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 Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás

 Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch 
a financovaní až do 100% bez doplatku

 Aj atypické zariadenia na mieru 
vlastní projektanti, slovenská výroba plošín

  Výhoda elektrického prívodu plošín bez batérií 
môže jazdiť bez obmedzenia, nevybije sa

  Mimoriadne dlhá životnosť 
aj 15-ročné zariadenia bez poruchy

Zvislá plošina s ohradením - exteriérVnútorná šikmá plošina do zákrut Priama plošina Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkomStropný zdvihák
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Editoriál
Aj v prvý mesiac v novom roku 2016 máme pre Vás pripra-
vené nové krásne príbehy, články na spríjemnenie voľných 
chvíľ v tomto zimnom čase. Náš časopis a informačný portál 
INAK OBDARENÍ  je tu pre Vás. 

Za náš časopis sa neplatí. Môžete si ho dať poslať aj poštou, 
dajte nám vedieť na  našej bezplatnej telefonickej linke 
SPIG s.r.o. 0800 105 707. 

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v le-
kárňach, v  zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich 
posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o. 
v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety. 

Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme 
sa prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len 
niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. As-
poň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty 
a  možnosti k  lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o  to sa 
snažíme. 

Nájdete v ňom články o pomoci pre Inak obdarených, na-
príklad ako si vybaviť pomôcky pre imobilných pacientov, 
predstavujeme rôzne organizácie, školy, ktoré sa venujú 
inak obdareným a veľa iných zaujímavých tém.

Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám as-
poň trošku pomohli... 

MP
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Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

„Chcete sa dozvedieť o možnostiach,
ako získať zdvíhacie zariadenie?“
Naše komplexné služby a poradenstvo sú tu pre Vás!

„Potrebujete bezplatné zameranie,
odskúšanie, aby ste zistili vhodnú
pomôcku, jej cenu a spôsob ako ju získať?“
Náš obchodný zástupca Vás rád navštívi a:
•	 vykoná	bezplatné	zameranie	a vyhotovenie	ponuky,
•	 poradí	najvhodnejšie	riešenie	z hľadiska	praktického	využitia	aj	ceny,
•	 v prípade	potreby	pomôže	s vyplnením	žiadosti	o finančný	príspevok,
•	 v prípade	potreby	pomôže	pri	jednaní	s UPSVaR,
•	 poradí ako získať zdvíhacie zariadenie bez doplatku,
•	 bezplatne	pomôže	vašim	členom	vyriešiť	Váš	problém	s bezbariérovosťou.

SPIG s.r.o. ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen

spig@spig.sk • www.spig.sk

BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707

 Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

STAVBA BEZ BARIÉR
Exteriérové schodisko
so zdvíhacou plošinou
pod markízou
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TERAPIE ¨

Kto bol William Horatio Bates (1860 – 1931)
William Horatio Bates sa narodil 27. decem-
bra 1860 v Newarku, New Jersey. V roku 1885 
ukončil medicínske štúdium na  College of 
Physicians	and	Surgeons	na Columbia	Univer-
sity v New Yorku. Stal sa úspešným a rešpek-
tovaným očným chirurgom a  od  roku 1886 
do 1891 pôsobil ako asistent na New York Po-
stgraduate Medical School and Hospital. 
Dr. Bates sa počas svojho pôsobenia postup-
ne stával stále viac nespokojným s konvenč-
nou oftalmologickou praxou a následne za-
čal svoj vlastný výskum v oblasti zrakových 
porúch. Pozoroval pacientov s  refrakčnými 
chybami (napr. krátkozrakosť alebo ďaleko-
zrakosť) u ktorých dochádzalo k spontánne-
mu zlepšeniu, niekedy až k úplnému vymiz-
nutiu symptómov. 
To ho viedlo k pochybnostiam o jednom z naj-
základnejších predpokladov všeobecne uzná-
vanej oftalmologickej praxe, a to: že v prípade, 
že sa u pacienta prejaví refrakčná chyba, nie je 
možné robiť nič iné, než predpísať okuliare. 
Dr. Bates nebol spokojný s prevládajúcou teó-
riu akomodácie (schopnosť oka prispôsobiť sa 
ostrému videniu na  rôzne vzdialenosti) – t.j., 
že za  akomodáciu je zodpovedné zakrivenie 
šošovky oka a že je to jej nepružnosť, ktorá za-
príčiňuje refrakčné chyby.
Celé roky Dr. Bates cítil, že v procedúre pred-
pisovania okuliarov pacientom s  očnými 
problémami, niečo nesedí.
„Prečo“, pýtal sa, „ak sú okuliare správnym 
riešením, musia byť opakovane zosilňova-
né, keďže oči pod ich vplyvom sa oslabili? 
Logicky, ak je liek dobrý, dávka by sa mala 
postupne znižovať tak ako sa pacientov stav 
zlepšuje.“
Dr.  Bates sa vzdal svojej lukratívnej praxe 
a odišiel	do laboratória	na Columbia	Univer-
sity venovať sa štúdiu zraku a ignoroval všet-
ko čo sa naučil z učebníc.
Bates robil pokusy na  zvieratách a  preskú-
mal tisícky párov očí. Nikdy sa neobmedzil 
na  bežnú vyšetrovňu, ale svoj retinoskop 
nosil stále so sebou, pričom kontroloval re-

frakčný stav očí ľudí i zvierat v rôznych situá-
ciách. Veľa času strávil s deťmi, pričom sa po-
kúšal objaviť príčinu ich zrakových porúch.
Bates skúmal oči ľudí keď boli šťastní, smut-
ní, nahnevaní a vystrašení. Použitím retino-
skopu zistil, že refrakčný stav oka nebol sta-
tický, ako to uvádzali učebnice, ale menil sa 
výrazne v závislosti od emočného stavu. 
Počas svojho výskumu Dr. Bates zistil, že:
•	 Normálny zrak je vo svojej podstate varia-

bilný
•	 Chybný zrak sa môže zlepšiť ako aj zhoršiť
•	 Slabý zrak a očná choroba spolu úzko súvisia
•	 Zrak je dôležitým indikátorom duševného, 

emocionálneho a telesného zdravia
Vo svojej knihe Perfect Sight Without Glas-
ses (Perfektný zrak bez okuliarov) Dr.  Bates 
píše o  zlepšení svojho vlastného zraku. Ve-
noval sa skúmaniu myopie (krátkozrakosti) 
a  zistil, že on sám sa stáva presbyopikom 
(vetchozrakým). 
Mnohí oční špecialisti mu povedali, že jeho 
šošovka je „tvrdá ako kameň“ a  že „nikto 
pre neho nemôže nič urobiť“. Intenzívnym 
štúdiom vlastného prípadu postupne na-
chádzal spôsoby, ako predchádzať napätiu 
v očiach vždy, keď čítal, a znovu nadobudol 
schopnosť zaostriť na  písmo veľkosti N5 
(veľkost písma N5) zo vzdialenosti cca 10 až 45 cm - 
„vyliečil“ tak svoju presbyopiu.
O čom je Batesova metóda
Je to systém zrakového vzdelávania, ktorého 
cieľom je zlepšiť zrak a zdravie očí cez zme-
nu správania. Batesova metóda vychádza 
z toho, že:
•	 Zrak je variabilný
•	 Zrak reaguje na najrôznejšie formy stresu, 

a je ich spoľahlivým indikátorom
•	 Je	možné	identifikovať	rozdiely	v správaní	

medzi tými, ktorí vidia normálne a abnor-
málne a „vymodelovať“ normálne zrakové 
správanie

Batesova metóda pozostáva hlavne z po-
stupov na: 
•	 skúmanie odlišnosti medzi normálnymi 

a abnormálnymi reakciami
•	 dosiahnutie relaxácie a pohybu
•	 a na poznanie vzťahu medzi centrom a pe-

rifériou

tak, aby sa dosiahlo to, čo Dr.  Bates opísal 
ako	„Central	Fixation“	(centrálna	fixácia)	–	žia-
duci stav, kedy oči a myseľ pracujú spoločne 
a bez námahy. Ide o dosiahnutie uvoľneného, 
plynulého spojenia s  vizuálnym svetom cez 
odstránenie napätia / námahy z  aktu videnia; 
očiam a mysli je umožnené fungovať normál-
ne: keď sa toto udeje, väčšina ťažkostí spoje-
ných s očami a zrakom sa zlepší sama od seba.
Komu je Batesova metóda určená
Metóda je vhodná pre každého, bez rozdielu 
veku, a môže pomôcť v nasledovných prípa-
doch: krátkozrakosť (myopia); ďalekozrakosť 
(hypermetropia); astigmatizmus; zhoršenie 
zraku spôsobené vekom (presbyopia); škúle-
nie (strabizmus); tupozrakosť (amblyopia). Ľu-
dia s vážnymi zrakovými problémami ako je 
šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukóm), 
makulárna degenerácia ap. taktiež zazname-
nali zlepšenie pri praktizovaní metódy. 
Ako prebieha samotný proces zlepšova-
nia zraku
Batesova metóda nie je terapia. V podstate 
ide o  zrakové vzdelávanie. Klient absolvuje 
sedenia s učiteľom Batesovej metódy, ktorý 
ho v niekoľkých lekciách naučí ako správne 
používať zrak. Vysvetlí mu základné princípy 
metódy a názorne predvedie techniky, ktoré 
z  týchto princípov vychádzajú. Nejedná sa 
o  žiadne zložité cvičenia, ani o  „tvrdý dril“. 
Práve naopak, námaha, úsilie, snaha a  pod. 
v  tejto metóde nemajú miesto. Je dôležité, 
aby jednotlivé techniky či aktivity robil klient 
so záujmom a  na  základe motivácie, bez 
zbytočného stresu a  napätia. Mnohé z  ak-
tivít sa postupne stávajú bežnou rutinou, 
ako je napr. umývanie zubov. Ide o  to, aby 
sa klient naučil používať zrak uvoľnene, bez 
napätia, čiže pôjde hlavne o zmenu návykov 
v spôsobe pozerania. Môže sa rozhodnúť pre 
absolvovanie individuálnych konzultácií ale-
bo seminára, pokiaľ mu viac vyhovuje práca 
v kolektíve.

KOntAKt
Daniela Maťuchová

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica 
daniela.matuchova@gmail.com 

0907 88 55 01 
www.provitalis.sk

BATESoVA mETódA 
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¨ SKUTOčNÝ PRíbEH

Pochádzam z malého mestečka na Východ-
nom Slovensku, kde som žila až do  svojich 
31 rokov, kým som neodišla za  manželom 
do  Banskej Bystrice. Po  ukončení štúdia 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave som 
pracovala v  štátnej správe a  nezmenilo sa 
to ani po presťahovaní sa. Môžem povedať, 
že som mala celkom pohodový a aj keď nie 
nadštandardný spôsob života, určite život, 
ktorý mi poskytoval dostatočné istoty. 

Po  dvoch rokoch spolužitia s  manželom sa 
nám narodila dcérka. Ešte počas materskej 
dovolenky som opäť otehotnela. Malý Mi-
kuláš sa narodil tri mesiace pred termínom. 
Nečakane. Bez prípravy. Dôvodom bola 
infekcia, ktorá vyvolala pôrod a  spôsobila 
u  malého ťažký zápal pľúc. Boli sme práve 
na chalupe na Horehroní, keď sa začali kon-
trakcie. Nestihli sme už dôjsť do Banskej Bys-
trice. A tak som porodila v najbližšej nemoc-
nici, v  Brezne. A  vtedy sa môj život zmenil 
od základov.

Najskôr to bol boj o život. Malá nemocnica 
nebola pripravená na  takýto prípad a  pre-
to čakali, či sa dieťa narodí živé. Až potom 
zavolali záchranku z Bystrice. Keďže nemali 
vybavenie pre takéto situácie, malý Mikuláš 
bol určitú dobu bez kyslíka, čo samozrejme 
zanechalo negatívne následky na jeho moz-
gu. Počas intubácie zdravotníkmi z Bystrice 
došlo k  obojstrannému pneumotoraxu – 
pretrhnutiu pľúc. 

Po prevezení na bystrickú JIS-ku sa začali ob-
javovať ďalšie problémy – zlyhanie obličiek, 
neprijímanie stravy, nekrotické zmeny na hru-
bom čreve. Bral niekoľko antibiotík súčasne, 
dostával transfúzie krvi, bol neustále rent-
genovaný kvôli pľúcam. Bolo to veľmi ťažké 
obdobie. Každý deň som chodila do nemoc-
nice v strachu, či to Mikuláš udýchal. Keď som 
zazvonila na dvere JIS-ky, tŕpla som, ako ma 

sestričky privítajú. Zakaždým, keď ma vpustili 
dovnútra, som pocítila úľavu, aspoň na malú 
chvíľu. Pohľad na  to malilinké bezmocné te-
líčko, plné hadičiek, bol bolestný. Zostávala 
som pri ňom 1-2 hodiny a  celý čas som mu 
spievala. Poobede chodil spievať manžel. 
Občas sa k nám pridali aj sestričky. Veci sa po-
maličky menili k  lepšiemu. Na tretí pokus sa 
Mikuláša konečne podarilo odpojiť od dýcha-
cích prístrojov a po takmer dvoch mesiacoch 
strávených na  JIS-ke bol malý presťahovaný 
na  Oddelenie patologických novorodencov. 
Tešili sme sa z toho, ako pekne priberal a verili, 
že už bude len dobre, keď nás zasiahla ďalšia 
jóbova	zvesť.	U malého	sa	začala	prejavovať	
retinopatia, čo je bežné práve u  predčasne 
narodených detí, ktoré strávili určitý čas v in-
kubátore. Ide o  ochorenie sietnice, kedy sa 
sietnica postupne odlupuje a dochádza k po-
škodeniu zraku, až k slepote. Mikuláš podstú-
pil 4 operácie očí – jednu v Banskej Bystrici a 3 
v  Bratislave na  Kramároch. Výsledkom bolo, 
že pravým okom nereagoval ani na  svetlo 
a ľavé oko rozoznávalo len svetlo a tmu. Keď 
mal Mikuláš rok, diagnostikovali mu detskú 
mozgovú obrnu.

Predstava, že moje dieťa bude len ležiace 
a neuvidí nič z tohto sveta, bola veľmi frustru-
júca. V súvislosti so zrakom nám lekári nedá-
vali žiadnu nádej a čo sa týkalo motorického 
vývoja, nad tým visel veľký otáznik. Dodnes 
mi v  ušiach znejú slová očnej lekárky: „Čo 
chcete, buďte radi, že vidí aspoň svetlo a tmu“. 

Bolo veľmi ťažké vyrovnať sa s tým všetkým. 
Pochopila som, že klasická medicína nám 
už viac pomôcť nedokáže. A tak som začala 
hľadať...

Prostredníctvom internetu som objavila 
jedného	pána	z USA,	ktorý	sa	narodil	slepý	
a dnes vidí, dokonca má vodičský preukaz. 
Meir Schneider má v San Francisku vlastnú 

školu, kde učí, okrem iného, aj prirodzené 
zlepšovanie zraku. Poslala som im e-mail, 
v ktorom som opísala zdravotný stav Miku-
láška a  o  4 dni som mala odpoveď priamo 
od  Meira Schneidera, v  ktorom mi napísal, 
že stav je síce obtiažny, ale verí, že nám 
môže pomôcť. A  tak sa zrodila nádej... Ale 
keďže privátne sedenia boli drahé a  San 
Francisko poriadne ďaleko, ako lacnejší 
variant mi odporučil zúčastniť sa jedného 
z  jeho seminárov, ktoré sa každoročne ko-
najú v Anglicku. Na nete som tiež zistila, že 
sa neďaleko Londýna koná konferencia tý-
kajúca sa prirodzeného zlepšovania zraku 
a to na tému Deti a zrak (ako šité pre mňa), 
na ktorej mal prednášať a viesť workšop aj 
Meir Schneider. A tak som koncom októbra 
2010 nasadla na lietadlo do Anglicka... 

