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aj tak sa to dá...

ZDVIHÁKY

Pojazdné zdviháky

Stropné zdvíhacie systémy s pevným alebo prenosným motorom

Nástenné a bazénové zdviháky

Dokážeme sa prispôsobiť Vašim individuálnym potrebám:
•
•
•
•
•

vlastná projekcia a vývoj mnohých zariadení, aj atypických
výroba umožňujúca individuálne prispôsobenie zariadení
dovoz len od renomovaných výrobcov
kompletný servis, revízie, opravy, skúšky, certifikáty
možné prispôsobenie vyrábaných zariadení na iné miesto
inštalácie

Plošiny, zdvíhacie zariadenia a pomôcky
na prekonávanie architektonických bariér

Vertikalizačné zdviháky

¨
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nostiach, ako si môžu uľahčiť život.
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Ponúkame Vám už druhé číslo nášho časopisu Inak obda-

Aký typ zdvíhacieho zariadenia je pre Vás vhodný?.............

rení.
V každom čísle opakujeme zoznamy príspevkov a zoznamy nadácií. Aktuálne pridávame informácie podľa obdobia
a potreby. Teraz je tu napríklad informácia, ako to funguje
s 2% z daní, kto môže darovať, pomoc pri zbieraní.
V každom čísle uvádzame aj nový príbeh ľudí s postihnutím, ako sa im darí bojovať s osudom a AKO SA TO DÁ...

aby bol pre nich šťastný. Nech je to rok splnených cieľov,
zlepšených životov, láskavých objatí a dobrých vzťahov.
Aby to tak bolo, je práve vhodný čas, aby sme sa rozhodli,
čo chceme a ako to dosiahneme. Najprv si teda niečo vysnívajme, potom sa do toho vcíťme, nájdime krôčiky ako
to začneme dosahovať a začnime tie krôčiky realizovať.
Potom už len vytrvajme v realizácii a pozorujme, ako je náš
cieľ bližšie a bližšie, až kým ho nedosiahneme. Zdá sa to
jednoduché? Tak to je. Dobré veci bývajú jednoduché.
Tak teda šťastný a úspešný rok 2014!
MP
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Kto sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím a môže získať preukaz osoby s ŤZP?
Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa
postihnutia zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008.
Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaraďuje ochorenia podľa funkčných porúch.
Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových
schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať
dlhšie ako 12 mesiacov.
Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách do akej miery dané
ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.
Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár úradu. Posudkový
lekár si môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného
stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné
overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru.

Pri posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu (ďalej „lekársky nález“). Vzor lekárskeho
nálezu je uvedený v prílohe č. 1 zákona 447/2008. Ak fyzická osoba
v priebehu konania na úrade predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto
zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku.
Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.
Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý
obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom
odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím lekársky posudok obsahuje
mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.
Zdroj: UPSVR

Pokiaľ žiadateľ má osobný záujem na tom, aby ho posudkový lekár
pozval na posúdenie zdravotného stavu, posudkový lekár je povinný ho pozvať len v prípade, ak o to žiadateľ písomne požiada.

Príspevky až do 95% z ceny,
zo zákona o kompenzáciách č. 447

Centrum samostatného života n.o. (nezisková organizácia)
Tehelná 26
831 03 Bratislava 3

Potrebujete získať príspevok 95% z ceny na Vaše zdvíhacie zariadenie? Je to možné podľa zákona 447 o kompenzáciách.

Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím
(deti i dospelých)
- utorok a štvrtok od 9.00 do 14.00 hod.
(platí aj pre telefónny kontakt)

Možnosť financovania:
Môžete požiadať ÚPSVaR, odb. soc. vecí o príspevok na zdvíhacie
zariadenie podľa §33 zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Príspevok
je možné poskytnú až do 95% ceny, v závislosti od výšky príjmov
spoločne žijúcich osôb v domácnosti.
Doplatok 5% Vám môžeme umožniť splácať rovnomernými splátkami 12 mesiacov, bez zvýšenia ceny.

tel./fax: 02 / 444 51 923
písomný kontakt na e-mail: csz@csz.sk
web stránka CSŽ: www.csz.sk

„Život rozhodne nie je príliš tolerantný k človeku, ktorý je zranený alebo chorý,
k žene, ktorá práve porodila dieťa, k človeku, ktorý práve utrpel ťažký emocionálny šok.
Je to v skutočnosti určitý druh praktizovanej krutosti, trvať z nedbanlivosti na tom,
aby človek zostával v takomto stave, keď je možné naučiť sa a nacvičiť si techniky,
ako mu pomôcť a priniesť úľavu.“ (L.R.Hubbard)
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POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨
ZVISLÉ ZDVÍHACIE PLOŠINY
Zvislé plošiny sú určené na prekonávanie
architektonických bariér – schodísk, stupňov a rámp. Sú vhodné do výšky max. 5 m.
Skrutkové plošiny sa používajú do výšky
zdvihu 1,5 až 4 m (max. 5,5 m s ohradením).
Pre nižšie zdvihy sú vhodné nožnicové plošiny. Sú vhodné na miesta, kde by inštalácia
výťahu bola neekonomická, alebo technický nemožná.
Imobilná osoba sa na plošine prepravuje na
vozíku, alebo na sklopnej sedačke. Zvislá
plošina bez ohradenia sa na rozdiel od štandardného výťahu ľahšie a rýchlejšie inštaluje (max. 1-2 dni).
Ovládanie je upravené aj pre imobilné osoby.
Pri zdvihu do 4 m u súkromných osôb a do 2 m
vo verejných budovách nepotrebuje plošina
ohradenie dráhy. Skrutková plošina má oceľový rám pohonu, nožnicová plošina môže
byť vybavená pohonom zakrytým mechom
alebo žalúziou.
Plošina je vybavená bezpečnostnými senzormi, citlivým dnom, výťahovými bránkami a inými bezpečnostnými prvkami, aby

zaručila bezpečnosť podľa noriem a predpisov. Ďalšie varianty je možné dodať podľa
konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Cenová ponuka sa vystavuje na základe
bezplatného zamerania alebo projektovej
dokumentácie.

Neviete, či potrebujete zvislú alebo šikmú plošinu?
Prípadne stačí stoličkový výťah? Stropný, či pojazdný zdvihák?
Potrebujete zdvíhacie zariadenie pre imobilných a rozhodujete sa, aký typ je pre Vás vhodný?
Skúste naše doporučenia pri výbere:
Zvislé plošiny ZPS sú plošiny so skrutkovým pohonom, sú vhodné
do 5,5m zdvihu. Do zdvihu 4m u súkromných osôb a do 2m pri verejnom umiestnení nemusia (ale môžu) mať ohradenie dráhy (šachtu
okolo plošiny), vtedy majú citlivé dno, citlivé strižné lišty a pod., aby
bola zaručená bezpečnosť. Môžu mať na vstupoch bránky, sklopné
závory, či dvere. Rozmery a nosnosti sú možné upraviť podľa Vašich
požiadaviek, rýchlosť pojazdu je 4,5 – 9 m/min. Sú veľmi obľúbené
u súkromných osôb, hlavne polokabínky bez ohradenia dráhy.
Level hydraulické plošiny sú vhodné pre zdvihy do 13 m. Musia
mať ohradenie dráhy (šatu okolo plošiny), sú vybavené šachtovými
dverami, rýchlosť jazdy je 9 m/min, vhodné pre DSS a zdravotnícke
zariadenia.
Sedačky a stoličkové výťahy sú vhodné pre osoby, ktoré nepotrebujú vozík a udržia sa v sediacej polohe. Typy Home Glide pre pre
priamu dráhu sú veľmi obľúbené pre výnimočne nízku cenu. Sedačky sú výborným riešením pre seniorov, menej mobilných ľudí.
Easy Life sú hydraulické výťahy, sú vhodné pre vysoké zdvihy, veľkú
využiteľnosť jázd, sú rýchlejšie ako plošiny, majú tiež rozne prevedenia a doplnky, je to vyššia trieda zdvíhacích zariadení a tomu zodpovedá aj cena.
Šikmé plošiny sú vhodné na kratšie trasy, alebo pri dlhších trasách

(môže byť aj 5 poschodí a pod.) treba počítať, že rýchlosť je predpismi obmedzená na 4,5m/min, teda jazda trvá dlhšie ako u zvislej
plošiny. Sú veľmi obľúbené u súkromných osôb.
Schodolezy sú vhodné pre osoby, ktoré využívajú vždy asistenciu,
nie sú vhodné pre samostatných ľudí. Výhodou je však to, že sa neinštalujú na pevno, preto je možné ich využiť napr. k lekárovi, do kúpeľov, na výlet...
Pojazdné zdviháky sú výborných riešením na opateru imobilnej
osoby v rámci jedného podlažia. Dokáže zabezpečiť všetky zdvihy
potrebné pri bežnom opatrovaní: z postele na vozík, do vane, na toaletu a pod. Vhodnosť treba zvážiť pri stiesnených priestoroch, chodbičkých. Hojne využívané v domovoch aj u súkromných osôb.
Stropné zdviháky sú skvelé na opateru aj v stiesnených priestoroch,
potreujú ale nosný strop, alebo pomocnú konštrukciu. Po ich inštalácii už ale chodia len v pevne nainštalovanej koľaji, premiestnenie
nábytku, postele a pod. nie je vhodné. Hojne využívané v domovoch
aj u súkromných osôb.
Nástenné systémy sú vhodné tam, kde nie je možné použiť pojazdný, ani stropný systém. Potrebujú nosnú stenu,
Bazénové zdviháky sú plne využité hlavne v kúpeľoch, na kúpaliskách a pod. jeden zdvihák je možné využiť pre viacero bazénov.

