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POMOC RODINÁM 
PROFESIONÁLNYCH VODIČOV

Nádácia Truck HELP má za sebou už slušnú his-
tóriu. Mohli by ste nám ju predstaviť? Čomu sa 
venuje?

Nadácia Truck HELP podporuje deti, ktorým zo-
mrel otecko pri výkone povolania profesionál-
neho vodiča kamióna. Pred niekoľkými rokmi 

sme rozšírili pomoc aj pre vodičov, ktorí dopravnú 
nehodu v  kamióne prežili, ale zostali im po tomto 
nešťastí trvalé následky. Svojim spôsobom to majú 

rodiny s  takto poznačeným otcom ťažšie. Manželka 
musí prevziať rolu živiteľa, starať sa o deti aj o hendi-
kepovaného manžela.

Komu, ako a  kde vznikla myšlienka vytvoriť ta-
kúto nadáciu?
Nadáciu Truck HELP sme založili v  roku 2003 

v  presvedčení, že takáto konkrétna pomoc v  Českej 
republike chýba. Pri zrode s  nami stálo Združenie 

automobilových dopravcov ČESMAD Bohemia, ktoré 
nám pomáha dodnes mediálne i  finančne. Predo-
všetkým ale nadácia vznikla na základe vlastnej 
skúsenosti s úmrtím vodiča v našej dopravnej firme. 
Jeho manželka s  dvoma deťmi sa dostala do ťažkej 
finančnej situácie a my sme s úžasom sledovali, ako 
sa kolegovia jej manžela zložili a vybrali pre jej rodinu 
50 000 českých korún. Vtedy nám napadlo, aká úzka 
skupina ľudí to je, že si uvedomujú, aké riziká na ceste 
každý deň podstupujú a  v  akom ohrození sa ocitajú 
ich rodiny, keď živiteľ náhle a nečakane odíde.

Kto všetko sa do činnosti nadácie zapája a pod-
poruje ju? Spolupracujú s vami aj spoločnosti či 
inštitúcie, ktoré sa dotýkajú oblasti dopravy?
Našimi partnermi, ktorí nás finančne podporu-

jú, sú predovšetkým firmy z  oblasti dopravy. Jedná 
sa o  výrobcov ťahačov, návesov, predajcov techniky 
a  dopravné spoločnosti. Veľkú časť ale tvoria aj fy-
zické osoby, zamestnanci našej firmy a  priatelia. Tí 
prispievajú pomocou trvalého príkazu menšou me-
sačnou čiastkou. Pretože malá, ale stála pomoc je 
najúčinnejšia.

Do činnosti nadácie sa zapája niekoľko ľudí z na-
šej spoločnosti. Nadácia Truck HELP nemá v evidencii 
žiadnych zamestnancov ani iné prevádzkové náklady. 
Máme takzvané sociálne pracovníčky, ktoré vyhľadá-

Môžeme povedať, že povolanie 
profesionálneho vodiča je rizikové 
povolanie. Tisíce kilometrov a hodiny 
na cestách, kde sa odohráva množstvo 
nehôd. Mnoho z nich s tragickým 
koncom. Po tragicky zosnulých 
vodičoch kamiónov a autobusov 
ostávajú celé rodiny v komplikovanej 

situácii. Nadácia Truck HELP pomáha práve takýmto 
rodinám a deťom v nich, aby im aspoň trochu uľahčila 
život. O nadácií a jej činnosti sme sa porozprávali 
s riaditeľkou nadácie Terezou Vítovou, ktorá ešte 
donedávna za slobodna nosila priezvisko Benešová.

Spoločné pobyty sú pre celú 
nadáciu veľmi dôležité.

Vďaka nadácií navštívia rodiny rôzne zaujímavé miesta.

www.nadacetruckhelp.cz
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vajú nové rodiny a naďalej sa o ne starajú, pomáhajú 
nám grafici s  reklamnými inzerátmi, letákmi, pre-
zentáciami, cez víkendy jazdíme na truckerské akcie 
s vlastným stánkom. Hlavne sa ale venujeme partne-
rom a získavaniu nových peňazí. Časť roku nám tiež 
zaberie príprava letného pobytu.

Ako vlastne vyhľadávate ľudí, ktorí potrebujú po-
moc? Sú nejaké kritéria, ktoré musia spĺňať, aby 
ste im pomohli?