Workšop s Meirom Schneiderom aj samotná 
konferencia boli veľmi inšpiratívne. Spozna-
la som ďalších ľudí z celého sveta, z ktorých 
väčšina má osobnú skúsenosť so zlepšením 
vlastného zraku a to aj v ťažkých a z pohľadu 
klasickej medicíny neliečiteľných prípadoch. 
Prekvapivo nik z týchto ľudí nepoužíval oku-
liare ani kontaktné šošovky. Táto nová skúse-
nosť ma priviedla k myšlienke sprostredkovať 
informácie o  prirodzenom zlepšovaní zraku 
aj ďalším ľuďom a  zorganizovať podobný 
workshop u nás na Slovensku. Ešte v Anglic-
ku som s  touto myšlienkou oslovila Meira 
a on súhlasil. Navrhol šesťdňovú návštevu – 3 
dni workshop a 3 dni privátne sedenia. 

Hoci organizovanie celej akcie trvalo takmer 
rok, myšlienka sa nakoniec stala realitou 
a  začiatkom novembra 2011 sa v  Hronseku 
pri Banskej Bystrici konal trojdňový work-
šop, ktorého sa zúčastnilo 35 ľudí zo Sloven-
ska, Čiech, Poľska, Maďarska a Cypru. Okrem 
workšopu sa v  priebehu ďalších troch dní 
23 ľudí zúčastnilo osobných konzultácií 
s Dr. Schneiderom. 

Túžba dozvedieť sa o Batesovej metóde priro-
dzeného zlepšovania zraku viac ma priviedla 

môj PRíBEH - dANIELA mAťuCHoVá
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k rozhodnutiu ísť študovať na College of Vi-
sion Education do Anglicka. Nebolo to jedno-
duché rozhodnutie. Starostlivosť o vtedy už 
trojročného syna a štvorročnú dcérku si vyža-
dovala množstvo času a energie, nehovoriac 
o finančnej	stránke	celej	veci.	Vždy	som	obdi-
vovala ženy, ktoré popri starostlivosti o dieťa 
dokázali ešte študovať. Mala som pocit, že ja 
by som niečo také nedokázala. Ani vo sne by 
ma nenapadlo, že s mojou angličtinou (kto-
rú som sa naučila na  večerných kurzoch), 
s dvomi deťmi (z toho jedno s hendikepom) 
a v štyridsiatke sa dám na niečo také. Napriek 
všetkému som do  toho šla. Štyri týždňové 
študijné pobyty v Anglicku v priebehu roka, 
kde sme počas každého pobytu absolvovali 
intenzívne vyučovanie (10-12 hodín denne), 
vrátane praxe s  reálnymi klientmi. V  medzi-
období, medzi jednotlivými modulmi som 
musela študovať doma, vypracovávať a  za-
sielať písomné úlohy, projekty a  viesť prak-
tické konzultácie s klientmi. Okrem toho som 
musela prečítať povinnú literatúru (niekoľko 
kníh), samozrejme v angličtine, a vypracovať 
záverečný projekt. Témou môjho záverečné-
ho projektu bolo uplatnenie princípov Bate-
sovej metódy u  môjho viacnásobne hendi-
kepovaného syna. Jednotlivé techniky som 
musela prispôsobiť jeho možnostiam, keďže 
nedokáže spolupracovať tak, ako bežný člo-
vek so zrakovým problémom. Bolo to vyčer-
pávajúce obdobie, spávala som maximálne 
4 – 5 hodín, pretože štúdiu som sa mohla ve-
novať len v noci. Na druhej strane, s klientmi 
som mohla pracovať len cez deň. A  potom 
som sa musela venovať synovi a dcérke. Bez 
pomoci mojich blízkych by som to nebola 
zvládla. Preto som im veľmi vďačná, tak man-
želovi ako aj rodičom. Štúdium som ukončila 
v marci 2013 a od mája 2013 som členom me-
dzinárodnej asociácie združujúcej učiteľov 
Batesovej metódy.

Počas obdobia štúdia, aj po jeho ukončení, 
som mala možnosť pracovať s  niekoľkými 

zaujímavými prípadmi. Pani s  makulárnou 
degeneráciou, ktorá pravidelne chodila 
každý mesiac na vnútroočnú injekciu – od-
kedy praktizuje Batesovu metódu (viac než 
2 roky), stav sa stabilizoval a na  injekcie už 
nechodí. Ďalším prípadom je šesťročné 
dievčatko so striedavým škúlením a bifokál-
nymi okuliarmi (3 a  4 dioptrie) – po  týždni 
cvičenia bolo úplne bez okuliarov, po  šty-
roch mesiacoch očká pozerajú rovno a diev-
čatko tvrdí, že vidí dobre. Potom tu sú ľudia, 
ktorí aj v strednom veku opäť začínajú vidieť 
tupozrakým okom; dôchodcovia, ktorí číta-
jú bez okuliarov. Nie je výnimkou, že ľudia 
po  absolvovaní seminára odložia okuliare 
úplne. Mojou srdcovou záležitosťou je de-
saťročný chlapček s detskou mozgovou obr-
nou, chodiaci ale prakticky nevidiaci. Keď 
prišiel ku mne prvýkrát, mal okuliare kvôli 
astigmatizmu. Písmená na  optotype čítal 
zo vzdialenosti cca 10 cm, rovnako s okuliar-
mi aj bez nich. Po  prvej lekcii dokázal bez 
okuliarov prečítať tri riadky zo vzdialenosti 
cca 80 cm. Odvtedy už okuliare nenosí. Keď 
ma navštívil po  polroku, prečítal 4 riadky 
zo vzdialenosti 120 cm. Aj u môjho synčeka 
pozorujem zlepšenie, hoci je ťažké povedať 
ako vidí. Ľavým okom sleduje hračky, ľudí. 

Dokáže zareagovať na  pohyb aj z  dvoch, 
troch metrov. Keď ho pred 4 rokmi vyšetro-
vali v  celkovej narkóze, nenamerali žiadne 
dioptrie, teraz mu namerali -20 dioptrií, čo 
považujem za  úspech. Pravým očkom už 
začal vnímať svetlo, keď nám život uštedril 
ďalšiu ranu - v decembri 2014 mu diagnos-
tikovali na toto očko šedý zákal, ktorý v jeho 
prípade nie je operovateľný. Napriek tomu 
sa nevzdávame a  stále hľadáme možnosti, 
ako jeho stav zlepšiť.

Vlastné skúsenosti a  tiež pozitívne reakcie 
od  ľudí, ktorí túto metódu vyskúšali, ma 
opäť posunuli o krôčik ďalej. V januári 2014 
som si v  Banskej Bystrici otvorila centrum, 
kde poskytujem služby zrakového vzdeláva-
nia. A aj keď podnikanie nie je jednoduché 
a  v  mojom prípade značne limitované sta-
rostlivosťou o  hendikepovaného synčeka, 
ktorého stav si vyžaduje neustále rehabilitá-
cie a rôzne terapie, verím, že moje poznatky 
a  skúsenosti môžu pomôcť nielen môjmu 
synčekovi ale aj ďalším ľuďom so zrakovými 
problémami. 

Ing. Daniela Maťuchová
Banská Bystrica

www.provitalis.sk
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„Ja som pocítila v živote mnoho bolestí, trpkých klamov,
bola som na kraji zúfalstva - avšak navzdory tomu

som nestratila dôveru a lásku k ľuďom.“
(Božena Němcová)

V  spoločnosti často rezonuje problema-
tika integrácie detí so znevýhodnením. 
Rozhodovanie o  umiestnení telesne, res-
pektíve zdravotne znevýhodneného dieťaťa 
do  školy býva zložité. Nebudeme dieťa de-
honestovať? Neuberieme mu šancu na život 
v  „normálnom“ kolektíve? Na  druhej strane 
sa každý takýto rodič obáva možnej šikany 
svojho potomka. Na  Spojenej škole Mokro-
hájska 3 v Bratislave sú deti vnímané ako pl-
nohodnotné a samostatné osobnosti. 

História školy na  Mokrohájskej siaha až 
do roku 1937. Za takmer 80 rokov existencie 
sa v nej vybudoval tím odborných pedagó-
gov, séria špecializovaných aktivít a  široké 

spektrum možností rozvoja detí. V  jednot-
livých triedach je počet žiakov obmedzený 
(maximálne 8 žiakov na prvom stupni až 12 
žiakov na  strednej škole), čo umožňuje in-
dividuálny prístup. Spojenú školu tvorí ma-
terská škola, základná škola s  prípravným 
ročníkom, ako i obchodná akadémia či gym-
názium. Študent má následne možnosť po-
kračovať i dvojročnou nadstavbou v oblasti 
sociálno-právnej. Aj tento systém dopomá-
ha k vytváraniu priateľskej a rodinnej atmo-
sféry, ktorá na  škole skutočne vládne. Deti 
sú vedené k  samostatnosti aj formou záuj-
mových činností. Rozvíjať sa môžu v umení, 
cudzích jazykoch, športe či informatike. Pra-
videlne sú usporadúvané výlety a exkurzie, 
škola je zapojená do množstva projektov, sa-
mozrejmosťou je doprava nízkopodlažnými 
školskými autobusmi.

Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava 
integruje aj deti bez zdravotného znevýhod-
nenia. V  prípade potreby je možné využiť 
služby logopéda alebo psychológa, ktorí 
sídlia v priamo budove školy. 

Ak vás táto škola zaujala, avšak nežijete 
v Bratislave, pre žiakov strednej školy je k dis-

pozícii bezbariérový internát.

Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava 
poskytuje deťom s postihnutím priestor pre 
sebarealizáciu. Pedagógovia spoločne s od-
bornými asistentmi dokážu deti pripraviť 
na budúcnosť a dopomôcť im k uplatneniu 
a v živote. 

Andrej Lackovič
riaditeľ školy

PRIRodZENÉ ZAčLENENIE dETí So ZdRAVoTNým
ZNEVýHodNENím jE dôLEžITÉ

Adresa: Spojená škola
Mokrohájska 3

844 13 Bratislava 

tel.: 02 / 54 77 18 26, 54 77 18 28 

e-mail: skola@mokrohajska3.sk

www.mokrohajska3.edupage.org
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(Pokračovanie z decembrového čísla)

Liečba cukrovky
Cieľom liečby cukrovky je dlhodobé udrža-
nie normálnej hladiny cukru v krvi, komplex-
ná liečba sprievodných stavov, prevencia 
akútnych a chronických komplikácií a celko-
vé zlepšenie kvality života pacientov. Liečba 
cukrovky musí byť komplexná a  je nielen 
v  rukách lekára, ale aj samotného pacien-
ta.	 Udržanie	 správnej	 hladiny	 cukru	 v  krvi	
možno dosiahnuť jeho kontrolovaným prí-
sunom v strave (tzv. diabetická diéta), správ-
nym spaľovaním krvného cukru (primeraná 
a  pravidelná fyzická námaha). V  mnohých 
prípadoch ochorenia však tieto opatrenia 
nie sú dostačujúce, preto je potrebné pridať 
k tomuto režimu aj medikamentóznu liečbu. 
V liečbe cukrovky sa používajú tabletky (pe-
rorálne antidiabetiká – PAD), alebo sa podá-
va priamo hormón inzulín vo forme podkož-
ných alebo vnútrožilových injekcií.

Inzulín
Inzulín využívame pri liečbe cukrovky 
1. typu, v tehotenstve, u pacientov s cukrov-
kou 2. typu, ktorí z rôznych iných príčin nie 
sú schopní prijímať potravu ústami (napr. 
dočasne po chirurgických zákrokoch na trá-
viacom ústrojenstve), u  pacientov s  cuk-
rovkou 2. typu, u ktorých neboli účinné ani 
maximálne dávky tabletkovej formy liečby. 
Diabetik závislý na inzulíne musí byť pouče-
ný a presne poznať prejavy zníženej i zvýše-
nej hladiny cukru v  krvi. Príliš veľa inzulínu 
a  málo cukru v  potrave spôsobuje pokles 
hladiny cukru v krvi s nebezpečím vzniku ko-
lapsového stavu, ktorý je však u poučeného 
pacienta zriedkavý, pretože sa prejavuje va-
rovnými príznakmi.

Opačný extrém pri nedostatku inzulínu sa 
môže prejaviť diabetickou ketoacidózou so 
zvýšeným močením, pocitom smädu, zrých-
lením dýchania, bolesťou brucha, zvracaním 
a ovocným (acetónovým) zápachom z úst.

Hladina glykémií závisí aj od fyzickej aktivity, 
ktorá zvyšuje účinok inzulínu. Pri strese sa 
hladina glukózy zvyšuje.

Pre kontrolu glykémie sa používajú domáce 
glukometre. Hypoglykémia môže vzniknúť 
pri predávkovaní inzulínu, zmenou druhu 
a  načasovania jedál a  zvýšením telesnej ak-
tivity. Rozmazané videnie, slabosť, potenie, 
trasenie sa a  búšenie srdca môžu byť tiež 
prejavom hypoglykémie. Pre pacienta sú va-
rovnými príznakmi, ktoré môže odstrániť príj-
mom sacharidov a následnou úpravou liečby.

Závrat znamená subjektívny pocit točenia 
okolia určitým smerom alebo pocit neis-
toty v  priestore. Ak sa takýto stav vyskytol 
v súvislosti s poklesom krvného tlaku alebo 
z inej	príčiny,	môže	sa	fixovať	na určitú	situá-
ciu alebo prostredie. Dôležité je preto zbaviť 
sa strachu, lebo pri správnom dávkovaní in-
zulínu, diéte, primeranej fyzickej a  psychic-
kej aktivite by hodnoty glykémie nemali vý-
raznejšie kolísať. V prípade výskytu pocitov 
strachu a stresov sa odporúčajú psychotera-
peutické a relaxačné techniky.

Potrebné je menej, ale častejšie jesť. Časo-
vanie jedla musí byť zladené s  podávaním 
inzulínu. Treba obmedziť spotrebu tukov, 
najmä nasýtených živočíšnych, zvýšiť podiel 
vlákniny (zelenina, obilniny, semená), ktorá 
pomáha stabilizovať hladinu glukózy v krvi. 
Odporúča sa napríklad jablčná vláknina, 
pšeničné klíčky, otruby a ovsené vločky. Ani 
bielkovín by nemalo byť nadmerné množ-
stvo, pretože zaťažujú obličky, spotrebúvajú 
vitamín B6 a zvyšujú potrebu inzulínu.

Dobré je poznať glykemický index potravín 
(relatívny čas za ktorý potravina zvýši hladi-
nu cukru v krvi): glukóza 100 %, biely chlieb 
95 %, varené zemiaky 70 %, ovocie 30 %, sója 
a zelenina 15 % a pod. (link na glykemický in-
dex potravín).

Alkohol znižuje hladinu glukózy v krvi a sťa-
žuje kontrolu liečby, preto je potrebné sa mu 
vyhnúť, podobne ako fajčeniu. Pozor si tre-
ba dávať sa infekčné ochorenia, stresujúce 
podnety, dodržiavať čas jedla s  presnosťou 
na  minúty, rovnako fyzicky zaťažovať orga-
nizmus každý deň primeraným a  pravidel-
ným telesným pohybom.

