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Vážení čitatelia, milí priatelia 

sme radi, že s odstupom času Vám môžeme znova priniesť nové číslo 
časopisu, aby sme Vám priniesli dôležité informácie, pomohli radami  
a tiež, aby sme  Vám i Vašim rodinným príslušníkom priniesli pekné 
chvíle pri jeho čítaní.

V marci sme oslávili už 20. výročie 
založenia našej organizácie a som hrdá, 
že sa môžeme pochváliť dosiahnutými 
úspechmi. Realizovali sme celý rad podujatí 
národných i medzinárodných, množstvo 
podujatí priamo v regiónoch, počúvali 
sme Vaše pripomienky ako zlepšiť život 
starších, chrániť ich práva a presadzovať 
Vaše potreby. Predkladali sme návrhy na riešenie, poskytovali sme 
pomoc starším osobám, ktorí ju potrebovali. Množstvo dosiahnutých 
pozitívnych výsledkov je naozaj veľké a na ich bližšie popísanie by som 
potrebovala oveľa viac priestoru ako je tento krátky úvod.  

Prispeli sme k tomu, že problém zneužívania starších tzv. 
„šmejdami“ bol riešený, bol prijatý zákon o ochrane proti nekalým 
praktikám a iniciovali sme i mimoriadne zasadnutie Výboru seniorov. 
Robili sme prevenciu v regiónoch, navštívili sme množstvo miest a obcí 
po celom Slovensku, vzdelávacími aktivitami sme prispeli k zvyšovaniu 
právneho vedomia. Ako prví sme otvorili vážnu tému násilia, či už 
rôznymi subjektmi alebo v rodinách. Zrealizovali sme prieskumy  
o zneužívaní, poskytli sme konkrétne údaje o formách zneužívania. 
Otvorili sme diskusiu  na Slovensku i na medzinárodnej úrovni. Prispeli 
sme k tomu, že finančné zneužívanie sa dostalo do medzinárodných 
dokumentov. Od roku 2004 prevádzkujeme poradenské centrum  
a od roku 2008 prevádzkujeme celoslovenskú Senior linku. Poskytli 
sme poradenstvo mnohým starším z celého Slovenska. Vyriešili sme 
viaceré vážne prípady zneužívania a páchania násilia na starších, 
taktiež sme riešili ich rizikové situácie. Sme šťastní, že sa nám podarilo 
mnohým starším zachrániť život i majetok. Zrealizovali sme národné  
a medzinárodné projekty, v rámci ktorých sme riešili problémy starších 
a boli sme mimoriadne úspešní. Naše aktivity sú príkladom dobrej 
praxe. Pravidelne sme sa stretávali najmenej raz ročne na národných 
konferenciách, kde ste i Vy diskutovali, predkladali návrhy a podnety na 
zlepšenie kvality života. Pracovali sme v expertných skupinách európskej 
siete AGE – Platform Europe, vystupovali na mnohých medzinárodných 
podujatiach. V rámci 14-tich ročníkov akcie Senior roka sme ocenili 
starších z celého Slovenska s tým, že starší sú pozitívnym prínosom pre 
spoločnosť a svojimi aktivitami sú príkladom aj pre iných. Starší svojimi 
skúsenosťami a prácou prispievajú k vytvoreniu pekného a spokojného 
života rodiny,  komunity, v ktorej žije i celej spoločnosti. Upozorňujeme 
na to, že starší človek má po svojej svedomitej a dlhoročnej práci nárok 
na dôstojný, kvalitný život, zabezpečenie prežitia peknej staroby. V tejto 
našej činnosti chceme úspešne pokračovať i v budúcnosti.

Podarilo sa nám naštartovať nové aktivity pre zlepšenie života našich 
seniorov, o čom Vás budeme informovať v nasledujúcich vydaniach.  
     Prajeme Vám príjemné čítanie týchto riadkov a želáme, aby Váš život 
bol krajší, kvalitnejší, aby ste cítili úctu a lásku svojich blízkych, svojho 
okolia. 

Ľubica Gálisová  
prezidentka Fóra pre pomoc starším
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Dňa 20. marca v roku 2000 vznikla jedinečná 
celoslovenská organizácia, ktorej cieľom je chrániť 
práva, skvalitňovať život starších, ich postavenie a 
pomáhať seniorom riešiť ich problémy. Vieme, že 
starší sú najohrozenejšou skupinou a ich problémy 
sa začali hromadiť a nedokážu si ich sami vyriešiť.

Začiatky neboli ľahké. Po revolúcii tu nebolo 
veľa organizácií, ktoré by poskytovali komplexné 
služby pre starších a zaoberali sa ochranou ich 
práv. Boli to skôr organizácie, ktoré poskytovali 
konkrétne služby.

AKO SME  TEDA ZAĆÍNALI

Všetko začalo ešte na pôde predchádzajúcej 
neziskovej humanitnej organizácie – občianskeho 
združenia, ktoré vzniklo z iniciatívy pani Ľubice 
Gálisovej začiatkom deväťdesiatych rokov. Malo to 
regionálny dosah a snažilo sa konkrétne pomáhať 
starším ľuďom v ich problémoch, okrem iného aj 
pripravovaním obedov.

Prišiel list z Londýna, od organizácie Help The 
Aged. Ponúkli nám spoluprácu a svoje dlhoročné 
skúsenosti z riešenia problémov starších ľudí vo 
vyspelých európskych krajinách. Navrhovali, 
že aj na Slovensku a v ďalších štátoch strednej a 
východnej Európy, ktoré nastúpili cestu demokracie, 
je treba vytvoriť celonárodnú sieť organizácií, ktoré 
sa budú cieľavedome a koordinovane zaoberať 
problémami starnutia a ľudí v seniorskom veku. V 
liste bola aj pozvánka na medzinárodnú konferenciu 
do Varšavy, ktorá sa uskutočnila v roku 1995. Z 
prvých poznatkov, keď sme sa začali zaoberať 
problematikou starších ľudi, sme zistili, že otázky 
staroby a starnutia sú aj na Slovensku, tak ako sa 
písalo v liste, často odsúvané do úzadia. Aj u nás už 
nastupujú dôsledky nepriaznivého demografického 
vývoja, čo znamená, že budúcnosť prinesie nové 
úlohy. Aj preto pani Gálisová s radosťou prijala 
pozvánku do Varšavy. Na konferencii sa zúčastnili 
zástupcovia rôznych humanitárnych organizácií, 

spolu z 15 krajín Európy. Zistila, že vtedy ich 
združenie reprezentovalo Slovensko ako jediná 
organizácia. To ju iba utvrdilo v myšlienke vytvoriť 
organizáciu, ktorá môže prispieť k tomu, aby starší 
občania žili dôstojne, aby sa im dostalo patričnej 
pomoci. A čo bolo dôležité, že myšlienky, ktoré 
prezentovala, boli prijaté veľmi pozitívne. Tým sa 
Slovensko zaradilo do medzinárodnej spolupráce. 

Už v roku 1996 sme pripravili projekt, v rámci 
ktorého sme urobili prieskum, aké sú požiadavky a 
potreby starších na Slovensku a čo od vytvorenia 
novej organizácie očakávajú. Pri jej príprave sme 
spolupracovali s pracovníkmi a odborníkmi iných 
neziskových organizácií. Definovali sme cieľ a 
záujem spolupracovať na spoločnej myšlienke. V 
tom roku sme začali spoluprácu so zahraničnými 
partnermi, spracovávali sme správy, predkladali 
návrhy o potrebách, službách a pomoci staršej 
generácie. Neboli sme na to sami. Z Londýna nám 
prišiel na pomoc konzultant, ktorý nám poradil a 
prednášal osvedčené skúsenosti. 

Prezidentka Fóra pri práci

Fórum pre pomoc starším 
už oslávilo 20. výročie
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Projekt vytvorenia národnej siete predložila 
pani Ľubica Gálisová na medzinárodnej 
konferencii, ktorá sa v roku 1999 uskutočnila v 
hlavnom meste Estónska, v Talline. Boli v ňom 
už aj výsledky prieskumu, ktorý realizovali na 
podnet medzinárodných organizácií. Analyzovali 
v ňom úroveň starostlivosti o starších 
v jednotlivých regiónoch Slovenska. 
Výsledok bol doslova neočakávaný. Keď 
svoj projekt, trochu s malou dušičkou 
predniesla, dostalo sa jej zaslúženého 
potlesku a uznania. Slovenský projekt bol 
totiž najlepší, prepracovaný do detailov 
a jediný, ktorý organizátori konferencie 
odporučili ako vzor pre ostatné krajiny 
a bol prezentovaný ako príklad dobrej 
praxe. V októbri toho istého roku sa 
prezidentka budúcej národnej siete 
zúčastnila na svetovej konferencii, ktorá 
sa uskutočnila v New Yorku, z iniciatívy 
OSN, pri príležitosti Medzinárodného 
dňa starších ľudí, na ktorú dostala osobne 
pozvánku, čo bolo veľkým prekvapením. 
Aj z tohto podujatia pani Gálisová získala mnoho 
ďalších cenných poznatkov a iba sa utvrdila, že 
celonárodnú organizáciu, zaoberajúcu sa staršou 
generáciou, je skutočne potrebné čím skôr založiť. 
Získala morálnu podporu, ale aj finančnú pomoc od 
slovenskej vlády i zahraničných organizácii.

     Potom už nič nestálo v ceste k vzniku Fóra pre 
pomoc starším.

AKO POKRAČOVALA ČINNOSŤ 
FÓRA

Na Ministerstve vnútra SR Fórum pre pomoc 
starším zaregistrovali v roku 2000. Prezidentkou sa, 
pochopiteľne, stala jeho zakladateľka, pani Ľubica 
Gálisová, ktorá túto prácu vykonáva dodnes. Fórum 
pre pomoc starším – národná sieť sa krátko na to 
stala členom medzinárodnej siete ECEN, ktorú 
po celom svete vytvorila Help AGE International. 
Zaradilo sa tak medzi popredné advokačné a ľudsko-
právne organizácie, ktoré sa zameriavajú na skupinu 
občanov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku.

Hlavným cieľom bolo zlepšovanie postavenia 
starších občanov na základe konkrétnych poznatkov 

z ich života v rôznych regiónoch Slovenska, ochrana 
a presadzovanie práv, potrieb a požiadaviek starších 
ľudí i zástupcov organizácii, ktorí im pomáhajú. 
Potom nastala mravenčia práca postupne osloviť 
všetky organizácie, ktoré sa nejakým spôsobom 
starajú o starších ľudí. Presvedčiť, aby sa stali 

členmi národnej siete. Podarilo sa získať členov zo 
všetkých kútov Slovenska.

Samotná činnosť vychádza z konkrétnych 
poznatkov a na základe výsledkov reálneho života 
starších ľudí. Dôležitá bola napríklad anketa, ktorú 
sme urobili za pomoci členských organizácií. Na 
jej základe sme získali informácie o potrebách a 
problémoch ľudí pred dôchodkom a po odchode 
na dôchodok. Ukázalo sa, že ich je veľa, od 
diskriminácie pri prijímaní do zamestnania, cez 
malú informovanosť o právach, po potrebu právnej 
pomoci.

Po prijatí Slovenska do Európskej únie v roku 2005 
sa Fórum stalo členom Európskej platformy seniorov 
AGE. Táto platforma združuje najprestížnejšie 
organizácie členských štátov Európskej únie. Pre 
Fórum sa tak otvorili ďalšie možnosti spolupráce s 
odborníkmi Európskej komisie pri riešení problémov 
starších, pri príprave koncepcií, stratégií a návrhov 
riešenia v tejto problematike v ostatných členských 
štátoch Európskej únie. Uskutočnili sme množstvo 
medzinárodných projektov, v ktorých bolo Fórum 
skutočne veľmi úspešné, naše aktivity boli zaradené 
na medzinárodnej úrovni ako príklady dobrej praxe. 

