na príprave legislatívy na ochranu práv starších.
Bolo to veľmi dôležité rokovanie a podarilo sa nám predstaviteľov tejto
strany získať na systematickú spoluprácu, nakoľko počet tých, ktorí sú
obeťami násilia, neustále rastie. Je dôležité pomenovať, čo to násilie
je, aké sú jeho príčiny, aké sú formy páchaného násilia a aké opatrenia
je potrebné prijať na riešenie tohto vážneho a doteraz neriešeného
problému pomoci starších – obetiam násilia, ktorí si sami nedokážu
pomôcť. Veľmi ma teší, že naše dlhoročné úsilie prináša tak významný
posun v tejto problematike a verím, že to je dôležitý krok k zlepšeniu
života a postavenia starších, veď najvyšší predstaviteľ zákonodarného
zboru má eminentný záujem vložiť sa do pomoci a ochrany seniorov
na Slovensku.
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Samozrejme, je veľmi dôležitá aj naša Senior linka a poradenstvo
Vám, ktorí ste sa ocitli v ťažkých a neriešiteľných situáciách. Hlavne
v tomto období sa ukázalo, že je to dôležitá služba a pomohli sme stovkám
starších z celého Slovenska. Skutočne sme riešili v poslednej dobe veľmi
ťažké a zložité prípady a sme hrdí na to, že sa ich podarilo vyriešiť.
Ľubica Gálisová
prezidentka Fóra pre pomoc starším
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Získali sme silného partnera
Minulý týždeň sa konalo
stretnutie Fóra pre pomoc starším
s predsedom Národnej rady
Slovenskej republiky, pánom
Borisom
Kollárom.
Témou
bolo týranie a násilie páchané
na senioroch. Hnutie Sme rodina
sa rozhodlo pomôcť v riešení
tohto mimoriadne závažného
problému.
Zatiaľ, čo o problematike
týrania žien existuje v našej
spoločnosti aké – také povedomie
a rovnako existujú organizácie,
ktoré sa pomoci týmto ženám
venujú, o týraní a násilí páchanom Rokovanie s ministrom práce Milanom Krajniakom
na senioroch sa nevie takmer nič. a poslancom NR SR Martinom Borguľom
Tak ako každé násilie, aj toto
sa deje za zatvorenými dverami domácností. pred nimi nezatvárali oči, ale prinášali riešenia, ako
Agresormi sú najčastejšie vlastné deti a dôvodom im zabrániť.
psychického i fyzického násilia na svojich
vlastných rodičoch sú takmer vždy peniaze.
Tejto téme sa začal intenzívne venovať poslanec
Podarilo sa nám získať pozornosť aj poslancov, hnutia Sme rodina - pán Martin Borguľa. Ako
aby túto tému riešili. Aj samotný predseda povedal, bol šokovaný, aké zverstvá sú schopné
parlamentu minulý týždeň prijal prezidentku vlastné deti konať na svojich rodičoch, len aby
organizácie Fórum pre pomoc starším, Ľubicu sa dostali k majetku a peniazom.
Gálisovú, a prisľúbil podniknúť kroky v oblasti
„Vôbec nejde o nejaké ojedinelé prípady.
zmeny legislatívy.
A dôležité je tiež povedať, že nejde len o týranie
v domácom prostredí, ale aj o násilie a zlé
Násilie páchané na senioroch v našej modernej zaobchádzanie v zariadeniach sociálnych služieb
spoločnosti, žiaľ, neutícha. Práve naopak. V súčasnej a v nemocničných zariadeniach. Je to mimoriadne
vyhrotenej pandemickej dobe prípadov týrania závažný problém, o ktorom sa nehovorí. Tak
a násilia ešte pribúda. Počty nových prípadov už ako mnohé iné problémy, aj tento sa v súčasnej
Senior linka, ktorú prevádzkuje naša organizácia, pandémii korona vírusu ešte prehĺbil. Je najvyšší
kapacitne nestíha pokrývať a je potrebné čas začať s tým niečo robiť,“ povedal poslanec
ju personálne posilniť. Ťažká doba pandémie Martin Borguľa.
spôsobuje čoraz viac prípadov, kedy si vlastné
Pán poslanec Borguľa na túto vážnu tému
deti vybíjajú frustráciu a zlú finančnú situáciu upozornil aj priamo na zasadnutí pléna NR SR.
na vlastných rodičoch alebo starých rodičoch. Hnutie začína podnikať kroky, aby sa násiliu
Citové a fyzické týranie starších, zanedbávanie a zlému zaobchádzaniu so staršími zamedzilo.
starostlivosti, finančné a majetkové zneužívanie
najbližšími - to sú vážne problémy, ktoré sa
V ostatných mesiacoch na túto citlivú
v našej spoločnosti dejú, a je potrebné, aby sme problematiku pán poslanec sústavne upozorňuje
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nemu brániť. Nemá však reálne páky
na to, aby sa prípady týrania dostali pred súd alebo aby sa zmenila
legislatíva, ktorá by prípadom násilia
zabránila. Tu musí byť politická vôľa
a jednoznačne musí pomôcť štát.
Toto je úloha nás, politikov, aby
sme tým najzraniteľnejším – našim
seniorom – pomohli. Verím, že sa
veci teraz pohnú“, povedal poslanec
NR SR p. Martin Borguľa.
Len nedávno sa k tejto téme uskutočnilo
aj veľmi zaujímavé a podnetné
stretnutie na pôde Národnej rady SR
Rokovanie o spolupráci s predsedom NR SR Borisom Kollárom
so samotným predsedom Národnej rady
verejnosť. Je presvedčený, že problém treba riešiť
Slovenskej republiky, pánom Borisom
zmenou zákonov. Inak sa nič nezmení.
Kollárom. Stretli sme sa spolu s poslancami NR SR
Všetky zaangažované zložky pri riešení takýchto Martinom Borguľom a Petrou Krištúfkovou z hnutia
zverstiev, či už ide o políciu alebo úrady samospráv, Sme rodina a hovorili o možných legislatívnych
potrebujú však silnejšie kompetencie. Od minulého riešeniach problémov, ktoré trápia našich seniorov.
roka prebehlo množstvo stretnutí a ľady sa pomaly Dohodli sme sa na príprave nového silného zákona,
hýbu aj vďaka silnej podpore hnutia Sme rodina.
ktorý bude chrániť ohrozených seniorov.
Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí
„Od začiatku pôsobenia nášho hnutia vedieme
a rodiny som sa ako prezidentka Fóra stretla silne prosociálnu politiku, ktorá smeruje
v spoločnosti pána poslanca Martina Borguľu k pomoci sociálne slabším a zraniteľným
s ministrom práce - pánom Milanom Krajniakom. skupinám občanov. Na Slovensku existuje
Silný prejav záujmu o pomoc
a spoluprácu vyústil do dohody
o zriadení pracovnej skupiny pod
samotným ministerstvom.
„Fórum pre pomoc starším
a pani Gálisová sa seniorským
obetiam násilia venuje už dve
desaťročia ako jediná organizácia na Slovensku. Táto organizácia doslova supluje štátne
orgány.
Robí vysoko záslužnú prácu – poskytuje odborné poradenstvo, spolupracuje s políciou a úradmi. Prevádzkuje
bezplatnú Senior linku, organizuje pre seniorov edukačné
workshopy, aby dokázali rozpoznať násilie a vedeli, ako sa proti

Rokovanie o spolupráci s predsedom NR SR Borisom Kollárom
a poslancami NR SR Martinom Borguľom a Petrou Krištúfkovou
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vážny problém psychického a fyzického násilia
páchaného na senioroch, ktorí sú najohrozenejší
a je našou povinnosťou im pomôcť. Netreba
riešiť nezmysly a venovať čas, energiu a peniaze
nedôležitým témam alebo viesť žabomyšie
vojny. Treba sa sústrediť na pomoc tým, ktorí
vybudovali túto spoločnosť, ktorí nás vychovali,
a preto si zaslúžia našu úctu,“ povedal predseda
Národnej rady SR Boris Kollár po stretnutí
a dodal: “Nesmieme dopustiť, aby našim
rodičom a starým rodičom ktokoľvek ubližoval.“

Akékoľvek násilie a týranie predstavuje
v spoločnosti odsúdeniahodný jav. Zostáva veriť, že
sa hnutiu Sme rodina podarí dosiahnuť také zmeny
zákonov a nastavenie legislatívy, aby sa takéto
niečo v našej spoločnosti nedialo. Naša organizácia
sa teší na dobrú spoluprácu a zároveň veríme, že
sa konečne podarí s pomocou hnutia Sme rodina
a NR SR aj lepšie chrániť práva a dôstojnosť života
starších ľudí na Slovensku.