V súčasnosti sa preferuje liečba výlučne tzv. 
humánnymi typmi inzulínov, ktoré majú 
najmenej vedľajších nežiaducich účinkov. 
Na  farmaceutickom trhu dostupné formy 
inzulínov sa odlišujú podľa rýchlosti nástu-
pu ich účinku, dosiahnutia maximálneho 
liečebného účinku a  dĺžky trvania účinku. 

V  liečbe cukrovky je preto možnosť podá-
vania inzulínu s  rýchlym nástupom účinku, 
krátkodobo účinkujúci inzulín, strednodobo 
účinkujúci inzulín a dlhodobo účinkujúci in-
zulín, prípadne ich kombinácií.

Podľa stupňa metabolickej kompenzácie (dl-
hodobého udržania normálnej hladiny cukru 
v krvi) a celkového stavu pacienta (vek, hmot-
nosť, závažnosť metabolických abnormalít, 
prítomnosť chronických komplikácií) sa pou-
žíva niekoľko spôsobov liečby inzulínom.

Konvenčná inzulínová liečba
Predstavuje jednoduchší spôsob podávania 
inzulínu v jednej alebo dvoch denných dáv-
kach. Tento typ liečby nedokáže plne napo-
dobniť normálny stav. Je vhodný pre diabeti-
kov 2. typu, ktorí majú čiastočne zachované 
vlastné vylučovanie inzulínu.

Intenzifikovaná inzulínová liečba
Spočíva v  podávaní troch alebo viacerých 
denných injekcií inzulínu, alebo v používaní 
inzulínovej pumpy. Používa sa u  pacientov, 
u  ktorých zlyháva konvenčná liečba a  naj-
viac sa približuje fyziologickému stavu. In-
zulínový režim viacerých denných dávok 
pozostáva z krátkodobo účinkujúceho inzu-
línu pred jedlom 3-krát denne a z inzulínu so 
strednodobým účinkom jeden- alebo dva-
krát denne.

mýty o cukrovke
•	 Len tuční ľudia môžu dostať cukrovku.
•	 Cukrovku dostane len ten, kto je veľa 

sladkostí.
•	 Tučnota spôsobuje cukrovku.
Fakt č. 1
Cukrovka (diabetes mellitus) môže postih-
núť kohokoľvek: sociálne silných aj sociál-
ne slabších alebo slabých. Prvotne nie je 
spôsobená tým, že človek konzumuje veľa 
sladkostí alebo je obézny. Hoci prejedanie sa 
zvyšuje hmotnosť a v kombinácii s nedostat-

CuKRoVKA
dIABETES
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„Jediný spôsob, ako si zaistiť príjemný život, je zaistiť príjemný život
ostatným. Jediný spôsob, ako zaistiť ostatným príjemný život,

je správať sa k nim, ako keby sme ich milovali. A jediný spôsob,
ako sa k niekomu správať tak, ako keby sme ich milovali,

je naozaj ich milovať.“ (Jeremy Bentham)

kom pohybu sa výrazne zvyšuje riziko vzniku 
diabetes mellitus 2. typu.

•	 Deti môžu z cukrovky vyrásť.
•	 Cukrovka postihuje len starých ľudí.
Fakt č. 2
Diabetes mellitus 1. typu (v minulosti ozna-
čovaný aj ako inzulín-dependentný diabetes 
mellitus, juvenilný diabetes mellitus alebo 
detská cukrovka) je zvyčajne diagnostiko-
vaný v detstve alebo v mladosti a jeho vznik 
spôsobuje deštrukcia β-buniek Langerhan-
sových ostrovčekov pankreasu, ktoré pro-
dukujú inzulín. Po deštrukcii už nie je mož-
né, aby sa β-bunky obnovili alebo doplnili, 
a preto je diabetes mellitus 1. typu celoživot-
né ochorenie.
Diabetes mellitus 2. typu (v minulosti ozna-
čovaný aj ako non-inzulín-dependentný 
diabetes mellitus alebo starecká cukrovka) 
je netypický pre detský vek alebo mladosť, 
hoci štatistiky a štúdie jednoznačne dokazu-
jú, že aj tu sa číslo v posledných rokoch vý-
razne zvyšuje. Je to tiež celoživotné ochore-
nie, ktoré sa najčastejšie vyskytuje u ľudí nad 
35 rokov. Jeho výskyt najviac stúpa u  ľudí 
v strednom veku.

•	 Cukrovka je nákazlivá choroba.
Fakt č. 3
Obidva typy diabetes mellitus, typ 1 aj typ 
2, sú chronické metabolické choroby a  nie 
sú nákazlivé. Nikto nemôže dostať diabetes 
mellitus preto, že je v  priamom kontakte 
s diabetikmi.

•	 Marihuana, tymian a  petržlen môžu po-
môcť pri znižovaní glykémie.

Fakt č. 4
Faktom je, že marihuana môže nepriamo 
ovplyvniť hladinu glukózy v  krvi. Niektoré 
štúdie tiež dokázali, že vňať petržlenu alebo 
koreniny, ako napr. škorica, muškátový orie-
šok a klinček, môžu zlepšovať využitie glukó-
zy a tým znižovať glykémiu. Samozrejme, že 
tieto efekty sú len veľmi malé, takže marihu-
ana (u nás stále považovaná za nebezpečnú 
drogu), ako aj rôzne byliny a koreniny nie sú 
v  žiadnom prípade odporúčané pre liečbu 
cukrovky, ktorá by nahrádzala zmenu život-
ného štýlu, lieky a inzulín.

•	 Všetci diabetici potrebujú in-
jekcie inzulínu.

Fakt č. 5
To, že bez inzulínu sa nedá 
žiť, by mal dnes vedieť kaž-
dý vzdelaný človek. A  to, 
či diabetici potrebujú ale-
bo nepotrebujú k  svojmu 
životu injekcie 
inzulínu, závisí 
od  mnohých 
faktorov a  naj-
mä od toho, aký 
typ cukrovky 
diabetik vlast-
ne má. Všetci 
diabetici 1. 
typu potrebu-
jú pre svoj život 
každý deň niekoľko injekcií inzulí-
nu. V závislosti od mnohých faktorov a dĺžky 
trvania ochorenia aj diabetici 2. typu neskôr 
potrebujú na  dosiahnutie optimálnej gly-
kémie injekcie inzulínu. Inzulín je hormón 
β-buniek Langerhansových ostrovčekov 
pankreasu, ktorý má jedinečnú schopnosť 
udržať glykémiu v  prijateľných hodnotách 
a tým pádom aj život ľudí, ktorí majú mini-
málnu, alebo už žiadnu vlastnú sekréciu in-
zulínu.

•	 Všetky tablety na  cukrovku sú orálny 
(ústny) inzulín.

Fakt č. 6
Inzulín ešte stále nemôže byť podávaný 
orálne (ústami) vo forme tabliet. Je to totiž 
bielkovina, ktorá je zložená z  51 aminoky-
selín. Keby sme ju podali ústami, tak by ju 
žalúdočný trakt rozložil a  zmetabolizoval 
presne tak, ako rozkladá a metabolizuje iné 
bielkoviny, napr. mlieko. Inzulín by potom 
nemohol byť absorbovaný do krvného obe-
hu a pokračovať vo svojej ceste do hlavného 
miesta svojho pôsobenia, do pečene a sva-
lov. Tablety na cukrovku (perorálne antidia-
betiká) znižujú glykémiu úplne inými me-
chanizmami. Stimulujú vylučovanie inzulínu 
z  pankreasu, potláčajú ukladanie glukózy 
z potravy do pečene, spomaľujú vstrebáva-
nie cukrov z  čreva a  zvyšujú citlivosť orga-
nizmu na vlastný inzulín.

•	 Lieč-
ba cukrovky inzulínom znamená koneč-
né štádium choroby a títo ľudia už nema-
jú šancu žiť.

Fakt č. 7
Liečba cukrovky inzulínom neznamená ko-
nečné štádium choroby! Inzulín je hormón, 
ktorý sa tvorí v  β-bunkách Langerhanso-
vých ostrovčekov pankreasu a  bez ktorého 
sa nedá žiť. Diabetici 1. typu, ktorým pankre-
as neprodukuje žiadny inzulín, žijú iba vďa-
ka inzulínovým injekciám alebo inzulínovej 
pumpe. Diabetici 2. typu by mali ešte pred 
definitívnym	 vyčerpaním	 schopnosti	 pan-
kreasu produkovať inzulín tiež začať liečbu 
injekciami inzulínu, aby sa dosiahla dobrá 
kontrola glykémie a  oddialil sa vznik chro-
nických komplikácií diabetu na očiach, oblič-
kách, nohách, srdci, cievach, atď. Žiaľ, inzulín 
je ešte stále drahý liek a nie všade na svete 
je dostupný pre všetkých diabetikov a v ta-
kom množstve, ako je potrebné. Práve preto 
mnohí lekári nemôžu využívať nové inzulí-
nové režimy tak, ako je to u nás. Ale za všet-
kých okolností si treba uvedomiť, že práve 
injekcie inzulínu a vhodný inzulínový režim 
môžu oddialiť vznik chronických komplikácií 
diabetu všetkých typov.

Autor:
MUDr. Adriana Ilavská, diabetológ
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Vozík nahrádza nohy, nie hlavu...

Ťažko je zistiť kedy sa začal používať invalidný 
vozík a  kto ho vymyslel. Najstaršie záznamy 
o ňom sú údajne na kamennej tabuli v Číne 
zo 6. storočia pred našim letopočtom. Číňania 
používali tento vynález na prevoz ľudí ako aj 
ťažkých vecí. Z  Európy sú záznamy o  vozíku 
z doby nemeckej renesancie.

Invalidný vozík ako „kúpeľné kreslo“ sa da-
tuje okolo roku 1760. Harry Jennings a  jeho 
postihnutý priateľ Herbert Everest, obaja 
mechanickí inžinieri, vymysleli prvý ľahký, 
kovový, skladací invalidný vozík v roku 1933. 
Everest mal úraz chrbtice v bani. Rozpoznali 
komerčný potenciál vynálezu a stali sa prvý-
mi veľkými výrobcami invalidných vozíkov 
s názvom „Everest and Jennings“. Ich podpe-
ra v tvaru X sa používa dodnes, aj keď z iných 
materiálov a  množstvom vylepšení. Toľko 
z histórie vzniku vozíka.

My, čo sme odkázaní na túto pomôcku by sme 
mali byť vďační za  tento vynález, veď nám 
umožňuje pohybovať sa aj napriek tomu, že 
nohy neslúžia. 

Ale ako je to vlastne s  nami, najmä ženami, 
ktoré sme zvyknuté byť aktívne a  všetko 
chceme robiť a  zvládnuť sami a  zrazu vám 
oznámia, že bez vozíka to nepôjde? Spomí-
nam si na moment, keď mi staručký neurológ 
pri vyšetrení ako 22 ročnej povedal, „ slečna, 
vaša choroba je vážna, budete celý život od-
kázaná na vozík“. Nechápala som. Avšak ten 
čas prišiel, pomaly, ale iste. Poznáte niektoré 
tie progresívne ochorenia, ktoré sa do  vás 
vkrádajú ako zlodej, ale už vás neopustia. 
V  hlave máte milión otázok, prečo, prečo 
práve ja, ako sa budú ľudia na mňa pozerať, 
nechcem, nie! Avšak človek sa musí zmieriť 
s mnohými životnými situáciami a začala som 
si uvedomovať, že nie je dobré zamýšľať sa 
nad tým, čo povie okolie, ako budú zvedaví 
a čo si budú myslieť. Dôležitejšie je, aby som 

nezostala zatvorená medzi štyrmi stenami 
len pre moju ješitnosť, a dôležité je čím skôr 
prijať štyri kolieska za svoje a začať ich použí-
vať. Znie to paradoxne, ale mne vozík umož-
nil zlepšiť kvalitu môjho života. Vozík rok 
čakal trpezlivo na mňa v kúte izby, kým sme 
sa skamarátili a kým začal byť každodennou 
súčasťou môjho života. Pohľady ľudí? Ľútosti-
vé, nechápavé i ľahostajné. My ženy na vozíku 
to máme ťažké v  mnohých smeroch. Každá 
vieme svoje a  koľko nás je na  vozíku, toľko 
osobitných problémov máme. Je veľa druhov 
postihnutí, od ochrnutia končatín (kvadruplé-
gia, paraplégia), po sklerózu multiplex, svalo-
vú	 dystrofiu	 či	 iné	 ochorenia	 pohybového	
aparátu, až po postihnutia od narodenia ako 
detská mozgová obrna, rázštep chrbtice atď., 
ktoré nás posadili na vozík. Prijať to pre niko-
ho nebolo, nie je a nikdy nebude ľahké. Život 
na vozíku je aj zložitý, napriek tomu nám táto 
pomôcka umožňuje nielen hýbať sa doma, 
ale umožňuje aj kontakt s  okolitým svetom. 
Pohľady ľudí po čase prestanete vnímať, a ani 
si ich nevšímate. Ľudia sú jednoducho len 
zvedaví, nevedia čo to obnáša. Milé ženy, či sa 
už pohybujete na mechanickom vozíku alebo 
elektrickom vozíku je to jedno! Stále ste to 
stále VY, ŽENY! Nenechajte sa izolovať medzi 
štyri steny len preto, že sa hanbíte ísť s vozí-
kom na ulicu, práve naopak. Nastrojte sa ako 
najlepšie viete, nahoďte úsmev, ktorý vám tak 
pristane a pri každej možnej príležitosti choď-
te von medzi ľudí. Začnú vás potom vnímať 
ako normálnu súčasť a  nakoniec vám bude 
v duchu aj trochu divné, že vás nikto neľutuje, 
nehádže na vás súcitné pohľady, ale berú vás 
rovnocenne. Vašou zásluhou, verte mi. Žite 
svoj život naplno, tak ako sa dá, aj keď na vo-
zíku, aj keď s pomocou iných ľudí. Kým viete 
organizovať svoj život, nenechajte ho plynúť 
len tak bez zmyslu. 

Vozíka sa nebojte, sú to vaše bezpečné nohy, 
čím skôr na to prídete a stotožníte sa s  tým, 
tým skôr začnete vnímať život aj z inej strán-
ky. Poznám mnoho žien i  mužov, ktorí dlho 

odmietali sadnúť na  vozík a  radšej sedeli 
doma celý rok na stoličke v kuchyni. Nechceli 
sa s  tým zmieriť, vadili im pohľady ľudí, brá-
nili im v tom rôzne bariéry. Všetko sa však dá 
zvládnuť. Pohybovať sa na mechanickom ale-
bo elektrickom vozíku neznamená, že sa do-
staneme všade kde by sme chceli, ale dosta-
neme sa tam kam potrebujeme. Viem, že je 
iné o tom písať a iné to zažívať. Viem, že ženy 
na vozíku by na Slovensku mali mať svoje za-
stúpenie v rôznych inštitúciách, aby sa začalo 
otvorene rozprávať o  ich problémoch a  rie-
šeniach, no pretečie ešte veľa vody Dunajom 
kým sa toto stane realitou. Treba však, aby ste 
aj vy preto spravili prvý krok, krok s vozíkom. 
Vozík nám nahrádza nohy, ale nie hlavu!