Stretnutie v Šahách



4

FÓRUM SENIOROV

Účinnú injekciu na podporu svojej činnosti dostalo 
Fórum od Európskej komisie, bol to grand na 
vytvorenie Informačného a poradenského centra pre 
starších obyvateľov s celoslovenskou pôsobnosťou. 
Otvorili sme ho v apríli 2006 v Prievidzi. 

Za tých 20 rokov sme vo Fóre vytvorili poradňu 
pre starších s cieľom pomôcť im, poradiť v 
osobných, ale aj právnych otázkach. Následne sme 
založili telefonickú Senior linku, aby  sme mohli 

byť k dispozícii pre široký okruh seniorov z celého 
Slovenska. Vydávame aj tento časopis Fórum 
seniorov, ktorý sa Vám dostal do rúk a ktorý je 
určený pre strednú a staršiu generáciu. 

 
Fórum bolo iniciátorom založenia Parlamentu 

seniorov. Sú v ňom zastúpené všetky regióny a 
parlament má individuálnych a kolektívnych členov. 
Na pravidelných stretnutiach sa prerokovávajú 
všetky otázky, ktoré sa starších ľudí dotýkajú. 
Členovia predkladajú svoje návrhy, aj pripomienky 
k legislatíve. 

 
Prakticky od začiatku Fórum spolupracuje 

s organizáciami Európskej komisie, ktoré sa 
zaoberajú problematikou staršej generácie. Aj preto 
uskutočnili viaceré prieskumy medzi seniormi o ich 
potrebách. Už pred niekoľkými rokmi poukazovali 
na nedostatok a nekvalitu služieb a zabezpečovania 
ich potrieb. Fórum medzi prvými na Slovensku 
poukázalo na potrebu „striebornej ekonomiky“. 
Všetky poznatky posielali kompetentným orgánom, 

ministerstvám.
 
Prezidentka Fóra vystupuje ako expert na mnohých 

podujatiach, predovšetkým ako odborný poradca v 
rámci bezplatnej celoslovenskej telefonickej Senior 
linky a Poradenského centra Fóra, kde poskytujeme 
poradenstvo a pomoc starším v rizikových 
situáciách, robí prednášky po celom Slovensku. Má 
znalosti z práce organizácií poskytujúcich služby 

doma i v zahraničí, spolupracuje 
s rôznymi organizáciami na 
Slovensku. Bola ambasádorkou 
pre rok Aktívneho starnutia a 
je členkou expertných skupín 
AGE. Pracuje na príprave a 
realizácii ankiet, prieskumov zo 
života starších ľudí, na viacerých 
národných a medzinárodných 
projektoch z problematiky 
starnutia. Realizuje vedenie 
workshopov, školení, kurzov, 
uskutočňuje rôzne národné a 
medzinárodné konferencie, 
prednášky i odborné semináre v 

rámci prevencie a predchádzania porušovania práv 
starších. Pracuje na vydávaní materiálov zo života 
starších na Slovensku. Je aktívna v pripomienkovaní 
zákonov, národných koncepcií a plánov, ktoré sa 
týkajú života starších.

 
Pravidelne spolupracuje s médiami - RTVS, 

JOJ, Markíza, TA3, TV LUX , TV Bratislava, rádio 
Regina, rádio Mária, rádio Lumen - pravidelné 
relácie o tejto téme, časopisy a články v rôznych 
denníkoch. Vystupuje v rôznych národných 
i regionálnych médiách, kde upozorňuje na 
problematiku zneužívania, zlého zaobchádzania, 
násilia a týrania.

Z tohto dôvodu sme položili pár otázok 
zakladateľke Fóra pre pomoc starším:

Pani Gálisová, aký bol impulz k založeniu Fóra 
a aký ste si vytýčili cieľ?

Bolo to po revolúcii, keď sa zakladali rôzne 

Fórum je členom Rady vlády pre seniorov
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organizácie, ale pre starších ich bolo veľmi málo 
a nestačilo, aby tu fungovali len nejaké sociálne 
zariadenia. Bolo treba viac sa zaoberať ich 
právami, postavením v spoločnosti. Pretože práve v 
spoločnosti, v médiách, v rôznych inštitúciách, ale 
i na ulici a dokonca i v rodinách sa často k starším 
nesprávali najlepšie a starší pociťovali málo úcty, 
lásky a diskrimináciu. Diskriminácia sa objavovala 
takmer všade. Bolo jasné, že je dôležitá spolupráca 
rôznych subjektov a bolo potrebné spoločne 
definovať problémy, potreby starších a hľadať formy 
zlepšenia kvality života starších, kvalitu služieb, 
ochranu ich práv a vytvoriť systém v zabezpečovaní 
kvality a dôstojnosti ich života. A tak sme prišli s 
návrhom vytvoriť sieť rôznych subjektov, ktorí 
majú cieľ poskytovať služby a pomoc starším, 
samozrejme, dôležité bolo, aby sme zapojili hlavne 
starších, aby práve táto skupina definovala, v čom 
spočíva ich problém, čo im chýba, aké sú ich potreby. 
A to vyvolalo aj záujem v zahraničí. Viete, aké bolo 
moje prekvapenie, 
keď jedného dňa 
prišiel telefonát z 
Londýna, vedeli o 
našej organizácii, mali 
presné informácie. 
V prvom momente 
sme si mysleli, že 
je to záujem, aby 
sme sa len zúčastnili 
konferencie vo 
Varšave, ešte väčšie 
bolo prekvapenie, 
že to bola pozvánka 
na dlhodobú 
spoluprácu. Bolo to ešte pred vznikom samotného 
Fóra v roku 1995. A to nasledoval kolotoč mnohých 
zahraničných stretnutí, práce v odborných komisiách, 
vypracovanie mnohých projektov. Už v roku 1999 
som bola ako jediná zo Slovenska pozvaná na svetovú 
konferenciu, ktorá sa konala v New Yorku, priamo 
v OSN. Bolo to pre Slovensko veľmi pozitívne. 
Veď na základe našej 5-ročnej práce a náročnému 
vypracovaniu dokumentu o postavení starších, bolo 
na tomto rokovaní Slovensko pozitívne hodnotené 
medzi 15-timi krajinami celého sveta. Bol to impulz 
intenzívne v tejto práci pokračovať a dokázať, že 

vieme pracovať a pomáhať starším.

Čo sa Vám podarilo za tých 20 rokov?
 
Je to príjemná bilancia. Už založenie našej 

organizácie bolo spojené s úspechmi. Help the AGE 
International malo záujem vytvoriť v krajinách 
východnej Európy model spolupráce organizácií 
a vytvorenie sietí, ktoré by monitorovali situáciu 
a postavenie starších. Pripravila som projekt 
a mala som jasnú predstavu, ako by to malo 
fungovať. Samozrejme, túto našu predstavu sme 
komunikovali aj so zahraničnou sieťou z Londýna. 
Tento projekt som následne prezentovala ako 
modelový projekt pre 15 krajín v Taline a osobne 
som všetkých informovala, ako má fungovať, aké 
má priniesť pozitíva pre prácu týchto organizácií. 
Jednou z modelových foriem práce bolo vytvorenie 
Parlamentu seniorov, ktorý funguje dodnes a starší 
sa veľmi aktívne zapájajú do práce. 

Fórum je členom AGE – Platform Europe, ako 
to vnímate?

Samotné začiatky boli veľmi ťažké, ale postupne 
sme sa presadili na domácej i zahraničnej pôde. Je 
známe, že problematika starších nebola, ale ani v 
súčasnosti nie je atraktívna. Nie je to oblasť lákajúca 
sponzorov a neboli ani žiadne projekty.

Úspechom však bolo, že najvýznamnejšia 
európska sieť AGE – Platform Europe v Bruseli 
nás pozvala k spolupráci v roku 2004. Dodnes 

Konferencia o týraní starších v Bojniciach



6

FÓRUM SENIOROV

pracujeme v expertných skupinách. Zaslúžili 
sme sa o to, že bola prijatá Európska charta na 
ochranu starších. Od svojho vzniku sa zaoberáme 
ochranou starších proti nekalým praktikám, robíme 
značnú kampaň, prednášky, prevenciu, vydávame 
množstvo rôznych materiálov, letáčikov ako sa 
brániť, kde a ako si presadzovať svoje práva. 
Zaslúžili sme sa o prijatie zákonov na ochranu proti 
nekalým praktikám, na ochranu 
obetí násilia, spolupracovali sme 
na veľkej reforme opatrovníckeho 
práva, ktorú sme iniciovali. Našou 
súčasnou najdôležitejšou témou je 
ochrana obetí domáceho násilia, 
poskytujeme im cez bezplatnú 
telefonickú Senior linku, ale i 
osobnými konzultáciami pomoc, 
rady a riešenia vážnych a 
kritických situácií. Takou veľkou 
poctou bolo, že som bola pozvaná 
túto tému prednášať aj priamo do 
Európskeho parlamentu ako líder 
podujatia. Uskutočnili sme množstvo zahraničných 
projektov, kde sme skutočne boli úspešní a získali 
sme i niekoľko ocenení.

Práve členstvo v  AGE – Platform Europe v Bruseli 
nám významne pomohlo, nakoľko sme spoločne 
robili veľa projektov. Tam sme získavali množstvo 
skúsenosti, ale i naša práca a výsledky boli pre našich 
zahraničných partnerov podnetné. My zo Slovenska 
sme však museli ukázať, že robíme veľa a že robíme 
našu prácu dobre. Hoci to bolo náročné, podarilo sa 
a stali sme sa dôležitým partnerom, nakoľko sme 
prinášali nový a iný pohľad na danú problematiku 
a nové aktivity. V rámci medzinárodných projektov 
sme často boli vyhodnotení ako najlepší, ktorí 
uskutočnili množstvo zaujímavých aktivít. Ako 
napríklad bezplatná Senior linka, oceňovanie 
starších v rámci akcie Senior roka a aktívna práca 
starších v Parlamente seniorov.  

 
Aké oblasti sú najdôležitejšie pre zlepšenie 

života starších?
 
Podľa našich skúseností je veľmi dôležitá pomoc 

a podpora zo strany samosprávy, polície, ale aj zmena 
niektorých ďalších zákonov. Nestačí však dobrá 

legislatíva, ale aj kontrola dodržiavania zákonov v 
praxi. Čo my považujeme za problém, je celkový 
systém poskytovania pomoci a služieb starším. Nie 
je stále rozvinutý systém spolupráce a náväznosť 
rôznych služieb. Napríklad starší je prepustený z 
nemocnice, nie je zabezpečená koordinácia, ako a 
kde umiestniť človeka, ako mu poskytnúť potrebnú 
rehabilitáciu, rodina si často nevie poradiť, nevie 

kde sa má obrátiť. Bola by potrebná spolupráca 
sociálnych i zdravotných pracovníkov a subjektov 
a tiež možnosť umiestniť staršieho po hospitalizácii 
v nejakom zariadení, pretože často rodina nielen 
nevie, ako sa o neho postarať, ale nemá pre to ani 
podmienky. Samozrejme, vážny problém je, ak 
dochádza k zlému zaobchádzaniu v rodine, je to 
problém, ktorý je tabu, je nedostatok informácií o 
tom, čo je  násilie na starších, nie je kontrola, ako je 
zabezpečovaná starostlivosť v domácom prostredí. 
Ďalším problémom je, že je nedostatočná a nezávislá 
kontrola poskytovania služieb a starostlivosť v 
sociálnych zariadeniach. Stále je potrebné zvyšovať 
právne vedomie starších, aby sa vedeli brániť, aby si 
aj presadzovali svoje práva, aby nenaleteli rôznym 
podvodníkom. Preto realizujeme množstvo aktivít 
na prevenciu, vzdelávanie a poskytovanie informácií 
ako sa brániť a ako si vymôcť svoje práva.

Samozrejme, nemôže to robiť jedna organizácia, 
je potrebné vytvoriť systémy spolupráce samosprávy, 
verejnej správy, polície a ďalších inštitúcií, ale 
veľmi dôležitá je práca neziskového sektora a 
posilniť túto prácu finančne aj určitými možnosťami 
ochrany tejto veľmi ohrozenej skupiny občanov 
u nás. Pochopiteľne, vidíme veľký potenciál aj v 

Spolupráca s JUDr. Zuzanou Stavrovskou
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dobrovoľníckej práci a zapojením mládeže.
 