Zneužívanie seniorov je veľmi vážnym
problémom v spoločnosti
Asi nemožno začať vhodnejšie ako citátom
z Biblie: „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.“
V súčasnej dobe začína byť problém domáceho
násilia verejným problémom, ktorý sa netýka iba
osôb, ktorí v ňom figurujú, ale aj nás všetkých. Práve preto sme povinní sa tejto problematike venovať.
Vieme, že násilím nemusia trpieť iba ženy či deti,
ale aj seniori. Taktiež vieme, že seniorov, žiaľ, zákon až tak neochraňuje. Diskriminácia na základe
veku, osobitne seniorského veku, je negatívny jav,
ktorý je hodný boja proti nemu nástrojmi práva.
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Ale čo je horšie, že svojim rodičom ubližujú blízke
osoby alebo profesionálni opatrovatelia, na ktorých
sú seniori odkázaní. Preto je osobitne významná
téma, téma zneužívania seniorov, o ktorej treba diskutovať a riešiť ju. Býva zvykom, že o problémoch
sa musí diskutovať, a to na úrovni spoločenskej, musia sa vypracovať návrhy, zmeny. Nestačí len Charta
základných práv Európskej únie, ktorá každému bez
rozdielu uznáva a rešpektuje právo na život bez rozdielu, ale je potrebné zabezpečiť pre seniorov právo
na dôstojný a nezávislý život. Je dôležitá ich účasť
na spoločenskom aj kultúrnom živote. Keď pred časom robila prieskum nezisková organizácia Fórum
pre pomoc starším, tak bolo priam alarmujúce, že
až 90 % respondentov potvrdilo, že sa stretlo s násilím páchaným či už na sebe alebo aj na svojich známych. Proti tomu je dôležité prijať ucelený
koncept zákonov.
Pri násilí, ktoré je páchané na senioroch, ide
o
formy
ubližovania,
príčiny,
dôsledky, rizikové faktory, ktoré spolu
dohromady tvoria tzv. syndróm zlého
zaobchádzania so seniormi. Týranie
a zanedbávanie seniorov predstavuje veľmi
zlé jednorazové alebo opakované správanie
sa voči starším ľuďom. Agresorom je
väčšinou blízka osoba, prípadne človek, na
ktorom je senior závislý a ktorému verí.
Seniori sú najviac ohrození týraním
a páchaním násilia, pričom neprávom sú
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ako ohrozená skupina opomenutí odborníkmi.
Oznámené prípady predstavujú iba veľmi malú časť
zo všetkých prípadov. Samotní seniori vlastné týranie
skrývajú, pretože sa zaň hanbia a niekedy v dôsledku
svojej choroby ani nie sú schopní takéto správanie
rozpoznať. Dôvody ich mlčania sú predovšetkým
strach, hanba a obavy, že by sa to niekto dozvedel.
Seniori sa hanbia sami za seba aj za svoje poníženie,
ale veľakrát aj za svojich príbuzných, ktorí
sa o nich starajú. Taktiež sa obávajú straty človeka,
na ktorom sú závislí a ktorý im ubližuje a správa
sa k nim násilne.
Milí seniori, netreba sa báť ani hanbiť o svojich
problémoch hovoriť a hlavne si ich treba všímať. Či
ste už v domácom prostredí alebo v zariadeniach pre
seniorov, keď ste odkázaní na akúkoľvek pomoc, či
už nákup, osobnú hygienu alebo podávanie liekov,
všímajte si, ako sa k Vám správajú, či sú osoby
vo Vašom okolí agresívne alebo Vás nejakým
spôsobom obmedzujú. Netreba to podceňovať,
ale ak máte osobu, ktorej veríte, tak by bolo dobre
zdôveriť sa tejto osobe s vašim problémom.
Určite počúvate rádio, sledujete správy, všímate
si, čo sa okolo Vás deje a tým pádom viete, že
osoby, ktoré zle zaobchádzajú so seniormi, majú
zväčša psychiatrický záznam v anamnéze, ako
napríklad závislosť na alkohole, drogách, poruchy
osobnosti a pod., avšak nie je to podmienkou. Sú
preukázané aj prípady, kedy bola agresorom úplne
bezúhonná osoba a po psychickej či fyzickej stránke
úplne zdravá. Ďalšou rizikovou situáciou môžu
byť dlhodobo narušené interpersonálne vzťahy,
rozvoj sociálnej izolácie, s čím sa spája nízky počet
sociálnych kontaktov.
Týranie je každé obmedzenie, ubližovanie
a vnútenie niečoho, čo sami nechcete. Pri fyzickom
ubližovaní je možné identifikovať kopanie, bitie,
škrtenie, ale aj úmyselné nepodávanie liekov
seniorom. Takéto týranie Vám môže spôsobovať
veľa fyzickej bolesti, pričom toto fyzické násilie
môže spôsobovať opuchy, zlomeniny, škrabance,
až po premyslené vystavovanie seniorov hladu,
odopieranie liekov a pod. Toto konanie následne
jednoznačne vedie k viacpočetným poraneniam.
Môže sa jednať aj o používanie neprimeranej sily
pri bežných úkonoch, ako denná hygiena, kŕmenie,
prezliekanie, nevhodné podávanie liekov, alkoholu

či iných neprimeraných substancií. Ide o také typy
telesných trestov, kedy sa trestajúca osoba prestáva
ovládať, pričom ide o bitky, kopance, zatváranie
do nevyhovujúcich priestorov. V tomto kontexte
sa môžeme stretnúť aj s odopieraním lásky,
kontaktov alebo uspokojovania základných potrieb.
Veľmi závažnou formou je psychické ubližovanie,
v rámci ktorého sa najčastejšie jedná o verbálnu
agresiu, vyhrážanie, bránenie seniorom v sociálnych
kontaktoch, zosmiešňovanie a pod. Takúto formu
je možné odhaliť prostredníctvom neverbálnej
komunikácie, ako je napríklad očný kontakt, spôsob
sedenia a pod., ale aj prostredníctvom uzavretosti
seniorov, depresívnosti či úzkostlivosti. Častokrát
sa stáva, že osoba starajúca sa o seniora, ktorá
je zároveň agresorom, nedovolí rodinným