Mali by sme byť vlastne radi, že niekto takú 
pomôcku akou je vozík skonštruoval. Dáva 
nám možnosť byť nezávislejšími, samostatný-
mi a je len na nás, ako rýchle sa zžijeme s mož-
nosťou byť aj na vozíku IN .

Ľudmila Gričová

Dnes sme sa rozhodli ísť k starkým.... a bar-
ly zostali doma. Nuž, aj to sa mi veru stáva. 
Tuším, som ich nechala opreté o múrik, kým 
som si sadala do auta. Mala som šťastie, lebo 
som sa mala koho chytiť, kto so mnou po-
maličky cupkal dole dvorom... ale keby som 
sa nemala? Čo by bolo, keby barle, alebo iné 
pomôcky jednoducho neboli? Pre mňa úpl-
ná katastrofa. Nechodila by som do  školy, 
do práce, za kamarátkami, do kina. Sedela by 
som celé dni doma a vykúkala von cez okno 
a snívala, čo všetko by som rada vonku robi-
la? Áno, som odkázaná na pomoc od iných, 
ako každý kto má jednu alebo dve barly, ale 

bez nich by to bolo oveľa, oveľa horšie. Nie 
len pre mňa, ale aj pre moju rodinu, partne-
ra. Ktovie, či by som vôbec nejakého mala, 
keby som sedela doma pred telkou a chrú-
mala oriešky ako Marfuša z rozprávky. 

Preto cítim neuveriteľnú vďaku k  všetkým 
ľuďom, ktorí sa venovali a venujú tomu, aby 
našli spôsob, ako hendikepovaním uľahčiť 
život, zjednodušiť presun, každodenné čin-
nosti. Dať im maximálny pocit slobody, aký 
je len možný vzhľadom na diagnózu. Viem, 
sú aj takí, čo žijú inak. Sedia doma a myslia 
si, že sa im práve zrútil život, nevidia zmy-
sel v  hľadaní spôsobov, ako sa znova vrátiť 
do zabehnutých koľají. 

Viete je úplne iné, keď sa niekto s hendike-

pom narodí, tak to proste berie tak, ako to 
je. Vlastne iný život ani nepozná. No snaží 
sa nájsť spôsob, ako fungovať. Samozrejme 
tiež prídu otázky, aj smútok a  nikdy sa ne-
vzdá nádeje, že sa to zlepší, či zmení. To by 
som asi klamala. Ale za horšie považujem to, 
keď má človek rodinu, skvelú prácu, priate-
ľov a nemá si kedy ani vyložiť nohy na stôl, 
vydýchnuť a  potom to príde...V sekunde sa 
všetko zmení. Ale úplne. V  tom prípade je 
to ťažšie. Napriek tomu verím, že veľa z tých 
ľudí znova naskočilo, či naskočí do zabehnu-
tého vlaku, aj keď s pomocou všetkých ľudí 
naokolo a  so všetkými možnosťami, ktoré 
majú k dispozícii. Prajem veľa sily a odvahy, 
či motivácie nikdy to nevzdať.

Monika Jalakšová

my, žENy NA VoZíKu

CíTIm VďAKu
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Nie je mama ako mama. Materstvo niekto-
rých žien je vystavené skúškam, pri ktorých 
si často siahnu až za  hranice vlastných síl. 
Len mamy inak obdarovaných detí vedia, 
aký dlhý vie byť deň, aká tmavá je skutočne 
noc, aký veľký môže byť strach a bezradnosť, 
aká obrovská je sila, keď ju najmenej človek 
čaká, ale potrebuje...

Vnášajú obetavú lásku, úsmev, liečivý dotyk 
tam, kde je slabosti a bolesti dosť. Trpezlivo 
čakajú na  zázrak, vidia výnimočnosť v  oby-
čajnosti bytia. Pretvárajú domovy na  bez-
pečné miesta na pofúkanie rán osudu. S lás-
kou sladia dni a milujú bez podmienok. 

Aj všedné dni sú pre ne sviatkom...

Aký je pozemský kríž, ktorý nesú statočne 
spolu so svojimi deťmi, aké obmedzenia 
hendikep priniesol do ich rodín, čo vzal, ne-
doprial a čo naopak priniesol?

Požiadala som mamičky, aby doplnili vetu:

„Ak by som nemala zdravotne znevýhodne-
né dieťa - nevedela by som, nepoznala by 
som, nerobila by som...“ Odpovede sú ok-
nom do reality krehkého šťastia ich sveta.

Katka Pavlovčáková, Sobrance
Syn Michal, 5 rokov / Autizmus, hyperkineticka 
porucha, oneskorený vývoj reči, ľahké mentál-
ne postihnutie, obstipatio(gastro), metatarsus 
varus, iná vrodená varézna deformita nohy, 
plochá noha.

Miško sa nevie zaradiť medzi zdravé deti. Ak 
zistia, že je iný, začnú sa mu smiať, alebo mu 
nerozumejú. Veľakrát sa mi stáva, že Miškove 
slová musím tlmočiť, prekladať, aby iní poro-
zumeli. Môjho Miška by som nedala za  nič. 
Bojovala som za neho, keď bol ešte v brušku. 
Tlačili na mňa, aby som išla na potrat. Ja som 
to nespravila. Láska k  môjmu dieťaťu mi to 
nedovolila, aj keď som ešte nevedela, čo ma 
čaká. Miško ma stále niečím prekvapí - naučí 
sa sám od seba, aj keď ja som ho to učila cca 
2 roky (bicyklovať s pomocnými kolieskami), 
odvykol si od plienky. Tlačiť na neho sa neo-
platí, potrebuje svoj čas.

Ak by som nemala inak obdarené dieťa, ne-
mala by som lásku, smiech a zážitky.

Nevedela by som si už predstaviť svoj život 
bez neho. Je to taký môj pohon, aby som 
bojovala aj naďalej. Ak by som nemala po-
stihnuté dieťa, nepoznala by inakosť sveta 
zdravotne znevýhodnených a  nespoznala 
by som ani pár skvelých ľudí z komunity inak 
obdarených. Nebola by som človekom ta-
kým, akým som dnes.

Daniela Homolová, Banská Bystrica 
Syn Alexander, 13 rokov / Nešpecifikovaná po-
rucha autistického spektra – detský autizmus.

Saško potrebuje poriadok a  režim. To je to 
hlavné, na čom dnes máme postavený zák-
lad každodenného fungovania. Pravidelnosť 
a systém nám pomáha aj pri výchove dcéry 
Kristínky.

Jasné pravidlá – čo sa smie, nesmie a hlavne 
kedy a v akom čase.

Pre autistu je to veľmi dôležité, pre nás nie-
kedy obmedzujúce, ale dá sa s tým fungovať. 
Naučilo nás to pochopeniu, aké hodnoty sú 
v  živote dôležité. Sme vystavení veľkým 
skúškam tolerancie. Táto cesta má svoje 
úskalia ale zároveň aj svoje krásne chvíle. 
Napríklad, keď mi syn po  12. rokoch pove-
dal prvýkrát na Vianoce: „Maminka, mám ťa 
rád”. Odvtedy to opakuje pravidelne a je to 
pre mňa dávka povzbudenia, ktorá ma drží 
„nad vodou”. Naučili sme sa so Saškom inak 
hrať, inak tešiť, dovoliť aj to, čo by sme inak 
nedovolili. Posúvame hranice sebe aj jemu. 
Dokážeme aj nemožné. Napríklad náš pobyt 
pri	delfínoch	na Ukrajine	bol	nezabudnuteľ-
ným zážitkom, tam by sme sa nikdy nedosta-
li. 

Ja ako matka som sa zlepšila v komunikácii 
s ľuďmi, osloviť ich pre dobrú vec, byť otvo-
rená, nebáť sa v živote vysloviť to, čo chceme 
potrebujeme	a to	čo	je	podľa	nás	správne.	Už	
dokážem otvorene hovoriť o  synovi a  jeho 
autizme, čo to je a ako sa s tým žije.

Naučila som sa tešiť z  maličkostí, keď sa 
naje, keď povie nové slovo, keď dokáže vyjsť 
na  kopec, keď sa spustí na  tobogáne, keď 
vydrží v jaskyni, keď vydrží v reštaurácii. Na-
učila som sa cestovať a rada ísť do nepozna-
ného a spoznávať nových ľudí, predtým som 
nechcela ísť za hranice všedného dňa. Dnes 
žijem naplno - pracujem, vychovávam deti, 
športujem, chodíme na turistiku. Stretávame 
sa s  mnohými ľuďmi, navštevujeme miesta, 
kam by som s deťmi predtým nešla zo stra-
chu, že sa im niečo stane, že je to ďaleko, že 
je to drahé. Vyskúšali sme rôzne techniky, 
metódy vzdelávania, chceme pokračovať 
a neprestávať. My sa nevzdáme.

Alena Bahúlová, Repište 
Syn Miloš, 22 rokov / Aspergerov syndróm - 
diagnostikovaný vysokofunkčný autizmus.

Miloš má obmedzenia pohybové, nedokáže 
fungovať samostatne. Má strach z  nezná-
meho prostredia, sám nechodí von, strach 
z cestovania, nemá žiadnych kamarátov. Ži-
vot v  našej rodine to ovplyvnilo úplne. Kto 
neprežil, neuverí. Hlavne pohľad na problé-

mojE dIEťA mA NAučILo...
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my a starosti iných. Kladným vplyvom je iste, 
že takýto rodič sa naučí obrovskej trpezli-
vosti, nerieši banality. Zvykne si na presnosť, 
ohľaduplnosť, toleranciu, málo sa spolieha 
na pomoc iných.

Ak by som nemala inak obdarované dieťa, 
nepoznala by som skutočné ťažkosti, ktoré 
život prináša takto skúšaným rodičom.

Ivana Gašparová, Banská Bystrica
Syn Patrik, 11 rokov/ Autizmus

S Paťkom sme sa naučili vážiť si aj maličkosti. 
Ako rodinu nás to posilnilo. Život s ním nám 
dal iný pohľad na  svet. Jeho výchova bola 
ťažká skúška celej rodiny a  aj jeho prijatie, 
takého aký je. 

Ak by som nemala inak obdarené dieťa, ne-
poznala som radosť, ktorú sme mali z  jeho 
slova mama, ktoré sa naučil povedať omno-
ho neskôr ako jeho rovesníci.

Mária Helexová, Jakub
Syn Martin, 12 rokov.

Martin má autizmus, nemu pridruženú DMO 
a ďalšie diagnózy, ktoré sťažujú prácu s jeho 
iným spracovávaním informácií.

Mať iné dieťa vás naučí veľa nového. Začnete 
si všímať to, čo iným uniká. Vzácne je zrazu 
to, čo ste niekedy za vzácnosť nepovažova-
li. Mňa osobne vycepoval hendikep Maťka 
k  výkonom, o  ktorých som si myslela, že 
nikdy nebudem schopná. Vďaka mnohým 
diagnózam a  jeho predčasnému narodeniu 
mi bolo umožnené vidieť veci, osudy a precí-
tenia postihnutí, o ktorých ľudia ani netušia, 
že sú blízko nich. Prežitie všetkého psychic-
kého i fyzického utrpenia ma posilnilo a dalo 
zmysel životu. 

Prekročila som vlastný tieň a dnes sa venu-
jem problematike, ktorú vďaka synovi vní-
mam úplne z iných uhlov, ako mnoho iných 
ľudí. Denne cez deti a  ľudí s  autizmom ob-
javujem novú dimenziu sveta. Realizujem 
v manažovaní aktivít pre o.z. SPOSA BB.

Miriam Korineková, Sliač
Syn Marko, 6 rokov / Detský autizmus na pod-
klade organického poškodenia centrálnej ner-
vovej sústavy. Prvé 3 roky života mal zavedenú 
tracheostomickú kanylu na  dýchanie a  bola 
mu diagnostikovaná DMO hypotonického 
typu.

Za  skoro 6 rokov som pomaly prešla skoro 
všetkými oblasťami medicíny a naučila som 
sa veľa z  oblasti tracheostómie, neurológie 
a autizmu. Keďže žiadny lekár ma neobozná-
mil ani len so základnými informáciami, mu-
sela som si všetko zistiť a naštudovať sama. 

Keby som nemala dieťa so zdravotným zne-
výhodnením, nikdy by som nevedela, ako 
je ťažko žiť rodinám s  chorým dieťaťom. 
Nedostanú adekvátnu pomoc od  štátu, ak 

o to nebudú bojovať sami. Neverila by som, 
keby som to nezažila ,v akom žalostnom sta-
ve je naše zdravotníctvo. Pre zdravie svojho 
dieťaťa sme museli platiť za  všetko, čo mu 
pomáhalo. Dovolím si tvrdiť, že narkoman, 
gambler, alkoholik dostane lepšie možnosti 
na liečbu ako dieťa, ktoré si svoj problém ne-
zapríčinilo samé, ani chybou rodičov. Keďže 
zdravotný problém s  poškodením trachey 
bolo potrebné riešiť operačne a  tu na  Slo-
vensku to nikto u dieťaťa neoperoval, našla 
som nemocnicu v  Londýne, kde ho úspeš-
ne odoperovali. Celý proces vybavovania 
sme si ako rodina museli riešiť sami, zdra-
votná poisťovňa preplatila zákrok, letenky, 
ubytovanie sme si hradili sami. Vďaka nám 
bolo po  nás na  tom istom pracovisku ope-
rované ďalšie dieťa zo Slovenska. Som rada, 
že som mohla pomôcť iným a  ukázať iným 
rodičom často v  beznádejnej situácii, že je 
aj možnosť liečby v zahraničí, o ktorej leká-
ri pacientovi často ani nepovedia. Keď sme 
vyriešili jeden zdravotný problém prišla pre 
nás ďalšia výzva v diagnóze autizmus. Nikdy 
by som nevedela, ako a o čo všetko musia ro-
dičia týchto detí bojovať, problém začína už 
umiestnením dieťaťa do MŠ. 

Vďaka autizmu môjho syna som sa dostala 
k výrobe didaktických pomôcok, ktorými si 
lepšie rozvíja svoju jemnú motoriku, učí sa 
nové veci a  ja sa zdokonaľujem v  zručnosti 
porozumenia a pochopenia.

Iveta Burianeková, Čierny Balog
Dcérka Katka, 15 rokov, DMO, spastická kvad-
ruparéza, epilepsia, tracheostomia, PEG.

Keď sa ma pred 15 rokmi opýtal lekár či nech-
cem dať Katku do ústavu, ostala som v šoku. 
Prečo by som ju mala dať do ústavu? Veď je 
to moje dieťa. A nebanujem. Rozhodla som 
sa správne. Moja Katka aj keď má veľmi ťažké 
diagnózy, aj keď mi nikdy nepovie „Mama“, 
neochutná koláč, nepríde ku mne s vysved-
čením,... aj tak je to môj poklad, za ktorý som 
vďačná pánu Bohu. Moja Katka ma naučila 
trpezlivosti, pokore, a  vďačnosti za  všetko 
čo mám. Som hrdá, že aj napriek náročným 
obdobiam, ktoré sme spolu prežili, sme to 
zvládli spolu aj s manželom. Ťažký zdravotný 
stav našej dcéry nás spojil, posilnil rodinné 
puto. 

Vďaka Katke som spoznala veľa úžasných 
ľudí. Robím prácu, ktorá ma baví. Bez Katky 
by sme nemali tento náš časopis.

Rodičia handicapovaných detí, zaslúžite si 
rešpekt, uznanie, viac pomoci a podpory zo 
strany zdravých. Verím, že postupne a spo-
ločne sa nám podarí vytvárať stále viac príle-
žitostí, aby ste mohli svetu mohli ukázať vý-
nimočnosť vašich detí a ten ich v ich inakosti 
prijal tak, ako si zaslúžia.