Pomoc starším pri rôznych podvodoch a 

nekalých praktikách, je to jedna z oblastí, ktorej sa 
už dlhodobo venujete.

 
Áno, touto tématikou sa zaoberáme už takmer dve 

desiatky rokov. Vlastne my sme prišli s tým, že sa dejú 
rôzne nekalé praktiky a dochádza k veľmi častému 
okrádaniu a klamaniu starších. Ak si pamätáte, boli 
to rôzne pôžičky. Starší ľudia si kúpili na predajnej 
akcii tovar, ktorý im bol prezentovaný ako veľmi 
výhodný nákup a ešte im ponúkli, že to nemusia 
zaplatiť hneď. No bol to väčšinou predražený a 
nekvalitný tovar. Oni uzavreli s nebankovými 
subjektmi zmluvy o splácaní tohto tovaru a dostávali 
sa doslova do neriešiteľných situácií. Na Slovensku 
starší mali desaťtisíce pôžičiek, ktoré nevedeli a 
nemohli splácať. Aj na základe našich podnetov 
bol prijatý zákon na ochranu spotrebiteľa. Ale 
podvodníci sú tu stále a používajú sofistikovanejšie 
a lepšie prepracované spôsoby ako oklamať starších. 
Sú to telefóny, osobné návštevy, zastavovanie na 
ulici, podvodní akože úradníci, ktorí vraj prinesú 
peniaze, predajcovia energií, poisťováci, dokonca aj 
falošní policajti. V každom prípade starší by nemali 
pustiť nikoho cudzieho do bytu, mali by si riadne 
overovať, či sú to skutočne zamestnanci vodární, či 
elektrární. 

Ďalšou oblasťou Vašej práce je Senior linka a 
poradenské centrum.

Je mnoho starších, ktorých osudy sú mimoriadne 
ťažké a smutné. Už 13 rokov prevádzkujeme 
celoslovenskú bezplatnú telefonickú Senior linku a 
od roku 2005 aj Poradenské centrum, kde  starším 
pomáhame v ťažkých situáciach a v prípadoch, ak 
sú zneužívaní, či týraní. V rámci tejto služby vieme 
starším poskytnúť potrebné informácie a riešiť ich 
problém. Spolupracujeme aj s ďalšími subjektmi, 
samosprávou, políciou, komisárkou pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Podarilo sa nám pomôcť 
skutočne stovkám starších z celého Slovenska 
vyriešiť ich problémy, ale aj zachrániť život, 
zabezpečiť ochranu  práv a bezpečnosť. Za svoju 
činnosť a prevádzku Senior linky získalo Fórum pre 

pomoc starším ocenenie Sociálny čin roka, ktoré mu 
udelilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 
SR, ale získali sme aj Cenu podpredsedu vlády a 
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR Miroslava Lajčáka za významný prínos v oblasti 
ochrany a podpory ľudských práv.

 

Stále viac populárnejšia akcia Senior roka, aké 
máte z nej pocity?

Túto akciu zaraďujem medzi najkrajšie aktivity 
v prospech starších. Jej hlavným cieľom je 
oceňovanie najaktívnejších seniorov a tých, ktorí sa 
dokážu obetovať pre iných obetovať. Udeľujeme im 
titul Senior roka. Na Bojnickom zámku si zvyknú 
prevziať túto cenu seniori z celého Slovenska, ktorí 
sú príkladom obetavosti a pomoci iným. Uskutočnili 
sme už 14 ročníkov tejto akcie a titul Senior roka 
získali stovky starších z celého Slovenska. Táto 
akcia sa pravidelne realizuje v Zlatej sále Bojnického 
zámku. Pre starších je to zážitok na celý život.

Aktivity v sociálnych zariadeniach a 
poskytovanie pomoci sú tiež veľmi dôležitou 
súčasťou Vašej práce.

 
Toto je osobitná kapitola, ale žiaľ, veľmi smutná, 

pretože stále častejšie zisťujeme, že starostlivosť v 
rôznych zariadeniach nie je dobrá. My poukazujeme 
na nedostatky v tejto starostlivosti a máme i snahu 

Spolupráca so zástupcami vlády, VÚC
 a akademickou obcou
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tento problém s kompetentnými riešiť. K týmto 
problémom  dochádza z dôvodu tzv. profesionálnej 
slepoty. Zamestnanci si neuvedomujú, že spôsob 
starostlivosti a poskytovania služieb si vyžaduje 
dôstojnosť k starším ľuďom. Často je to zanedbávanie 
aj tých najzákladnejších potrieb, neposkytovanie 
dostatočnej hygieny, starší človek je úplne odkázaný 
sám na seba, v prípade vyššieho veku a imobility si 
nevie napríklad zobrať jedlo, ani pitie, celý čas je 
sám a nechodí prakticky von z izby. Nedostatkov 
je veľa a dostávame množstvo podnetov, ktoré 
posielame ďalej a následne sú zrealizované 
monitoringy v týchto zariadeniach, čo sa väčšinou 
potvrdí a je to ešte horšie ako nám samotní klienti, 
či rodinní príslušníci oznámia. 
Spolupracujeme s komisárkou pre 
osoby so zdravotným postihnutím 
a Ministerkou práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Ale aby to bolo 
korektné, sú aj zariadenia, kde je 
poskytovaná skutočne perfektná 
starostlivosť, záleží to od vedenia, 
ale aj od samotného personálu. Je 
veľmi dôležité, aby kontrola bola 
vykonávaná častejšie a hlavne, aby 
bola nezávislá, nemôže si predsa 
sám zriaďovateľ robiť aj kontrolu 
svojich zariadení. 

Aké problémy starších riešite?

Problémy, s ktorými sa starší na nás obracajú, 
sú rôznorodé a naozaj často aj náročné na riešenie. 
Niekedy sú to len otázky, kde a na koho sa obrátiť, 
ako majú problém riešiť. Často sú to problémy 
majetkové, čo však musí riešiť právnik a sú to 
niekedy náročné prípady, ktoré si vyžadujú odbornú 
prácu, preskúmanie problémov a aj konkrétne 
konanie na súdoch.

Sú to stále prípady rôznych nekalých praktík, 
ktoré sú iné, ale neprestali, podvodníci sa veľmi 
ťažko vzdávajú svojich ľahkých príjmov. Veľmi 
často sa na nás seniori obracajú s tým, že prichádzajú 
o majetky, že ich nahovorili blízki príbuzní na 
to, aby prepísali dom, byt a teraz sa k nim zle 
správajú, zanedbávajú starostlivosť o nich, dokonca 
dochádza na nich aj k páchaniu násilia a týraniu v 

domácom prostredí. Sú to zlé vzťahy v rodinách, 
vulgárne, urážajúce a ponižujúce správanie rodiny, 
ale i okolia. Veľmi často sa na nás obracajú aj s 
problémami zlého zaobchádzania v sociálnych, ale 
i v zdravotných zariadeniach. Každý jeden podnet 
riešime individuálne, hľadáme spôsob ako problém 
riešiť. Sú to prípady bytovej mafie, ktorá sa snaží 
starších obrať o to jediné, čo majú - dom, byt. 

Sú však aj dlhodobo neriešené problémy a mnohé 
z nich sme posunuli dopredu a pomohli starším. 
Samozrejme, je jasné, že občianske združenie 
nemôže samo vyriešiť problémy, ktoré má riešiť 
samospráva, či polícia, ale už to, že to ide cez nás 
a my evidujeme tieto prípady a predkladáme to i 

ministerstvám, ako aj Policajnému prezídiu, tak je 
väčší predpoklad pomoci. Dôležité je, že túto tému 
sme otvorili a našou zásluhou sa prijali aj potrebné 
a dôležité zákony. 

Máme ešte veľa práce pred sebou, ale s Božou 
pomocou a so spoluprácou tých správnych ľudí 
veríme, že sa podarí robiť väčšiu osvetu, aby 
sa mnohí ľudia zamysleli nad tým, ako aj sami 
môžu pomôcť. Veríme, že sa nám podarí zapájať 
aj mladých ľudí a budú pomáhať starším žiť 
dôstojnejšie a kvalitnejšie.

Pochopiteľne, my máme pripravené návrhy a 
rokujeme aj s kompetentnými orgánmi, s poslancami 
NR SR, s členmi vlády. Máme záujem predložiť 
návrhy na zmenu legislatívy a systémové opatrenia 
na zlepšenie poskytovania služieb a ochranu práv 
tejto skupiny. 

 Ing. Mária Beňadiková

Prezidentka Fóra aktívne vystupuje v médiách
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Rozhovor s prezidentkou a zakladateľkou Fóra 
pre pomoc starším – pani Ľubicou Gálisovou

Pani Gálisová pred viac ako 20-timi rokmi prišla s myšlienkou založiť organizáciu, ktorá je 
jedinečnou nielen na Slovensku, ale je významnou organizáciou aj na medzinárodnej úrovni. 
Pri tejto príležitosti sme jej položili niekoľko otázok.

Pani prezidentka, čo Vás viedlo k založeniu 
tejto organizácie, v ktorej sa už niekoľko rokov 
veľmi aktívne angažujete v oblasti pomoci 
seniorom. Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu?

 
Od malička ma rodičia viedli k úcte k starším. 

Po revolúcii sa vytvorili podmienky pre činnosť 
neziskového sektora. Vnímala som, že starším 
sa venuje málo pozornosti, že nie sú  chránené 
ich práva, že žijú sami, nemajú služby, financie a 
najhoršie poznanie bolo, že úcta a láska k nim sa 
vytráca. Preto bolo treba niečo zmeniť. Pripravila 
som návrh na vytvorenie organizácie s cieľom 
zapojiť starších, aby definovali, čo im chýba, aké 
sú ich potreby a prosila som Pannu Máriu o pomoc. 
A stal sa zázrak. Jedného dňa som mala telefonát z 
Londýna, že chcú so mnou spolupracovať. Neviem, 
ako prišli na moje meno. Myslela som, že je to len 
pozvánka na konferenciu, ale bola to pozvánka na 
dlhodobú spoluprácu. Od tejto doby sme urobili 
množstvo projektov a vytvorili sme aj súčasnú 
organizáciu. 

Od roku 2000 ste prezidentkou občianskeho 
združenia Fórum pre pomoc starším. Aká je 
náplň tohto združenia?

 
Fórum pre pomoc starším oficiálne vzniklo v 

roku 2000. Viac ako 5 rokov sme pracovali na 
koncepcii a zameraní tejto organizácie. Nešlo o 
subjekt, ktorý by poskytoval služby, ale o to, aby 
sme chránili starších, aby sa mali na koho obrátiť, 
aby dostali pomoc. Išlo nám v prvom rade o 
ochranu ich práv a zlepšenie podmienok ich života 
a dôstojnosti. Začiatky boli ťažké, neboli peniaze a 
nemali sme podporu. Pamätám si, že  na účte sme 
nemali ani halier. S veľkou dôverou som sa obrátila 

na Nebeského Otecka, nech On rozhodne, či 
budeme existovať a či mám túto prácu ďalej robiť. 
Vložila som sa do Jeho rúk a stal sa opäť zázrak, 
dostali sme na účet 100-tisíc Slovenských korún a 
to bol impulz aj odpoveď zároveň. Zrealizovali sme 
množstvo národných i medzinárodných projektov. 
Robíme veľa prednášok, vzdelávame starších, 
robíme prevenciu proti zlému zaobchádzaniu, 
rôzne prieskumy o živote starších. Pripravujeme 
návrhy na zmeny zákonov, upozorňujeme na ich 
problémy, ale hlavne pomáhame starším v ťažkých 
situáciách. Robíme aktivity o tom, čo starší v rodine, 
v spoločnosti znamenajú, o tom, že si zaslúžia 
starostlivosť, pozornosť a úctu.

Slovenskí seniori sa potýkajú s mnohými 
ťažkosťami, počnúc tými ekonomickými 
až po ťažkosti rodinného rázu. S akými 
problémami sa na vás najčastejšie obracajú 
starší ľudia? 