SPIG s.r.o, Študentská 12, 960 01 Zvolen, e-mail: spig@spig.sk, tel.: +421 455 330 300, +421 455 400 388, www.vytahyaplosiny.sk
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¨ SKUTOČNÉ PRÍBEHY

DVAJA MALÍ VEĽKÍ BOJOVNÍCI
Pani Janka drží na rukách dvojročného Paľka,
ktorý má hlavičku väčšiu ako celé telíčko.
Pri narodení mu do lekárskej správy napísali,
diagnózu vrodený hydrocefalus, ktorý je neoperovateľný.
Hlavička mu začala rásť, keď mal tri mesiace.
Nikto s ním nič nerobil.
Až mám zimomriavky, keď počúvam slová od
mamičky: „Obvodná lekárka nás odporučila
k neurologičke, tam sme sa museli najskôr
objednať. Čakali sme celé dva mesiace na
vyšetrenie. Konečne Paľka lekárka pozrela
a vyriekla ortieľ: „ Je mi ľúto, ale nič sa nedá
robiť, chlapec bude žiť len niekoľko dní. “
Keď sme prišli po troch mesiacoch (bolo to
v auguste 2012) na kontrolu, bola prekvapená, že Paľko ešte žije.
Čo k tomu dodať? Paľko je odkázaný na pomoc rodičov a súrodencov. Nevie sám jesť,
nerozpráva, treba ho prebaľovať, polohovať.
Je to 24 hodinová starostlivosť.
Čo na to hovoria iní lekári? Aké sú prognózy?
V apríli 2013 vďaka relácii Reflex sa podarilo vybaviť v Bratislave na Kramároch operáciu. Paľkovi zaviedli do hlavičky hadičku,
aby mu voda odtekala preč. Keby mu ju boli
dali hneď, keď hlávka začala rásť, mohol byť
zdravý...
Lekár, ktorý ho operoval povedal: „Paľko má
nádej na plnohodnotný život, aj keď už nebude ako zdravé deti, ale dosiahli sme to,
že hlávka nebude rásť, voda nebude tlačiť
na mozog, chlapec nebude mať bolesti.
Môže sa dožiť niekoľko rokov.“
Inak sa čítajú tieto vety. Je nádej na kvalitnejší a aspoň trochu spokojnejší život.
Pred Vianocami Paľka trápili preležaniny na
hlávke. Mamička bola nešťastná, zúfalá, lebo
nevedela ako mu pomôcť, aby čo najskôr vyliečili rany, aby hlávka nebolela.
Hovorí mamka: „Aj z bolesti máva viac epileptických záchvatov. Je to taký kolotoč.
Niečo vyliečime a príde iný problém.
Vďaka jednej pani máme doma biolampu,
ktorá očividne zahojila preležaniny.
Chcem sa jej touto cestou poďakovať za
obrovskú pomoc. Som rada, že existujú
dobrí ľudia, ktorí nám pomáhajú. “

No a aby sme nezabudli na slečnu, ktorá sa
ozýva z postieľky. Práve sa zobudila a chce
ísť k nám. Laurika je o rok staršia od Paľka.
Je to krásne trojročné dievčatko, ktorému
sudičky nenadelili zdravie. Od narodenia má
DMO, epilepsiu, anémiu. Vyžaduje celodennú starostlivosť. „Veľa s ňou cvičíme, aby sa
jej svaly pouvoľňovali,“ hovorí stará mama,
ktorú Laura zbožňuje.
Len sa chce pestovať na rukách, nevydrží
sama ani chvíľku. Je naučená na spoločnosť.
Potrebuje mať veľa detí okolo seba.
No a v tejto rodine je ich neúrekom.
Postupne prichádzajú zo školy. Začínam rátať.
Veronika, Dominika, Jakub, aj Matúš nakukol do izby. No a najstaršia Nikola nám varí
kávu.
Je ich doma všetkých sedem.
Myslím si: „Aspoň, že ostatné deti sú zdravé,“ keď to nahlas vyslovím, mamička ma
hneď opraví: „Nie, nie sú všetci v poriadku. 12-ročná Dominika mala v uchu nádor,
museli jej ho vyoperovať. Našťastie bol
nezhubný. No následky zostali. Nepočuje
dobre.
Jakub má 9 rokov a vážne problémy so srdcom. Má zúženú srdcovú chlopňu.“

Obdivujem túto ženu, je veľmi silná. Starať sa
o toľko detí, rozmýšľať, s ktorým kedy ísť k lekárom, čo riešiť v škole, popritom celodenná
starostlivosť o najmenších.
Pýtam sa mamičky, čo ich drží nad vodou
a ako sa dá zvládať ich životný údel?
„My žijeme pre dnešok, neriešime minulosť a do budúcnosti neplánujeme nič.
Život berieme tak ako ide.
Situácie sa snažíme riešiť v pokoji a kľude.
Myslím si, že je dôležité, aby sme sa mali
radi a navzájom si pomáhali.“
Neviem čo k tomu dodať, ...
Poznámka redaktorky:
Odišla som od tejto rodiny so zmiešanými pocitmi, ani neviem opísať, čo sa v mojom vnútri
dialo.
Tak silní ľudia, toľko pozitívnej energie majú
v sebe. Nesťažujú si, nelamentujú, ale vytrvalo bojujú.
Klobúk dolu.
Ak by mal záujem niekto pomôcť tejto rodine, v redakcii je kontakt a číslo účtu tu:
ČSOB: 4017056930/7500
IB

Život na svojej najvyššej úrovni je POROZUMENIE. (L.R.H.)
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PRÍSPEVKY A NADÁCIE ¨

Príspevky z UPSVaR

Na aké príspevky z UPSVaR máte nárok:

Vzhľadom na to, že sú občania ťažko zdravotne postihnutý oproti
ostatným občanom znevýhodnení, štát im poskytuje rôzne kompenzačné príspevky. O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska. Po splnení podmienok sa príspevky
vyplatia buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To
závisí od druhu príspevku.

•
•
•
•
•
•

Čo znamená...
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP):
• za takúto osobu sa považuje osoba, ktorej miera funkčnej poruchy
je najmenej 50 %
• funkčnou poruchou je nedostatok telesných, zmyslových alebo
duševných schopností, ktorý z hľadiska vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
• musí ňou byť uznaná posudkovou činnosťou a musí spĺňať predpísané kritériá
Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia prekonať sama.
Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete
potrebovať a či spĺňate nárok na ten-ktorý príspevok.
Cieľ kompenzácie
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním
sociálnych služieb.

PARKOVACÍ PREUKAZ

Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, ho
vyhotoví príslušný úrad práce.
Preukaz treba umiestniť v prednej časti auta tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neobmedzený čas.
Vodič takto označeného auta môže stáť na mieste vyhradenom pre invalidné osoby a nemusí dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné,
môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou
vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny.
Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať: meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.
Preukazy vydané do 31. 12. 2008 a označenia auta vydané do 31. 12.
2008 zostávajú platné, kým takejto osobe nevydajú nový preukaz
(resp. parkovací preukaz), najneskôr však do 31. decembra 2013.

PREUKAZ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz. Nárok naň má osoba,
ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompen-

Príspevok na kúpu a úpravu osobného auta
Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Peňažný príspevok na kúpu, úpravu pomôcky
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
Príspevok na prepravu

Príspevok na osobnú asistenciu
• je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc iného
• je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy, ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku
• počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne
Výška príspevku:
• podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách, sadzba
za 1 hodinu je 1,39 % sumy životného minima (2,76€)
• suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej
osoby
Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá
opatruje ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku
potrebuje.
Výška príspevku:
• 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP (220,52 €)
• 148, 42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických
osôb s ŤZP (294,01 €)
• výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové
zariadenie

záciu alebo rozhodnutie o preukaze.
Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace sociálnych vecí a rodiny podľa miesta
trvalého bydliska.
Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok.
Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu,
dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.
Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať: meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.
Nezabudnite sa informovať na prípadné zľavy pri platení poplatku
v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte na
možné zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov
za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či športové podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, ak ste držiteľom platného preukazu
ZŤP, informujte sa u operátorov na možné zľavy pri telefonovaní,
takýto občan je oslobodený od poplatku za vydanie stavebného
povolenia na zmeny stavieb na bývanie, na príslušných miestnych
či mestských úradoch sa spýtajte, či nie ste oslobodení od platenia
miestnych daní, resp. ak vlastníte psa, či vám neodpustia daň, ktorá
sa za zviera platí.
Taktiež v autobusovej aj vlakovej doprave, v bankách.
Aj niektoré poisťovne poskytujú zľavy pre držiteľov preukazu TZP.
január 2014 I Inak obdarení I
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CHCETE ÍSŤ DO INVALIDNÉHO DÔCHODKU A NEVIETE,
AKÉ DOKLADY BUDETE POTREBOVAŤ?
Sociálna poisťovňa v posledných mesiacoch riešila viacero sťažností
od žiadateľov. Ak trpia viacerými ochoreniami, myslia si, že im body
za tieto ochorenia zrátajú a tým aj zvýšia invalidný dôchodok. Zákon
však takýto postup neumožňuje.
Na Slovensku poberá invalidný dôchodok vyše 227-tisíc ľudí.
Za invalidného sa človek považuje vtedy, ak má pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav (ak trvá dlhšie ako rok) pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %.
Jednotlivé zdravotné postihnutia a ich percentuálne ohodnotenie
uvádza zákon.
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak trpíte viacerými ochoreniami,
percentá sa nesčítavajú.
V takomto prípade je možné mieru poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť na ostatné zdravotné postihnutia len zvýšiť, a to
najviac o 10 %,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
Zdravotný stav žiadateľa o dôchodok hodnotí posudkový lekár na
základe písomnej žiadosti. Tú treba podať na pobočke poisťovne
podľa miesta trvalého pobytu.
Priemerný dôchodok s invaliditou do 70 % bol ku koncu roka 2012
189,32 € a dôchodok s invaliditou nad 70 % bol 332,46 €. Pre zaujímavosť, najvyšší vyplácaný invalidný dôchodok je 1 216,60 €.
Invalidní dôchodcovia môžu súčasne poberať aj vdovský alebo sirotský dôchodok.
,,Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok
a na vdovský/vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší v sume jednej polovice,“
dodal hovorca Višváder.

