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Liga za duševne zdravie vznikla pred 14 rokmi a za svoj 

cieľ si vytýčila pomoc pri detabuizácii tém spojených 

s duševným zdravím na Slovensku. Liga vznikla ako prienik 

dvoch odborných skupín. Spojením profesionálov z psycho-

lógie a psychiatrie na jednej strane a odborníkov na marke-

tingovú komunikáciu na strene druhej. Aj vďaka tomuto 

spojenectvu došlo k účinnému narúšaniu spoločenského 

tabu. Z odstupom času je vidieť, že popri vzájomnej ľudskej 

súhre došlo aj k prirodzenej harmónii pri stanovení poslania 

a spôsobov, ako túto misiu citlivo dosiahnuť.  

Liga za duševné zdravie dnes združuje viac ako 40 or-

ganizácií. Ide o organizácie odborníkov, ľudí s duševnými 

poruchami, ich príbuzných ako aj dobrovoľníkov. Vytvorili 

sme platformu, kde sa jej členovia môžu vzájomne podpo-

riť, posilniť a vystúpiť na verejnosti s väčším dôrazom. Na 

spoločenskej a statusovej mape sa Liga nachádza niekde 

medzi štátom a občanom. Sme súčasťou veľkej rodiny, ktorá 

si hrdo hovorí „tretí sektor“ a rozvíjame sociálne aktivity 

pluralitnej spoločnosti. Naša misia je teda svojpomocne 

a kultivovane vyplniť územie, ktoré je z podnikateľského 

pohľadu nerentabilné a z pohľadu štátu nie sú kapacity na 

jeho pokrytie.  

Detabuizácia - to znamená viac informácií. Pomenová-

vanie niečoho nedotknuteľného, zahmleného rúškom tajom-

stva. Pre odborníkov a špecialistov to môže znieť nadnese-

ne, ale široká populácia môže mať pocit nedostatku zrozu-

miteľných informácií, keď sa o duševných poruchách neho-

vorilo, alebo sa z ich pohľadu hovorilo málo, pretože tieto 

informácie vo verejnom prostredí nestretli. Viac informácií 

medzi odborníkmi a populáciou - v akomkoľvek odvetví - 

môže priniesť lepšie výsledky v prenášaní teórie do praxe. 

Bez komunikácie to ale nejde. 

V prostredí tretieho sektora na území Strednej a Vý-

chodnej Európy bol však začiatkom deväťdesiatych rokov 

(a niekde aj dodnes) pojem marketing a marketingová ko-

munikácia chápaný často nesprávne. Existovali a existujú 

obavy, že používanie marketingu môže propagovanej téme 

alebo samej organizácii priniesť zlý imidž alebo negatívne 

hodnotenie. V skutočnosti však všetky organizácie nielen 

podnikateľské, ale aj štátne a tretieho sektora v každodennej 

praxi marketing používajú, hoci často o tom ani netušia. 

 

Liga za duševné zdravie 

Adresa pre komunikáciu: Mgr. art. Martin Knut,  
Liga za duševné zdravie SR, tel.: 0917153507 

Marketing v neziskovom treťom sektore možno defino-

vať ako metódu, ktorá umožňuje vytvoriť, udržať - ale 

hlavne zmeniť postoje a správanie populácie k danej téme. 

Na argument, že neziskové organizácie nie sú zamerané na 

tvorbu zisku a teda nepredávajú produkt zákazníkom a preto 

nepotrebujú marketing, možno použiť protiargument, že 

marketing kladie dôraz na kvalitu služby a imidž organizá-

cie. Do popredia vystupuje teda jeden zo základných pilie-

rov marketingu - a to služba zákazníkovi. Aj Liga za dušev-

né zdravie má svojich zákazníkov - občanov, dobrovoľní-

kov, darcov, komunity... Našou službou sú informácie. Áno, 

môže existovať obava zo zjednodušovania problému alebo 

témy. Ale myslíme si, že je lepšie sa o to pokúšať, ako ml-

čať. Odborné texty nám píšu odborníci. Kvalitu výstupov 

stráži odborná rada. Tam kde je zákazník, tam je aj opod-

statnenosť využívania marketingovej komunikácie. V pod-

mienkach neziskových organizácií však ide o aplikovanie 

profesionálnych komunikačných postupov a nástrojov v mo-

difikovaných podmienkach. 

Cieľ sme pred 14 rokmi mali jasný. Otázkou bolo, ako 

prebudiť záujem médií a pritom sa vyhnúť povrchnosti 

a bulvarizácii? Ako vyrobiť z výsostne exaktnej témy pre 

širokú verejnosť prijateľnú a zrozumiteľnú tému? Ako ju 

udržať čo najdlhšie vo verejnom priestore, v snahe ju čo 

najlepšie, zmysluplne a citlivo vysvetľovať? Akými sprá-

vami dosiahnuť, aby verejnosť stratila predsudky? Ako 

zvýšiť stupeň tolerancie v spoločnosti, v ktorej minimalizu-

jeme intuíciu a maximalizujeme istotu? Boli to veľmi ab-

straktné zadania. Veľmi ťažká téma.  