Prezidentka Fóra
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Starší majú veľa problémov. V spoločnosti sa 
vytvárali podmienky, aby starší žili skôr sami, mimo 
rodiny, a tým pádom už určitým spôsobom neboli 
braní ako súčasť rodiny. Vytvoril sa akýsi nový 
pohľad na rodinu, že je zložená len z detí a rodičov. 
Mladé rodiny sa chceli celkom osamostatniť. 
Vytvorila sa atmosféra, že starší majú zastaraný 

pohľad na život, a tak sa viac začalo hovoriť o 
medzigeneračných problémoch, hoci predtým bola 
samozrejmosť, že žili spolu tri, dokonca i štyri 
generácie spolu a dokázali vychádzať, vzájomne si 
pomáhať, dokázali chápať svoje potreby, dokázali 
sa uskromniť a postarať sa o svojich starnúcich 
rodičov, bola to samozrejmosť. Nové rodiny už 
nepotrebujú staršieho, je im na obtiaž, v rodine už 
nemajú miesto, a preto väčšina starších žije osamelo 
vo svojich bytoch, či domoch. Keď už dochádza k 
zhoršeniu ich zdravia, sú umiestnení v sociálnych 
zariadeniach. Tým sa stráca normálny ľudský 

vzťah k rodičom a starým rodičom. Problémom je, 
že v zariadeniach nie je blízky vzťah k staršiemu 
človeku, je to len jeden z klientov a starší sa cíti 
odhodený, vyradený z rodiny i zo spoločnosti. Majú 
pocit, bohužiaľ, v mnohých prípadoch je to aj realita, 
že rodina na nich zabúda, že deti aj vnúčatá niekedy 
ani nevedia, ako žijú ich starnúci rodičia, aké majú 

problémy. A to viacerých starších ľudí veľmi 
bolí. Samozrejme, hovorím o konkrétnych 
prípadoch. Problémom je, že spoločnosť sa 
stáva materiálna a často ide príbuzným len o 
získanie majetku, dedičstva a pritom nemajú 
záujem postarať sa o svojho starnúceho rodiča. 
Toto je, samozrejme, vážny problém, pretože 
spoločnosť starne, nie je dostatok služieb, 
nemáme opatrovateľky. Prax ukazuje, že sa 
celkovo zhoršuje postavenie starších ľudí. 
Mali by sme sa vrátiť k pôvodnej praxi, starší 
človek je predsa súčasťou rodiny. Všade vo 
svete sa presadzuje, že starší by mal zostať čo 
najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, 
teda doma, kde sa cíti najlepšie a kde by mal 
dostať aj potrebnú starostlivosť a pomoc. A 
hlavne mal by cítiť blízkosť a lásku svojej 
rodiny a príbuzných.

Pri tejto práci sa však stretávam s 
neuveriteľne ťažkými a smutnými osudmi 
starkých, ktorých vlastná rodina obrala o 
všetko, zbavila ich svojprávnosti, pácha na 
nich násilie psychické i fyzické, zanedbáva 
starostlivosť o nich. Aj preto sme otvorili na 
Slovensku otázku páchania domáceho násilia 
a predkladáme návrhy na ochranu starších. 
Je to veľký problém a je nutné ho riešiť. 

Predpokladám, že sa počas obdobia 
pandémie, ktoré stále trvá, vynorili nové 
problémy. Zhoršilo sa postavenie seniorov 
počas tohto obdobia? Ako môžu v tejto 
zložitej situácii pomôcť starším bežní ľudia?

Postavenie starších sa pandémiou zhoršilo, 
doslova v plnej nahote odkryla množstvo problémov. 
Starší sú viac osamelí, nevedia si zabezpečiť 
služby, sociálnu, či zdravotnú pomoc. Najhoršia 
je osamelosť. Hovorí sa, že samota zabíja. A ak 

Prednáška o prevencii páchania násilia
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aj dostanú potrebné lieky, stravu, bývanie, služby, 
vždy im chýba nežný ľudský dotyk, pohladenie, 
úsmev a to, že niekto im venuje svoj čas, príde za 
nimi a dá im kúsok srdca. Značne narástol problém 
páchania domáceho násilia, čo ovplyvňuje aj to, že 
často sú jediní v rodine, ktorí majú príjem a blízki 
ich oň oberajú. 

Určite poznáte aj pozitívne a inšpiratívne 
príklady pomoci seniorov. Môžete sa s 
niekoľkými príkladmi s nami podeliť? 

Tých príkladov je niekoľko. Mnohé rodiny sa 
skutočne krásne starajú o svojich starých rodičov, 
dokážu sa obetovať a venovať im veľa lásky. 
Poznám viacerých ľudí, ktorí sa starali dlhé roky o 
svojich nevládnych rodičov, museli sa o nich starať 
takmer 24 hodín denne, nepoznali rozdiel medzi 
dňom a nocou, v každom čase boli ochotní rodičom 
podávať pomocnú ruku a napriek vlastnej únave ich 
to napĺňalo krásnym pocitom, že im dávali lásku a 
že boli pri nich až do posledných chvíľ života. A 
čo je nádherné, že neľutujú tie roky starostlivosti. 
Viacerí mi povedali: nikdy by som svojho otca, či 
mamu nenechala samých, boli to nádherné chvíle 
a bola to aj možnosť prejaviť im vďaku za všetko, 
čo počas života oni urobili pre nás, mať možnosť 
sprevádzať ich pri odchode z tohto sveta, držať ich 
za ruku a dávať im najavo, že v tých najťažších 
chvíľach nie sú sami a že ich máme radi, to sú príliš 
silné momenty v živote človeka.

Nádherný príklad pomoci starším je aj pomoc 
mladých starším. Študenti začali chodiť k starším 
domov, ale aj do sociálneho zariadenia, kde sú seniori 
odkázaní na starostlivosť personálu, ale chýba im 
normálny, ľudský a osobný vzťah s niekým, hlavne 
s rodinou, známymi, priateľmi. Mladí študenti sa s 
nimi rozprávajú, vzájomne sa delia o svoje radosti 
aj bolesti, zmierňujú im prežívanie samoty, pocit, že 
ich vlastné deti na nich zabúdajú, nenavštevujú ich, 
nevolajú im a v mnohých prípadoch sa vôbec o nich 
nestarajú. Vytvorili si medzi sebou nádherný vzťah 
a sú si vzájomne užitoční. 

Hoci starší ľudia potrebujú našu pomoc, 
často sú to práve oni, ktorí pomáhajú iným. 

Vy sa primárne venujete pomoci starším, ale 
určite poznáte viacero príbehov, kedy seniori 
pomohli iným, mladším, chorým ...

Máte pravdu, starší ľudia sa napriek svojim 
ťažkostiam, nedostatku financií, ale aj podlomenému 
zdraviu dokážu obetovať pre iných. Dokážu 
pomáhať v rodine, dokážu sa uskromniť a pomôcť 
deťom, vnúčatám aj tým, ktorí sú v ťažkostiach, 
veľmi pozorne a empaticky vnímajú to, že niekto 
potrebuje pomoc. Ale dokážu byť stále aktívni aj v 
spoločnosti a zúčastňujú sa rôznych dobrovoľných 
akcií, majú záujem obnovovať pamiatky, udržujú 
napríklad krížové cesty. Sú to ľudia, ktorí svoje 
skúsenosti a zručnosti odovzdávajú mladším. Tým, 
že dokážu žiť skromnejšie, dokážu dávať viac lásky, 
vážia si človeka, vážia si život, každý jeden deň, 
tým dávajú dobrý príklad pre život mladým ľuďom. 
Veľkou hodnotou pre nás všetkých je, že starší si 
uchovávajú vieru, ktorú skutočne žijú a modlitbou 
a obetou svojich bolestí deťom i nám všetkým 
vyprosujú veľa milostí.

Niekedy mám pocit, že naša spoločnosť 
nevie oceniť a byť vďačná za starších ľudí. 
Čo môže urobiť každý jeden z nás, aby sa to 
zlepšilo?

Súhlasím s tým, že starší sú skutočne našim 
pokladom. Každý z nás by si mal uvedomiť, čo pre 
nás starší urobili, že bez nich by tu nikto z nás nebol. 
Sú to práve starší, ktorí v tejto dobe znamenajú 
veľmi veľa, oni sú nositeľmi našej histórie, kultúry, 
zručností, ale aj tí, čo nás viedli k viere a ktorí sa 
za nás modlia. Mali by sme sa na nich pozerať s 
láskou a porozumením, mali by sme byť k nim 
láskavejší a dať im kúsok svojho srdca. Mali by sme 
byť pozornejší k ich problémom a nedovoliť, aby 
im ktokoľvek ubližoval, či je to sused alebo člen 
rodiny. Takýto postoj nepomôže len im, ale urobí aj 
nás lepšími a urobí náš život krajším. 

Rozhovor viedla Bc. Romana Papajová
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Vážené dámy – seniorky, milí seniori,

dovoľte mi, aby som sa Vám na začiatku nového roka 2021 
prihovoril zo stránok časopisu Fórum seniorov. 

Žijeme momentálne veľmi ťažké časy a uvedomujem si, že úplne 
najviac doliehajú práve na Vás. Pandémia, bohužiaľ, ovplyvňuje naše 
životy každý deň a na každom kroku.

Mnohí asi viete, že som pred pár mesiacmi prekonal veľmi vážnu 
autonehodu. Stačila jedna sekunda a môj život visel na vlásku. Dovtedy 
som pracoval dvadsať hodín denne, zdravie a život som pokladal za 
úplnú samozrejmosť. A zrazu som sa ocitol na prahu medzi životom 
a smrťou. Keď ma dali lekári ako-tak dohromady, mnohé vo svojom 
živote som prehodnotil... 

Ako prvé som si spomenul na svoju milovanú mamu, či vie o tom, čo sa mi stalo a ako to znáša. A bol 
som nesmierne šťastný, že je tu stále so mnou, životaschopná a relatívne zdravá. Potom som si spomenul 
na svoju rodinu, na moje deti. Ja uznávam, že mám neštandardnú rodinu :), ale o svoje deti som sa 
vždy príkladne staral a teraz mi záležalo len 
na tom, aby sa o mňa nebáli a aby to dobre 
celé zvládali.

Keď som bol z najhoršieho vonku a doslova 
som „ušiel hrobárovi z lopaty“, začal som 
opäť sledovať naše politické dianie. A bol som 
nemilo prekvapený, čo niektorí naši politici 
predvádzali. Urážky, hašterenie, vzájomné 
osočovanie. Ako keby toto niekomu pomohlo. 
Ako keby ste Vy, občania tejto krajiny, boli 
zvedaví na rozhádaných politikov, ktorí si 
často len nevedia udržať na uzde svoje egá. 

Ja som bol v politike vždy zástancom 
vecného, racionálneho prístupu. A teraz, 
po mojej autonehode, keď som zrazu 
sledoval správy ako „bežný občan“, som si 
s plnou silou uvedomil, aké sú tieto hádky 
nezmyselné a že jediné, čo teraz potrebujeme, 
aby sme toto obdobie prežili, je zjednotiť sa 
a spolupracovať. Aby ste Vy, naša najstaršia 
generácia, ktorá si od nás, mladších, zaslúži 
úctu, rešpekt a jedno veľké ĎAKUJEM 
pocítili, že politici, ktorých ste si zvolili, sú tu pre Vás, nie Vy pre nich. 

Milé seniorky a seniori, máme tu nový rok. Všetci si asi želáme jediné – aby bol tento rok lepší 
ako ten minulý. Toto je aj mojím najväčším prianím. A ešte si želám, aby sme aj v náročných časoch, 
kedy je napätie a frustrácia v spoločnosti väčšie, stále zostali ľudskí, ohľaduplní k sebe navzájom a 

Predseda NR SR Mgr. Boris Kollár
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„Anjel pomoci starším“
projekt, ktorý sme zrealizovali v rámci participatívneho rozpočtu 

a s podporou mesta Prievidza
 
Každý z nás má vo svojom okolí niekoho, kto mu vie vždy poradiť, kto mu vždy poskytne pomocnú 

ruku, niekoho, kto sa k nemu správa láskavo a milo. Pod týmito ľuďmi máme na mysli našich najmilších 
starkých. V dnešných ťažkých časoch by sme im mali venovať oveľa viac pozornosti než inokedy, keďže 
práve oni sú nositeľmi múdrosti, našej histórie i kultúry.