Potrebné doklady

Na spísanie žiadosti:
• platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný
pas)
• tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom
• doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie,
diplom) alebo potvrdenie školy odkedy až dokedy štúdium trvalo
• vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou
správou
• rodné listy detí, prípadne rozhodnutie o tom, že dieťa bolo prevzaté do náhradnej starostlivosti rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku aj úmrtný list alebo výpis z matriky;
ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné
predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia

K žiadosti treba priložiť:
• potvrdenie o všetkých obdobiach, keď ste boli v evidencii nezamestnaných pred 1. januárom 2001; poberali ste podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
• hodnoverný doklad o chýbajúcom období zamestnania, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy zamestnanie trvalo
• potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú medzištátnu
zmluvu o sociálnom zabezpečení
- ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností
ide
- žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke,
ak nežiada dôchodok poukazovať v hotovosti prostredníctvom
pošty

Najčastejšie chyby žiadateľov

• žiadateľ neprinesie všetky potrebné doklady (napr. potvrdenie
o období štúdia, doklad
• chýbajúcej dobe zamestnania, rodný list dieťaťa), čo má za následok ďalšie zisťovanie a predlžovanie konania
• uvedie nepresné alebo neúplné údaje, ktoré treba neskôr zisťovať
• chýba tlačivo „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke“ potvrdené bankou, do ktorej sa má dôchodok poukazovať, ak
poistenec nežiada o poukazovanie dôchodku v hotovosti
• nepredloženie potrebných lekárskych správ a nálezov

Výšku dôchodku ovplyvňuje

• obdobie dôchodkového poistenia získané do vzniku invalidity
• dopočítané obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku
• vymeriavacie základy dosiahnuté v rozhodujúcom období
• aktuálna dôchodková hodnota (ADH)
• % miery poklesu schopnosti pracovať

Dokedy rozhodnú?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začiatku konania.
V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo musia žiadateľovi písomne oznámiť.
Priemerná dĺžka vybavenia žiadosti v roku 2012 bola 32 dní od podania žiadosti.
Konanie sa začína spísaním žiadosti, pričom pobočka Sociálnej poisťovne spíše žiadosť o dôchodok
a posúdi invaliditu žiadateľa plynule za sebou v jeden deň.
Zdroj: www.socpoist.sk

Najťažšia úloha, akú človek môže mať,
je milovať svojich blížnych navzdory všetkým dôvodom,
prečo by ich milovať nemal.
A skutočným znamením zdravého rozumu a veľkosti je
stále ich takto milovať. (L.R.H.)
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POSTUP PRI DAROVANÍ 2% Z DANÍ
2% z daní môže darovať každý daňovník SR (či už fyzická osoba, alebo právnická osoba), podstatné je však dodržať podmienky stanovené zákonom. V daňovom priznaní je potrebné vyplniť identifikačné
údaje organizácie, ktorej chceme 2% darovať. Ďalšou podmienkou
je včas podať správne vyplnené daňové priznanie (najneskôr do
31. marca) a zaplatiť daň z príjmu.

Kto môže darovať 2% z dane z príjmov?

Darovať môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom
období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu, musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je
povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2 %.

Darovať 2% z dani z príjmov má právo:

Fyzická osoba – občan, podnikateľ, SZČO – iba jednému vybranému subjektu
Právnická osoba – môže darovať v prospech viacerých príjemcov –
minimálne však vo výške 8.30,- € na jedného príjemcu
1. Darovanie 2% z dani u fyzickej osoby:
a) FO, ktorá si daňové priznanie podáva sama
FO, ktorá chce darovať vybranému subjektu 2% zo zaplatenej dani
z príjmov, je povinná v daňovom priznaní vyplniť v XIII. ODDIEL –
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona všetky potrebné údaje o prijímateľovi
a samozrejme vypočítať si 2% z dane. FO môže darovať svoju čiastku
len jednej organizácii, nie viacerým.
V prípade, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus, za zaplatenú daň
sa považuje suma dane znížená o daňový bonus, to znamená Daň –
Daňový bonus = suma, teda 100% z ktorých vypočítame 2%, ktoré
môžeme darovať.
b) FO, teda zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie vykonáva
zamestnávateľ
Zamestnanec sa môže rozhodnúť o darovaní svojich 2% do 30. apríla, pričom požiada zamestnávateľa o tlačivo Potvrdenie o zaplatení
dane 2011. Následne si vypočíta 2% zo zaplatenej dane a vyplní Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.
Po vyplnení tieto tlačivá doručíme na príslušný daňový úrad v mieste bydliska FO najneskôr do 30. apríla.
Po skontrolovaní všetkých údajov daňovým úradom je tento povinný previesť príslušnú sumu na účet prijímateľa dane do 90 dní.
2. Darovanie 2% z dani u právnickej osoby
V daňovom priznaní musí daňovník vyplniť IV. časť – Vyhlásenie
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Ak
PO nedarovala v aktuálnom zdaňovacom období, resp. do termínu
podania daňového priznania t.j. do 31. marca aspoň 0,5% sumy zod-

Pre rodičov, ktorí chcú zbierať 2% z daní pre svoje detičky.
Aký je postup pri vybavovaní?
V prvom rade si treba premyslieť cez ktoré občianske združenie chcete zbierať 2 %.
Ak už ste dohodnutí s OZ o tom, že chcete cez nich zbierať 2 %, dajú
Vám tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej
dane, na ktorom sú identifikačné údaje konkrétneho občianskeho
združenia.
Tiež každý kto chce darovať 2 % z daní práve Vám, musí mať potvrdenie o zaplatení z dane. To si vyzdvihne u svojho zamestnávateľa

povedajúcej výške zaplatenej dane organizácií, ktorá nie je zriadená
na podnikanie, môže venovať iba 1,5% zaplatenej dane, čo aj vyplní
v daňovom priznaní. Ak PO darovala túto čiastku, teda 0,5%, môže
poukázať 2% z daní, čo taktiež vyplní v daňovom priznaní.
PO môže svoje 2% resp. 1,5% poukázať v prospech jednej alebo
viacerých organizácií. Minimálna suma na darovanie však musí byť
8.30,- € na jedného príjemcu. V Časti IV daňového priznania v kolónke č. 4 vyplní počet „obdarovaných“. Ak PO chce obdarovať viac
subjektov, uvedie to v Prílohe daňového priznania, kde presne vyplní potrebné údaje. Zoznam možných prijímateľov 2% z dane z príjmov spolu s potrebnými údajmi nájdeme v Zozname prijímateľov
2% na rok 2012 na stránke www.rozhodni.sk. Zároveň tu nájdeme aj
Zoznam vyradených organizácii.

Komu môžeme darovať 2% z dani z príjmov?

Adresátom môže byť len registrovaný prijímateľ. Zoznam eviduje
Notárska komora SR, ktorá je povinná tento zoznam zverejniť najneskôr do 15.  januára. V zozname uvádza všetky potrebné údaje o tej
ktorej organizácií, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní.
Prijímateľmi 2% teda môžu byť:
• občianske združenie
• neinvestičný fond
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – cirkevná alebo náboženská organizácia
• organizácia s medzinárodným prvkom
• Slovenský červený kríž
• subjekty výskumu a vývoja, …
Tieto získané prostriedky môžu subjekty využiť iba na vymedzené
účely a to:
• ochrana a podpora zdravia (prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých a oblasť zdravotníctva a služieb)
• podpora športu detí a mládeže a zdravotne postihnutých občanov
• poskytovanie sociálnej pomoci
• zachovanie kultúrnych hodnôt
• podpora vzdelávania
• ochrana ľudských práv
• ochrana a tvorba životného prostredia
• veda a výskum
Pre úspešné darovanie finančných prostriedkov nesmie mať daňovník nedoplatok na dani, povolenie platenia v splátkach a ani povolený odklad zaplatenia dane.
Ak sme oznámili odklad daňového priznania (do 30. júna), v daňovom priznaní bežne vyplníme príslušný oddiel o poukázaní podielu
zaplatenej dane podľa vyššie uvedených inštrukcií.
Zdroj internet:
http://www.zauctujeme.sk/dane-a-poplatky/2-z-dane/