príslušníkom, aby boli so seniorom sami. Pre túto
formu ubližovania sú typické ponižujúce formy
správania, vrátane hrozieb či odlúčenia od priateľov
alebo od rodiny. Ide o spôsob týrania, ktorý
je najviac skrytý voči okoliu. Ako charakteristické
znaky psychického týrania sú ponižovanie, vedomé
znižovanie sebavedomia, zastrašovanie, verbálna
agresia, porušovanie práv, vyhrážanie, nedobrovoľné
premiestnenie do ústavnej starostlivosti a pod.
Nemôžete pripustiť ani obmedzenie stretávania
sa s ľuďmi, ktorí sú pre vás dôležití. Ak osoba, ktorá
sa o Vás stará, Vám toto zakazuje, nepripustite to.
Veď každý máme určité kontakty, osoby, s ktorými
nám je dobre a nikto nemá právo nám zakázať
stretávať sa s nimi.
A čo je dôležité, milí seniori, je tu aj ekonomické
zneužívanie, ktoré zahŕňa najrôznejšie formy
okrádania o financie, ich používanie bez vedomia
5
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seniorov. Ukazovateľom môže byť napríklad
situácia, že senior po výplate dôchodku nemá takmer
žiadne peniaze. Treba si uvedomiť, že dôchodok
je len Váš, je to za Vašu prácu, ktorú ste počas života
vykonali pre spoločnosť a slúži na pokrytie Vašich
potrieb. Môže byť aj ďalšia skutočnosť, že seniorovi
miznú jeho vzácne predmety. Patrí sem aj materiálne
zneužívanie, ktorého znakmi sú napríklad náhla
a nevysvetliteľná neschopnosť seniora platiť účty,
nakúpiť potraviny alebo iné veci osobnej potreby,
nepresné a zmätené povedomie o vlastnej finančnej
situácii, obavy a strach pri rozhovoroch o financiách,
nepomer medzi príjmami a životnou situáciou,
bezdôvodný prevod majetku. Tak toto je veľmi
závažné, a preto sa radšej obráťte na organizácie,
ktoré Vám určite dajú radu, ako zaobchádzať s Vašim
majetkom a poradia, ktorú inštitúciu v tejto veci
navštíviť. Ďalej to môže byť aj zanedbávanie, ktoré
je svojim spôsobom najbanálnejšou, najčastejšou
a najväčšmi opomínanou formou násilia
na senioroch.
Táto forma násilia môže začínať nedostatkom
pozornosti, nekomunikovaním so seniorom
a môže vyústiť až do odopierania uspokojovania
základných fyziologických potrieb, hygienických
potrieb, liekov, tekutín či lekárskej starostlivosti
a ošetrenia. Jedná sa o vážne ohrozenie telesného
a psychického stavu seniorov, keď osoba, ktorá
sa o seniora stará, neplní alebo nezvláda plniť

povinnosti v rámci starostlivosti o seniora. Ide
napríklad o nedostatok stravy, tekutín, nezaistenie
vhodnej lekárskej starostlivosti, nevhodný odev
a pod. Psychický a fyziologický stav seniora môže
byť ohrozený aj v prípade, že senior zanedbáva
starostlivosť o seba samého, a to vedome alebo
nevedome. Zanedbávanie samého seba je typické
pri senioroch, ktorí žijú osamote. Do popredia sa tak
dostáva zanedbávanie hygieny, ošatenia, podvýživa
atď.
Pre všetky tieto aspekty zneužívania je dôležité
pre seniorov vedieť, že sú tu linky pomoci, rôzne
organizácie, ktoré keď sa na ne obrátia so svojimi
problémami, tak môžu postupne a sčasti vyriešiť
svoj problém.
Na Slovensku sa tejto problematike ako jediná
venuje organizácia Fórum pre pomoc starším,
ktorá prevádzkuje aj bezplatnú telefonickú Senior
linku, kde vedia poradiť, pomôcť a riešiť aj vážne
problémy. Samozrejme, snažia sa nielen pomáhať
obetiam násilia, ale hľadajú aj formy ako pomôcť
v rizikových a ťažkých životných situáciách. Snažia
sa zlepšiť nedostatočný systém pomoci a ochrany
starších, ale aj prijímať legislatívu na ochranu tejto
najohrozenejšej a najpočetnejšej skupiny.

Bc. Iveta Čereyová

Aj chorý človek si zaslúži dôstojnosť
V súčasnej dobe majú mladí ľudia čoraz väčšie
úsilie osamostatniť sa, nájsť si bývanie, žiť svoj
život a medzigeneračné bývanie je pre mnohých
neprijateľné. Lenže sú tu seniori, starí rodičia
aj rodičia, ktorí potrebujú pomoc, či už dôsledkom
staroby alebo choroby. Rodinné prostredie je však
mimoriadne dôležité pre starého človeka a navyše,
ak bojuje s chorobami, tak rodinné prostredie
zohráva veľmi pozitívnu úlohu. Prostredie je reč
obsahujúca posolstvá, ktoré nám sústavne doručujú
informácie, ktoré dešifrujeme zväčša neuvedomene,
cez naše zmysly. Starým ľuďom však na rozdiel
od mladých tento lúštiaci kanál – teda zmyslové
orgány už tak výkonne nepracujú. Z tohto nám
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vyplýva, že starí ľudia nezachytávajú všetky
informácie z prostredia, či už pre poruchy
sluchu alebo zraku. To môže starého človeka
zbaviť orientačnej schopnosti v spoločenskom
zmysle. Preto rodinné prostredie plné pochopenia
pre problémy a starosti starého človeka a láska
všetkých členov rodiny pomáhajú prekonať
spomínané faktory a uľahčiť život aj pri určitých
obmedzeniach v činnosti zmyslových orgánov.
Mladí príslušníci širšej rodiny by mali zmeniť
svoju predstavu o starších a starých členoch rodiny, ktorých často pokladajú iba za bremeno. Na
ľudskej hodnote sa zúčastňuje nielen telesná krása
a mladosť, ale najmä človek sám, jeho život a práca,
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čo všetko má vyústiť nakoniec do odmeny spoločnosti
za doteraz vykonané dielo. Na starých ľudí nemožno pozerať len cez vrásky na tvári, zhrbenú postavu
a niekedy aj zmenenú duševnú reakciu.

Treba preto zväčšiť úsilie celej spoločnosti, aby
každá rodina udržala svojho starého, predovšetkým
chorého člena čo najdlhšie vo svojom rodinnom
kruhu a umiestnila ho v zariadení alebo v nemocnici
naozaj len vtedy, keď sa už stal neúnosným pre seba
samého, rodinu či okolie. Rodine, ktorá je ochotná
starať sa o chorého človeka, plniť túto povinnosť,
by mala byť od štátu poskytnutá pomoc. Takto
môže byť starý, chorý človek zachovaný pre život
v spoločnosti.
Veľa starých ľudí, ale aj ľudí chorých, má strach
zo smrti. Spôsobuje im veľa nepokoja, nespavosti,
potom môže narúšať aj ich správanie, najmä počas
choroby. Každý človek, ktorý je chorý alebo
starý, sa bojí smrti, predovšetkým preto, lebo sa
nazdáva, že bude zomierať opustený a v bolestiach,
že bude úplne ochrnutý a bezmocný. Ide teda
skôr o strach zo zomierania. Najväčším nešťastím
starého a chorého človeka je opustenosť a samota.
Opustenosť a samota nezasahujú ani tak telesnú
ako skôr duševnú oblasť človeka. Ak starý človek
musí žiť v dlhej samote, môže sa odcudziť sám
sebe, vznikajú duševné poruchy, depresie a iné
nepriaznivé psychosociálne zmeny. Preto je dôležité
domáce prostredie a milujúca rodina.
Je potrebné, aby sme všetkých členov rodiny,
ktorých postihne choroba, staroba pripravili na to,
že nastanú zmeny v organizme a pomohli im zžiť sa
s novou situáciou.
Choroba má tvár všetkých chorých, aj tých, čo

sa cítia prehliadnutí. Súčasná pandémia spôsobila,
že sa ukázali mnohé nedostatky či už zdravotného
systému, ale aj sociálnej nespravodlivosti. Ukázalo
sa, že starým, slabým a zraniteľným osobám
nie je vždy zaručený prístup k liečebnej starostlivosti,
alebo určite nie v rovnakej miere. Ale nesmieme
zabudnúť vyzdvihnúť aj obetavosť, veľkodušnosť
zdravotníkov, dobrovoľníkov, kňazov, rehoľníkov,
ktorí nezištne pomáhajú všetkým, ktorí to potrebujú.
Blízkosť je vzácny balzam, ktorý je oporou
a útechou trpiacich v chorobe, ale aj v starobe.
Slávenie svetového dňa chorých pripadlo
na 11. februára 2021. Svätý Otec František
svojimi modlitbami venoval osobitnú pozornosť
chorým a tým, ktorí sa nezištne a s láskou o nich
starajú, obetujú. Modlitba patrí všetkým, ktorých
postihol koronavírus, zvlášť tým najchudobnejším
a vylúčeným, ktorým sv. Otec František vyjadril
duchovnú blízkosť a uistil ich o milujúcom záujme
Cirkvi.