Text: Silvia Žabková
Foto: Archív rodinné albumy respondentiek
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Častokrát sa osud s nami zahráva a keď prí-
de situácia, že sa v sekunde zmení život ce-
lej rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte 
narýchlo začať fungovať. Príbuzní musia pre-
mýšľať, čo všetko treba vybaviť, kde na aký 
úrad ísť žiadať o príspevky. 

Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobilný, 
prepúšťajú z nemocnice domov, mali by jeho 
zástupcu poučiť o starostlivosti o takého pa-
cienta a čo všetko potrebuje, aby kvalita jeho 
života bola na dôstojnej úrovni.

Najvhodnejší spôsob, ktorý však u nás nefun-
guje, je ten, aby takýto pacient už mal všetko 
pripravené skôr, ako ho prepustia domov.

Imobilný pacient potrebuje:
•	 polohovaciu posteľ s antidekubitným mat-

racom,
•	 mechanický alebo elektrický vozík s vhod-

nou podložkou,
•	 zdvihák,
•	 odsávačku, ak je potrebná,
•	 pomôcky na inkontinenciu,
•	 ďalšie pomôcky podľa potrieb.

Niektoré pomôcky sa musia vybaviť cez prís-
lušnú zdravotnú poisťovňu a to tak, že je po-
trebné navštíviť rehabilitačného lekára, ktorý 
má právomoc predpisovať pomôcky. Poloho-
vacie postele sú plne alebo čiastočne hrade-
né, podobne aj množstvo iných pomôcok je 
hradených cez verejné zdravotné poistenie. Je 
však veľmi potrebné vedieť, aký vozík je vhod-
ný, aby sa nestalo, že lekár vypíše na poukaz 
nevhodný vozík, ktorý je problém vrátiť.

Potom je potrebné poukazy zaniesť do  zdra-
votnej poisťovne, kde ich podpíše revízny lekár. 

Poukaz by mal revízny lekár podpísať na poč-
kanie alebo čo najrýchlejšie a vy by ste mali 
právo ísť s  poukazmi do  výdajne zdravot-
ných pomôcok, ktorú ste si vybrali alebo kde 
ste si pomôcky vybrali vopred. Pomôcky, ak 
ich na  sklade majú, vydajú hneď alebo ich 

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až 
týždňov.

Ak je diagnóza nezvratná a trvalá a rodinný 
príslušník bude dlhodobo postihnutý, ďalšia 
cesta by mala viesť na príslušný úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, kde je potrebné vy-
žiadať tlačivá na žiadosti:
•	 žiadosť o  preukaz osoby s  ťažkým zdra-

votným postihnutím
•	 žiadosť o peňažné príspevky na kompen-

záciu ŤZP
Priložené sú k  tomu aj ďalšie tlačivá, ktoré 
treba vyplniť.

Peňažné príspevky na kompenzáciu, kto-
ré úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 
c) peňažný príspevok na  výcvik používania 
pomôcky, 
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
f) peňažný príspevok na  kúpu zdvíhacieho 
zariadenia, 
g) peňažný príspevok na  kúpu osobného 
motorového vozidla, 
h) peňažný príspevok na  úpravu osobného 
motorového vozidla, 
i) peňažný príspevok na prepravu, 
j) peňažný príspevok na úpravu bytu, 
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu, 
l) peňažný príspevok na úpravu garáže, 
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvý-
šených výdavkov, 
•	 na diétne stravovanie,
•	 výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotre-

bovaním šatstva, bielizne a  obuvi a  byto-
vého zariadenia,

•	 so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla,

•	 so starostlivosťou o psa so špeciálnym vý-
cvikom, ak je odkázaná na pomôcku, kto-

rou je pes so špeciálnym výcvikom.

Žiadosť musí obsahovať meno a  priezvisko 
osoby, ktorá žiada o  priznanie peňažného 
príspevku na  kompenzáciu, o  preukaz ŤZP 
alebo o  parkovací preukaz, dátum jej na-
rodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu, doklad o tom, že ide 
o účastníka právnych vzťahov. 

Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky 
nález, nie starší ako šesť mesiacov. Žiadosť 
o  priznanie peňažného príspevku na  kom-
penzáciu musí obsahovať aj potvrdenie 
o  jej príjme za  predchádzajúci kalendárny 
rok pred podaním žiadosti a  vyhlásenie 
o  majetku osoby s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím. Žiadosť o  priznanie peňažného 
príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj 
potvrdenie o  príjme osoby zo zamestnania 
za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná 
žiadosť. Na výzvu príslušného orgánu je oso-
ba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú 
podkladom na rozhodnutie.

V  žiadosti sa uvedie druh peňažného prí-
spevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odô-
vodnenie žiadosti.

Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňaž-
ného príspevku na kompenzáciu predkladá 
aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy 
sa spoločne posudzujú s jej príjmom.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom prí-
spevku na  kompenzáciu je komplexný po-
sudok. Posudzovanie môže trvať 60 - 90 dní, 
následne sa vydá aj rozhodnutie, v ktorom je 
uvedené, či sa príspevky priznávajú alebo nie.

Avšak skôr než podávate žiadosť o  peňažné 
príspevky, je potrebné zhodnotiť celkovú si-
tuáciu, kto sa o postihnutú osobu bude starať, 
či rodina alebo osobní asistenti, aké pomôcky 
ešte potrebuje, či sú potrebné aj úpravy bytu, 
domu garáže na bezbariérové, atď. a násled-
ne o potrebné príspevky požiadať.

PARKoVACí PREuKAZ
Ak bude v  posudku uvedené, že osoba 
s  ŤZP je odkázaná na  individuálnu prepra-
vu, môže požiadať aj o  parkovací preukaz 
do  auta. Potrebuje vyplniť zvlášť žiadosť 
o  vydanie parkovacieho preukazu, priložiť 
lekársky nález a  fotku. Potom už len čakať 
na schválenie.

Keď dostane preukaz, treba ho umiestniť 
v prednej časti auta tak, aby bola jeho pred-
ná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neob-
medzený čas.

Vodič takto označeného auta môže stáť 
na mieste vyhradenom pre invalidné osoby 
a  nemusí dodržiavať zákaz státia na  nevy-
hnutný čas. Ak je to nevyhnutné, môže vodič 
takého auta vchádzať aj tam, kde je doprav-

nou značkou vjazd povolený len vymedze-
nému okruhu vozidiel a do pešej zóny.

Všetci tí, ktorí sú držiteľmi parkovacieho 
preukazu a prepravujú sa diaľnicami, musia 
žiadať národnú diaľničnú spoločnosť o oslo-
bodenie od úhrady diaľničnej známky. 

Žiadatelia musia vyplniť žiadosť a doložiť: 
•	 kópiu rozhodnutia o vyhotovenie parko-

vacieho preukazu,
•	 kópiu parkovacieho preukazu,
•	 kópiu technického preukazu vozidla, prí-

padne vozidiel.

Predložené údaje sa registrujú u  správcu 
úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním 
poverenej osoby a  žiadateľ o  oslobodenie 
od úhrady diaľničnej známky dostane po re-
gistrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude 

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľnič-
nej známky zasielajte poštou na  adresu 
NDS, príp. osobne doručte na adresu:
národná diaľničná spoločnosť, a. s., 
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava.

Poradenstvo v  tejto oblasti poskytuje aj 
Centrum samostatného života, kontakt 
a potrebné informácie nájdete na
www.csz.sk

Prajeme vám veľa síl a  trpezlivosti pri sta-
rostlivosti o člena rodiny, ktorý je Inak ob-
darený. 

Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa 
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi 
pomôžu a poradia.

máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 



Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane 
na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne 
ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Nevedia sa vysporiadať s myš-
lienkou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú: 

Prečo sa to stalo? Prečo práve nám? ...

Je to náročné na  psychiku a  keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť 
byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia na čo majú nárok, čo všetko 
podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom: 

„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK OBDARENÉHO ČLENA 
RODINY SA DÁ.“ 

Hlavným cieľom a  zameraním združenia je združovať postihnuté 
osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti 
s  postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach živo-
ta, podporiť integráciu postihnutých osôb do  spoločnosti, pomôcť 
im pri zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, 
podporiť ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého dru-
hu, pomôcť postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.

Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude za-
meriavať najmä na:
•	 pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb 

bez rozdielu na vek, postihnutie a pod.,
•	 motiváciu postihnutých osôb,
•	 informovanie, pomáhanie, motivovanie a  robenie radosti postih-

nutým osobám,
•	 podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých 

schopností,
•	 zlepšenie kvality života postihnutých osôb a skvalitnenie ich do-

máceho prostredia, 
•	 zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných 

technických pomôcok, zdvíhacích zariadení a iných zariadení a po-
moc pri manipulácii s týmito technickými zariadeniami,

•	 riešenie technických parametrov domácností s postihnutými oso-
bami,

•	 podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postih-
nuté osoby,

•	 zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich 
zákonných nárokov,

•	 podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez 
bariér,

•	 podporu a  organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a  športových 
aktivít pre postihnuté osoby,

•	 podporu v poradenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej a technic-
kej oblasti života postihnutých osôb,

•	 podporu a sprostredkovanie informácií v sociálnych, zdravotných 
otázkach a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postih-
nutia danej osoby,

•	 prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít 
a spájanie postihnutých osôb za účelom skvalitnenia ich života, 

•	 tvorba, tlač a distribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
•	 odborné poradenstvo, spolupráca s odborníkmi a výrobcami tech-

nických zariadení,
•	 organizovanie zbierok pre finančné a materiálne zabezpečenie re-

alizovaných projektov,
•	 tvorba a poskytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
•	 hmotná (finančná) a morálna pomoc osobám s telesným postihnu-

tím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov na zakúpe-
nie technických pomôcok,

•	 navštevovanie domácností,
•	 zapojenie postihnutých osôb do aktívneho celospoločenského ži-

vota,
•	 usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kur-

zov a  prednášok zameraných na  realizovanie účelu občianskeho 
združenia,

•	 organizovanie workshopov, konferencií, školení a seminárov,
•	 iné projekty a aktivity.

Za účelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie s  jednotliv-
cami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej 
a verejnej správy a môže byť členom iných organizácií doma aj v za-
hraničí.
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Občianske združenie

INAK OBDARENí
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Materská škola
Základná škola

Gymnázium - 4-ročné štúdium s maturitnou skúškou
Obchodná akadémia - 4-ročné štúdium s maturitnou skúškou

Obchodná akadémia - 2-ročné štúdium so záverečnou škúškou
Obchodná akadémia - 2-ročné pomaturitné štúdium „sociálno-právna činnosť“

skola@mokrohajska3.sk
tel.: +421 (2) 54 77 188 26
www.mokrohajska3.edupage.org

Kto sa u nás môže vzdelávať:

Naše benefity:
•	Možnosť	zabezpečenia	bezbariérového	
ubytovania	na	internáte	pre	žiakov	SŠ
•	Pravidelná	doprava	nízkopodlažnými	
školskými	autobusmi
•	Znížený	počet	detí	a	žiakov	v	triedach
•	Individuálny	prístup	k	deťom	a	žiakom
•	Tím	špeciálnych	pedagógov	a	asistentov	učiteľa
•	Bezbariérová	architektúra	budovy
•		Prípravný	ročník	ZŠ

•	Kvalitná	ponuka	záujmového	vzdelávania
•	Medzinárodné	projekty
•	Lyžiarske	kurzy	a	rekondičné	pobyty
•	Zahraničné	a	tuzemské	výlety	a	exkurzie
•	Interaktívne	vzdelávanie,	e-learning
•	Športový	klub	ALTIUS	Bratislava
•	Školský	psychológ,	logopéd,	výchovný	poradca
•	Školský	klub	detí

•	zdravotne	znevýhodnené	deti	a	žiaci	(s	intelektom	v	norme)
•	zdravé	deti	a	žiaci

deň otvorených dverí

12.2.2016

11.3.2016
9,00 - 13,30 hod.
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Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707

Navštívte náš nový info portál
                      www.inakobdareni.sk

 Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový schodolez
 ü možná nosnosť až 150 kg 
 ü zariadenie novej generácie
 ü na jedno nabitie až 40 poschodí
 ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
 ü aj pre elektrické vozíky

 Schodolez Yack - kolieskový 
 ü preprava na sedátku schodolezu - bez vozíka
 ü sprevádzajúca obsluha je potrebná 
 ü najnovšia rada schodolezov na Slovensku  
 ü má viacero variácií (aj pre vozíky)

schodolezy

Schodolez YackSherpa N909 pre elektrický vozík

Schodolez Sherpa N902

Nosnosť až do

150 kg

Vhodný aj pre
elektrické vozíky
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Členstvom v Klube SPIG získavate mnohé výhody:
 šekovú knižku (výhody, zľavy, benefity)
 pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia
 pomoc s vybavením štátneho príspevku
 bonusy a benefity pri kúpe pomôcok a zariadení
  bezplatný mesačník Inak obdarení
  bezplatné členstvo v občianskom združení 

Inak obdarení
  účasť na zlosovaniach a mnoho iných výhod

ü Vyriešime za Vás úhradu doplatku na zdvíhacie zariadenia.

ü Získate zvýhodnenia a benefity na nákup zariadení spoločnosti SPIG.

ü Poskytujeme Vám poradenstvo a pomoc pri vybavení príspevku 
na zdvíhacie zariadenie.

ü Získavate 10% zľavy na nákup našich produktov od firmy KSP ITALIA 
(zdviháky, skútre, postele...)

ü Získavate výhody pri odbere vozíkov a pomôcok od firmy REVO-MAT 
s.r.o.

ü Máte bezplatný vstup na 12 benefičných podujatí po celom Slovensku.

ü Máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní o hodnotné ceny!

ü Ďalšie výhody nájdene na našich stránkach 
www.spig.sk a www.inakobdareni.sk

Šeková knižka Klubu SPIG

Náš časopis INAK OBDARENÍ je bezplatný. Môžete si ho dať poslať aj poštou, dajte 
nám vedieť na našej bezplatnej telefonickej linke SPIG s.r.o. 0800 105 707, alebo si 
ho pozrieť na www.spig.sk, prípadne si ho môžete dať posielať mailom.
Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, do lekární, na zdravotné 
strediská či úrady. Tiež ich posielame rôznym združeniam.
Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné 
predmety. Myslíme si, že nielen chlebom je človek živý a chceli by sme sa 
prezentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len niečo predať, my 
chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. A aspoň informovaním, 
AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty a možnosti k lepšiemu zvládnutiu denného 
žitia sa o to snažíme.
Opakujeme zoznamy príspevkov a nadácií. Aktuálne pridávame informácie, ako sa lepšie 
zorientovať a pomôcť si. 