Dostať sa k  rodinám, ktoré stretlo takéto ne-
šťastie, je veľmi zložité. Najhoršie to bolo na začiatku, 
keď o nadácií Truck HELP ešte nikto nevedel. Teraz nás 
alebo kontaktujú kamaráti a  príbuzní pozostalého 
alebo sa snažíme získať na rodinu kontakt cez do-
pravnú firmu, v ktorej sa to stalo. O nehode sa často 

dozvedáme aj z  médií. Aby sme rodinu schválili do 
nadačného programu, musí predovšetkým napĺňať 
štatút nadácie. A  to je predovšetkým to, že otec zo-
mrel alebo má trvalé následky z  dopravnej nehody, 
ktorá sa stala pri výkone jeho povolania, teda za vo-
lantom kamióna alebo autobusu.

Nadácia Truck HELP pomáha ľuďom rôznymi spô-
sobmi. Mohli by ste nám ich priblížiť?
Deti podporujeme mesačnou čiastkou vo výške 

1500 Kč, ďalej prispievame na darček k narodeninám 
a Vianociam a k osemnástym narodeninám dávame 
vecný dar podľa vlastného výberu, aby si na nadáciu 
spomenuli i  v  dospelosti. Deťom, ktoré sú z  mimo-
riadne slabých rodín, sme kupovali dvakrát ročne ob-
lečenie. Mamičky ako vdovy s malými deťmi si veľmi 
ťažko hľadajú zamestnanie, takže im občas zašleme 
mimoriadny dar – na opravu kotla, na novú práčku 
alebo doplatok za energie. Zo dňa na deň sa rodina 
ocitne bez živiteľa a  postavenie osamotenej matky 
na trhu práce je katastrofické. Pre väčšinu rodín je ale 
najväčšou podporou spoločné prežitý týždeň počas 
letných prázdnin. Je to dovolenka pre mamičky, pre 
deti je tábor nabitý zábavou, hrou a poznávaním na-
šich kultúrnych pamiatok. Hlavne je to ale pre rodiny 
psychická pomoc, pretože sa stretnú s  tými, ktorých 
stretol rovnaký osud a ktorí prežívajú rovnaké pocity 
ako oni.

Koľkým rodinám alebo jednotlivcom nadácia po-
máha a koľkým už pomohla?
V  súčasnosti pomáhame 39 deťom z  26 rodín. 

Za desať rokov pôsobenia sme dlhodobo podporovali 

celkovo 60 detí. S viacerými z nich sme i po odchode 
z nadácie (k čomu dochádza dosiahnutím veku 18 – 
19 rokov, teda ukončením stredoškolského štúdia) 
v kontakte.

Ako propagujete medzi ľuďmi činnosť nadácie? 
Je medzi ľuďmi známa?
Nadácia v priebehu posledných rokov vstúpila do 

všeobecnej známosti, vystupujeme na všetkých truc-
kerských akciách, stránku s nadáciou mávame pravi-
delne v TRUCK magazíne, ktorý je patrónom nadácie. 
Najviac nám asi pomohlo jedno call centrum, ktoré 
obvolalo snáď všetkých dopravcov v Českej republike 
a presviedčalo ich o ich zapojení do pravidelnej pod-
pory. Po niekoľkých rokoch snaženia sme sa teraz do-
stali i do televízie. Nedávno – 4. novembra – sme boli 
na ČT2 v Dobrom ráne a 27. novembra odvysiela ČT 
reportáž o  našej nadácií reláciu Autosalon na Prima 
Cool a 29. novembra na Prime.

Ako by vám mohli pomôcť prípadní záujem-
covia?
V  dnešnej dobe je určite najťažšie zohnať po-

trebné peniaze. Najviac nám vaši čitatelia pomôžu 
zriadením trvalého príkazu na určitú čiastku (číslo 
transparentného účtu je 1399088001/5500), ďalej 
odoslaním darovacej SMS na číslo 87  777 v  tvare 
DMS TRUCKHELP, keď z 30 Kč nadácia dostane 28,50 
Kč. Taktiež si môžu zakúpiť tovar s  logom nadácie 

Neviem, či je to o hrdosti, 
dostatku peňazí alebo 
strachu zo zverejnenia, 
ale pravda je, že 
niekoľko mamičiek sme 
kontaktovali a chceli 
sme ich schváliť do 
programu, a ony na to 
nereagovali. Vôbec si 
ale neuvedomujú, o čo 
pripravujú svoje deti.

Členovia nadácie sú už jedna veľká rodina.

Renáta Bubeníčková a Tereza Vítová z nadácie TruckHELP 
roznášajú vianočné darčeky rodinám.
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v  našom e-shope alebo nám môžu povedať o  rodi-
ne, ktorej sa takéto nešťastie stalo, a my im môžeme 
pomôcť.