Skúsenosť choroby nám umožňuje pocítiť našu
vlastnú zraniteľnosť a zároveň našu prirodzenú
potrebu druhého človeka. Umožňuje nám jasnejšie
pocítiť, že sme stvorenia, ktoré sú závislé od Boha.
Keď sme chorí, môže niekedy našu myseľ ovládať
strach, neistota, ba až zdesenie. Choroba nám
prináša otázku zmyslu, s ktorou sa obraciame na
Boha, hľadáme odpovede na nový zmysel života.
Odpoveď nepríde hneď, ale nájdeme ju modlitbami.
A spolu s nimi nájdeme aj pokoj.
Bc. Iveta Čereyová
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„Marec, poberaj sa starec.“
Určite každý z nás veľmi dobre pozná toto porekadlo, ktoré na základe dlhodobých pozorovaní
toho, čo sa deje v prírode, v živote ľudí, hovorili
naši predkovia. Mesiac marec je spojený s príchodom jari a s ňou sa prejavujú aj známky jarnej
únavy, čo spôsobuje nedostatok slnečného svetla, vyčerpanie organizmu u takmer všetkých ľudí,
ale viac sa prejavuje u tých, ktorí majú vyšší vek,
u tých, ktorí sú náchylnejší k infekčným chorobám,
alergickým reakciám, ochoreniam dýchacích ciest,
prejavujú sa aj príznaky vredovej choroby žalúdka
a dvanástorníka. Hlavnou príčinou je i nedostatok
telesného pohybu počas zimných mesiacov. Samozrejme, ovplyvňuje to aj naše stravovanie, ktoré
je v zime spravidla energeticky výdatnejšie. Spotreba ovocia a zeleniny je však podstatne nižšia, a práve ovocie a zelenina sú významným zdrojom takmer
všetkých vitamínov, mnohých minerálnych látok,
vlákniny a zásoby ochranných faktorov, ktoré sú
v organizme väčšinou obmedzené a často sú
po zimných mesiacoch celkom vyčerpané. A, samozrejme, najviac to dolieha práve na staršiu generáciu, preto v tomto období je aj viac úmrtí starších
ľudí. Je to aj z dôvodu, že starší má slabší organizmus, je viac vyčerpaný a ťažšie sa dostáva do pravidelného rytmu.
V tomto roku je po celom svete viac úmrtí ako
inokedy, čo je spôsobené touto pandémiou. Denne
sa stretávame s tým, že veľa starších podlieha nielen
vplyvu ťažkostí spôsobených príchodom jari, ale aj
vplyvu ochoreniu Covid-19.
Nedá mi, aby práve v tomto období som sa nezamyslela nad tým, aký krehký je náš život a nad
tým, že skutočne nevieme dňa ani hodiny, kedy si
nás Boh povolá. Samozrejme, že je to zákon života,
že príde hodina našej smrti. My máme telefonickú
linku, kde nám volajú starší ľudia a naozaj veľmi
veľa smutných nielen starších i mladších nám volá,
že sú zranení tým, že stratili blízkeho človeka, odišiel ich životný partner, či starý otec, stará mama.
Počúvame v médiách, že starší sú v tomto období
najohrozenejšou skupinou. Mohli by sme to rozoberať rôznymi vedeckými štúdiami, štatistikami, ale
pozrime sa na to z iného pohľadu, nie vedeckého,
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zdravotného, ale z ľudského.
Je skutočne veľmi smutné pre rodinu, ak starý
otec, či stará mama chradne a zomiera. Všetci to
znášame veľmi ťažko. Máme smútok v duši, bolesť
a mnohí veľmi ťažko znášajú to, že tu na zemi strácajú svojho najbližšieho príbuzného.

Pred pár dňami som mala telefón. Volala mi
80-ročná pani, plakala do telefónu, bola doslova zúfalá, nevedela, čo má robiť, pretože jej zomrel manžel,
s ktorým prežila desiatky spoločných rokov. V takejto situácii je naozaj ťažká akákoľvek útecha. Hovorili sme spolu takmer hodinu. Po dlhšom hovore
som zistila, že je veriaca. Hovorila som jej o Nebeskom Oteckovi, o Jeho milosrdenstve, o tom, že
Boh miluje jej manžela, ale i ju, o tom, že nech sa
s dôverou obráti na Neho a odovzdá sa do Jeho rúk
a nech prosí za manželovu dušu. Nakoniec mi povedala, že napriek tomu, že jej manžel nebol praktizujúci kresťan, vyspovedal sa, prijal telo Pána Ježiša
a nakoniec z vďaky pobozkal žehnajúcu ruku kňaza.
V jeho prejavoch bola pokora a uveril, že Boh je
dobrý a láskavý a odišiel z tohto sveta pokojne. Nakoniec sa aj ona upokojila, prijala to, že my ľudia
nevieme a nemôžeme ovplyvniť vôľu nášho Otca,
ale môžeme svojou modlitbou, svojimi prosbami
vyprosiť svojim blízkym milosť. Môžeme Bohu
ďakovať za spoločný život, za všetko krásne, čo
sme spolu prežili a nebáť sa, pretože napriek tomu,
že náš blízky nás opustil, nie sme sami, je pri nás
On, nekonečne dobrý Otec. Samotu, bolesť, smútok
vložme do Jeho rúk. A taktiež som jej hovorila, že
nech ďakuje Bohu za to, že mohla byť pri manželovi
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v tých posledných chvíľkach jeho života tu na zemi.
Mesiac marec je aj mesiacom úcty k Svätému
Žiaľ, v tejto dobe v mnohých prípadoch nemô- Jozefovi, patrónovi chorých a zomierajúcich. Uvežeme byť v poslednej hodinke života v blízkosti na- domila som si, že to nie je náhoda. Mnohí z nás sa
k tomuto úžasnému svätcovi modlíme za šťastnú
hodinku našej smrti. Aj my s manželom ho o to prosíme. Denne sa modlíme aj túto modlitbu: „Svätý
Jozef, pestún Ježiša Krista, opravdivý ženích Panny
Márie, oroduj za nás i za tých, ktorí tento deň a túto
noc zomierajú.“
Práve v tejto dobe sa modlíme za to, aby tento
svätec orodoval u Boha za tie tisícky ľudí, ktorí denne zomierajú po celom svete na túto strašnú chorobu. Prosme Svätého Jozefa možno viac ako inokedy
za našich zomierajúcich a verme, že tento úžasný
šich príbuzných, ale môžeme sa spojiť s Ježišom, svätec, ktorý vo svojom náručí držal Ježiša a ktorý si
Pannou Máriou i Svätým Jozefom a prosiť, aby boli ho ako svojho pestúna váži a miluje, si rád vypočuje
v ich blízkosti, aby ich sprevádzali na ceste do več- našu prosbu a nášho príbuzného bude sám držať za
nosti. Toto môže byť náš nežný dotyk, naše pohla- ruku v poslednej hodinke jeho života. Svätý Jozef
denie a prejav našej lásky k nim, veď čo je viac, ak nikdy nesklamal toho, kto sa s dôverou v modlitbe
vyprosujeme milosrdenstvo a Božiu Lásku nášmu a prosbách na neho obracia.
Ľubica Gálisová
drahému blízkemu.