Tak ako hovorí motto našej organizácie: „Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku mla-
dých.“ Už roky prechovávame záujem a snažíme sa v čo najväčšej miere prispieť k tomu, aby boli seniori 
v spoločnosti uznávaní ako plnohodnotní ľudia, ku ktorým treba prechovávať úctu a rešpekt. Sú to ľudia, 
ktorí si zaslúžia každú voľnú minútu v našich životoch. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť 
projekt medzigeneračnej spolupráce pod názvom „Anjel pomoci starším“. Tento projekt sme realizovali s 
finančnou podporou mesta Prievidza v rámci participatívneho rozpočtu. Jeho cieľom je vytvoriť podmien-
ky a záujem mladých ľudí pomôcť osamelým starším radostnejšie prežívať ich starobu. Okrem iného sa 
zameriava na vytvorenie ochrany proti násiliu a zlému zaobchádzaniu. 

Podarilo sa nám vytvoriť aktívne skupiny mladých ľudí, ktorí mali záujem pomáhať starším. Začiatkom 
tohto roku sme najskôr zrealizovali stretnutia s mladými ľuďmi, ktorých sme podrobne oboznámili s prob-
lematikou páchania násilia na senioroch, ako i s problematikou podvodov, ale aj zlého zaobchádzania v 
rodinách a potrebe pomáhať hlavne osamelým i tým, ktorí sa často ocitajú v ťažkých životných situáciách, 
či tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Hlavným posolstvom tohto projektu bolo vytvorenie dobrých 
vzťahov medzi týmito dvoma generáciami, čo sa nám aj podarilo. 

plní pochopenia pre druhých. Pretože nenávisť a 
zlosť ešte nikdy nikomu nepomohli.

Vážené dámy, milí páni, želám Vám v 
novom roku 2021 predovšetkým veľa, veľa 
zdravia. A k tomu šťastie, lásku a spokojnosť. 
Aj v týchto ťažkých časoch si užívajme každú 
jednu chvíľu, ktorú môžeme stráviť so svojimi 
najbližšími. Tešme sa z každého jedného dňa a 
aj z tých najmenších radostí. Verte mi, po tom, 
čo som nedávno prežil, viem, o čom hovorím...

Šťastný nový rok!

BORIS KOLLÁR
predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky
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Motivovali sme mladých ľudí k tomu, aby navštevovali zariadenia, ale aj osamelých ľudí v ich domo-
voch. Ich úlohou bolo robiť spoločnosť klientom. Svojou prítomnosťou im spríjemňovali chvíle a veľakrát 
týmto seniorom nahrádzali úlohu rodinných príslušníkov. Klienti týchto zariadení boli veľmi vďační. Na 
základe ich vyjadrení môžeme skonštatovať, že by takéto návštevy prijali čo najčastejšie. Vďaka mladým 
cítili, že sú v prostredí svojho obydlia. Niektorí dokonca poznamenali, že sa vrátili do svojich mladých 
čias pri rozprávaní rôznych príbehov z minulosti. Tiež sa tešili z toho, že im mladí pomohli zoznámiť sa s 
novými, modernými názormi. 

Avšak, po nástupe koronavírusu, už žiaľ, neboli návštevy 
seniorov v zariadeniach možné. Čo však bolo ešte viac ako 
inokedy potrebné, spríjemňovať im chvíle samoty, pomôcť 
im prekonať ťažké situácie, pomôcť im zabezpečiť to, čo 
potrebovali, urobiť nákup, poskytnúť im informácie, ako sa 
brániť tejto nákaze, ako si chrániť zdravie a život. Mladí im 
pomáhali  spríjemniť chvíle samoty a lepšie prekonať krízu, 
strach a depresie, ktorým práve starší boli vystavení a zo-
rientovať sa v informáciách, ku ktorým sa nemohli dostať. 
Napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam sa mladí snaži-
li pomáhať starším ako sa len dalo. Pomáhali im s nákupmi 
potravín, s nákupmi liekov, zabezpečovali im základné ži-
votné potreby, rúška, zostávali s nimi v telefonickom kon-
takte, spríjemňovali im ťažké chvíle samoty a odlúčenia od 
blízkych. 

Musíme zhodnotiť, že aj napriek všetkým ťažkostiam sa 
nám realizácia projektu podarila. Neskutočne nás teší, že sa 
všetci zapojení mladí ľudia transformovali na anjelov, ktorí 
pomáhali a stále pomáhajú starším. Jednak vniesli do života 
seniorov trošku svetla, ale ani mladí neboli o nič ukrátení. 
Ako sami poznamenali, táto práca bola pre nich veľkým prí-
nosom. Áno, viacerí z mladých povedali: „My sme dávali 
málo, ale dostali sme veľa. Od seniorov sme dostali veľa užitočných rád, získali sme väčší prehľad, cenné 
rady do života a pochopili sme dôležité hodnoty života a spoznali sme aj to, aký bol ťažký život kedysi, 
ale aj to, čo našim starkým robilo radosť a čo všetko museli prekonávať. Pre nás to nebola nejaká práca, 
pre nás to boli krásne chvíle. Starkí nehovorili len o ťažkostiach života, ale naše stretnutia boli plné lásky, 
porozumenia a často aj veselých a krásnych príhod a príbehov zo života.“ Viacerí mladí nám povedali, že 
práve vďaka aktivitám, ktoré realizovali, sa cítia byť lepšími a že to významnou mierou zmenilo ich život, 
že si viac vážia každú chvíľku svojho života, ale zmenilo to aj ich prístup k svojim rodičom a starým ro-
dičom a celkovo k staršej generácii. Hovoria o tom takto: „Podarilo sa nám viac pochopiť ich ťažkosti a v 
mnohých z nich sme spoznali skutočne nádherných ľudí. Nadchli nás zručnosti a skúsenosti, ktoré by sme 
si mali viac všímať a ktoré aj nám môžu pomôcť prekonať naše ťažkosti. Inšpirovali nás k tomu, že život 
prináša so sebou aj množstvo výhod a krásy, ale je treba sa vedieť aj s ťažkosťami popasovať. Ako nám 
viacerí seniori povedali: život nie je prechádzka ružovou záhradou, ale je dôležité, ako sa k tomu postaví-
me. Zo života nemáme len brať, ale máme aj dávať. A čo je dôležité, že sme získali množstvo poznatkov o 
našej histórii, kultúre a rôznych zvykoch, ale naučili sme sa aj rôzne zručností, ktoré sa postupne z nášho 
života vytrácajú.“ 

Oceňovanie mladých ľudí
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Toto sú veľmi dôležité odkazy pre mladú generáciu. Pri tomto projekte sme sa uistili, že spolupráca ge-
nerácií je vždy užitočná a potrebná. Tieto generácie sa môžu vzájomne obohacovať a sú pre seba navzájom 
skutočne dôležití. Veľmi nás teší, že mladí majú o tieto aktivity záujem, a to aj napriek tomu, že v súčasnos-
ti je skutočne ťažká situácia, plno nervozity a obavy o zdravie, život, budúcnosť... V tomto duchu chceme 
pokračovať aj naďalej a chceme motivovať aj ďalších mladých, aby sa zapojili do podobného projektu. Do 
projektu, ktorý búra predsudky, ale zároveň do projektu, ktorý je plný lásky, porozumenia, empatie.

Tento projekt sme nazvali „Anjel pomoci starším“. Je to skutočne projekt anjelský, lebo každý z tých 
mladých, ktorí sa zapojili, sa stal krásnym a dobrým anjelom práve tým osobám, na ktoré sa najviac zabúda 
a čo je dôležité, že tým anjelom nebude len počas projektu, ale zasiali sme v nich semienko lásky, ktoré 
sa rozrastá vo veľký oheň, ktorý sa zapáli aj v ďalších a veríme, že tento projekt nezostane len na pôde 
nášho mesta, ale bude príkladom aj pre iných a bude viacerých iniciovať k takýmto aktivitám, čo pomôže 
mnohým starkým žiť krajšie, dôstojnejšie a spokojnejšie.

Ako sa hovorí: samota zabíja. Práve preto by sme chceli vyzvať všetkých ľudí:

Myslite na Vašich starkých, venujte im čo najviac času. Aj Vy sa raz ocitnete v ich koži, v tele, ktoré už 
nebude také mladé a silné ako predtým. Položte si preto otázku: Chcete ostať v staršom veku osamelí? 
Asi každý si odpovie: „nie“. Preto sa o svojich starkých starajte s úctou, láskou, dajte im pocítiť, že na 
nich myslíte, že sú vo Vašom živote potrební a nenahraditeľní. Pamätajte, všetko dobré sa Vám raz v 
dobrom vráti!

Ľubica Gálisová
prezidentka Fóra pre pomoc starším

Žiaci ZŠ v Národnej rade SR
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Úcta k šedinám 
v našej spoločnosti úplne chýba

„Pomáhame rôznym menšinovým a marginalizovaným skupinám. Pomoc a starostlivosť o seniorov, 
ktorí vybudovali túto spoločnosť, je na okraji záujmu.“ 

FÓRUM: Bohužiaľ, musíme súhlasiťs titulkom 
tohto rozhovoru. Naozaj máme často pocit, že spo-
ločnosť a naši politici sú ochotní pomáhať kade-
komu, len seniorom nie...

M. Borguľa: Áno, pomáhame LGBTI a podobným 
komunitám, riešime rómsku otázku, staráme sa aj o 
práva zvierat! Dnes sme sa dostali dokonca do štá-
dia, kedy už riešime také nezmysly, ako existencia 
tretieho pohlavia či neutrálne toalety. Na toto venu-
jú vlády a rôzne organizácie kopec času, množstvo 
energie a naozaj veľa, veľa peňazí. My nemáme 
zvládnutú základnú starostlivosť o seniorov, nemá-
me dosť peňazí na zdravotníctvo, ktoré práve star-
ší najviac potrebujú, naše domovy sociálnych slu-
žieb sú často v katastrofálnom stave a my riešime, 
či budú v školách a na letiskách záchody pre tretie 
pohlavie! To je už naozaj do neba volajúca drzosť.

A potom o problémoch, ako je násilie páchané na 
starších, sa pomaly ani nevie. A ak sa aj niekde vie, 
tak sa to nerieši a zatvárajú sa predtým oči. Nie sú 
hodnoty tejto spoločnosti pomýlené? Naši seniori, 
ktorí sa zaslúžili o to, čo dnes my, mladí, máme, naši 
rodičia a starí rodičia – o tých sa staráme najmenej.

FÓRUM: Prečo to tak je? Čím si to vysvetľujete?

M. Borguľa: Je to módna vlna. V súčasnosti je veľ-
mi moderné chrániť záujmy a práva najrôznejších 
menšinových skupín, takže kto chce byť dnes ta-
kzvane „cool“, ako hovoria mladí, ten sa venuje tým-
to atraktívnym témam. Zastávanie si záujmov a práv 
seniorov nie je módne ani „cool“, a tak sa o to má-
lokto zaujíma. Je to o to paradoxnejšie, že seniori sú 

už dnes naj-
početnejšou 
s k u p i n o u 
obyvateľstva, 
všade sa ho-
vorí o tom, 
že populácia 
starne, na-
priek tomu sa 
stále viac dis-
kutuje, robí, dokonca bojuje za práva ďaleko men-
ších skupín a určite nie takých zraniteľných, ako sú 
starší ľudia.

A druhý problém je, že dnes vládne kult mlados-
ti. Pozrite si väčšinu médií a sociálne siete. Všade 
sa hovorí len o kráse, ako ju dosiahnuť a ako si ju 
udržať. Koľko nájdete článkov o tom, že raz všetci 
zostarneme, že staroba je prirodzená súčasť našich 
životov, že k starším sa treba správať s úctou, preto-
že ani my nebudeme večne mladí...? Minimum.