a podľa neho vyplní údaje na tlačive Vyhlásenie o poukázaní sumy...
No a aby som nezabudla, do konca apríla treba originály obidvoch
tlačív odovzdať na príslušný daňový úrad v mieste trvalého bydliska
tej osoby, ktorá Vám dala 2% z daní.
Čo je pre Vás najdôležitejšie, ak chcete získať peniaze, ktoré patria
Vám.
Kópiu vyhlásenia si musíte nechať Vy, aby ste vedeli preukázať občianskemu združeniu koľko peňazí ste vyzbierali a podľa toho Vám
občianske združenie vyplatí peniažky.
Potom už len budete musieť vydokladovať na čo ste peniažky potrebovali. Prajem veľa šťastia pri zbieraní 2 % z daní.
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Pomoc pre Katku
Katka je 13,5 ročné dievčatko, ktorému pri
narodení sudičky do vienka zabudli nadeliť
zdravie.
Má detskú mozgovú obrnu, nevie pregĺgať,
treba jej každú chvíľu odsávať sliny a hlieny.
Nikdy nejedla ústami, nič neochutnala, nevie
čo je cukrík, ...., mixovanú stravu dostáva cez
hadičku striekačkou rovno do žalúdka.
Dýchanie je zlepšuje hadička na krku (tracheostomia).
Od narodenia bojuje s epileptickými záchvatmi.
Dieťa musí byť pod neustálym dozorom. Starostlivosť celých 24 hodín.
Katka mi nikdy nepovie slovko “Mama“,
nikdy sa na mňa neusmeje, nikdy nebude
sedieť ani chodiť.
Zasa je o rok viac a je tu obdobie podávania daňových priznaní. Chceme poprosiť
všetkých dobrých ľudí, ktorí sú ochotní nám
pomôcť formou 2 % z daní.
Nič Vás to nebude stáť, nič nebudete platiť
zo svojho, ale myslím si, že budete mať dobrý pocit z toho, keď pomôžete a urobíte dobrú vec pre moju Katku.
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Peniažky, ktoré nám darujete formou 2%
z daní využijeme na zlepšenie kvality života, liečbu, rehabilitácie, masáže, hipoterapiu
alebo kúpu zdravotných pomôcok.
Podľa toho koľko peniažkov budeme od Vás
mať, sa rozhodneme, čo poriešime skôr.
2% z daní budeme zbierať cez občianske
združenie Aktívny vozík.
Ak ste ochotní pomôcť, tak mám pripravené
tlačivá, ktoré budete potrebovať.
Môžete si ich stiahnuť aj z internetu na
www.burko.sk
Veľmi dôležité :
Kópiu vyhlásenia budem potrebovať, aby
o.z Aktívny vozík vedelo koľko mi má dať
peniažkov.
Poprosím o zaslanie - môže byť oskenované
na email burko@burko.sk alebo prefotené
na adresu:
Iveta Burianeková
Bánik 1548/14
97652 Čierny Balog - Medveďov
Na akékoľvek otázky odpoviem na t. č.
0903 534 767 alebo na 0915 750 884.

Za ochotu a pomoc z celého srdca vopred
veľmi pekne ĎAKUJEME !!!

AKTÍVNY VOZÍK
adresa: Višňové 580, 013 23 Žilina
t. č.: 0914 208 886
e-mail: aktivnyvozik@gmail.com
http://www.aktivnyvozik.sk/
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DRUHY PRÍSPEVKOV Z ÚRADU PRÁCE
PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ AUTO

Kúpa
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň
požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie
ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.

Výška: maximálne 8 630,20 €
Pri kúpe druhého mechanického vozíka max. 1 659,70 €, druhého
elektrického vozíka maximálne 4 979,09 €

PRÍSPEVOK NA KOMPENZÁCIU ZVÝŠENÝCH VÝDAVKOV

Výška: maximálne 6 638,79 €, pri aute s automatickou prevodovkou
maximálne 8 298,48 € (cena kupovaného auta sa zohľadňuje najviac
v sume 13 277,57 €)

Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie,
obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť
o špeciálne vycvičeného psa.

Úprava
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla,
ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Výška: do 6 638,79 €

Výška príspevku:
• pri stravovaní podľa diéty od 5,57 do 18,56 % sumy životného minima
• opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima (18,06 €)
• na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 % sumy životného
minima (32,50 €)
• starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (43,34 €)

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, RODINNÉHO DOMU ALEBO
GARÁŽE

Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak,
aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu
sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu
a úprava prístupu k výťahu.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu,
rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov nesmie
v období siedmich rokov presiahnuť:
• 6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
• 1 659,70 € - úprava garáže.

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK NA KÚPU, ÚPRAVU POMÔCKY

Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na
základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého
mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého
načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou
v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.

PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina,
zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Výška: najviac suma 11 617,88 €

PRÍSPEVOK NA PREPRAVU

Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.
Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného
minima (do 99,28 €).

Ako správne vyplniť žiadosť?
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo (ak
je pridelené), lekársky nález, potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Na výzvu príslušného ÚPSVaR je žiadateľ (účastník konania) povinný predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.
Postup vybavenia príspevku na zdvíhacie zariadenie:
1. Vyplniť tlačivo žiadosti
2. Vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o majetku“
3. Tlačivo „Lekársky nález“ a ďalšie odborné nálezy
4. K žiadosti pripojiť doklady o príjme
5. Ďalšie doklady potrebné k vybaveniu žiadosti. (Na potrebu týchto dokladov Vás upozornia pracovníci ešte pred samotným podaním žiadosti, alebo v priebehu konania).
6. Doplatok na zariadenie Vám dobrý dodávateľ zvyčajne pomôže vyriešiť, prípadne poradí, ako ho získať darom, alebo od nadácií, alebo
vám umožní splátky.

Láska je cesta k sile. Milovať navzdory všetkému je tajomstvo veľkosti.
A možno je to aj najväčšie tajomstvo v tomto vesmíre. (L.R.H.)
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¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

ZOZNAM NADÁCIÍ
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných pro
striedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré
Vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.
Rady pri oslovovaní nadácii:
• nadáciu alebo OZ oslovte vždy písomnou žiadosťou, v ktorej
stručne opíšete svoj problém
Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie:
• správu lekára o diagnóze,

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

Charakteristika: Pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.
Kontakt:
Detský fond SR – Konto bariéry
Stavbárska 38
821 07 Bratislava
tel.: 02 / 4363 4354; 02 / 4342 2634
Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka
e-mail: dfsr@dfsr.sk
http://www.dfsr.sk

DOBRÝ ANJEL

Charakteristika: Pravidelnými mesačnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí
trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt:
DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad
tel.: 052 / 4313 757
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk/

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

Charakteristika: Je nezávislá organizácia so špeciálnym zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté
deti a mládež. Vznikla v roku 1991 za účelom zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného centra pre zdravotne
postihnuté deti.
Kontakt:
Nadácia Petra Dvorského Harmony
Kudlákova 2
841 01 Bratislava
Správca nadácie: Mgr. Denisa Vidová
tel: 02 / 6446 11 64, 0911 / 954 030
e-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/

• prefotený preukaz ZŤP
• kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny
• kópiu predfaktúry,   alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou - ak žiadate o zdrav. pomôcku)
• dátum narodenia dieťaťa
• číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti
zaslaný finančný príspevok
• kontaktnú emailovú adresu  prípadne tel. číslo.
• dokladujte svoju príjmovú situáciu
• ak potrebujete vyššiu čiastku je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a OZ.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

NADÁCIA PONTIS – SRDCE PRE DETI

Charakteristika: Srdce pre deti je úspešný charitatívny projekt
denníka Nový Čas, ktorý spravujeme v Nadácii Pontis. Pomáhame deťom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením aj
vďaka vašej podpore! Podporujeme iba deti do 18 rokov.
Pridajte sa k nám na našej novej facebook fanpage SPD.
Kontakt:
Nadácia Pontis, Srdce pre deti
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
tel.: 02 / 5710 8133, 0948 479 350
e-mail: pontis@nadaciapontis.sk
www.nadaciapontis.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

Charakteristika: Pomoc sociálne odkázaným deťom prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb,
ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov za stravu dieťaťa v školskej
či internátnej jedálni, zaplatenie školského výletu a pod.
pomoc zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok na základe potrieb konkrétneho
dieťaťa, úhradou faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia,
preplatením operácie mimo územia SR, atď.
Kontakt:
Nadácia pomoc deťom v ohrození
Mostová 2
811 02 Bratislava
Tel.: 0902 / 148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)
e-mail: nadacia@pomocdetom.sk
http://www.pomocdetom.sk/

V deň, kedy budeme môcť plne veriť jeden druhému,
vtedy bude mier na Zemi. (L.R.H.)
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PRÍRODNÁ LIEČBA ¨

LEVANDUĽA
LEKÁRSKA

Vlastnosti:
aromatikum, derivans, balneologikum

Sušenie:
rýchlo a pozorne, pri teplote do 35°C.

Tinktúra:
pri bolestiach hlavy a depresii 5 ml dvakrát
denne.
Pripravuje sa ponorením kvitnúcej časti konárikov do liehu, Pri vylúhovaní sa používa
zvonka ako masážny roztok. Na natieranie
po uštipnutí hmyzom a ako kloktadlo sa
odporúča aj roztok z 2g silice v 100g 90-percentného alkoholu.