Blahoželáme
k 5. výročiu významnej organizácii Úradu komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím, hlavne pani
JUDr. Zuzane Stavrovskej.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
JUDr. Zuzana Stavrovská

Za tých 5 rokov sa vytvorili
medzi touto organizáciou
a Fórom pre pomoc starším
veľmi
dobré
kontakty
a chcem sa úprimne
poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a záujem o problémy starších ľudí.
Nebola to obyčajná spolupráca, ale veľký záujem o problematiku seniorov,
ktorú sme spoločne s pani komisárkou riešili, ale aj hľadanie pozitívnych
zmien pre zlepšenie života a podmienok pre starších či už v domácnostiach,
ale aj v sociálnych zariadeniach. Spoločne sme riešili viaceré konkrétne
a veľmi vážne prípady zlého zaobchádzania a násilia na starších.
Úprimne ďakujem za doterajšiu veľmi dobrú spoluprácu a želám
veľa úspechov do ďalšej práce!
Tešíme sa na všetky ďalšie spoločné aktivity a stretnutia.
Fórum pre pomoc starším
Ľubica Gálisová
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Stretnutie na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
12

FÓRUM SENIOROV

Sociálne starnutie
,,Staroba je minulosť mladosti a mladosť je minulosť staroby.“
Starnutie je nezvratný postupný biologický proces v živote každého organizmu. Hlavnou vývinovou
úlohou staroby je prijatie života ako celku, jeho zmyslu. Treba si uvedomiť, že staroba nie je choroba
a, našťastie, tento mýtus je už dávno prekonaný. Starnutie nie je ľahké, ale každý človek sa sám rozhoduje,
ako bude žiť, ako si usporiada život, čo môže zmeniť, je to prirodzená súčasť životného cyklu.
Musíme si uvedomiť, že staroba je dlhý proces biologických zmien. Sú to rôzne zmeny v tele spojené
s tým, že napríklad myseľ nám už dobre neslúži, pamäť je pomalšia, veď to poznáme, menej počujeme,
vidíme, máme aj menšiu chuť do jedla, k tomu sa nám pridružujú rôzne choroby, ako cukrovka, vysoký tlak
a aj naša pohyblivosť je obmedzená. Ale to neznamená, že tieto zmeny nám majú zabrániť vo vykonávaní
činností, ktoré nás bavia a napĺňajú. Len si vyžadujú viac našej námahy a času. Starobu nazývame aj
jeseňou života, je to obdobie, ktoré každý prežíva inak.
Mnohí seniori si zabúdajú počas aktívneho života vytvárať kontakty a venovať sa rôznym koníčkom, ktoré
ich napĺňajú. Vo vyššom veku by boli pre nich samotných určite veľkým prínosom, tak ako z psychického,
tak aj z fyzického hľadiska. Seniori, ktorí sa pripravovali na toto obdobie veku, sú spokojnejší, vedia viac
voľného času lepšie využiť. Prípravu na starobu môžeme rozdeliť do 3 základných rovín:
-

sociálna,
zdravotnícka
a psychologická.

Sociálna príprava
Bertz povedal: ,, Práca je prestíž, práca
je úspech. Sú hlboké citové dôvody, prečo
chce človek pokračovať v práci. Práca
je viac než prostriedok k tvorbe života,
je to cesta k životu, je to život sám. Preto
starnúci človek mal by byť pripravený na
túto etapu života, zabezpečiť sa a pripraviť
sa na tzv. druhú životnú krízu.“
Odchodom ľudí do dôchodku sa začína
zmena. Zmena v živote, zmena v myslení. Začínajú sa obavy, ako budeme fungovať, čo budeme robiť,
ľudia sú sebakritickejší. Nastávajú psychologické problémy. Prečo? Pretože si myslia, že už nie sú potrební
pre spoločnosť. Existuje tu ekonomická neistota, lebo priznajme si, dôchodky sú veľmi nízke. Preto je
dôležité, aby senior našiel oporu v rodine, aby mu rodina poskytla pocit istoty, pokoja, a tým mu zabezpečila
príjemnú jeseň života. Je zrejmé, že v sociálnom starnutí je veľkým nebezpečenstvom fenomén samoty.
Samota urýchľuje degeneratívne procesy. Veď poznáme to, my ľudia sme od prírody spoločenským tvorom,
potrebujeme kontakty, rozhovory, pomoc. A preto sa opäť vrátim na začiatok, pripravme sa na starobu
a neopúšťajme sa.
Zdravotnícka príprava
Málokto si z nás uvedomí, že primárna prevencia, ktorá spočíva v pravidelných prehliadkach, v správnej
13
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životospráve a v pohybe, vie zabrániť mnohým chorobám, ktoré starobu sprevádzajú. Nezabúdajme preto
túto možnosť využívať a preventívne prehliadky nepodceňovať. Pretože z kratšej cesty je skorší a ľahší
návrat.
Psychologická príprava
Je na každom z nás, ako sme nastavení a čo sme ochotní preto spraviť. Psychologická príprava vychádza
zo zásad psychohygieny a gerontopsychológie.
Pre osobnosť seniora prináša duchovnosť vyrovnanie sa so životom, obohacovanie sa múdrosťou,
pre človeka duchovný život zobrazuje pokoj, šírenie lásky, utváranie vzťahov s rodinou, s priateľmi, ale aj
s Bohom.

Proces starnutia je jedným z najaktuálnejších problémov v súčasnej dobe. Ešte väčšiu závažnosť
nadobudne v budúcnosti. Kvalita tohto riešenia závisí od spoločenského hľadiska. Preto je dôležité, aby
sa seniori pripravili na starobu svojpomocne, aby sa zaradili do rôznych krúžkov, spoločenstiev, dôležitú
úlohu zohrávajú napríklad kluby dôchodcov, či rôzne centrá pomoci. Ak hovoríme o týchto seniorských
centrách, je veľmi dôležité, aby seniori využívali tieto služby, aby sa stali ich členmi, aby sa zúčastňovali
prednášok zameraných na poradenskú činnosť, ale aj rôznych spoločenských aktivít, vzdelávania, kultúry
a v rámci možností aj športu. Spoločenské aktivity, či stretávania sú veľmi dôležitou súčasťou staroby.
Staroba a starnutie je v súčasnej dobe vysoko aktuálna téma, pribúdajú nám seniori a táto situácia
si vyžaduje zvýšený záujem, zvýšenú mieru pomoci seniorom, aby ich jeseň života bola prijateľná
a dôstojná. Veď každý z nás má právo v každom veku bez rozdielu participovať na spoločenskom živote,
ktorý nás obohatí, posunie a umožní dôstojne žiť.
Človek , ktorý vie využiť šancu každý deň, dokáže ľahko a zdravo starnúť.
Bc. Iveta Čereyová
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Starší si zaslúžia našu úctu a pozornosť
Mesiac október je krásny mesiac, je to mesiac úcty k Panne Márii, ale aj mesiac úcty k starším, k našim
rodičom, k starým rodičom. Rôzne organizácie organizujú akcie, kde pozývajú starších, aby im povedali
ďakujem, dali im kytičku, urobili pre nich nejaký program. V tomto mesiaci hovoríme viac o medzigeneračnej
spolupráci, o vzťahu mladých k starším. Priznám sa, ja mám z toho dosť zmiešané pocity. Naši starší
a príbuzní si nezaslúžia úctu prejavovanú každý deň? Nemá to byť o nejakom medzinárodnom dni,
či mesiaci, má to byť samozrejmé: vážiť si a milovať tých, ktorí nám dali veľa - skúseností, lásku,
pozornosť a obetovali sa preto, aby sme boli šťastní.
Nedá mi nemyslieť na to, ako
sa nielen my, kresťania, ale celá
spoločnosť správame k starším, k
svojim rodičom, k starým rodičom,
aký máme k nim vzťah, ako vlastne plníme to nádherné a úžasné
božie prikázanie: „Cti otca svojho
i matku svoju“. Ako nám znejú slová, ktoré sme dostali od Boha, ako
ich napĺňame vo svojom živote?
A je mi smutno. Vychádza to z toho,
akú prácu vykonávam, s čím sa stretávam v rozhovoroch, v stretnutiach
s ľuďmi a zdá sa mi, že akoby sa z
nášho života vytrácala láska, úcta
a napĺňanie božieho prikázania.
Hovorím to preto, že poznám
Stretnutie v klube seniorov v Šahách
prípady, že ak vznikne nová rodina,
zabúdame na tých, ktorí majú
zásluhu na tom, že vôbec mohla nová rodina vzniknúť, dali nám život a bez nich by tá rodina nemohla
existovať.
Ak sa hovorí o starších ľuďoch, je veľmi moderné hovoriť o medzigeneračných problémoch, o tom,
že starší majú už zastarané a nemoderné názory. Priznám sa, ja tento výraz nemám rada, nie je to generačný
problém, je to o našom vzťahu k svojim blízkym, je to o vzťahu a láske k človeku, k životu. Je to o láske
k Bohu a božím prikázaniam.
Veľa starších žije osamelo, ich osudy sú veľmi smutné a ťažké, často na nich aj najbližší zabúdajú,
neprídu ich navštíviť, nepýtajú sa, čo potrebujú. V malých dedinkách starší smutne hovoria: tu žijú len
starí ľudia, naše deti išli bývať do mesta alebo odišli do zahraničia, oni nemajú na nás čas, lebo majú veľa
práce, toto sú už len čakárne na smrť. Pri týchto slovách ma akosi mrazí, veď sú to matky a otcovia, ktorí
vychovali svoje deti, obetovali im veľký kus života. Naše vnúčence už nepočúvajú rozprávky starých
rodičov, ale pozerajú televíziu, ktorá im prináša veľa násilia, vzťah len k materiálnym hodnotám a sebectvu.
Domov by sme mali spájať s tým najkrajším, s láskou, ktorú sme dostali od našich rodičov, kde sme
prežili krásne roky svojho detstva, radosť, nežné pohladenie svojho otca, matky. A za to všetko máme
vzdať úctu a lásku svojim rodičom.
Nedá mi, aby som si nespomenula na veľkú lásku Ježiša, Jeho nesmiernu úctu, ktorú On prechovával
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k svojej Matke, k svojmu pestúnovi Svätému Jozefovi, On, ktorý napriek tomu, že je Boh, miloval svojich
pozemských rodičov celým svojim srdcom a bol im poslušný.
My, kresťania, sa mu máme podobať, máme ho nasledovať, ale aká je skutočnosť?
Zamyslime sa nad tým, aký príklad dávame svojim deťom. Aký máme vzťah, úctu a lásku k svojim
rodičom, to sa odrazí aj na vzťahu našich detí k životu, k hodnotám, má to vplyv na rodinu, na celú
spoločnosť. Ak dieťa vidí, že jeho matka je láskavá, stará sa o svoju starnúcu a stále chorľavejšiu matku,
dokáže sa pre ňu obetovať, prehlbuje to aj lásku dieťaťa k nej samej, zákonite sa v hĺbke jeho dušičky
buduje väčšia spolupatričnosť k rodine, ale buduje sa i láska k človeku a k životu.
Uvedomme si, starší sú prínosom pre rodinu, spoločnosť, mnohí robia úžasné a krásne veci, dokážu
sa obetovať pre iných, uskromniť sa, aby urobili iným radosť. Z mnohých si môžeme brať príklad, môžu
nám poradiť v našich životných problémoch. Sú nositeľmi múdrosti, skúseností, našej histórie.