FÓRUM: To, čo hovoríte, je veľmi smutné a, bo-
hužiaľ, pravdivé. Ale čo s tým...?

M. Borguľa: Stále dokola o tom hovoriť. Upozor-
ňovať na to, čo je naozaj podstatné, životne dôležité 
a čo až také podstatné nie je. Až sa spoločnosť a po-
litici zobudia. Starostlivosť o seniorov jednoducho 
nie je taká atraktívna, nedá sa na tom vytĺcť politic-
ký kapitál ako na vyššie spomenutých témach. Naše 
politické špičky, ale aj my všetci si musíme uvedo-
miť, že kvalita života seniorov je obrazom každej 
spoločnosti. Ak sa pozrieme na život mnohých na-
šich seniorov, musíme skonštatovať, že naša krajina 

Rozhovor s Ing. MARTINOM BORGUĽOM, poslancom 
Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA:

Ing. Martin Borguľa, poslanec NR SR
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je len veľmi málo vyspelá.

FÓRUM: Spomenuli ste násilie. O týraní či zne-
užívaní seniorov sa u nás takmer vôbec nehovorí. 
Pritom, ako ste už povedali, zaoberáme sa všeličím 
možným, často doslova nepodstatnými „hovadina-
mi“ ... 

M. Borguľa: Presne, a to je práve tá chyba. Je ne-
uveriteľné, čo aj politici dokážu niekedy riešiť, aké 
nezmysly, a koľko času sú schopní tomu venovať. A 
zároveň celkovo, ľudia sa stávajú stále povrchnejší-
mi – riešia len to, čo vidia alebo si prečítajú v médi-
ách. Čo tam nie je, akoby ani neexistovalo. O násilí 
páchanom na senioroch sa veľmi nehovorí, ale to 
neznamená, že neexistuje. Opak je pravdou a prípa-
dov násilia stále pribúda. Tak ako každé násilie, aj 
toto sa deje za zatvorenými dverami, takže pokojne 
to môže byť aj niekde vo vašej blízkosti a ani o tom 
neviete. Agresori navonok často vystupujú ako sluš-
ní ľudia, na násilníkov sa menia až doma. A keďže 
tu hovoríme o týraní seniorov, to nešťastie a všetky 
príkoria sú ešte horšie. Mnohí si totiž už nedokážu 
pomôcť sami. Sú často chorí, možno bezvládni, ne-
majú už také znalosti ako mladí, aby vedeli, na koho 
sa obrátiť, nepoznajú zákony, nemôžu si dovoliť za-
platiť právnikov... Oni sú naozaj úplne bezbranní a 
zúfalí. A toto sú presne tie veci, ktorým sa musíme 
venovať a ktoré musíme zmeniť!

FÓRUM: Ako ste sa Vy osobne dostali k tejto téme? 
Ste mladý, v najlepších rokoch - prečo Vás zaujíma 
problematika seniorov?

M. Borguľa: Ja sa seniorom venujem už dlhé roky. 
Ešte predtým, ako som vstúpil do „vysokej“ politi-
ky a stal sa poslancom Národnej rady, som dvanásť 
rokov pôsobil ako mestský poslanec v Bratislave. 
Vždy som bol v politike aktívny a pre svoje mesto 
a jeho obyvateľov som sa snažil aj niečo reálne uro-
biť. A to, čo som robil úplne najradšej a naozaj od 
srdca, bola práca pre seniorov. Nechcel som sa v 
niektorom zo seniorských centier objaviť len me-
siac pred voľbami ako niektorí iní politici. Mňa v 
bratislavskej mestskej časti Staré mesto seniori dob-
re poznali. Pravidelne som ich navštevoval a kde 
som mohol, tam som pomohol. Organizoval som 

pre nich koncerty, divadelné predstavenia, poznáva-
cie zájazdy a mnoho ďalších podujatí. 

Priznám sa, že o probléme násilia som ale ani ja ne-
vedel. Až som sa stretol s pani Gálisovou a spoznal 
prácu organizácie Fórum pre pomoc starším a po-
chopil som, o aký závažný problém ide. A rozhodol 
som sa, že musím pomôcť. Túto prácu teda vnímam 
ako prirodzené pokračovanie mojej doterajšej práce 
pre seniorov.

FÓRUM: Hnutie Sme rodina sa prezentuje ako 
sociálna strana, ktorá stojí na strane obyčajných 
ľudí a snaží sa robiť v ich prospech. Vy ste nomi-
nantom tohto hnutia, sociálne témy sú Vám teda 
asi blízke...

Presne tak. Pozrite, všetko, čo doteraz Sme rodina 
urobila, urobila a robí nie pre pár tisíc vyvolených, 
ale pre obyčajných ľudí, z ktorých mnohí si ne-
dokážu pomôcť sami. V politike musí byť niekto, 
kto bude stáť na strane bežných ľudí a zastávať ich 
záujmy. Hnutie Sme rodina presadzuje v politike 
princíp, že pomôcť treba na prvom mieste tým naj-
zraniteľnejším– chorým ľuďom, invalidom, ženám 

Spoločné vystúpenie v Rádiu Lumen
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– samoživiteľkám, mladým rodinám s nízkym príj-
mom a predovšetkým seniorom, ktorí celý život pre 
túto spoločnosť pracovali, a preto si na dôchodku 
zaslúžia dôstojný život. 

FÓRUM: Kto je vlastne agresorom v prípadoch tý-
rania? A čo je dôvodom páchania násilia na star-
ších?

M. Borguľa: Mnohým sa to bude možno 
zle čítať, ale najčastejšie sa týranie a zne-
užívanie starších deje vo vlastnej rodine. 
Motiváciou sú peniaze a majetok. Psy-
chické terorizovanie otca či matky zo stra-
ny vlastných detí je najčastejšie – vulgár-
ne nadávanie, vyhrážanie sa, že už nikdy 
neuvidia svoje vnúčatá, že ich zatvoria na 
psychiatriu, neoprávnené zbavenie spoj-
právnosti...  Bohužiaľ, ani fyzické násilie 
nie je výnimočné. To všetko len preto, aby 
sa dostali k účtom, alebo aby na nich rodi-
čia prepísali majetok. 

Je nesmierne tragické, že tu hovoríme o vlastných 
deťoch. Ten starší človek si to ťažko pripúšťa aj 
sám pred sebou, nie to, že by o tom ešte povedal 
niekomu ďalšiemu. Hanbí sa, a preto radšej mlčí a 
ticho trpí ďalej. Ďalším problémom je, že obeť je 
od svojho agresora závislá. Bývajú často v jednej 
domácnosti, starší človek, hoci je týraný, nechce a 
väčšinou ani nemá kam ísť.

FÓRUM: Povedali ste, že sa to deje aj v domovoch 
sociálnych služieb. To neexistujú žiadne kontrolné 
mechanizmy, aby sa to nedialo?

M. Borguľa: Kontroly existujú, ale viete, ako to je 
- keď sú dopredu ohlásené, všeličo sa dá zamiesť 
pod koberec. Spomeňte si na nedávny prípad z DSS 
Prievidza. Už dlhšie sa vedelo, že tam nie je všetko 
„s kostolným poriadkom“. Personál tam údajne za-
mykal klientov v izbách a nepúšťal von na čerstvý 
vzduch, násilne ich pripútavali k posteliam, nedá-
vali im tekutiny, nemohli sa dovolať pomoci, lebo 
zvončeky na ich privolanie boli buď nefunkčné, ale-
bo sa k nim nevedeli dostať. Sú to naozaj hrozné 
veci. Toto sa už nedá nazvať inak ako hyenizmom, 

je to úplne cez čiaru! A je to možné aj preto, že naša 
legislatíva v oblasti ochrany práv seniorov je nedo-
statočná a „neporiadna“.

Bohužiaľ, veľakrát, aj kde kontrola potvrdí pochy-
benia, nedôjde k náprave, často sa tieto prípady ešte 
zľahčujú. Sťažností na zlé zaobchádzanie či ponižo-
vanie je množstvo a stále pribúdajú. Ich riešenie je 

zložité, pretože chýbajú jednoznačné pravidlá, kto 
je za čo zodpovedný a kto má čo robiť. Problém si 
potom sociálne úrady, ministerstvo, polícia preha-
dzujú ako horúci zemiak.

Treba zároveň povedať, že nám zúfalo chýbajú opat-
rovateľky. V sociálnych zariadeniach často pracujú, 
povedzme to diplomaticky, nie úplne kvalifikovaní 
ľudia, pretože táto práca je strašne slabo zaplatená. 
Nedostatok financií má za následok, že podmienky, 
v ktorých klienti DSS žijú, sú často zlé, až katastro-
fálne.  

FÓRUM: Ako sa vlastne o prípadoch násilia do-
zvedáte? 

M. Borguľa: Ako som už spomenul, mňa, ako 
poslanca Národnej rady, kontaktovala pani Gáliso-
vá, prezidentka Fóra na pomoc starším. Táto orga-
nizácia už dvadsať rokov seniorom pomáha a tiež 
prevádzkuje bezplatnú Senior linku. V posledných 
mesiacoch, kedy sa boríme s pandémiou korony, sa 
počet telefonátov  na túto linku dokonca až strojná-
sobil. 

Pán poslanec pri práci so staršími
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Je veľmi dôležité, aby sa starší nebáli, nehanbili a 
ak sa k nim ktokoľvek nespráva pekne, aby sa ozva-
li, požiadali o pomoc. Ak sa vás tieto riadky týka-
jú, alebo viete o niekom vo vašom okolí, komu je 
ubližované, nenechajte to tak. Nestrkajme hlavu do 
piesku, zaujímajme sa o to, čo sa okolo nás deje a na 
neprávosti alebo utrpenie upozornime.

FÓRUM: Spomenuli ste už, že nám chýba dobrá 
legislatíva, ktorá by takýmto prípadom zamedzila. 
Čo je teda potrebné urobiť? 

M. Borguľa: Chýba nám silný zákon na ochranu 
práv seniorov. Zákon, ktorý bude chrániť ich zdra-
vie, aj ich majetok. Ak nie jeden komplexný zákon, 
tak potom silná revízia a novelizácia niekoľkých zá-
konov – zákon o sociálnych službách, zákon o de-
dičstve. O reforme opatrovníckeho práva sa hovorí 
už niekoľko rokov a stále nie je hotová. V DSS je 
potrebné zmeniť systém kontrol, zaviesť náhodné 
kontroly a zistené pochybenia prísne trestať a robiť 
nápravy. 

Len prednedávnom sme sa spoločne s pani Gáliso-
vou stretli s ministrom práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, pánom Krajniakom, ktorý sa témy takisto chopil, 

takže u neho máme plnú podporu. V týchto dňoch 
sa už pripravuje pracovná skupina, v ktorej budú 
okrem nás dvoch aj zástupcovia ministerstva práce, 
spravodlivosti, zdravotníctva, policajného prezídia. 
Od začiatku roka sa v rámci tejto skupiny púšťame 
do práce. Mojím cieľom je náprava na niekoľkých 
úrovniach – nielen zmena zákonov, ale aj celková 
zmena vzťahu spoločnosti k seniorom – budovanie 
úcty a rešpektu k ľuďom, ktorí celý život tvrdo pra-
covali, aby sme sa my a naše deti mohli mať dobre.

FÓRUM: Na záver - čo by ste našim čitateľom a 
všetkým seniorom popriali do nového roka?
M. Borguľa: Predovšetkým a na prvom mieste 
veľa, veľa zdravia. Želám si, aby už tieto ťažké časy 
skončili a my sme sa mohli vrátiť k normálnemu 
životu. Veľmi si prajem, aby sme boli k sebe navzá-
jom, ale predovšetkým k Vám, starším, viac ohľa-
duplní, chápaví, ústretoví. Nech je tento rok lepší 
ako ten minulý!

MARTIN BORGUĽA
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

za hnutie SME RODINA
Ďakujem Vám za rozhovor.