Uskladňovanie:
dobre uzavreté, chránime pred svetlom
a vlhkom.

Levanduľa pre pokoj duše a zdravie
tela.

Zber:
vňať: pred kvitnutím
kvety: viackrát ročne (jún -august)

Kde ju nájdeme:
Voľne rastie v Stredozemí. Pre potreby farmácie a kozmetiky sa vyšľachtené odrody
vo veľkom pestujú v južnej Európe. U nás sa
pestuje najmä v záhradách a často býva aj
ozdobou skaliek. Rozmnožuje sa semenami,
a je aj vegetatívne delením trsov alebo zelenými odrezkami ešte pred kvitnutím, Nie
je veľmi náročná na pôdu, ale je citlivá na
mrazy. Aby rastliny bohato kvitli, treba ich
každý rok zrezať. Zvyčajne dobre prezimujú
na záhone.
Účinné látky:
Hlavnou účinnou látkou levandule je silica,
najmä jej zložka linalylacetát. Okrem silice
obsahuje aj triesloviny, malé množstvo horčiny a živinu.
Príprava čaju – záparu:
1 čajová lyžička kvetu alebo 2 čajové lyžičky
vňate levandule a šálka horúcej vody. Necháme 5 minút vylúhovať a pijeme 2-krát
denne.
Môže sa použiť aj v zmesi 5 medovkou, valeriánou, ľubovníkom, chmeľom a prvosienkou.
Na kúpele:
Sa používa zápar z 3 polievkové lyžice kvetu
alebo 6 polievkových lyžíc vňate na 1 liter
vriacej vody.
Éterický olej:
vo forme masáží pôsobí povzbudzujúco
a rozpustený v liehu sa používa na masáže
pri reumatických bolestiach a neuralgii.

Trápi vás migréna, únava, nespavosť? Nedokážete nájsť vnútorný pokoj? Máme pre vás
tip. Skúste vôňu levandule. Je blahodarné
účinky poznali už starí Gréci a Rimania, ktorí
ju využívali ako prísadu do kúpeľa. Latinský
názov je totiž odvodený od slova levare, čo
znamená umývať.
Táto modro-fialová rastlinka sa u nás pestuje
len zriedka, lebo obľubuje teplejšie kraje so
stálym počasím.
Kde - tu však možno objaviť levanduľové záhony plné rozkošných, voňavých kvietkov.
Levanduľa je pastvou pre oči, ale aj pre dušu,
najmä vďaka svojej prenikavej, no veľmi príjemnej vôni. Zvláštnosťou, ale aj veľkou výhodou je, že levanduľa si svoju vôňu zachováva aj po vysušení.
Azda preto sa najviac využíva práve v aromaterapii či kozmetike.
Výťažky z levandule sú súčasťou parfémov,
krémov, šampónov či osviežujúcich telových
vôd.
V špecializovaných obchodoch si môžete kúpiť vrecúška naplnené sušenou levanduľou,
prípadne v kombinácii s inými sušenými aromatickými rastlinami.
Ak levanduľu pestujete doma vo vašej záhradke, skúste si podobné vrecúška vyrobiť
doma. Príjemne prevoňajú váš šatník, komoru s jedlom, kuchyňu či spálňu.
Zo starších skríň vyženú mole. Pre príjemný spánok dajte vrecúško s levanduľou pod
vankúš. Verte, že zaspíte ľahšie, rýchlejšie
a príjemnejšie.

Okrem toho je levanduľa účinná aj pri bolestiach hlavy, migrénach, únave a vyčerpanom organizme a samozrejme aj na celkové uvoľnenie a relaxáciu. Maséri a ľudoví
liečitelia ju používajú pri masážach a uvoľňovacích cvičeniach, kde je súčasťou vonných
olejov a silíc, mastí a krémov. Levanduľa
pomáha najmä pri ťažkostiach nervového
pôvodu, ale aj pri reume. Vďaka svojim hojivým a antiseptickým účinkom lieči popáleniny, upokojuje podráždenú pokožku, blahodárne pôsobí proti vyrážkam, exémam,
lupienke a dermatitídam.
Ak trpíte upchatým nosom či bolesťami hlavy z prechladnutia, môžete levanduľu inhalovať. Stačí jedna polievková lyžica sušenej
levandule zaliata horúcou vodou. Je možné
použiť ju aj ako kloktadlo pri bolestiach hrdla. Lekári a iní odborníci hovoria o jej pozitívnych účinkoch pri žalúdočných kŕčoch
a nadúvaní. Levanduľa pôsobí aj močopudne a žlčopudne a má antibakteriálne účinky. Levanduľový kúpeľ s pridaním rozmarínu
zasa zlepšuje krvný obeh a celkovo oživuje
organizmus. Levanduľový olej je najobľúbenejšou a najžiadanejšou prísadou ako do kúpeľa, tak aj do aromatických lámp slúžiacich
na relaxáciu a meditáciu.
Levanduľa je naozaj širokospektrálna bylina.
Okrem kozmetiky, aromaterapie a wellnessu
má svoje miesto aj v kuchyni. Levanduľový
čaj lieči nespavosť, bolesti hlavy, návaly
krvi a nervovú slabosť. V malých množstvách je možné použiť ju ako korenie, najmä na pečené mäso a ryby, ako dochucovadlo do polievok a šalátov alebo ako prísadu
do zaváranín.
Vôni levandule, ako aj prípravkom z nej sa vyhnite, ak ste tehotná alebo dojčíte. Môže byť
pre vás totiž toxická. Taktiež sa neodporúča
kombinácia levandule s alkoholom. Ak ste si
teda dali pohárik, rozhodne sa jej vyhnite.
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¨ TERAPIE

FOTOTERAPIA – LIEČBA SVETLOM
Liečba a rehabilitácia svetelným žiarením.
Znie to neuveriteľne? Neúčinne? Nedôveryhodne? Možno áno, no
biolampy majú za sebou už pomerne dlhú cestu. Sú naozaj zdraviu
prospešné aj inde, ako len na prezentačných materiáloch výrobcov?
Už v starovekej Číne boli pozorované prvé pozitívne účinky svetelného žiarenia. To sa využívalo na liečbu neustále, až prešlo do tej najmodernejšej možnej formy - biolampy.

Aký je princíp fungovania tohto zázraku?

Fígeľ je práve vo svetle. Optická sústava biolampy dokáže generovať
polarizované žiarenie, ktoré obsahuje len vybranú zložku svetelného spektra. Každá z týchto zložiek má iný účinok. Na zjednodušenie
uvedieme príklad. Ak vás niekedy trápili napríklad vyrážky na chrbte, určite vám pomohlo slnko. Keď ste ho nechali pôsobiť, ranky sa
jednoducho hojili rýchlejšie. Optická sústava biolampy tak dokáže
ovplyvniť typ žiarenia, ktoré použijete. Niektoré vlny preniknú len na
povrch pokožky a sú vhodné na povrchové defekty, iné vlny prenikajú do hĺbky tkaniva. Vďaka tomu preniknú aj do podkožných vrstiev,
svalov, nervov, žíl či kĺbov. Žiarenie dokáže ovplyvniť takmer každú
časť vášho tela.

Moderný všeliek

Biolampa svoje uplatnenie nájde v:
• dermatológii a kozmetike – dokáže aj skrášľovať. Je výborná na
akné, afty, ekzémy, pomliaždeniny, preležaniny, jazvy, popáleniny
či plesne. Taktiež v istej miere aj vyhladzuje vrásky.
• fyzioterapii, rehabilitácii či ortopédii – pomáha po úrazoch, zmierňuje bolestivé stavy. Zmierňuje reumu, zmenšuje bolesť kĺbov.
• podpore imunitu - pomáha nielen pri akútnych stavoch ako nachladnutí, ale aj pri dlhotrvajúcich komplikáciách.
• chirurgii – cenená je predovšetkým pre svoju schopnosť urýchliť
hojenie rán. Odhady hovoria až o 50% urýchlení. A nemusia to byť
len malé jazvičky, ale aj väčšie poranenia.
• športe - biolampu používajú aj športovci, ktorí si ňou liečia natiahnuté svaly a aj vďaka nej sa dostávajú do formy podstatne skôr.
Z menej známych oblastí pozitívnych účinkov biolámp spomenieme
aj pomoc pri migréne, depresii, alebo pri poruchách erekcie.
Odporúčaná doba liečby je 5 až 10 minút.
Biolampa neškodí organizmu ani nevyžaruje škodlivé magnetické
lúče.