Mesačník INAK OBDARENÍ

Využívajte výhody

Klubu SPIG
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Hlavným cieľom a zameraním združenia je združovať postihnuté 
osoby a ich blízke osoby, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti 
s postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života, 
podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť im pri 
zdolávaní každodenných bariér a spoločenských predsudkov, podporiť 
ich vedomostný rast a prekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť 
postihnutým osobám isť hore a žiť bez bariér.
Keď ochorie člen rodiny na zákernú chorobu, alebo po úraze ostane 
na vozíčku, ale aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej správe rôzne 
ťažké diagnózy, pre rodinu je to šok. Je to náročné na psychiku a keď si 
pomyslíme, že musia ešte riešiť byrokratickú odyseu s úradmi, nevedia 
na čo majú nárok, čo všetko podľa zákona môžu dostať z UPSVaR, tak 
sme tu práve pre nich. Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s heslom: 
„AKO SA DÁ.“

Občianske združenie INAK OBDARENÍ

Informačný portál INAK OBDARENÍ         www.inakobdareni.sk

Medzi naše bonusy patria...
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Využite naše

 zameranie u Vás doma

 odskúšanie schodolezov a zdvihákov

 vyhotovenie projektu na mieru pre Vás

 vyhotovenie cenovej ponuky na viaceré možné varianty

 aj atypy (vlastní konštruktéri, výroba) dokážeme pre Vás vyrobiť zdvíhacie zariadenia 
na mieru aj tam, kde to iní nevedia

 individuálny ústretový prístup ku každému riešeniu 

 pomoc s vybavením štátneho príspevku na všetky naše zariadenia

 získajte zariadenia zadarmo s využitím Šekovej knižky Klubu SPIG a OZ Inak obdarení

 ďalšie benefity a bonusy (vozík, rampy, zlosovania a mnoho ďalších...)

Hnevajú Vás Vaše schody?
Problém ako do vane?

Vyplnený kontaktný formulár pošlite poštou alebo e-mailom na spig@spig.sk,
alebo údaje nahláste na našej bezplatnej linke 0800 105 707

Meno a priezvisko:  .......................................................................................................................................................  Tel. číslo: ............................................................................

Adresa:  .................................................................................................................................................................................  E-mail: ................................................................................

Mám záujem o: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis: ..................................................................................................................................................................................  Dátum:  ..............................................................................

BEZPLATNÉ SLUžBY

Zlosovací lístok

VEľKÉ ZLOSOVANIE
záujemcov o naše bezplatné služby

termín zlosovania: 31. 3. 2016
zaslaním zlosovacieho lístka budete zaradení do ZLOSOVANIA o LCD TV, notebook, 3x mobilý telefón

OV
ER

ENÁ KVALITA

rokov na slovenskom tr
hu
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Pobočky

Západné SlovenSko	 východné SlovenSko
N.	Teslu	28,	92101	Piešťany	 Masarykova	20,	08001	Prešov
e-mail:	revomat.zdravpom@gmail.com	 e-mail:	revomat.dvs@gmail.com
tel.:	032	/	776	2949,	0918	592	406	 tel.:	0907	508	674

výrobcovia

 bezplatné odskúšanie u Vás doma

 pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami

 plne hradené zdravotnícke pomôcky 
bez doplatku poistenca

www.revomat.wordpress.com

dovoz,
Predaj a servis
zdravotníckych Pomôcok



Naša spoločnosť SPIG s.r.o.

podporila tento projekt

Autor	fotiek:	Martin	Trenkler
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POMOC PRE INAK ObDARENÝCH ¨

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krí-
zových	 situáciách	 a  potrebujeme	 pomoc	 pri	 získaní	 finančných	
prostriedkov na  doplatenie kompenzačných pomôcok alebo sa 
ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých na-
dácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej 
žiadosti pomôcť.

RADY PRI OSLOVOVAnÍ nADÁCII:
nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou for-
mou - žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém a struč-
ne žiadosť odôvodnite.

Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie: 
•	 správu	lekára	o diagnóze,	
•	 prefotený	preukaz	osoby	s ŤZP
•	 kópiu	rozhodnutia	z úradu	práce,	soc.	vecí	a rodiny
•	 kópiu	predfaktúry,	alebo	prospekt	prístroja	s cenovou	ponu-

kou - ak žiadate o zdrav. pomôcku)
•	 dátum	narodenia	dieťaťa
•	 uveďte	prípadne	sumu,	ktorú	žiadate	na pomôcku
•	 číslo	účtu,	na ktorý	bude	v prípade	kladného	vybavenia	žia-

dosti zaslaný finančný príspevok 
•	 kontaktnú	emailovú	adresu	prípadne	tel.	číslo
•	 dokladujte	svoju	príjmovú	situáciu
•	 ak	potrebujete	vyššiu	čiastku,	je	dobré	požiadať	o pomoc	via-

ceré nadácie a združenia.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

ZoZNAm NAdáCIí

NAdáCIA PomoC jEdEN dRuHÉmu
Charakteristika:	Nadácia	POMOC	JEDEN	DRUHÉMU	po-
dáva pomocnú ruku ľuďom s ťažkým osudom. Venuje sa 
najmä rodinám s handicapovanými deťmi a ľuďom v ťaž-
kej životnej situácii. Nadácia niekoľko rokov prispieva ro-
dinám na rehabilitačné pobyty a pomôcky. Od roku 2014 
prevádzkuje tiež rehabilitačné centrum, kde je pre deti 
pripravená hravá miestnosť a  niekoľko druhov terapíí 
(TheraSuit, masáže, bioptrónová terapia, stimulácia nôh 
relaxačnou masážou, kinesiotaping, cvičenie na  veľkej 
lopte a oxygenoterapia). 
Našu	nadácia	je	možné	požiadať	o pomoc	finančnú,	ma-
teriálnu ale aj o pomoc vlastným časom. 

Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: 033 735 3117
http://www.pomocjedendruhemu.sk

NAdáCIA PomoC dEťom V oHRoZENí
Charakteristika: pomoc sociálne odkázaným deťom 
pro stredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygie-
nických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu 
dieťaťa do  nemocnice či do  školy, úhradou poplatkov 
za  stravu dieťaťa v  školskej či internátnej jedálni, zapla-
tenie školského výletu a pod., pomoc zdravotne postih-
nutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných po-
môcok na základe potrieb konkrétneho dieťaťa, úhradou 
faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, preplatením 
operácie mimo územia SR, atď.

Kontakt: Mostová 2, 81102 Bratislava
tel.: 0902 148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)
e-mail: nadacia@pomocdetom.sk
http://www.pomocdetom.sk

NAdáCIA PETRA dVoRSKÉHo HARmoNy 
Charakteristika: Je nezávislá organizácia so špeciálnym 
zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne po-
stihnuté deti a  mládež. Vznikla v  roku 1991 za  účelom 
zriadenia a  prevádzkovania činností Rehabilitačného 
centra pre zdravotne postihnuté deti.

Kontakt: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie: Mgr. Denisa Vidová
tel.: 02 6446 1164, 0911 954 030
e-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php
 

NAdáCIA PoNTIS - SRdCE PRE dETI
Charakteristika: Srdce pre deti je úspešný charitatívny 
projekt denníka Nový Čas, ktorý spravujeme v Nadácii Po-
ntis. Pomáhame deťom so zdravotným a sociálnym znevý-
hodnením aj vďaka vašej podpore! Podporujeme iba deti 
do 18 rokov. 
Pridajte sa k nám na našej novej facebook fanpage SPD.

Kontakt: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
e-mail: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
http://www.srdcepredeti.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: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
tel.: 052 431 3757 
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk

dETSKý FoNd SLoVENSKEj REPuBLIKy - KoNTo BARIÉRy 
Charakteristika: Pomáha deťom a  mladým ľuďom so 
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo for-
me príspevku na zdravotné pomôcky.

Kontakt: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634 
PhDr. Alena Kuišová, riaditeľka Detského fondu SR
e-mail: dfsr@dfsr.sk 
http://www.dfsr.sk

CENTRum SAmoSTATNÉHo žIVoTA n.o
Charakteristika: poskytuje poradenstvo v oblastiach 
sociálnych zákonov a sociálnej pomoci pre občanov 
s ŤTP, zákona o zdravotnej starostlivosti, kompenzač-
ných pomôcok pre občanov s ŤTP, zákona o službách 
zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP, v oblasti 
ochrany ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP a iné.

Kontakt: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
tel.: 02 4445 1923 
e-mail : csz@csz.sk, web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-
-života-no/288754665119
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¨ SPOLOčNOSŤ NA POMOC OSObÁM S AUTIZMOM

Sedemnásteho novembra sme s  maminka-
mi zo SPOSA BB zorganizovali peknú akciu 
pre detičky s autizmom, ale aj inými znevý-
hodneniami a aj zdravými. Poňali sme to aj 
v duchu búrania bariér a spájania sveta hen-
dikepovaného, s tým „zdravým“. Miriam spo-
lu s dcérkou Lindou prišli s nápadom urobiť 
sladké pochúťky, ktoré si detičky mohli vy-
robiť buď samé, alebo za pomoci mamičiek, 
alebo zdravých detičiek. Druhou možnos-
ťou boli malé postavičky z  roliek papiera 

a  Miriam prišla aj s  návrhom, ktorým bolo 
lepenie lístia na  kartónové kolieska, z  kto-
rých vznikali krásne farebné venčeky. Tieto 
po  sladkých výtvoroch zabodovali najviac, 
keďže sme mali málo kartónových koliesok 
padla za  obeť aj veľká krabica. Pri výrobe 
koliesok sme sa dobre bavili s Ivanou, čím in-
tenzívnejšie sme ich vystrihovali, tým menili 
aj svoje veľkosti. Celá akcia sa niesla v krás-
nom duchu porozumenia, pekných rozhovo-
rov, ktoré sme popri deťoch rozvíjali na rôz-
ne témy. Páči sa mi, že sme pekne nadviazali 
spoluprácu s  OZ Nožička a  vzájomným do-
pĺňaním sa v témach posúvame aj naše deti 

s autizmom aj bez neho vpred. Všetkým sa 
dielničky páčili a tým, že sa dožadujú pokra-
čovania, je to aj pre nás pozitívna inšpirácia, 
ktorá nám dáva zadosť, že to, čo robíme 
na viac a napriek únave, žne ovocie. Je krás-
ne stretávať nových ľudí aj z iných združení, 
ktorí sa medzi nami cítia dobre.

Nech sa takéto akcie nesú v myšlienke:.
„Všetko sa dá prekonať s  láskou, empatiou 
a  toleranciou. Každý má niečo na  viac, čo 
môže tomu druhému dať. Deti hendikepova-
né úsmev a pohladenie, zdravé pomocnú ruku 
a rodičia nekonečnú lásku.“ 

Mária Helexová

Dňa 28.11.2015 sa uskutočnil spomínaný se-
minár, ktorý viedla pani Mgr. Vierka Hinco-
vá. Medzi nás prišli odborné pracovníčky 
z Domu Sv. Anny zo Starej Ľubovni. Prišli 
medzi nás aj pani asistentky zo základnej 
školy na Ponikách a samozrejme maminky 
zo SPOSA BB, ja, Ivana a Jarka. Rozoberaním 
tém, ktoré nám pripravila Vierka Hincová, 
sme sa dopracovali k  skupinovej práci, kde 
na  konkrétnych životných osobných skú-
senostiach, my ako matky s  dlhoročnou 
praxou, sme vniesli informácie o  mnohých 
niekedy nepochopených aspektoch živo-

ta s  autizmom. Ale cez pohľad pracovníčok 
z  Domu sv. Anny, ktoré nám porozprávali 
svoje zážitky a skúsenosti, sme mali spoloč-
ne s nimi možnosť ukázať im, čo asi cez sig-
nály, ktoré deti s autizmom, o ktoré sa stara-
jú, dávajú najavo. Je desivé zistiť, koľko detí 
a  tým celých rodín zasiahnutých autizmom 
na Slovensku je. Napriek všetkému ma to na-
pĺňa nádejou, že príde čas, kedy nadviažeme 
správnu komunikáciu a spoločne nastavíme 
prístupy, ktoré komplexne zmenia postoj 
k autizmu u nás na Slovensku.

Mária Helexová

Na Radnici v Banskej Bystrici sa dňa 7.12.2015 
oceňovali dobrovoľníci z  rôznych oblastí, 
ktorí svojou prácou zlepšujú kvalitu živo-
ta v  našom meste, ale aj v  iných lokalitách. 
Bolo mi cťou, že sa našiel niekto, kto si 
na  mňa spomenul, ale nie len na  mňa, ale 
aj na moje spolubojovníčky Silviu Žabkovú, 
Janku Vigašovú a  Eriku Karovú, s  ktorými 
spolupracujem a  aj tento rok pre naše deti 
i rodičov urobili kopec práce. Janka Vigašová 
poskytuje rehabilitačné služby aj pre naše 
deti zo SPOSA BB, Silvia Žabková je našou 
dušou a Erika Karová nám nemalou mierou 
pomohla pri našej akcii Lego spája. Ďakujem 
Vám dievčatá za Vašu pomoc a partnerstvo.

Za  vyše dva roky som urobila vo svojom 

osobnom živote veľký krok vpred a  všetci, 
ktorí sú okolo mňa mi v  tom pomohli. Veľa 
ma naučili. Prekročiť uzavretý kruh, v  kto-
rom som mnohé roky chodila dookola ne-
bolo ľahké. Sú aj iní, ktorí tu dnes neboli, ale 
vlastne boli, všetci v mojom srdci, lebo bez 
nich by to, čo robím nedávalo zmysel, naše 
deti a  ich dozrievajúci rodičia. Som vďačná 
za všetko, dobré aj zlé, všetko ma naučilo, že 
všetky stretnutia v mojom živote neboli ná-
hodné. Moja učiteľka Inka ma naučila mnohé 
veci, ktoré mi stále pomáhajú ísť vpred a to, 
že ak niekto verí na zázraky, tak sa mu udejú. 
Ak človek zmení myslenie, zmení sa mnoho 
okolo neho. Ďakujem vám všetkým.

S úctou Mária Helexová

TVoRIVÉ dIELNIčKy

SEmINáR: minimálne signály - pozvánka do sveta ľudí s autizmom

SRdCE NA dLANI 2015
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SPOLOčNOSŤ NA POMOC OSObÁM S AUTIZMOM ¨

PoďAKoVANIE

Keď som stála na prahu roku 2015, netušila 
som, čo prinesie. Na konci ohliadnuc sa do-
zadu, vidím obrovskú prácu, ktorá je za nami. 
Množstvo akcií, na  ktorých sa vyselektovali 
ľudia, ktorí sú nadšení v práci pre autizmus. 
Našli zmysel a  stali sa mi partnermi, ktorí 
už svojou prácou posunuli moje ešte pred 
rokom opatrné sny, na  budúcu skutočnosť. 
Rodičia, ktorí vedia, že osud ich detí je v ich 
rukách a musia urobiť viac a určite aj niečo 
nové. Nájsť odvahu v  sebe a  pretaviť svo-
je danosti na  prínos pre svet autizmu. Som 
na Vás všetkých hrdá, aj na tých, ktorí boju-
jete sami so sebou a s neprijatím okolia detí, 
ktoré ste priviedli na tento svet, ale aj tak to 
nevzdávate. 

Emočne to bol ťažký rok, mnohé bolestné 
udalosti, ktoré mi kládli otázky, či to, či ono 
má zmysel a  či všetko, čo človek do  toho 
vkladá má vlastne zmysel? Či neverím aké-
musi klamu, že aj tí ostatní chcú zmenu 
a nie je to iba moja ilúzia? V  tých najkľúčo-
vejších okamihoch sa mi ukázalo, že vždy 
je niekto, kto ma povzbudí a  navyše, že už 
nie som na všetko sama. Moji malí poslovia 
vždy poslali správu cez mojich učenlivých 
rodičov, že semienko sa ujalo. Že niektorí 
začínajú budovať svoje vlastné cesty. Mod-
litbou, prácou, usmerňovaním iných. Mám 
mnoho krásnych príkladov, kedy som už, už 
bola na zemi a v ten deň mi prišla povzbu-
divá správa z toho druhého brehu, že moja 

práca nie je zbytočná. Naučila som sa na veci 
hľadieť inak, cez inú optiku, ktorá je trochu 
objektívnejšia a  snaží sa posúdiť všetky as-
pekty daných okolností. 