Naši rodičia a starí rodičia chcú 
prežiť pokojné Vianoce

Vianoce sú sviatky lásky, pokoja a radosti. Vie-
me, že sú to nádherné sviatky a slávime ich v celom 
svete, celé rodiny, spoločenstvá. Pripravujeme sa na 
ne a snažíme sa iným urobiť radosť, vybrať ten naj-
vhodnejší darček pre svojich najbližších, pre tých, 
ktorých máme radi. Vianoce sú sviatky, kedy ľudia 
sú napriek všetkému k sebe milší, lepší, štedrejší.  

Mnohí z nás si pamätáme Vianoce, keď sme boli 
deti. Bol to pre nás čarovný deň, deň zázrakov a spl-
nených prianí. Nebol to komerčný sviatok, akým sa 
stal dnes. Pod stromčekom nebolo veľa darčekov. 
Vianoce boli bohaté, ale nie bohaté na materiálne 
dary, ale na dary duchovné, ktoré  mali obrovskú 
hodnotu a cítili sme sa šťastní a spokojní, nezávideli 
sme tým, ktorí dostali drahšie a hodnotnejšie darče-
ky. Bolo také samozrejmé, že na Vianoce sa snažila 

byť pohromade celá rodina. Priznám sa, ja osobne si 
neviem predstaviť stráviť tieto krásne sviatky, Šted-
rý večer  mimo domu, hoci dnes je móda chodiť nie-
kde na hory alebo tráviť ich niekde v zahraničí, či 
v hoteli. 

Na Vianoce sa pripravujeme dlho a veľmi starost-
livo, aby všetko bolo perfektné, aby sme ich prežili 
skutočne v radosti, pokoji a v hojnosti. Nie je však 
dôležité mať všetko perfektne pripravené, vyzdo-
bené, ale v prvom rade by sme mali mať otvorené 
srdce pre lásku, porozumenie a potreby iných. Sa-
mozrejme, aj ja robím všetko preto, aby tieto sviat-
ky boli krásne nielen pre mňa, ale i rodinu. Vždy 
je  náročné ich pripraviť. Spomínam si však na je-
den rok, kedy boli pre mňa niečím zvláštne. Chodi-
la som celý december denne ráno i večer na svätú 
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omšu. Prišiel Štedrý deň a čakala ma, samozrejme, 
príprava štedrej večere, príprava všetkého potreb-
ného na slávnostný večer. Ráno som sa zobudila a 
špekulovala som, že na svätú omšu nejdem, mala 
som to totiž dosť ďaleko a bola zima, mrzlo, fúkalo. 
A tak som vyjednávala s Ježišom, že mi bude zima, 
že sa mi bude šmýkať a môžem spadnúť a môžem 
prechladnúť a že nezvládnem všetko pripraviť a bu-
dem ešte aj unavená. Nakoniec som sa prekonala a 
išla som na svätú omšu a bolo to doslova ako zá-
zrak, všetko som stihla, celý deň som bola v úžasnej 
pohode a dokonca som napriek celodennej práci ne-
mohla spať, lebo moje srdce akoby spievalo, cítila 
som, že Ježiš sa dotkol môjho srdca, dostala som 
akoby krásnu odmenu. Boli to najkrajšie Vianoce v 
mojom živote a všetci okolo mňa to cítili.

 Naozaj, nie sú to obyčajné sviatky, pretože sa 
narodila Láska, prišiel na svet náš Spasiteľ. Sú  to 
sviatky Lásky, pokoja, radosti, kedy by rodina mala 
zasadnúť za jeden stôl, mali by sme si vzájomne 
prejavovať v prvom rade lásku. Veď aj zvyk dávať 
si medový krížik na čelo je o tom, aby sme si to uve-
domili a boli jeden k druhému ako med. 

Tieto sviatky nie sú o hojnosti, zábavách, honos-
ných dovolenkách, drahých daroch, ale o Láske, 
láske k ľuďom, Láske k Bohu, nášmu Spasiteľovi, 
ktorý nám doniesol radostnú zvesť, ktorý sa nám v 
Láske chce odovzdávať, ktorý chce, aby vo svete 
bol pokoj, Láska a vzájomné porozumenie. 

Nedá mi v tejto dobe  nespomenúť si práve na 
starších ľudí, ktorí práve cez Vianoce viac ako ino-
kedy volajú na našu bezplatnú telefonickú linku, 
ktorí žijú vo svojich domovoch a veľmi ťažko pre-
žívajú samotu a to, že na nich ich vlastné deti akoby 
zabudli, že ich nechali samých.

 Naši rodičia a starí rodičia v našom živote, v 
tomto našom pláne prežitia krásnych Vianoc by ne-
mali chýbať. A nemalo by to byť o tom, že musia 
nám a našim vnúčatkám kúpiť darčeky, na ktoré šet-
ria niekedy celý rok. Cez tieto sviatky buďme k nim 
láskaví a nenechajme ich samých. Práve na Štedrý 
deň starší ťažšie vnímajú svoju samotu a opuste-
nosť. Vždy je to tak, čo dávame, to sa nám vracia. 
Ak dávame lásku plným priehrštím, tak ju aj dostá-
vame. Ale ak lásku nedávame, tak ju ani nedostáva-
me a ochudobňujeme tak sami seba.

Veľmi krásne slová povedal pápež František o 

starších ľuďoch. Tieto slová by sme mali uplatňovať 
vo svojom živote a možno viac ako inokedy teraz 
cez Vianoce. „Národ, ktorý sa nestará o starých ľudí 
a nespráva sa k nim dobre, je národ, ktorý nemá bu-
dúcnosť. Starí ľudia majú životnú múdrosť. Im bolo 
zverené odovzdávať životnú skúsenosť, dejiny ro-
diny, spoločenstva, národa. Nezabúdajme na našich 
seniorov, aby podporovaní rodinami, inštitúciami 

spolupracovali svojou múdrosťou a skúsenosťou na 
výchove nových generácií.“ V tento deň nám môžu 
hovoriť aj o tom, aké boli Vianoce kedysi. Moje deti 
každé Vianoce chcú znova počuť, aké boli tradície a 
zvyky v minulosti.

Urobme všetko preto, aby nielen počas týchto 
sviatkov naši starší príbuzní neboli osamelí, ale aby 
boli spolu s nami, pretože oni sú súčasťou našej ro-
diny. Samota je veľmi zlá a ničí človeka, prináša 
chmúrne myšlienky a často bolestné spomienky na 
tých, ktorých má rád a ktorí ho napriek jeho láske 
nechali samého. Prejavujme našim rodičom, starým 
rodičom lásku, úctu a starostlivosť, pretože si to za-
slúžia.                                                                                         

        
  Ľubica Gálisová

Dotyk lásky dcéry s matkou
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Senior linka v roku 2020

Od roku 2008 naša organizácia prevádzkuje po-
radenstvo prostredníctvom bezplatnej telefonickej 
Senior linky. Popri našich rôznych aktivitách, ve-
novaných problematike starších ľudí a obhajobe ich 
práv, sa na nás obracali seniori s rôznymi súkrom-
nými problémami. Prichádzali osobne do nášho po-
radenského centra alebo nám písali, či už mailom, 
alebo formou listu. Práve z tohto dôvodu vznikol 
nápad zriadenia Senior linky pre ľudí z celého Slo-
venska, a to za účelom pomoci tým najzraniteľnej-
ším, teda seniorom. Vďaka nej vieme poradiť, ako 
riešiť mnohé nepriaznivé situácie, do ktorých sa 
dostali, a tak im poskytujeme okamžitú krízovú po-
moc. Na tejto linke nám každým rokom stúpa počet 
hovorov, no musíme konštatovať, že tento rok ich 
bolo rekordne veľa.

Momentálne sa všetci brodíme situáciou, ktorá 
nie je vôbec priaznivá, skôr naopak. Každý z nás 
sa obáva toho, čo s ním bude. Situácia sa zo dňa 
na deň mení. V čase šírenia nákazy, patria senio-
ri medzi najohrozenejšiu skupinu ľudí. Väčšina z 
nich žije osamelo v bytoch alebo domoch. Nemajú 
to vôbec ľahké, mnoho z nich trpí závažnými zdra-
votnými problémami, majú problémy s mobilitou. 
Častokrát nemajú prístup k potrebným informáciám 
a sú dezorientovaní z toho, čo počujú v médiách. 
Preto je dôležité, aby im informácie boli podávané 
zrozumiteľne a aby boli dostupné, keďže sú menej 
technicky zdatní, môžu mať problémy s modernou 
technikou alebo internetom. 

Tak ako sme spomínali v úvode, zaznamenali 
sme rekordný počet hovorov. Starší sa dopytovali 
rôznych otázok týkajúcich sa Covidu – 19. Obracali 
na nás s otázkami, kto im môže pomôcť so zabez-
pečením potrebných zdravotníckych pomôcok, ako 
napr. rúšok, dezinfekcie, ako sa majú správať počas 
krízy, aké opatrenia majú dodržiavať atď. Tento rok 
sme zaznamenali aj vyšší počet ľudí, ktorých práva 
sú porušované, sú zneužívaní a ktorí  zažívajú do-

máce násilie. Z veľkej miery je to spôsobené tým, 
že v čase pandémie sme všetci museli dodržiavať 
karanténu, ľudia boli viac uzavretí vo svojich do-
movoch, mnohí prišli o prácu, mali finančné problé-
my. Viacerí túto situáciu prežívali a prežívajú veľmi 
ťažko a nevedia sa vyrovnať s ťažkou situáciou. Iní 
sú pod silným tlakom a majú strach, depresie. Takú-
to svoju situáciu niektorí riešili, žiaľ, aj tým, že si 
svoju zlosť vybíjali na svojich blízkych, a to hlavne 
na tých najbezbrannejších, na svojich starších prí-
buzných. Situácia sa zhoršovala aj u poskytovate-
ľov sociálnych služieb. Seniori a ich blízki nás často 
kontaktovali s tým, že mnohí poskytovatelia využí-
vajú tento vírus vo svoj prospech. Svojich klientov 
zatvorili do izieb, starostlivosť bola obmedzená len 
na poskytovanie stravy, liekov a dokonca často im 
boli poskytované aj psychofarmaká, čo spôsobo-
valo to, že viac spali, slabli. Veľmi často  im neu-
možňovali žiadny kontakt s rodinou, dokonca ani 
telefonický a nedodržiavali všetky opatrenia, ktoré 
dodržiavať mali, dostali sme viac takýchto podaní  

Už 13-ty rok je v prevádzke celoslovenská bezplatná telefonická Senior linka. Za toto obdobie 
sa potvrdilo, že je to veľmi dôležitá a užitočná služba, ktorá pomáha starším v ťažkých životných 
situáciách. Rok 2020, ktorý bol poznačený pandémiou, potvrdil to, že je účinnou a užitočnou službou 
hlavne tým najbezbrannejším a najviac ohrozeným práve v takejto kritickej situácii.
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nielen od klientov zariadení, ale aj od členov rodiny, 
ktorí nemali vôbec žiadne informácie, čo sa s ich 
rodinnými príslušníkmi deje a ako je zabezpečená 
starostlivosť o nich. Od mnohých sme dostali in-
formácie, že ich blízki veľmi schudli, sú akoby bez 
života a prepadajú pocitom úzkosti a depresií. Via-
cero podnetov sme preto museli posunúť komisárke 
pre osoby so zdravotným postihnutím, pani JUDr. 
Zuzane Stavrovskej. Veľmi dobre spolupracujeme 
aj s Policajným prezídiom a riešime konkrétne váž-
ne prípady a môžeme s potešením konštatovať, že 
sme aj mnohým pomohli, a to je pre nás to najkraj-
šie. Je to skutočne úžasný pocit, ak sa nám podarí 
vyriešiť prípad, zachrániť život, zlepšiť ťažké po-
stavenie tých, ktorí si sami nedokážu pomôcť a ktorí 
sú bezbranní.