Zuzana Lacková
LÁSKA
Ja som veľké – malé dieťa,
čo si v inom svete lieta.
Telo ma moc neposlúcha,
myseľ tá sa rada túla.
Celý deň si iba ležím,
v noci snívam ako bežím.
Za ruku si držím mamu,
nenechá ma dlho samú.
A aj ona sníva sen,
že sa sama obliecť viem.
Veď jej ruky nohy mám,
to je údel našich mám.
S láskou sa o nás starajú,
najesť, napiť nám dávajú.
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Liečba svetlom

Ku každej biolampe si musíte dokúpiť farebné filtre presne na tie ťažkosti, na ktoré sa chcete zamerať najviac. Farebné filtre sa u jednotlivých výrobcov môžu mierne líšiť, prinášame vám však ukážku, na čo
všetko môžete svoju biolampu využiť:
Červený filter – pre biolampy najtypickejší a ten s najväčším biostimulačným účinkom. Používa sa hlavne na oblasť stehien. Je obzvlášť
vhodný pri hojení rán. Znižuje bolesti kĺbov, dodáva silu.
Oranžový filter – používa sa pri depresiách, prípadne malátnosti.
Najvhodnejšie je ho použiť pri oblasti podbruška. Odstraňuje zažívacie ťažkosti, nechuť do jedla, je dobrý po operáciách.
Žltý filter – je zameraný na tráviacu sústavu a nervovú sústavu. Odbúrava duševnú únavu, ťažkosti so zažívaním, nevoľnosti. Pomáha
pri vredoch, či zápaloch sliznice žalúdka. Odporúča sa svietiť ním
pod rebrá.
Modrý filter – najlepšie sťahuje zápal. Znižuje pulz, dezinfikuje
a chladí. Pomáha nielen pri zápaloch, ale bojuje so stresom a nespavosťou. Najlepšie je svietiť ním na hrudný kôš.
Zelený filter – je pomerne univerzálny, pôsobí na nervovú sústavu,
no pomáha aj proti kašľu, či vredom. Pomáha pri zápale priedušiek,
pozitívne vplýva na kosti. Opäť by ste mali svietiť na hrudník.
Fialový filter – je určený na odstránenie zápalov a stimuluje nervový systém. Svieti sa ním na hlavu a je mimoriadne účinný pri astme,
schizofrénii či epilepsii.
Ružový filter – pomáha s problémami s erekciou. Nasvecujú sa ním pohlavné orgány, uvoľňuje duševné napätie a zvyšuje pohlavnú túžbu.

Berte kvalitu

Na záver sa dostávame k cene. Ak ste sa o výhodách biolampy presvedčili, prípadne ju skúsili na vlastnej koži napríklad u známych
a veríte, že ide o niečo viac ako len placebo efekt, môžete si ju aj
kúpiť. No nebude to lacné.
Tie od renomovaných výrobcov sa pohybujú v cenách od 350 – 600 €
v závislosti od značky. K tomu si ale musíte pripočítať ešte približne
400 € za kompletnú sadu filtrov v prípade, že sa neuspokojíte s tým
základnými.
Počiatočná investícia sa tak neraz blíži k hranici 1 000 €. Ak chcete
môžete ušetriť, môžete neznačkovú biolampu zohnať aj za 200 €.
V tomto prípade sa však spoliehajte na referencie od známeho, ktorý
ju už vyskúšal. Zbytočne vyhodených 200 € totiž asi nikoho nepoteší.

Zuzana Lacková
ZUZANKA
V srdci nosia bôľ i radosť,
strachu, smiechu tiež je v ňom dosť.
Nepoviem ti že ťa ľúbim,
aj keď to veľa ráz skúsim.
Ústa by sa chceli hýbať,
hlásky - slová chcem ti kričať.
Že som šťastná, keď si pri mne,
len to telo je nehybné.
V očiach si to môžeš čítať,
viem, že chceš za mňa aj dýchať.
Ja to mama všetko viem,
tiež ťa veľmi milujem!

Na hlávke má plavé vlásky,
oči ako studničky.
V nich nekonečno lásky
a šibalské iskričky.
Telo by sa chcelo pohnúť,
nôžka smelo vykročiť.
V kolienku sa trošku ohnúť,
nedá sa to urobiť.
Iba svoje rúčky podá
mame nešikovne do dlaní.
Na tváričke úsmev zahrá,
zas sme niečo zdolali!
Srdiečko jej láskou bije,
iba treba počúvať...

napísané nikde nie je,
to, čo nám chce povedať.
Že ona sa veľmi snaží
všetko dobre urobiť.
Bo nás ľúbi a je rada,
že sme si ju nechali.
Veď je naša a my sme jej
tá najlepšia rodina.
To čo iné deti vedia,
len sa učiť začína.
Mnoho vecí nedokáže,
pohyb je jej veľký sen.
Jazýček sa nerozviaže,
no nám stačí mať ju len.

POZITÍVNE MYSLENIE ¨

DOKONALE ČISTÉ STVORENIE
Anjeli sa ma snažili rozveseliť. Keď som prechádzala medzi domami
v okolí a tešila sa zo slniečka a diania navôkol, ocitla som sa v časti plnej zelene. Deti hrali futbal, ľudia sa vyvaľovali v tráve a užívali si dobré počasie. Bolo tu aj dieťa na vozíku. Schúlené sa nedalo vyrušovať
v spánku. Vyzeralo dosť znetvorené a bolo zúfalo chudé. Mohlo mať
zhruba sedem rokov, ale vek sa mu odhadoval ťažko. Neďaleko spiaceho dieťaťa sedela jeho mama v družnom rozhovore so susedmi.
Čím som bola k dieťaťu bližšie, tým bolo žiarivejšie – ono aj vozík.
Zrazu všetko stíchlo a zastalo. Neverila som vlastným očiam: Duša
dievčatka na vozíku opúšťala jeho spiace telo. Telo žiarilo a vyzeralo
tak, ako bude toto dievčatko vyzerať keď pôjde do neba: Dokonalé
v každom ohľade, prekrásne.
Pred nám sa zjavili dvaja anjeli – dievčatá v približne rovnakom veku
ako dievčatko na vozíku – a chytili ju za ruky. Potom sa ukázali ďalší
traja anjeli – opäť malé dievčatká – celí bieli. Biela bola taká oslnivá,
až pôsobila namodralo. Stála som tam neschopná pohybu, dojatá
tým čo vidím. Duša dievčatka vystúpila z tela, aby sa pohrala s anjelmi. Naháňali sa, ale nikdy sa príliš nevzdialili od vozíka. Stále sa držali
za ruky, akoby sa hrali kolo kolo mlynské. Smiali sa. Duša dievčatka
bola slobodná a šťastná. Chcela som podísť bližšie, preložiť nohu
pred druhú. Veľmi som sa snažila, ale anjeli mi zabránili v pohybe.
Malí anjeli si sadli do trávy. Pri vozíku s dušou dievčatka vytvorili
kruh. Bol na nich fascinujúci pohľad. Netušila som, čo sa bude diať
ďalej, keď sa zrazu ruky jedného anjela dotkli trsu trávy a na mieste
dotyku vyrástla sedmokráska. Pridali sa aj ostatní anjeli: navôkol rozdávali dotyky a každý takto pohladený trs sa zmenil na sedmokrásku.
Uprostred trávnika bol biely kruh posiaty sedmokráskami a v ňom

sedeli smejúci sa anjeli
a žiarivá dušička dievčatka.
Matka pokračovala v rozhovore so susedami, neuvedomujúc čo sa deje.
„Vence so sedmokrások,“
vykríkla dušička, keď ich
začali viť. Potom ju nimi
ozdobili, okolo krku, na hlavu ako korunu princeznej,
okolo zápästia aj členkov. Ukázali dušičke, ako si ich môže urobiť aj
sama. Panovala medzi nimi toľká láska a neha, že mi stekali slzy po lícach – slzy šťastia a radosti. Pozorovala som dievčatko a nevedela som
sa nabažiť pohľadu na vence so sedmokrások, na jje tvár, ktorá žiarila
ako slnko. Potom ju anjeli objali a preniesli do vozíka. Nevzpierala sa.
Jej duša sa opatrne usadila späť v tele, ktoré po celý čas spalo.
Anjeli aj svetlo zmizli tak rýchlo, ako sa zjavili. Dievčatko na vozíku
sa pohlo. Takmer som spadla, keď moja stuhnutosť povolila a zasa
som sa mohla pohybovať. Všetko naokolo ožilo. Vtáci spievali, vetrík
pofukoval a zasa som vnímala ľudí.
Cestou preč som sa obzrela za mamou. Je to požehnaná žena, má
v rodine dokonale čisté stvorenie.
Čerpané z knihy:
Lorna Byrne - Anjeli v mojich vlasoch

Ako človeka naplniť pozitívnou energiou...
Pozitívna energia – toto slovo je v dnešných
časoch používané často. V rôznych spojeniach, významoch, predstavách.
Ak chceme ľuďom a svetu dávať, musíme to
najprv sami mať.
Pre mňa byť naplnený pozitívnou energiou znamená stav, kedy milujeme všetko
a všetkých. Kedy nič nie je väčšie ako Láska,
ktorú cítime ku všetkému.
Táto Láska úplne akceptuje, nemá výhrady.
Proste len Miluje a nič nie je väčšie, ako tento pocit. Vtedy sa človek cíti úplnou súčasťou
a plne chápe. Preto nepotrebuje odsudzovať.
Rešpektuje vývoj iných ľudí aj svetov a taktiež
aj svoj. Vie, že všetko je Jedným a najlepšie, čo
môže urobiť, je byť sám sebou v najvyššom
stave bytia, akého je schopný, lebo vtedy najviac dáva, dáva seba.
Tieto vety sa možno zdajú zložité. Sú však úplne jednoduché. Človek potrebuje byť sám sebou, rešpektovať sa a mať sa rád, byť vďačný
za bytie, ktoré môže prežívať. Vtedy je skutočne schopný rešpektovať iných ľudí a situácie.
Jeho emócie rastú, lebo neplytvá pozornos-

ťou na „problémy“ ale užíva dokonalé zákonitosti bytia a chápe ich ako školu života.
Neznamená to, že nemusí nič riešiť. Naopak.
V takýchto stavoch človek neustále rieši,
mnohé sa však vyrieši už len tým, že je aký je.
Prečo? Lebo tu už nie je strach. Vie, že život
nikdy nekončí a vo všetkom je neustály vývoj
a je ochotný to zažívať.
Preto sa veci riešia s väčšou ľahkosťou.
Viete k čomu by som to prirovnala? Asi k dobrému učiteľovi v škole. (Ja som na takú skvelú
učiteľku mala šťastie).
Dobrý Učiteľ vie prečo učí, chápe učivo a chce,
aby sa ho naučili aj deti okolo neho. Postupne
sa učia spoznávať čísla, písmená, geometriu,
prírodu... Aby im to lepšie išlo, zabezpečí im
k tomu pomôcky, exkurzie. A aby mali dobré
vzťahy, vezme ich na krásne výlety plné zážitkov. A aby boli šťastné, hovorí s nimi o rodine,
vzťahoch, snaží sa s láskou a rešpektom poradiť, ak niečo neklape. Dáva im seba, svoj čas,
svoju pozornosť, svoju Lásku. Má ich rád a oni
majú radi jeho. Vie, že z nich vyrastú skvelí
ľudia, ktorí budú pomáhať prežiť lepší život
iným ľuďom, aj jemu, preto sa jeho dobro nestratí, naopak, znásobí sa a vráti sa mu.