Verím, že rok 2016 bude ešte bohatší na nové 
možnosti pre naše deti, na  nové plodné 
stretnutia, na zmenu, po ktorej voláme. Aby 
rodičia dostali možnosti a  šance, naučiť sa 
chytať ryby v mori autizmu a cez svoje osob-
né svedectvá napomôžu tým, ktorí budú 
s  ich deťmi pracovať. Prajem si veľa otvore-
ných a  naslúchajúcich ľudí, ktorí pochopia, 
že autizmus je aj ich cesta, ako sú aj moji noví 
priatelia, ktorí si u nás našli miesto a pomá-
hajú nám zdolávať nezdolateľné.

Prajem Vám priatelia naši, ktorí ste s  nami 
v  dobrom i  zlom, veľa zdravia, síl, pokoja 
a  lásky do osobných životov v Novom roku 
2016.                                               Mária Helexová

NA PRAHu RoKoV

Niečo sa končí a  niečo začína. Niečo sme 
urobili dobre a niečo nie, stretli sme nových 
ľudí a  niektorí od  nás odišli fyzicky, alebo 
len ideou. Je to ťažké, ale život je o stratách 
a  nálezoch. Napriek všetkému minulý rok 
považujem za  rok očisty a  selekcie. Našla 
som mnoho nových ľudí, ktorí vypočuli môj 
hlas a  pridali sa na  stranu autizmu s  osob-
ným prístupom a mnohí sa ukotvili a vytrvali 
po mojom boku, ukázali, že i napriek rôznym 
ťažkým skúškam sme to spoločne ustáli vo 
všetkých aspektoch života. Ďakujem mojím 
dobrým priateľom Silvii, Inke, Janke, Ivane, 
Miriam, Jarke, Vivke, Nikovi, Matejovi, Jitke, 
Martinovi, Katke, Ingrid Inke, Šarlotke, Dian-
ke, Lucke, Erike, Andrejke, Ruženke, Bibke, 
Marcelke, Deniske, Monike a  všetkým, ktorí 
stáli pri nás v dobrom aj zlom, pri všetkých 
akciách, ktoré sme spolu zvládli a  priniesli 
nový dych do autizmu v Banskej Bystrici. 

Ďakujem aj všetkým sponzorom, ktorí nám 
tento	rok	finančne,	vecne,	osobnou	prítom-
nosťou a dobrovoľníctvom pomohli.

Ďakujem pani riaditeľke ŠZŠ na Ďumbierkej 
v BB Lýdii Miklošovičovej a jej kolektívu, kto-
rí nám pomáhal pri akcii Lego spája, svojou 
osobnou prácou a  hlavne srdiečkom. Ďalej 
pani Dr.  Márii Sopkovej, ktorá mi pomohla 
pri relácii REFLEX a  podporuje našu orga-
nizáciu partnerstvom, ktoré si vážime. Pani 
Dr.  Hunákovej za  profesionálny prístup, vý-
bornú komunikáciu a ústretovosť. Pani Vier-
ke Hincovej za spoluprácu pri hľadaní nových 
možností. Pani riaditeľke ŠMŠ na  Kollárovej 
ulici v  BB Kataríne Lehockej za  zapožičané 
priestory na rodičovské stretká v prvej polo-
vici roka 2015. Slečne Veronike Morvayovej 
z Centra dobrovoľníctva v BB za spoluprácu. 
Srdečná vďaka aj pani europoslankyni Janke 

Žitňanskej, ktorá svojou promptnou pomo-
cou je vždy nápomocná a tento rok aj nám 
rodičom a deťom umožnila krásnu návštevu 
Štrasburgu. Vďaka pánovi Michaelovi Roška-
ňukovi, ktorí prispel nemalou mierou k  na-
šim novým spojeniam na  pôde Slovenska. 
Vďaka aj pani Pôbišovej z OZ Vedecká hračka 
a Komunitnému centru na Fončorde za nové 
pohľady a stretnutia.

Ďakujem všetkým, ktorí pri nás stáli, ktorí 
nás podporovali, posilňovali nás dobrou ra-
dou, či správny usmernením, všetkým, ktorí 
nám o  čosi zľahčili život. Moji zlatí rodičia, 
ktorí prichádzate a  hľadáte nové možnosti 
a pridávate mi nové inšpirácie, ďakujem.

Vďaka pani Škarbovej z RTVS, Marianke Ko-
vačechovej, Jánovi Symanovi z Lumenu, Kat-
ke Kovačechovej a všetkým, ktorí nám medi-
álne pomohli šíriť osvetu o autizme.

A  ešte sa chcem poďakovať všetkým, kto-
rí sa snažia pomáhať našim deťom, či sú to 
učitelia, asistenti, lekári v  detskej fakultnej 
nemocnici v BB, alebo len empatickí Bystri-

čania, je to krok vpred, ako zmeniť veci nie 
len u nás v meste, ale aj inde, ak to urobíme 
od srdca s láskou. 

Ďakujem Ivetke Burianekovej a  Monike Po-
nickej za  možnosti a  spoluprácu, podporu, 
ktorú dávajú nám i všetkým, ktorí to potre-
bujú. A ak som na niekoho zabudla, nech sa 
na mňa nehnevá, ste všetci pre mňa dôležití 
a mám Vás rada. 

Mária Helexová 
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¨ SVETIELKO NÁDEjE

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“ (Hérakleitos)

„Človek sa má podobať sviečke, ktorá sa stra-
vuje tým, že iným svieti.“ Sv. Augustín

Sviečka. Symbol svetielka v  tme. Svetielko 
nádeje. Pre tých, ktorí sú dlhodobo odká-
zaní na  pomoc iných, je svetielko nádeje 
dôležitou súčasťou ich samých. Preto, lebo 
im dodáva nádej v beznádeji. Preto, lebo im 
pomáha posunúť sa ďalej. Preto, lebo im po-
máha znášať ťažkosti, ktoré by za iných okol-
ností nezvládli. 

Čo si predstavíte pri pojme detská onkoló-
gia, ak sa vás netýka? Hlávky detí bez vlás-
kov, rúška na  tvári, smutné očká, nešťastné 
matky, ale aj otcov? Nemocničné prostredie, 
chorobu, či beznádej? Smrť? A čo by ste vi-
deli, ak by ste si predstavili, že ste súčasťou 
detskej onkológie ako rodič sprevádzajúci 
svoje	 dieťa?	 Uzdravenie.	 Bez	 akýchkoľvek	
pochybností by ste verili v uzdravenie, v po-
moc lekárov, v  príjemnosť nemocničného 
prostredia, v  to že vášmu dieťaťu bude po-
skytnuté len to najlepšie tak, že si vôbec 
nebude vedomé ochorenia. Lebo by ste 

nechceli, aby to vo vašom prípade bolo inak. 
Rozdielny pohľad na onkologické ochorenie 
v prípade ak sa nás týka a ak nie, je evident-
né a pochopiteľné. A nami neodsudzované. 
A sme šťastní, ak sme sa nikdy nevideli a ak 
ste k nám predsa len zavítali, bolo nám cťou 
postarať sa o vás. To už potom viete, že spre-
vádzať vás od začiatku až po odchod domov, 
ba ešte aj potom, je našou prioritou. Chce-
me, aby na  detskej onkológii bolo veselo. 
Aby oči detí žiarili šťastím, aby neboli samé 
vo svojom ochorení, aby sa tešili z každého 
dňa, lebo každý deň im chceme priniesť nie-
čo nové. V prípade, ak sú deti nevyliečiteľne 
choré, dbáme o  ich komfortnú prepravu 
domov a  k  lekárom, o  ich odbornú starost-
livosť, o  ich dôstojný a šťastný život a doži-
tie v  domácom prostredí, prostredníctvom 

mobilného hospicu, ktorý sme zriadili v roku 
2013. Zúčastňujeme sa poslednej rozlúč-
ky, prispievame na  pohreb. Organizujeme 
stretnutia rodín, ktoré takto o dieťatko prišli.

S  hlbokou pokorou považujeme za  dôleži-
té povedať vám jednu dôležitú skutočnosť. 
Celá naša činnosť je závislá od vás. Od vašich 
príspevkov a  pomoci. Od  vašej spolupat-
ričnosti a  ochoty. Buďme teda spoločnou 
nádejou pre deti. Buďme ich svetielkom. Po-
môžte nám byť sviečkou, ktorej plameňom 
ste vy. Buďme sviečkou, ktorej plameň je po-
silňovaný tým, ako iným pomáhame a  horí 
iba vtedy, ak sme plnohodnotní v ľudskosti. 
Ďakujeme. 

Ingrid Škropeková
Svetielko nádeje, o.z.

Na Slovensku sa musí ročne vyše 200 rodín 
vyrovnať s  faktom, ktorý im od  základov 
zmení celý život - moje dieťa má rakovinu. 
Rodičia sa zúfalo pýtajú: Čo bude ďalej? Má 
naše dieťa nádej? Má budúcnosť?

Svetielko nádeje dokáže zmysluplne 
a  transparentne pomôcť malým pacientom 
a ich rodičom.

S Vašou podporou sa nám podarilo:
•	 zabezpečiť bezplatnú prepravu deťom 

a ich rodičom ako alternatívu k nevyhovu-
júcej preprave sanitkou, v ktorej by museli 
cestovať s  inými chorými pacientmi z  rôz-
nych obcí,

•	 zriadiť detský mobilný hospic, ktorý po-
skytuje detským pacientom, nevyliečiteľ-
ným lekárskou vedou, starostlivosť formou 
domácich návštev lekára, zdravotnej ses-
try a  multidisciplinárneho tímu (sociálny 
pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg, 

fyzioterapeut, duchovný a  dobrovoľník). 
Zabezpečujeme, aby mohli detskí pacienti 
tráviť posledné týždne či mesiace svojho 
života v  domácom prostredí, v  kruhu naj-
bližších. Sme im k dispozícii 24 hodín, 7 dní 
v týždni na území celého Banskobystrické-
ho a Žilinského kraja,

•	 zakúpiť byt v  areáli nemocnice - slúži ro-
dinám, ktorých deti sa liečia na  detskej 
onkológii, a v tomto byte im poskytujeme 
bezplatné ubytovanie,

•	 organizovať stretnutia, kultúrne podujatia 
a výlety pre pacientov. Každý rok pripravu-
jeme deťom na  onkológii Vianoce a  spo-
ločne vítame nový rok,

•	 podporovať činnosť nemocničnej školy,
•	 organizovať stretnutia rodín, ktoré v  dô-

sledku ochorenia stratili dieťa.

Všetky spomínané projekty sa nám poda-
rilo zrealizovať vďaka Vašej podpore počas 

minulých rokov. Či už išlo o asignáciu dane 
z príjmu (2%) fyzických a právnických osôb, 
ale	aj	priame	finančné	dary.	

Milí priatelia, nezabudnite aj tento rok, že 
2% fyzických osôb a  1% právnických osôb 
môžete venovať organizácii vo svojom okolí. 
Rozhodnite sa správne. Pomôžte. Nezabud-
nite, že vďaka ľudskej solidarite môžete po-
môcť tomu, kto to potrebuje. Či už ide o cho-
rých, trpiacich, zdravotne postihnutých, 
chudobných, slabých, bezbranných, nenaro-
dených... Neanalyzujte - keby... Jednoducho 
pomôžte tam, kde to potrebujú. 

Prajeme vám, aby ste celý rok 2016 prežili 
v  zdraví, láske a  aby ste solidaritu nepotre-
bovali od  iných, no aby ste jej mali na  roz-
dávanie. A nezabudnite: „Nikto nerobí väčšiu 
chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že 
to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“ Ed-
mund Burke

Ingrid Škropeková,
Svetielko nádeje, o.z.

PLAmEň
ľudSKoSTI

PRIANIE do NASLEdujÚCEHo RoKu
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PRíRODNÁ - ALTERNATíVNA LIEčbA ¨

ZImNá jABLKoVá KÚRA
Trojdňová	superkúra	nás	urobí	„fit“,	odľahčí	
naše telo a  pomôže nám dostať sa po  nie-
koľkých dňoch opäť do  sukne. Cítime sa 
unavené, malátne a tučné? Potom potrebuje 
naše telo odľahčenie! Dožičme si, napríklad 
pred sviatkami, aspoň krátky pôst a zbavme 
naše telo denne pol kilogramu hmotnosti. 
Jablká sú veľmi zdravé, obsahujú málo ka-
lórií a  množstvo vitálnych látok. Napríklad 
vitamíny či enzýmy (100g = 55 kcal). Bunky 
dostanú čistú energiu, telo sa prečistí, spá-
lenie tukov sa rozprúdi a  naša látková pre-
mena bude opäť pracovať na plné obrátky. 
Výskumníci doteraz našli v jablkách vyše 300 
substancií	podporujúcich	zdravie.	Uvádzam	
najdôležitejšie účinky:
•	 Lepšie trávenie – vlákniny ako celulóza 

a pektín pôsobia v tele ako čistiaca kolóna. 
Putujú ako dobrá metla v  hrubom čreve 
a  viažu na  seba jedovaté odpadové látky 
i baktérie. Vlákniny splavujú jedy, odpado-
vé látky a zvyšky látkovej premeny z  tela. 
Okrem toho upevňujú a  cvičia svalstvo 
hrubého čreva a tak riadia tvorbu exkrétov 
trávenia. 

•	 nijaký hlad – pektín sa v žalúdku nadúva 
a  to spôsobuje, že máme dlhšie pocit sý-
tosti. Pri jablkovom pôste nepociťujeme 
pocit hladu. Okrem toho pektín na  seba 
nadväzuje tuky a cholesterol – oba sa ľah-
šie dostanú z tela.

•	 Žiadna chuť na sladkosti – ovocný cukor 
v jablku zabráni tomu, že dostaneme chuť 
na sladké.	Udržiava	stabilnú	hladinu	cukru	
a je aj ideálnym tvorcom dobrej nálady.

•	 Vyššia spotreba kalórií – látková preme-
na môže teraz pracovať na vyššie obrátky, 
lebo sa nachádza v neutrálnom, respektíve 
alkalickom prostredí. Telo sa zvyčajne pre-
kyslí pre nesprávne stravovanie. Vtedy sa 
nazhromaždí množstvo odpadu a  zvyšky 
látkovej premeny. Následkom toho spotre-
bujeme menej kalórií, pretože látková pre-

mena sa spomalí. Tuk ostáva v  bunkách. 
Avšak ovocné kyseliny, predovšetkým 
kyselina jablčná (80 až 95%) pôsobia al-
kalicky, zbavia tkanivá kyselín a rozprúdia 
látkovú premenu. Opäť spotrebujeme viac 
kalórií a konečne zvíťazíme nad tukovými 
bunkami.

•	 Menej prechladnutí – výskumy ukázali, 
že ľudia, ktorí pravidelne jedia jablká, me-
nej často prechladnú. Vitamín C podporu-
je obranný systém, dokáže však ešte viac: 
podporuje uvoľnenie tuku, prakticky otvára 
tukové bunky a posilňuje väzivové tkanivá.