Musíme však skonštatovať, že na našu linku veľa 
starších volalo, že sú doslova v zúfalej situácii a ne-
vedia si pomôcť, nevedia sa dovolať svojich práv. 
Môžeme povedať, že práve táto pandémia odhali-
la mnohé vážne nedostatky v rôznych oblastiach 
starostlivosti o starších a celkove i prístup rodiny 
i spoločnosti k nim. Veľa starších si nevedelo za-
bezpečiť stravu, nemali si ako nakúpiť, zabezpečiť 
lieky a potrebné služby. Nevedeli, kde a na koho sa 
obrátiť, ako si pomôcť. Niektoré prípady sa nám 
podarilo riešiť, zabezpečiť či už službu, alebo po-
skytnúť im radu. Napriek tomu musíme povedať, že 
nielen v tejto situácii, ale celkovo, nie sú dostatočne 
zabezpečené služby a pomoc a, žiaľ, veľmi ťažko sa 
vedia starší dovolať svojich práv. Veľkým problé-
mom je, že významne stúpol počet tých, ktorí zaží-
vajú domáce násilie. Riešili sme niekoľko vážnych 
a ťažkých prípadov v spolupráci s políciou a aj tu sa 
potvrdilo, že treba urobiť systémové zmeny, lepšiu 
ochranu práv starších, zmeniť zákony a pripraviť re-
formu sociálneho systému. Viete, je veľmi smutné 
počúvať starkých, ktorí nám volajú s plačom a veľ-
kou bolesťou, že s nimi zle zaobchádzajú, že na nich 
aj vlastní zabúdajú, že sú osamelí a nemajú potreb-
nú pomoc a službu a proti zlému zaobchádzaniu a 
páchaniu násilia sa nevedia brániť a nikto im nepo-
skytne pomoc, ani o nich neprejaví záujem. Samo-
zrejme, nemôžeme povedať, že to je všade, ale tých 
prípadov je skutočne veľa a vedeli by sme hovoriť 
hodiny. Vedeli by sme písať o konkrétnych život-
ných príbehoch, ktoré Vám vtláčajú slzy do očí, ale 
aj nás motivujú k tomu, aby sme hľadali riešenia, 

aby sme tento stav v našej spoločnosti zmenili, aby 
sme doslova burcovali a volali po tom, aby sa zapo-
jili aj politici a kompetentní k tomu, aby sme spo-
ločne pripravili zmenu k lepšiemu, dôstojnejšiemu a 

kvalitnejšiemu životu starších ľudí tu na Slovensku. 
Žiaľ, žijeme vo veľmi uponáhľanej, sebeckej 

a bezohľadnej dobe. Naháňame sa za peniazmi a 
hmotnými vecami, nemáme čas sa navzájom počú-
vať. Rok 2020 bol pre nás všetkých jednak zvlášt-
nym, ale i náročným. Tento rok sa nepodobá žiad-
nemu inému. Ľudia radi sledujú katastrofické filmy, 
avšak nik z nás nepredpokladal, že niečo podobné 
bude v dnešných časoch našou realitou. Nepriateľ, 
menom Covid – 19, sa rôznym spôsobom votrel 
do našich životov, našiel nás nepripravených. Veď 
predsa nikto z nás nebol stotožnený s tým, že zo dňa 
na deň sa nám obmedzia kontakty, budeme musieť 
žiť v domácej izolácii a nosiť rúška a že bude vážne 
ohrozené naše zdravie i naše životy. 

Prosíme všetkých, dodržiavajme s pokorou všet-
ky opatrenia proti šíreniu vírusu, zachovajme si v 
sebe vôňu pohody, vôňu lásky a nádeje v to, že sa 
život v lepšie obráti a my si aspoň budeme vážiť to, 
čo sme predtým brali ako samozrejmosť. Myslíme 
predovšetkým na našich starkých, pretože oni sú tí, 
ktorí sú najviac ohrozenými touto situáciou. Vší-
majme si, ako žijú starší v našom okolí a prispejme 
spoločne k ich krajšej jeseni života.

Mgr. Michaela Danihelová 



25

FÓRUM SENIOROV

Recept
Vianoce sú sviatky radosti, veselosti, rodinnej pohody, ale zároveň aj hojnosti.  

A práve v duchu hojnosti sa nesie aj recept vianočného štedráka, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť 
štedrovečerného stola. Z mnohých verzií Vám dávame do pozornosti práve túto v nádeji, že Vám 
bude chutiť.

Vianočný štedrák:

Suroviny na cesto: 
750 g polohrubej múky
400 ml mlieka
30 g droždia
200 g masla
3 žĺtky
2 lyžice práškového cukru
štipka soli

Na potretie prvého cesta: 
slivkový lekvár

Na potretie druhého cesta: 
200 g mletých orechov
150 g práškového cukru
150 ml mlieka

Na potretie tretieho cesta: 
200 g mletého maku
140 g práškového cukru
15 g masla
150 ml mlieka

Na potretie štvrtého cesta: 
500 g hrudkového tvarohu
150 g práškového cukru
50 g rozpusteného masla
2 žĺtky a tuhý sneh z 2 bielkov
2 lyžice citrónovej kôry a šťavy
2 lyžice detskej krupice

Na potretie povrchu koláča: 1 žĺtok

Postup:
Cesto: Zo 150 ml vlažného mlieka, droždia, cukru a štipky soli pripravíme kvások. Múku preosejeme a 

pridáme do nej nakysnutý kvások, rozpustené maslo, aj zvyšné vlažné mlieko a žĺtky. Vypracujeme hladké 
cesto a necháme v teple vykysnúť. Potom ho na pracovnej doske rozdelíme na 5 rovnakých častí a každú 
časť s trochou múky rozvaľkáme na veľkosť plechu.

Makovú plnku pripravíme tak, že mletý mak, práškový cukor, prevarené mlieko a rozpustené maslo 
spolu premiešame.

Postup pri tvarohovej plnke: najskôr vymiešame tvaroh s práškovým cukrom, potom pridáme žĺtky, 
citrónovú kôru a šťavu, maslo, krupicu a nakoniec aj tuhý sneh z bielkov.

Potom na spodok hlbokého vymasteného plechu položíme prvé cesto, potrieme ho slivkovým lekvá-
rom, naň položíme druhé cesto, potrieme ho orechovou plnkou, položíme tretie rozvaľkané cesto, potrieme 
ho makovou plnkou a na štvrté cesto rozotrieme tvarohovú plnku.

Posledné, piate cesto pokrájame na pásiky a poukladáme ich na tvarohovú plnku do tvaru mriežky. Túto 
mriežku z cesta potrieme žĺtkom a dáme piecť pri teplote 170°C približne 50-60 minút. Po vychladnutí 
pokrájame a podávame.
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Na dobrú náladu

V dome dôchodcov hovorí jeden 
dedko druhému:

- Zajtra ma prídu pozrieť vnúčatá.
- Ako vieš? - pýta sa ho druhý, - 

volali ti, že prídu?
- Nevolali, ale budem mať 

dôchodok...
***

Pán hlavný, ja som si objednal 
rezeň, ale na tanieri ho nevidím! - 

sťažuje sa hosť v reštaurácii.
- Nuž, musíte podvihnúť koliečko 

citrónu...
***

Cigán v kostole sleduje farára, 
ktorý dlho stojí pred obrazom. 

Príde k nemu a pýta sa:
- Otče, kto je na tom obraze?

- No predsa Ten, kto nám dáva 
každodenný chlieb.

Cigán sa pozrie na obraz a po chvíli 
skríkne:

- Dig more, pekár!
***

Lekár sa pýta pacienta:
- Kedy ste prestali piť?

Pacient: 
- Keď som začal vidieť svokru 

dvojmo.
***

Chuck Norris vie zdvihnúť 
sedačku, na ktorej práve sedí.

***
Z krížovkárskeho slovníka:

Najlepšia svokra na štyri písmená: 
Urna.
***

Príde Záhorák domov a vidí, ako 
ho jeho manželka podvádza so 

susedom.
- Ja som to vedel, ja som to vedel! - 

kričí nahnevaný Záhorák.
- Ty si to vedel, ale on to ešte stále 

vie! - odpovedá manželka.
***

Viete, kedy je fajčiar v najväčších 
rozpakoch?

- Keď je na WC, lebo nevie, či má 
ťahať alebo tlačiť.

***

Keď som bol mladý, nemal som 
rád svadby. Všetky tety a susedy mi 
hovorili, že už som na rade. Prestali 
s tým, keď som im to isté povedal 

po pohrebe.
***

Indické príslovie:
Nikdy never svetlu v očiach muža, 
to len slnko presvitá cez jeho dutú 

hlavu!
***

. Viete, čo je to absolútna opilosť?
- Keď bez cudzej pomoci už 
nevládzete ani ležať na zemi.

***
Viete, že od nového roku bude 
platiť nová vyhláška o cestnej 

premávke?
Podľa nej môžu ženy pridávať plyn 

iba na sporáku!
***

Na ihrisku sa stretnú dve mamičky, 
jedna má dve deti, druhá osem. 

- Ako to robíš, že máš iba dve deti? 
- Vieš, ja sa milujem s rozumom. 

- No vidíš! A ja s chujom.
***

Malý Dežko sa pýta svojho otca: 
- Prečo my, Rómovia, nemáme 

cyklistické preteky? 
- Lebo by si diváci spoznali svoje 

bicykle.
***

Učiteľ dáva žiakom slovnú úlohu:
- Vonku je 18°C, ja vážim 75 kg, 
vypočítajte, koľko mám rokov?

Žiaci na neho dlho tupo hľadia až 
sa nakoniec prihlási Ignác a hovorí:

- 48.
- Ako si to vypočítal? - pýta sa ho 

učiteľ.
- Jednoducho, môj brat má 24 
rokov a otec mu hovorí, že je 

polovičný idiot.
***

Ako spoznáte, že Pinocchio je už 
mŕtvy?

- Keď okolo neho krúži ďateľ.
***

Jeden cigán hovorí do telefónu po 
rómsky.

Druhý ho upozorňuje:
- Dig, nehovor po rómsky, lebo ti 

naúčtujú roaming.

***
Babička poúča vnučku:

- Zapamätaj si, že v živote ženy je 
len jedna naozajstná láska.

- Babička, povieš mi, kto bola tá 
veľká láska v tvojom živote?
- Vojaci, dievča moje, vojaci.

***
Policajt sa pýta Deža, ako sa má.
- Ako pamätná tabuľa, odpovedá 

Dežo.
- A to je ako? - pýta sa policajt.

- Čakám, kedy ma odhalia.
***

Žena oznamuje milencovi:
- Miláčik, som tehotná. Mali by sme 

začať uvažovať o svadbe.
- Hm, - zamyslí sa chlap, - len kto si 

ťa v takom stave zoberie?
***

Jedna kamarátka sa pýta druhej:
- Počula som, že už si sa vydala, tak 

sa pochváľ, akého máš manžela.
- Ale, ani sa ma nepýtaj, je to len 

obyčajný barbar - každý deň chodí 
z baru do baru.

***
Jožo, prečo má tvoja žena také 

kruhy pod očami?
- Pretože čert nikdy nespí.

***
Pred krčmou na zemi leží muž a 

okoloidúci sa ho pýta:
- Prepáčte, to ste taký opitý alebo 

len robíte reklamu?
***

Pribehne pán Novák k doktorovi.
- Dobrý deň, pán doktor, ako sa 

dnes máte?
- Dobrý deň, pán Novák, poďte 

ďalej, na kávičku, porozprávame 
sa.

Po pol hodine rozhovoru sa dedko 
lúči a lekár sa ho ešte pýta:

- A ozaj, ako sa darí vašej pani?
- Ó, Bože! Veď preto som prišiel, 

leží na zemi a dusí sa!
***

Viete, kedy je rýchlosť zvuku vyššia 
ako rýchlosť svetla?

Na križovatke - najprv počujete 
zozadu trúbenie, až potom zbadáte, 

že je zelená.
***
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KRÍŽOVKA
Na Silvestra sa v práci rozprávajú dvaja patológovia:
- Počujte, kolega, ... ? (dokončenie v tajničke)
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