Ak sa človek cíti naplnený a šťastný, nechce
byť v tomto stave sám (človek ani nedokáže
byť šťastný sám, potrebuje šťastie zdieľať :).
Preto sa snaží, aby tento stav zažili aj iní ľudia, aby ho mohli spoluprežívať. Chce, aby
ho mohol zdieľať v rodine, práci, obchode.
U všetkých, ktorých stretá. Prečo? Lebo v takýchto pocitoch sa prežíva s ľahkosťou a pomáha to všetkým, (negativita sa prosto stratí,
niet pre ňu miesto).
Zdá sa to utópiou? Verte, nie je to utópia.
Vždy, keď som dokázala mať bez výhrad ľudí
rada, aj nepríjemné rozhovory sa otočili na
tvorivé a konštruktívne a vzájomný rešpekt
a úcta sa skutočne natrvalo rozšírili.
Ľudia cítia, že ich chápete, aj ich pohnútky
a stratí sa strach, ktorý ich nútil do nejakej
pózy. Sú ochotnejší si vás skutočne vypočuť
a dokonca aj zmeniť svoje názory a rozhodnutia, lebo cítia, že je to dobré.
Nikto z nás nežije sám na pustom ostrove, je
v našom vlastnom záujme ľudí okolo seba
milovať, lebo čo dáme, to dostaneme. A mne
osobne je lepšie v prostredí šťastných ľudí, čo
sa majú radi :)
január 2014 I Inak obdarení I
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Predpokladom na to, aby sme si takéto
prostredie vytvárali nie je nič iné, len my
sami. Už tým, že začneme chcieť žiť v takomto
prostredí začíname aj automaticky meniť niečo v sebe, svoj prístup, emóciu a tomu sa prispôsobuje aj naša energia. Naša myseľ tomu
venuje pozornosť a vytvára najprv cestičky
a potom cesty a potom diaľnice a aj časopriestorové brány ak je treba, aby sme dosiahli
to, čomu venujeme pozornosť, tj. nášmu cieľu. Takto skutočne funguje myseľ.
Tým, že meníme seba, svoje myšlienky a emócie, vzorce správania, meníme aj okolie. Stále
žijeme v zákonoch akcie - reakcie, preto okolie
musí na našu zmenu reagovať. Môže vyskúšať
silu nášho zámeru. Pravda však ostane vždy
Pravdou, preto ak to čo žijeme je našou pravdou, okolie to pochopí a ak je zámer dobrý, aj
sa k nám pridá.
Tým sa často stávame priekopníkmi určitých
energií, vytvárame nové cesty a meníme svet.
Preto ak chceme zmeniť svet, musíme zmeniť
seba.
Môžeme dávať len z toho, čo máme.
Ak chceme dávať ľuďom pozitívnu energiu,
my sami v nej musíme žiť.
Je to jednoduché. Nadáva suseda na politikov? My sa predsa nemusíme zapojiť, máme
slobodu si vybrať, čomu venujeme pozornosť.
A verte, že viac pomôžete, ak tam cez srdce
pošlete chápavý úsmev, dobré prianie – víziu
harmónie, či svetla.
Rozčuľuje sa manžel, že ste nestihli vybrať
kabát z čistiarne? Nemusíte sa do hádky zapojiť, nemusíte sa dať trafiť tým ostňom. Viac
pomôže hlboké porozumenie a ak skutočne
budete aj napriek tomu cítiť Lásku a dáte mu
ju pocítiť úsmevom, objatím, slovami, niečo
v ňom mu nedovolí útočiť ďalej, bude úplne
cítiť, aké je to nepodstatné pri tom, čo mu

svojou Láskou dávate. A aj on bude chcieť
dávať viac.
Láska nie je slabosťou. Nie je to dovolenie všetkého. Je to len iné riešenie vecí, v inej emócii.
Je to sloboda. Už nemáte strach z ublíženia,
lebo viete, že tí čo chcú ublížiť, sami majú
strach, preto ubližujú. A viete, že ste schopní
im odpustiť, lebo ich viete pochopiť. Preto
vám v skutočnosti neublížia. Naopak môžu sa
zmeniť, keď vidia váš príklad.
Viete, že ľudia neomylne cítia našu náladu? Už
keď vojdete do miestnosti, presne viete aká
je tam nálada, aj keby nikto nepovedal ani
slovko.
Prečo teda nebyť tvorcom nálady v tej miestnosti, aj mnohých ďalších? Stačí málo, mať
dobrú emóciu a udržať si ju, proste v nej žiť.
Lebo veci a situácie sú len aké sú, nič nie je
dobré, či zlé. To my im prideľujeme prívlastky podľa našej schopnosti ich zažiť. A mne
sa v dobrých emóciách všetko zažíva ľahšie
a lepšie, v dobrých emóciách nevidím veci
tragicky, ale ako poučenie. Neberiem situácie
ako svoj trest, ale ako zážitok. Môžem si dovoliť byť v roli pozorovateľa, z ktorej ich môžem
lepšie riadiť. A to je fajn, nie?
Zákon zachovania energie nedovolí vyslanej
dobrej energii sa stratiť (energia sa môže len
pretransformovať, nestratí sa, preto je dôležité vysielať dobrú energiu a priania). Ak nevidíte efekt hneď, môže byť dôvodom Sloboda
druhej bytosti. Druhá bytosť nie je povinná
správať sa podľa vás. Nemusí vaše prianie
dobra a pozitívnu energiu využiť hneď. Energia a prianie tam pre ňu ale ostáva a môže ho
využiť, keď ho bude potrebovať a chcieť a raz
ten čas príde :)
A pretože podobné sa priťahuje, bude okolo
vás viac a viac ľudí rovnakého názoru. Zo-

skupenia ľudí tiež majú svoj účel a podobne
zmýšľajúci vytvárajú viac, energie sa znásobia. Preto sa po školeniach a kurzoch zvyčajne veci ľahšie pohnú, zosilnela energia na
tvorenie spoločných cieľov a účelov, pre ktoré
tam boli :)
Ako tvoriť dobré emócie v okolí? Napríklad, ja
sa snažím tvoriť aj v mysli.
Keď niekam prídem, v duchu poďakujem, že
tam môžem byť, a všetkým pošlem v prianí
Svetlo, Lásku, Objatie, Radosť.
Som v duchu vďačná a ďakujem za všetko, čo
sa ku mne dostane, aj za jedlo a aj ľuďom, čo
prispeli k tomu, že to môžem mať.
Posielam k ľuďom dobré energie – vízie, že sú
šťastní, zdraví, rastú v dobre, majú všetko, čo
potrebujú (vrátane dodávateľov, odberateľov,
daňových kontrolórov...).
Že Zem je žiarivé miesto plné šťastných bytostí, ktoré sa stále vyvíjajú.
Že Vesmír je miesto na plnenie krásnych tvorivých snov.
A že Boh – Najvyššia bytosť, Univerzum (nazvi
podľa potreby) je šťastný, keď som šťastná, lebo
to môžeme prežívať spolu v jednote a v mojom
prežívaní to prežíva aj On, cezo mňa.
Dávam ľuďom Slobodu si z toho čerpať či nečerpať, tak, ako to potrebujú a vtedy, keď to
potrebujú.
Pozitívne môžeme ľudí a svet ovplyvniť myšlienkami, slovami a skutkami.
Preto je dobré začať už myšlienkou, pokračovať slovami a potvrdiť skutkami :)
S Láskou Monika Ponická :)
(autor článku Monika Ponická, článok bol editovaný a uverejnený v časopise Úspešní manažéri
Október 2013)

Na zamyslenie...
Panna Mária s Ježiško v náručí sa rozhodla zostúpiť na Zem a navštíviť jeden kláštor. Všetci kňazi, hrdí na to, akej cti sa im dostali, sa
postavili do radu a každý sa prišiel Panne Márii pokloniť. Jeden recitoval krásne básne, iný jej ukázal iluminácie Biblie, tretí vymenoval
všetkých svätých. A takto, jeden za druhým, všetci mnísi vzdávali
česť Panne Márii.
Na poslednom mieste v rade stál najskromnejší páter kláštora, ktorý
nikdy neštudoval súčasné vedecké texty. Jeho rodičia boli jednoduchí ľudia, pracovali v neďalekom starom cirkuse a všetko, čo ho naučili bolo vyhadzovať lopty do vzduchu a ešte niekoľko žonglérskych
kúskov.
Keď prišiel rad na neho, niektorí pátri už chceli ukončiť klaňanie, pretože bývalý cirkusant nevedel nič, čo by mohol povedať a navyše
mohol pokaziť dojem z kláštora. On však v hĺbke srdca cítil nesmiernu potrebu dať niečo zo seba malému Ježiškovi i Panne Márii.