Stretnutie v klube seniorov v Šahách

Použijem jeden krásny príklad: každoročne organizujeme akciu, v rámci ktorej chceme poukázať
na úžasných, krásnych starších ľudí, ktorí vykonali veľa dobrého pre iných, starali sa o svojich chorých
blízkych. Chceme dať týmto ľuďom dar Lásky, dar srdca, ale chceme aj meniť vzťah k nim a oceňujeme
ich titulom Senior roka. Tento titul získala úžasná žena, ktorá stratila svojho manžela, ktorého vo väzení
umučili len za to, že mal pevnú vieru, ona dlhých 10 rokov bola väznená len za to, že jej manžel bol generál
a veriaci. Vydala nádherné svedectvo. Bola svedkom utrpenia a umučenia blahoslavenej sestričky Zdenky,
s ktorou bola v jednej cele a práve toto svedectvo bolo i podnetom pre blahorečenie sestričky Zdenky.
Takíto ľudia si zaslúžia našu lásku, úctu, pozornosť. Skúsme s vďakou a láskou pozerať na nich a ďakujme
za to, že sú, hoci sú to obyčajní, jednoduchí, ale krásni a vzácni ľudia.
Náš najväčší pápež Ján Pavol II. vo svojom príhovore starším povedal slová, ktoré sme si zobrali
za motto našej organizácie:
“Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých.“
Toto motto sa snažíme v našej práci napĺňať a mali by sme tento odkaz uplatňovať všetci vo svojom
živote a v celej spoločnosti.
Ľubica Gálisová
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Ako sa nezblázniť počas lockdownu
Od
vypuknutia
celosvetovej
pandémie
na Slovensku ubehol už rok.
Počas tohto neľahkého roku sme sa museli
dobrovoľne i nedobrovoľne prispôsobiť novým
pravidlám, ktoré platili pre celú našu spoločnosť.
Chvíľami mal človek pocit, že sa celý svet
konečne upokojil. Bolo to naozaj tak? Upokojil,
či skôr znepokojil? Každý z nás reagoval
na kritickú situáciu inak. Mladším ročníkom sa
zmenil pracovný režim, mali možnosť pracovať
z pohodlia domu, viac sa venovať rodine.

Inovatívnou novinkou vhodnou pre staršie ročníky
je aj reminiscenčné pexeso, kde sa nielen skvelo
zabavíte, ale precvičíte aj svoju pamäť, koncentráciu
a zároveň si zaspomínate na staré dobré (nie tak
dávne) časy.

V rámci rôznych obmedzení a zákazov sa
nám stalo, že sme museli byť úplne izolovaní
od okolitej spoločnosti a bez osobného kontaktu
s ostatnými rodinnými príslušníkmi. Na zvýšený
stupeň obmedzenia najviac doplatili naši seniori.
Osamelejší sa stali ešte osamelejšími. Ich samota
a strach o svoje podlomené zdravie sa stali ešte
neznesiteľnejšou než doteraz, a to v časoch, keď
Hudba
je potrebná aj osobná podpora rodiny a známych.
V nasledovných riadkoch vám prinášame v krátkosti
Od nepamäti sa hudba považuje za liek
niekoľko rád, ktoré môžete vyskúšať nielen počas
na všetko. Ak doma ešte máte starý gramofón
týchto neľahkých dní.
a máte zbierku platní, nie je na škodu
ho
prevetrať.
Výborne
sa
odreagujete
Životný optimizmus a naladenie
a zaspomínate na mladosť a plesy.
Veľkú dôležitosť treba klásť na prijatie aktuálnej
situácie, ktorá nie je pre nikoho z nás jednoduchá.
Preto je dôležité udržať si pozitívne myslenie
a veriť, že sa situácia časom zlepší.
Tým, že sme izolovaní, vyjadrujeme určitú
spolupatričnosť voči ostatným ľuďom, chránime ich
a zároveň chránime aj seba samého od nežiaduceho
ochorenia.

Hlavolamy
Lúštenie krížoviek už tak akosi neodmysliteľne
patrí ku každému magazínu. Neplní len funkciu
výplne voľného času, ale ja trénovania našich
kognitívnych funkcií. trénuje našu pamäť a
vytrvalosť.

Čítanie kníh
Spoločenské hry

Určite sa vo vašej knižnici nájdu knihy,
ku ktorým sa veľmi radi vrátite aj po rokoch,
„Prevetrať“ staré známe „Človeče, nehnevaj sa“,
prípadne také, ktoré ste ešte vôbec nečítali.
padne dobre v každom čase. Túto hru nemusíme
snáď nikomu predstavovať. Už niekoľko rokov
Upratovanie fotografií
zabáva všetky generácie takmer po celom svete.
Nie je na škodu zopakovať ani šach alebo poker.
20
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Neraz ste si povedali, že tieto porozhadzované
fotografie by potrebovali poriadne roztriediť
a poukladať? Teraz je na to správny čas. Fotografie,
ktoré sú vám najmilšie si nechajte po ruke a ostatným
nájdite ich miesto v rodinnom albume.