Niektorí ľudia sú príliš hrdí a  odmietajú pomoc 
iných. Stretávate sa aj s tým, že niekto vašu po-
moc odmietne?
Neviem, či je to o hrdosti, dostatku peňazí alebo 

strachu zo zverejnenia, prípadne o  strachu zo suse-
dov, ktorí vám pomoc od nadácie nebudú priať, ale 
pravda je, že niekoľko mamičiek sme kontaktovali 
a chceli sme ich schváliť do programu, a ony na to ne-
reagovali. Jednoducho prestali odpovedať a  celkovo 
s nami komunikovať. Vôbec si ale neuvedomujú, o čo 
pripravujú svoje deti.

Rodiny medzi sebou zrejme spolu trávia dosť 
času. Aké sú medzi nimi vzťahy?
Deti nadácie nazývame „našimi deťmi“, o  čle-

noch našej nadácie hovoríme ako o „veľkej nadačnej 
rodine“. Je to zvláštne, ale určitým spôsobom sme 
skutočne jedna veľká rodina. Vzájomne si pomáha-
me, kontaktujeme sa, odrastené deti, ktoré prídu 
do Prahy, spia u  Evy a  Ládi Novákových, u  mojich 
kolegov. V  dnešnej dobe internetu sú deti i  mamič-
ky prepojené cez sociálne siete, telefóny a  emaily. 
V  priebehu roka sa ale vidíme výnimočne, pretože 
nadačné rodiny pochádzajú zo všetkých kútov Českej 
republiky. Preto je tak dôležitý ten spoločný týždeň.

Stretli ste sa už s  rôznymi tragickými osudmi. 
Spomínate si na jeden, ktorý vás zasiahol naj-
viac?
Táto otázka je pre mňa veľmi ťažká, a pritom mi 

ju položí každý redaktor. Každé dieťa prežíva bolesť 
zo straty svojho otca veľmi ťažko. Niektoré deti pre-
stali hovoriť, iné otca vôbec nepoznali a skoro všetky 

deti nie sú schopné (napríklad aj po desiatich rokoch) 
o  svojom otcovi hovoriť. Najväčším nešťastím, ktoré 
ale deti môže postretnúť, je strata oboch rodičov. 
Takéto prípady máme dva. Pavel je už dospelý, ale 
takáto rana ho bude sprevádzať po celý život. Honzík 
má desať rokov, o otca prišiel mesiac pred svojím na-
rodením, o mamu v siedmich rokoch.

Pomáhate celým rodinám, a teda aj deťom. Aké 
sú reakcie detí? Ako túto pomoc vnímajú, keďže 
súvisí s tragickou stratou v ich živote?
Naša pomoc je predovšetkým určená deťom. Po-

máhame im cez ich mamičku. S tou sme v kontakte 
ohľadom schválenia, dokumentácie a  pod. Keď prí-
deme rodinu po prvýkrát navštíviť, malé deti sú bez-
prostredné, staršie sa nás stránia a nikdy sa neprídu 
porozprávať o tom, čo ich postretlo. Toto sa dá riešiť 
len v odbornej starostlivosti lekárov. Všetky deti po-
tom zahodia tieto problémy za hlavu na spoločnom 
pobyte a  pri zábave vo vode alebo pri hrách. Vtedy 
človek na nich ani nezbadá, aké nešťastie ich stretlo.

Ďakujem za rozhovor a prajem všetkým vodičom 
mnoho šťastných kilometrov!
� www.nadacetruckhelp.cz�

Garantujeme celoročné vyťaženie auta, kamiónu, na požiadanie zabezpečíme aj tankovaciu kartu. 
Prázdne aj plné kilometre sú fixne zaplatené, kilometre sú vyrátané v Map-Guide, 
švajčiarske cesty LSVA sú zaplatené zvlášť. Naša spoločnosť pôsobí v celej Európe. 
Na ďalšie otázky vám radi odpovieme vo firme Steineder GmbH.

Hľadáme slovenských dopravcov pôsobiacich  
na európskych trasách – Okamžitá spolupráca

Kontakt:
Otto Palinkas
e-mail: palinkas@steineder-sped.at
tel.: +43 – (0) 2236 – 6600 15 – 81
mobil: +43 – (0) 676 – 83836330
www.steineder-sped.at

Naša pomoc je 
predovšetkým určená 
deťom. Pomáhame im 
cez ich mamičku.

Stánok nadácie TruckHELP pravidelne býva na rôznych truckerských akciách.