A pritom práve neinformovanosť pácha najväčšie škody 

pre duševné zdravie. Napriek mnohým novým objavom 

a poznatkom, veľká väčšina ľudí o nich nie je informovaná 

a zotrváva v neodôvodnenom strachu so svojím duševným 

ochorením a nevie, ako sa mu dá predchádzať. Osveta na 

všetkých úrovniach, pre všetky vekové kategórie, je pro-

striedkom nielen na to, ako si zachovať duševné zdravie, ako 

predchádzať duševným ochoreniam, ale aj ako vyhľadať 

rýchlu a účinnú pomoc a zmierniť tak následky ochorenia. 

Za celé trvanie Ligy sme priebežne vygenerovali zo súk-

romných darov, z 2% daní, od nadácií, z grantov, zbierok 

a aukcií viac ako 2 milióny eur. To zvládne len dobre riade-

ná výkonná štruktúra, transparentná finančná politika, zro-

zumiteľnosť prerozdelenia získaných prostriedkov a pravi-

delné vysvetľovanie krokov. Vďaka získaným prostriedkom 

sme vo vlastných priestoroch. Dlhoročná stála adresa a po-
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cit istoty vytvára pre členské organizácie silný pocit stabili-

ty. Väčšinu prostriedkov sme investovali do mediálnych 

kampaní, riadených udalostí, organizácie seminárov, okrúh-

lych stolov, konferencií a prerozdelili členským organizá-

ciám. Silná a dôveryhodná značka, so silnými znalostnými 

parametrami, však prináša aj zodpovednosť. Značku Liga za 

duševné zdravie sa snažíme využívať ako efektívny nástroj 

na vytváranie tlaku pri zmene postojov politikov na regio-

nálnej aj medzinárodnej úrovni. Sme členmi medzinárodnej 

organizácie MENTAL HEALTH EUROPE so sídlom 

v Bruseli a fungujeme ako focal point pre monitoring plne-

nia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti duševného 

zdravia v Európskej únii. Pokúšame sa komunikovať s ľuď-

mi, ktorí rozhodujú o organizácii zdravotníctva a o prideľo-

vaní financií na najvyššej úrovni. Silnú značku potrebujeme 

aj kvôli narastajúcej konkurencii tém, ktoré sa uchádzajú 

o priazeň verejnosti. Dnes si už všetky väčšie združenia 

najímajú reklamné agentúry. Prostredie sa presycuje množ-

stvom zbierok a spoločnosť sa stáva voči komunikantom 

nadácií rezistentná. Vydržia len organizácie, ktoré majú 

dôveru a dlhodobo so spoločnosťou komunikovali.  

Liga za duševné zdravie už 14 rokov organizuje verejné 

aktivity. Aktívne spolupracujeme s médiami, odborníci, kto-

rí s nami spolupracujú, prinášajú informácie prostredníc-

tvom tlače alebo rozhovorov v rozhlase či televíziách. 

Niektoré aktivity zanikli pre ich vysoké náklady a našu 

neschopnosť ich utiahnuť. Takýmto projektom bola napr. 

celoslovenská linka dôvery Nezábudka, ktorú sme s vyso-

kou efektivitou prevádzkovali 4 roky. Stále máme sen ju 

oživiť...  

Tento rok sme sprístupnili aj novú webovú stránku 

MENEJ ALKOHOLIZMU, na ktorej sa venujeme búraniu 

mýtov spojených s pitím na Slovensku. Vysvetľujeme, že 

alkoholizmus je vážna duševná porucha. Poukazujeme na 

škodlivosť a dopady. Na stránku vedieme aktívnu on-line 

reklamu. Reakcie sú také, aké sme čakali - búrlivé. Sme si 

vedomí toho, že aj keď sa snažíme pôsobiť pozitívne, nevy-

hneme sa ani zápasom so stereotypmi vo verejnej mienke. 

Snažíme sa otvorene a jasne vysvetľovať podstatu problému 

a cieľ tejto kampane. 

Asi pred dvoma rokmi prišla zdola, z radov našich čle-

nov, iniciatíva diskutovať o téme smútkové poradenstvo. 

Rok sme debatovali. Ďalší rok sme intenzívne pracovali. 

Vzniklo nové občianske združenie „Kolobeh života“ a we-

bová stránka plná potrebných informácií o smútení. Pred 

troma týždňami sme organizovali tlačovú konferenciu k jej 

rozbehu za pomerne hojnej účasti médií.  

Duševné ochorenia sú stále pre väčšinu ľudí veľkou ne-

známou. O telesných problémoch sa vieme s inými poroz-

právať, poradiť sa, prekonávať ich s pomocou najbližších 

alebo odborníkov. S psychickými problémami je to trocha 

iné. Predsudky a stigmy bránia mnohým navštíviť odborní-

ka. Preto veríme, že keď budujeme značku Liga za duševné 

zdravie, konáme a riadime sa duchom verejného záujmu.* 

 

_______________________  

*Práca bola prednesená na konferencii Psychiatria a spoločnosť, ktorá sa 

konala pri príležitosti 90. výročia založenia PN v Pezinku. 

 

Do redakcie došlo 18.12.2014.

 

 