Vyfarbovanie obrázkov
Omaľovánky a samotné vyfarbovanie obrázkov
už dávno nie je výsadou detí z materskej školy.
Táto aktivita pomáha rozvíjať a udržiavať jemnú
motoriku prstov, kde sa trénuje úchop pastelky,
precíznosť, aj trpezlivosť.

Sledovanie zábavných programov
Televízie, ako napríklad Šláger či Senzi podľa
nás ani netreba zvlášť predstavovať. Televízne
relácie plné hudby a humorného slova neomrzia
snáď nikoho zo staršej generácie.

Duchovné aktivity
Potrebnú útechu nájdete v prameni Svätého písma
a v modlitbe. Známa televízia LUX sprostredkováva
priame prenosy svätých omší, ponúka veľké
množstvo diskusných relácií na rôzne témy
zo života, ale aj nádherné biblické filmy, či filmy
podľa skutočných udalostí, kde sa stali zázraky.

Nestraťte kontakt s okolím
Dlho ste odkladali učiť sa ovládať modernú
techniku, ktorú vám darovali vaše vnúčatá? Aby
ste nestratili kontakt s rodinou, prostredníctvom
šikovných aplikácií sa raz-dva spojíte s kýmkoľvek.
V aplikáciách je potrebné vytvoriť si užívateľské
konto a môžete volať do celého sveta. Samozrejme,
v neposlednom rade sme tu aj my, Fórum pre pomoc
starším, a to na bezplatnej telefonickej Senior linke
0800 172 500.
Mgr. Ľubomíra Dudášová

Poslanie
Sme na začiatku roku 2021 a ja všetkým, ktorí
budú čítať tento článok, prajem hlavne pevné
zdravie, spokojnosť a pokoj. Viem, všetci si to
prajeme z celého srdca. Začnem tým, kedy prišlo
moje presvedčenie venovať sa sociálnej práci. Bolo
to pred 5 rokmi, keď som sa rozhodla študovať
sociálnu prácu, a to z prostého dôvodu (pri mojom
veku trénovať mozog). Nepredpokladala som,
že ma to zaujme a že sa budem chcieť pričiniť
o zlepšenie života seniorov. Samozrejme, myšlienku
som mala už dávno, ale viete, akosi ma nemalo čo
,,nakopnúť“. Až som sa dostala do takého štádia, že

sa na niečo odhodlám. Stalo sa. Veľkým príkladom
mi bolo existujúce Fórum pre pomoc starším, kde je
prezidentkou pani Gálisová. Náhodne sme sa stretli
pred voľbami, rozhovor klasický o voľbách, politike.
V hlave myšlienka, ako osloviť pani Gálisovú
ohľadom práce. Vedela som, že je to nezisková
organizácia a sledovala som cez Facebook reakcie
na problémy, ktoré sa dejú v sociálnych zariadeniach,
aká je náplň ich práce a či by som mohla byť aj ja
účastníkom a byť nápomocná. Skúsila som napísať
pani Gálisovej a čo sa stalo, pani Gálisová bola
otvorená a naklonená a dohodli sme si stretnutie.
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Vysvetlili sme si, čo očakávame a ako sa môžem
zapojiť do chodu tejto organizácie. Navrhla som, že
by som bola rada dobrovoľníčkou a pokiaľ by som
mohla pomôcť a pričiniť sa mojimi vedomosťami
a schopnosťami k zlepšeniu života seniorov, bude mi
cťou. Lebo priznajme si, nevenujeme sa dostatočne
seniorom. Nemáte ten pocit, že mnohým z nás,
keď sú nevládni, tak sú na obtiaž? Viem, je ťažká
doba, mladí potrebujú pracovať, splácať hypotéky,
na starosti majú deti...

na školstvo a výchovu sociálnych pracovníkov.
Každý, kto chce študovať sociálnu prácu, nech je
zodpovedný a presvedčený, že takúto prácu chce
vykonávať. Ono to tak ani nie je práca, ale hlavne
poslanie. V poslednom období neustále počúvame,
že v sociálnych zariadeniach sa dejú nekalé veci.
Títo seniori sú bezbranní, sami si nevedia pomôcť
a na to sme tu my, aby sme sa o to pokúsili, lebo verte
mi, každého z nás čaká staroba. Nie, nezobudíme sa
ráno a nebudeme hneď šediví, ani nebudeme hneď
chodiť s paličkou, ale postupne všetci starneme
V poriadku. Aj preto sú zriadené domovy pre a každý bude odkázaný na pomoc.
seniorov, netreba odsudzovať, že seniorov dáme
Je to prirodzené, a preto
do takýchto zariadení,
sa už teraz správajme zodpráve naopak, môže to
povedne, slušne.
byť krásnym domovom
Ak sme sa už zmieňona sklonku života, povali o zariadeniach, áno, sú
kiaľ je to slušne fundôležité, ale nie je vhodgujúce
zariadenie
ný čas sa zamyslieť aj nad
a hlavne, aj za účasti ropodporou domácej stadinných príslušníkov. Ale
rostlivosti, väčšej podpory
zrejme problém je inde.
od štátu pre ľudí, ktorí sa
Myslím tým, ako sú nastabudú starať o svojich prívené pravidlá v týchto zabuzných?
riadeniach, aké sú financie
Lebo priznajme si, ak
a, samozrejme, personál
je rodič už senior a prežil
a vedenie. Dobrý masvoj život v milujúcej ronažment so skúseným madine, veľmi ťažko sa bude
nažérom vie takéto zariazmierovať s odchodom
denie povzniesť.
do sociálneho zariadenia bez svojich príbuzVieme, že človek je
ných. Som len na počiatod svojej prirodzenosti
ku tejto práce, viem, čo
tvorom
spoločenským,
je náplňou a cieľom orpotrebuje sa spájať s Stretnutie prezidentky Fóra s Bc. Ivetkou Čereyovou ganizácie Fórum pre poinými ľuďmi, nedokáže
moc starším. Ako to doprežiť sám, v izolácii, preto sa vytvárajú kluby, cieliť, chce čas a skúsenosti a hlavne skúsenosti
spoločenstvá.
p. Gálisovej, ktorá nám ich odovzdá. Prajme si
lepšiu budúcnosť pre seniorov a skúsme nebyť ľaJa osobne vidím problémy aj v personále, hostajní.
pretože nedostatočné ohodnotenie, vedie k tomu,
že nie vždy je poskytovaná služba na úrovni.
Ďalším problémom je nedostatočné vyškolenie
Bc. Iveta Čereyová
pracovníkov, ktorí takúto službu vykonávajú.
Možno treba hľadať problém v počiatku a to hneď
tam, kde by tento problém stál najmenej. Poďme
22
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SENIORI, BUĎTE OPATRNÍ!
ÚTOČIA PODVODNÍCI ZNEUŽIVAJÚCI
PANDÉMIU OCHORENIA COVID-19!
Policajný zbor upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, aby boli pri telefonickom alebo osobnom kontaktne
s cudzími osobami mimoriadne obozretní a neverili emotívnym príbehom podvodníkov, ktorí sa snažia
od nich vylákať finančné úspory pod rôznymi zámienkami s ponukou okamžitej pomoci pri predchádzaní
alebo liečbe ochorenia COVID-19, či predaji rôznych ochranných pomôcok.
Podvodníci v ostatnom období telefonicky kontaktujú seniorov ako pracovníci krízového covidového
centra, že ich príbuzný je v kritickom stave, je na pľúcnej ventilácii a pre záchranu života potrebuje
očkovaciu vakcínu v sume niekoľko tisíc Eur, za ktorú je potrebné zaplatiť vopred na konkrétny účet
v banke.