A v tej chvíli sa malý Ježiško usmial a začal tlieskať v náručí svojej
Matky. A len k nemu Matka Božia vystrela svoje ruky a dovolila mu
na chvíľu podržať svojho syna.

Zahanbene, cítiac pohŕdavý pohľad svojich spolubratov, vytiahol
z vrecka niekoľko pomarančov a začal ich vyhadzovať do výšky ako
v cirkuse, lebo to bolo jediné, čo dokázal.

(úryvok z knihy Alchymista, Paulo Coelho)
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Kokosovo punčové rezy
Suroviny:
8 vajec
400 g práškového cukru
380 g polohrubej múky
1 prášok do pečiva
6 lyžíc vody
1. plnka:
1 marhuľový kompót ( 750 ml )
150 g ríbezľového lekváru, rum

Postup:
Vyšľaháme žĺtky s cukrom, pridáme vodu,
múku s práškom a sneh z bielkov. Rozdelíme
na polovice a z každej upečieme zvlášť plát.
Jeden z plátov rozmrvíme do misy, pridáme
rozmixovaný kompót aj s nálevom a trochou
rumu a dobre premiešame.
Druhý plát cesta pokvapkáme rumom, potrieme ríbezľovým lekvárom a natrieme naň
plnku.

2. plnka:
125 g kokosu
250 ml mlieka
250 g masla
200 g práškového cukru
1 vanilkový cukor
čokoláda na postrúhanie

Mlieko privedieme k varu, vsypeme kokos
a chvíľu povaríme. Necháme vychladnúť.
Maslo vymiešame s práš. a vanil. cukrom
a pridáme kokos. Kokosovú zmes rozotrieme na plnku.
Navrch nastrúhame čokoládu a necháme
v chlade stuhnúť.

Rady do kuchyne
Prášok do pečiva
Hneď, ako príde prášok do pečiva do kontaktu s vodou, začne tvoriť bublinky. Preto cesto ihneď spracujte a pečte.
Prášok vždy treba sypať do múky, nie do mlieka alebo do inej tekutiny.
Pečenie
Pri pečení torty, zákuskov, či koláčov musia mať suroviny ako múka, mlieko, tuk rovnakú teplotu.
Hrozienka pridávame do cesta slabo obalené v múke.
Tak nespadnú v bublaninách a v koláčoch na dno formy, ale udržia sa na povrchu.
Pri pečení koláčov môžete mleté orechy nahradiť strúhankou osmaženou na masle.
Ak nemáte radi, keď Vám pocukrovaná bábovka nevydrží dosť dlho krásne „zasnežená“, použite namiesto klasického práškového cukru
Práškový cukor s vanilkovou príchuťou Dr. Oetker. Je špeciálne vyvinutý tak, aby na múčnikoch dlho vydržal.
Ak Vám čokoládová poleva na zákuskoch či torte nestuhla hladko, rozpustite ju teplým vzduchom z fénu a roztrite nanovo.
Kakao, ktoré pridávate do múčnikov bude tmavšie, ak ho zalejete horúcim mliekom.
Krémom plníme múčniky až keď je korpus úplne vychladnutý. Inak by sa krém roztekal, alebo by stratil požadovanú štruktúru a kvalitu.

Móric v škole hovorí učiteľovi:
- A moja sestra má osýpky.
- Tak choď rýchlo domov, pretože
môžeš nakaziť celú triedu.
Po dvoch týždňoch sa Móric vrátil
do školy a učiteľ sa ho pýta.
- Tak ako sa má sestra? Už vyzdravela?
- Neviem, ešte nepísala.
- A kde preboha je?
- No predsa v Austrálii.

Prídu indiáni za náčelníkom a pýtajú
sa ho:
- Aká bude zima? Máme rúbať drevo?
Náčelník nevie a tak povie:
- Rúbte drevo!
Pre istotu ale zavolá do meterologického ústavu a pýta sa, aká bude
zima. A oni mu odpovedajú:
- Pravdepodobne tuhá, lebo indiáni
rúbu drevo!

V policajnom aute dostali policajti
vysielačku. A zrazu sa im začne hlásiť
centrála. Prvý vraví druhému.
- Ja som to ešte nikdy neobsluhoval.
Čo mám robiť?
- To je jednoduché. Stlač červené
tlačítko a povedz *Príjem*.
Policat stlačí tlačítko a povie:
- 965 € čistého.
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¨ PREDSTAVUJEME

Občianske združenie Milan Štefánik
Kultúrne benefičné podujatia spojené s náučno-výchovnými workšopmi pre mentálne a zdravotne postihnutých na Slovensku majú
svoju tradíciu a úspešné výsledky pri vzdelávaní.

Občianske združenie Milan Štefánik vás pozýva v roku 2014 na
kultúrne – náučne benefične podujatia pre mentálne a zdravotne
postihnutých v rámci celého Slovenska:

Vyučujeme hendikepované deti a osoby pri kultúrnych podujatiach
pod vedením skúsených inštruktorov workšopy ZUMBA tancov, aerobiku, zásady prvej pomoci, lukostreľby, jogy, spoločenských tancov, enkaustiky – maľovanie horúcim voskom, košikárstvo, prútikárstvo, modelovanie z hliny, origami – skladanie z papiera, maľovanie
na telo, na textil.

Objatie tónov

Nami poriadaných benefičných podujatí sa zúčastňujú známy umelci a moderátori ako IMT Smile, Desmod, Tublatanka, No Name, Peter
Lipa, Xindl X, Katka Knechtová, Zuzana Smatanová, Kristína, Misha,
Richard Müller, Peter Cmorík, Vidiek, Polemic, Štefan Skrúcaný, Jožo
Pročko, Adela Banášová, Andrej Bičan, Ivan TULI Vojtek, Martin Nikodým a ďalší.

Chyťme sa za ruky

Priestor na benefičných koncertoch dávame aj začínajúcim umelcom vystúpiť spolu so známymi kapelami.

19. január, Športová hala, Levice

Opri sa o mňa

30. marec, PKO Čierny orol, Prešov
4. máj, Dom kultúry, Galanta

Ruky spoja ruky

25. máj, Národné rehabilitačné centrum, Kováčová

OSMIDIV

17. august Amfiteáter, Banská Štiavnica

Zdravotne postihnutí klienti z Domovov sociálnych služieb sa aktívne zapájajú do programu svojím hudobným a tanečným programom. Plus na benefičných podujatiach vystavia svoje výrobky
z výtvarných dielní. Takýmto spôsobom realizujeme integráciu
mentálne postihnutých do spoločnosti.

Dúha v srdci

Srdečne ste všetci vítaní :)

VSTUP JE BEZPLATNÝ PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

28. september, MSkS, Nové Mesto nad Váhom

Na krídlach anjelov

16. október, Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom

foto: Katka Orešanská

foto: Róbert Rybársky

foto: Katka Orešanská

foto: Katka Orešanská

Bolesť druhých nám pomáha niesť našu vlastnú…” (J. W. Goethe)
”
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Občianske združenie Ostrov
a Občianske združenie Milan Štefánik
vás pozývajú na 4. ročník benefičného koncertu
ˇ
ˇ
pre osoby s mentálnym postihnutím
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Nedeľa 19.január 2014

MODERUJE: OLIVER ANDRÁSY

RICHARD
MÜLLER

KRISTÍNA
MARTIN HARICH
FOLKLÓRNY SÚBOR

HRON

FOLKLÓRNY SÚBOR

RADOSTNÍK

Náučné workšopy: Enkaustika – maľovanie horúcim voskom,
košíkárstvo, modelovanie z hliny, Zumba, pletenie náramkov,
servítková technika, pletenie z papiera.
Detský svet: nafukovací hrad, maľovanie na tvár,
lukostreľba, nanuky, hula hop.

VSTUP OD 13.30H - ZUMBA S GABIKOU
Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím zo zariadení DSS, Detský domov Levice, zväz postihnutých Levice a pre deti do 140cm .
Vstupné pre verejnosť je 7,-€ v predpredaji a 10,-€ na mieste. Predpredaj v Levickej informačnej agentúre a v sieti Ticketportal.
Počet vstupeniek pre verejnost je limitovaný v počte 200ks!

ZDVÍHACIE ZARIADENIA PRE IMOBILNÉ OSOBY

Na naše produkty je
možné získať príspevok na základe zákona
447/2008 Z.z., § 33 až do
výšky 95% ceny pomôcky
do 11617,88 €
Vonkajšia šikmá schodisková sedačka

Schodisková sedačka

Pomáhame
Vám hore

Schodolez s obsluhou

Vertikalizačný zdvihák

Vonkajšia zvislá plošina
s ohradením

Vonkajšia zvislá plošina bez ohradenia

Bazénový zdvihák

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 105 707
www.spig.sk

www.vytahyaplosiny.sk