SENIORI POZOR NA NASLEDOVNÉ PODVODNÉ PRAKTIKY!
● Kontaktuje Vás niekto cudzí telefonicky, osobne, elektronicky (e-mailom), či inak s ponukou
predaja ochranných prostriedkov (napr. rúšok typu FFP2 alebo FFP3, dezinfekčných prostriedkov,
rukavíc) alebo liekov na liečbu imunity alebo ochorenia COVID-19?
● Kontaktuje Vás niekto cudzí a žiada zaslať peniaze za očkovaciu vakcínu pre Vášho príbuzného
infikovaného koronavírusom (napr. pracovník z covidového centra, lekár z nemocnice, či inej
súčasti)?
● Kontaktuje Vás niekto cudzí o povinnom prebiehajúcom očkovaní seniorov proti ochoreniu
COVID-19 a žiada peniaze za očkovaciu vakcínu?
● Kontaktuje Vás niekto cudzí s ponukou akejkoľvek pomoci na zmiernenie nepriaznivej
epidemiologickej situácie ochorenia COVID-19?

STRIKTNE SA RIAĎTE TÝMITO RADAMI!
1. Nezasielajte peniaze na konkrétne účty v banke, ktoré Vám oznámi neznáma osoba pri telefonickom
kontakte, aj keď sa dôveryhodne predstaví a tvrdí, že ide o záchranu Vášho príbuzného. Neverte týmto
tvrdeniam! Obratom zavolajte svojim príbuzným, overte si uvádzané skutočnosti! Ide o podvodníka!
2. Nereagujte na ponuku predaja akýchkoľvek ochranných pomôcok alebo liekov, či očkovacích
vakcín zmieňujúcich ochorenie alebo liečbu ochorenia COVID- 19! Môže ísť o podvodníkov, ktorí sa
od Vás snažia vylákať peniaze!
3. Nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov! Odmietnite pomoc cudzích osôb, ktoré Vás
nečakane navštívili a nasilu sa snažia dostať dovnútra! Môžu Vás okradnúť!

PRI AKOMKOĽVEK PODOZRENÍ NA PODVODNÉ KONANIE
V SÚVISLOSTI SO ZNEUŽÍVANÍM SITUÁCIE OCHORENIA COVID-19 BEZODKLADNE
KONTAKTUJTE POLÍCIU NA ČÍSLE 158!
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Recepty
Veľkonočný baránok
Suroviny:
10 rožkov
1 – 2 klobásy
30 – 40 dkg údeného mäsa
10 – 15 dkg prerastenej slaniny
5 vajec uvarených na tvrdo
5 vajec surových
1 dcl mlieka
soľ, vegeta, korenie
petržlenová vňať
bravčová masť a strúhanka na plech
Postup:
Rožky, klobásu, slaninu, údené mäso a uvarené vajcia nakrájame na drobné kocky. Rožky zalejeme
mliekom, necháme nasiaknuť a pridáme všetky nakrájané suroviny. Zo surových bielkov vyšľaháme
sneh, do ktorého pridáme žĺtky a primiešame k ostatnej zmesi.
Podľa chuti pridáme soľ, vegetu, korenie a na drobno nasekanú petržlenovú vňať. Zmes premiešame
a vyklopíme na vymastený a strúhankou posypaný plech.
Pečieme pri teplote 200°C asi 40 minút.

Veľkonočný syrek s hrozienkami
Suroviny:
500 ml mlieka
5 vajec
50 g hrozienok
1 čajová lyžička soli
1 žĺtko na potretie
Postup:
Mlieko rozmiešame s vajciami, pridáme umyté hrozienka a soľ. Dáme variť, stále miešame.
Keď sa zmes začne zrážať, precedíme, necháme poriadne stiecť a vytvarujeme okrúhly tvar.
Ten potrieme žĺtkom a dáme do rúry zapiecť.
Vychladnutý nakrájame a podávame k šunke alebo k údenému mäsu.
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Na dobrú náladu
Dedko pred návštevou zubára
uvažuje:
-ak nezaplatím, nebudem mať
čím žuť,
-ak zaplatím, nebudem mať čo
žuť.
***
Matka budí svojho syna:
Vstávaj, Jožko, vstávaj, rýchlo,
veď už ti ide autobus!
Ale prosím ťa, ty sa upokoj, čo
mu ležím v ceste?
***
Dal som do novín inzerát,
že hľadám ženu. Dostal som
veľa odpovedí, ktoré začínali
slovami:
- Zober si tú moju...
***
Jedna z otázok na pracovnom
pohovore:
- Koľko by ste chceli u nás
zarábať?
- Toľko, aby som si mohol v
polovici mesiaca vybrať peniaze
z banky kartou a nie s pančuchou
na hlave.
***
- Sused, vy máte také krásne
deti a nám s manželom sa akosi
nedarí. Neviete mi poradiť...
- Viem, kúpte dobré víno, sexi
prádielko a metlu.
- Víno a prádlo, to chápem, ale
načo metlu?
- Tou zabúchajte na strop, keď
manžel nebude doma!
***
Dcéra sa zveruje matke:
- Ja by som za toho Tona aj išla,
ale zdá sa mi, že je alkoholik.
- Prečo si to myslíš?
- Dnes som mu sedela na
kolenách a ako keby mal vo
vrecku pollitrovku.
- Ty hlupaňa, ihneď ho ber,
26

veď ja som celý život sedela na
ampulke od liekov!
***
- Moja žena chodí každý večer
do krčmy.
- A to jej dovolíš?
- Jasné. Vieš, ako ťažko by sa
mi samému kráčalo domov?
***
- Haló! To je spolok na ochranu
zvierat?
- Áno, čo si prajete?
- Rýchlo sem niekoho pošlite!
U nás na strome je poštár a
strašne nadáva nášmu psovi!
***
Mladomanželský pár
prechádza vedľa výkladu
s krásnymi kožuchmi.
- Aj ja by som chcela mať
taký krásny kožuch, - sníva
manželka.
- Tak si sa mala narodiť ako
ondatra, - odpovedá manžel.
***
Ach, kamarát, poviem ti, sťažuje
sa Jožo Ferovi, keď som si tú
moju ženu bral, myslel som si, že
bude dobre variť po mame, ale
ona len dobre chľasce po otcovi.
***
Viete, ktorý štvornohý priateľ
je človeku najmilší?
- Posteľ.
***
Mladá upravená panička kupuje
v obchode manželovi kravatu:
- Viete, ja by som chcela pre
môjho Miška takú kravatu, ktorá
by zvýraznila jeho modré oči.
Predavačka znechutene reaguje:
- Každá kravata zvýrazní
chlapovi oči, len ju treba
poriadne pritiahnuť.
***

Farmár pestuje na poli melóny
Ale keďže mu stále miznú, dá
na pole ceduľku s nápisom:
„Jeden melón je napustený
jedom.“
Na istý čas nápis pomohol,
farmár spokojne zberá úrodu,
až do chvíle, keď niekto na
ceduľku dopísal: „Teraz už
dva.“
***
Staršia Rómka kričí na policajta:
- Pán policajt, pán policajt,
pomóc, okradli ma, okradli ma!
- A čo vám ukradli? – pýta sa
policajt.
- Kabelku!
- A čo ste mali v tej kabelke? –
pokračuje policajt.
- No, 14 peňaženiek, prosím
pekne.
***
Dvaja kamaráti v bare:
- Už len dva dni sa vyspíme
a bude výplata!
Druhý na to reaguje:
- A potom sa dva dni nevyspíme
a bude po výplate!
***
Viete, čo robí blondýnka, keď sa
v supermarkete plazí po zemi?
- Hľadá nízke ceny.
***
Mladá upravená panička
kupuje v obchode manželovi
kravatu:
- Viete, ja by som chcela pre
môjho Miška takú kravatu,
ktorá by zvýraznila jeho modré
oči.
Predavačka znechutene
reaguje:
- Každá kravata zvýrazní
chlapovi oči, len ju treba
poriadne pritiahnuť.
***
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TAJNIČKA

Malý chlapček uteká do obchodu a vidí, že je tam veľký rad. Už vopred kričí:
- Prosím Vás, pusťte ma, rýchlo, pusťte ma, mňa dedko poslal pre...
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