•	 Silné nervy – horčík nachádzajúci sa 
v  jablku pôsobí upokojujúco a  posilňu-
je nervy. Je to dôležité a  presvedčíme sa 
o tom počas očistnej kúry, lebo ostávame 
dobre naladení. Horčík je tiež dôležitá sú-
časť enzýmov, ktoré štiepia molekuly tuku 
a transportujú ich von z buniek. 

•	 Menej vody – draslík podporuje činnosť 
obličiek a  vyplavuje prebytočnú vodu 
z tela, dobrý je tiež na trávenie.

tAKtO funGuJe 
JABLKOVÁ OČIStnÁ KúRA

•	 Na  trojdňovú kúru je ideálny koniec týž-
dňa. Aby sme náš tráviaci systém na  to 
pripravili, treba už deň predtým jesť iba 
ľahko stráviteľné jedlá, ako napríklad du-
senú zeleninu, šalát, ovocie alebo ryžu. 
Vyhýbajme sa jedlám ako je mäso, ryby, 
vajíčka a pochutiny (káva, čierny čaj, slad-
kosti, atď.)

•	 Dôkladne požujme každý odhryznutý kúsok 
jablka! Zhltnime sústo až vtedy, keď sme 
každý kúsok jablka rozžuli na kašu. Enzýmy 
nachádzajúce sa v jablku, podporujú tvorbu 
slín. Tým sa potrava stáva klzkou a súčasne 
sa uvoľňujú niektoré zložky dôležité pre 
telo. Okrem toho je ústna dutina prvou za-
stávkou tráviaceho procesu (rozklad sacha-
ridov). Ak sa sústo v ústach rýchlo unáhlene, 
teda nedokonale prežuje, musia celý výkon 
trávenia na  seba prevziať žalúdok a  črevá. 

Následok: Telo sa prekyslí.
•	 Keďže	 jablko	 obsahu-
je veľa vody, nemusíme 

denne piť tri litre tekutín, 
celkom postačia dva litre. 
Dovolené je piť jablčnú 
šťavu (bez cukru), vodu 
z  vodovodu, alebo mine-
rálne vody a jablkový čaj. 

Jablkový čaj si môžeme 
pripraviť sami: pokrájame 

štvrtinu jablka na plátky, vlo-
žíme ich do  šálky, zalejeme 

vriacou vodou a  prikryté ne-
cháme 5 minút odstáť.

•	 Nepijeme nič pri jedení jablka - 15 minút 
pred a  30 minút po  jeho zjedení nepo-
trebuje telo žiadnu tekutinu. Keďže pitím 
zrieďujeme tráviace šťavy, neprijíma telo 
optimálne vitálne látky z jablka. 

Počas jablčnej kúry môžeme v  priebehu 
dňa jesť v časových úsekoch neobmedzené 
množstvo neolúpaných jabĺk. Vyberajme 
si ekologicky zdravé jablká bez postreku 
zo slovenských sadov, aby sme mohli kon-
zumovať celé plody v  šupke, kde je najviac 
hodnotných biolátok. Aby sa vitálne látky 
z  jablka mohli v  našom tele v  plnej miere 
rozvinúť, dbajme len o to, aby sme jablkové 
jedlá prijímali vždy v dvojhodinových inter-
valoch. 

tip: Ak si kúpime rôzne sorty jabĺk, bude 
kúra pestrejšia. 

JABLČný KúPeĽ KAŽDéMu PROSPeJe

Kúpeľ si pripravíme nasledovne: 4 dl ja-
blčnej šťavy, 1 dl medu, 2 dl peny do kúpeľa 
a  pridáme štipku škorice. Spolu zmiešame 
do  jednej fľaše, ktorú udržiavame v  chlade 
a v  tme. Daný obsah možno použiť na 3 až 
4 vaňové kúpele. Tento prípravok v primera-
nej dávke vlejeme priamo do prúdu tečúcej 
vody do vane. Pri teplote 38°C si vo vode po-
ležíme asi 10 minút. 

Prevzaté z knihy 
Detoxikácia organizmu - kľúč ku zdraviu

V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje 
pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdravom životnom štýle. Dnes predstavíme:

žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
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„Žobráci a chorí sú na to, aby nám ukázali, že je možné uniesť osud
oveľa ťažší. Aby sme videli, ako sme veľa dostali.“ (Wilhelm Raabe)

Aj ToTo jE CESTA 

SKÚSTE To PRáVE TERAZ

Tak najkrajšie sviatky roka sú za  nami. Aj 
ohňostroj už doznel a  ja som aj tentokrát 
na  sklonku roka zvažovala, či si dať nejaké 
predsavzatie.	 Určite	 si	 mnohí	 z  vás	 píšete	
zoznamy vecí, ktoré chcete zvládnuť. Naučí-
te sa plávať, upiecť bábovku, či konečne sa 
nenecháte vytáčať šéfom. 
Nezáväzkovosť u mňa vznikla celkom prosto, 
ako možno u mnohých z vás. Keď sme deti, 
snívame, veríme. Často si schopnosť snívať 
prenášame i  do  dospelosti. Tiež som taký 
snilko, no snažím sa byť aj realistka. Či sa 
mi to darí? Úprimne? Málokedy. Mne takéto 
sľuby sebe samej nikdy veľmi nepomáhali. 
Skôr prišlo sklamanie z nenaplneného, či ne-
splneného a tiež nezažitého.
Nie je lepšie brať to po  krôčikoch? Zo dňa 
na  deň napredovať vo veciach, v  ktorých 
sme menej dobrí, zlepšovať sa v  čomsi, čo 
nám až tak nejde, Veď vôbec nie je dôležité, 
či rok začína, alebo končí.
Aj to je cesta a ja sa ňou snažím ísť. Netuším, 
či sa mi darí, alebo nie, to si skôr všimnú ľu-
dia, ktorí sú v mojej blízkosti. 
Stále mi nejde kreslenie, zablúdim aj 

na miestach, kde by vám to ani nenapadlo. 
Nezlepšuje sa to.

Maľovanie, to prenechám iným, ktorí to do-
stali darom, proste sa s  tým narodili. Ja si 
akurát tak nakreslím domček s plotom, stro-
mom a  slniečkom. Ak však príde do  môjho 
života niekto kto mi ukáže spôsob, ako na to 
ísť celkom nenásilnou formou a  bude mať 
trpezlivosť, nebránim sa tomu. Nepatrí to 
však k  mojim prioritám. Nuž a  zlepšenie sa 
v  orientácii v  priestore vnútornom, či von-
kajšom, sa presúva z roka na rok, ako horúci 
zemiak v ruke. Fakt netuším, čo s tým robiť. 
Zrejme nedisponujem vrodenou prirodze-
nou navigáciou. Ale bojujem. Dávať si to ako 
métu a  dúfať, že raz to bude lepšie, by asi 
dobré nebolo. 

Jednu vec som ale konečne zvládla. Palacin-
ky. No môžete sa pozerať na to slovo, koľko 
chcete, čítate dobre. Pre niekoho je to rutin-
ná záležitosť no pre mňa boli vždy Mount 
Everestom. Nie a nie upiecť palacinky. Cesto 
spravené, ale keď som ho dala na  panvicu, 
nedokázala som rukou urobiť pohyb tak, aby 
sa cesto rozlialo, kým sa neprichytilo a tak to 

šlo dokola. Raz ma pri tomto trápení pristihla 
kamarátka a  hovorí: „Vysvetli mi prosím ťa, 
čo sa ty naťahuješ s veľkou a ťažkou panvi-
cou? Kúp si maličkú a  urobíš menšie pala-
cinky.“ Odvtedy máme doma minipalacinky. 
Nie nebolo to niečo, čo som si dávala ako cieľ 
na nový rok, ale podarilo sa. 

Toto sú len malé momenty zo života. Drob-
nučké životné výzvy. Každý z  nás má svoje 
sny, či prekážky, ktoré chce prekonať. Veľ-
kým plusom je ak máte vo svojom živote 
niekoho, kto vás podporuje, nabáda k tomu, 
aby ste dosiahli to, o čom dlhé roky snívate, 
alebo sa k tomu aspoň priblížili. Ale netreba 
robiť tragédiu, ak sa vám niečo práve ten-
to rok nepodarí. Nič sa nedeje. Možno vám 
do života príde niečo, čo bude oveľa lepšie, 
ako to, čo ste tak veľmi chceli. 

Z  úprimného srdca vám teda do  nového 
roku 2016, želám hlavne veľa zdravíčka, lebo 
keď vás bude ako tak poslúchať a  nebude 
vám robiť starosti, tak cesta za  snami bude 
oveľa ľahšia a bude väčšia nádej, že sa vám 
splnia. 

Monika Jalakšová

Začal nový rok. Aký bude? Ľahká odpoveď. 
Presne taký aký si ho urobíte sami. Tak ako 
celý Váš život. Každý z  Vás žije svoj život, 
podľa svojich predstáv. Ak budete stenať, 
lamentovať ako zle sa máte, ako Vám chý-
bajú peniaze, akí ste chorí, čo myslíte ako to 
s Vami bude? Samozrejme čo v myšlienkach 
dávate, to aj prijímate. Nečudujte sa, keď prí-
de choroba alebo budete kŕkať pred výpla-
tou, že nemáte peniažky. 

Dajte si do  Nového roku predsavzatie, že 
začnete myslieť pozitívne. Každú negatívnu 
myšlienku nahraďte pozitívnou. Skúste to 
práve teraz. V hlave Vám víria myšlienky, že 
ste pomíňali veľa peňazí na darčeky, na svia-
točné maškrtenie,... a  teraz musíte čakať 
na  výplatu. Ako to prežijete? Čo pozitívne 
Vám priniesli posledné dni? Boli ste šťastní, 
keď ste si urobili radosť a pod stromčekom 
ste si našli to čo ste chceli? Alebo pri svia-
točne prestretom stole ste si pochutnávali 
na  výborných zákuskoch, alebo perfekt-
ne pripravenej rybacinke a  podebatovali 

so svojimi blízkymi? Ako Vám práve vtedy 
bolo? Boli ste šťastní? Tešili ste sa z prítom-
nosti milovaných ľudí? A  teraz ste smutní, 
že nemáte pred výplatou v peňaženke viac 
peňazí? Čo myslíte čo je krajšie a  dôležitej-
šie? Verte tomu, že peniaze nenahradia tie 
krásne nezabudnuteľné chvíle v spoločnosti 
ľudí, ktorých máte radi. Veľa krát to pochopí-
te až vtedy, keď Vám vážna choroba zoberie 
do neba toho koho máte najradšej. Preto sa 
tešte a užívajte si krásne chvíle spolu. 

Tak ako začal Nový rok, tak začnite aj Vy nový 
život. Život krásny, plný radosti, vášne a po-
tešenia zo všetkého čo Vás postretne. Tešte 
sa z každého dňa, keď sa prebudíte a žite ho 
naplno	 akoby	 bol	 ten	 posledný.	 Užívajte	 si	
každý okamih v láske. Robte všetko s úsme-
vom. Aj keď na Vás nakričí šéf, a Vy budete 
nešťastní, skúste sa usmiať, povedzte si, že 
možno má šéf práve zlý deň a  nemyslel to 
tak zle. Odpustite mu, odpustite tej situácii 
a uľaví sa Vám na duši. Verte tomu, že aj šéfa 
to bude mrzieť a  príde za  Vami ospravedl-

niť sa, a  ak aj nie, nevadí. Hlavne vy buďte 
pokojní. Nedajte si pokaziť tak krásny deň. 
Možno sychravý, upršaný ale krásny, lebo ho 
žijete, práve tu a teraz. 

Tešte sa z  toho, že čítate tieto riadky, lebo 
možno si neuvedomujete, ale práve pri číta-
ní ste sa zastavili aspoň na chvíľku a čudujete 
sa, že ste si našli čas sami na seba. Však je to 
krásne sadnúť si a len tak začítať sa do riad-
kov, ktoré sú pred vami? 

Možno popremýšľať čo budete robiť ďalej, 
možno práve teraz zmeniť svoj život k  lep-
šiemu.

Držím Vám palce aby ste takto o rok, ale ve-
rím, že aj skôr, boli hrdí sami na seba, že ste 
to zvládli, a poviete si, že sa to dá. 

Všetko sa dá zvládnuť keď sa chce.

Prajem Vám veľa zdravia, šťastia, lásky sily a tr-
pezlivosti v novom roku 2016, ktorí bude urči-
te ešte krajším a úspešnejším ako bol rok 2015. 

S pozdravom IB
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„Našu slobodu nám nik nemôže vziať. Môžu nás mlátiť, hanobiť a ničiť.
Ale nemôžu nám vziať našu slobodu ducha. Našu vieru v lepší život.

Našu nádej. Lebo nádej je dobrá vec, tá najlepšia zo všetkých.
A dobrá vec nikdy nezomrie...“ (Thomas Large)

ETIKA 
Čo je to etika? V  mojom ponímaní je to 
osobný rebríček hodnotenia toho, čo pova-
žujeme za správne a čo nie, toho, čo nám po-
máha podľa nás lepšie prežívať ako človeku, 
rodine, skupine. 

Nie je to to isté, ako morálka. Morálku pova-
žujem za skupinovú, je to v podstate súbor 
pravidiel, ktorými spoločnosť určuje čo je 
dobré, prijateľné, vhodné a  čo naopak ak-
ceptovateľné pre spoločnosť nie je.

Napríklad, ak ste prekročili prikázanú rých-
losť pri jazde s  autom, prekročili ste aj do-
hodnuté morálne pravidlá. Ohrozili ste 
možno niekoho, a  aj seba, hoci sa nikomu 
nič nestalo. Ale myslím si, že sa kvôli tomu 
nebudete v noci s hrôzou budiť že „čo som 
to vykonal“.

Ale ak vás odmerala polícia, vy ste zapla-
tili	 z  posledných	 100,-EUR	 pokutu	 a  doma	
na vás čaká žena s dieťatkom, tak ako živiteľ 
rodiny sa budete určite veľmi zamýšľať, či to 
stálo za to a čo teraz ďalej.

V čom je rozdiel? V tom, že zodpovedným ži-
viteľom rodiny ste dobrovoľne, vy ste si ten-
to post stanovili ako správny a  dobrý, etic-
ký. Ak ho porušujete, vnímate to ako svoje 
osobné zlyhávanie v tejto veci. Cítite, že ste 
svojim konaním spôsobili „ne-etiku“.

A čo teraz? Čo ďalej?

Ak je pre nás pocit vlastnej nedokonalosti 
boľavý, môže sa stať, že reálnemu pohľadu 
na  vlastnú chybu sa budeme vyhýbať. Bu-
deme sa snažiť „umiestniť vinu“ a  situáciu 
si okrášľovať s tým že „to ten za mnou tlačil, 
to ten policajt...lebo ja som musel ísť rýchlo 
lebo...“ a podobné ospravedlnenia pre vlast-
nú neetiku. 

A  prípadne ak situáciu zatajíme pred man-
želkou, budeme možno strážiť poštovú 
schránku	 a  snažiť	 sa	 finančný	 deficit	 do-
behnúť absurdnými spôsobmi, aby celá vec 
nevyšla najavo a  my sme nestratili svoju 
„svätožiaru“. Dôsledok? Budeme sa cítiť stále 
horšie. Okrem prvej chyby už totiž „vyrába-
me“ ďalšie chyby. 

Ako? Napríklad klameme manželke, lebo 
veď „aby sa netrápila“ a  ona neznalá tejto 
našej „obety“ sa pýta, či sme zaplatili šeky. 

Namiesto bežnej otázky už možno vidíme 
v  tejto vete provokáciu, či prípadne zločin 
manželky: no načo sa vôbec pýta! veď my 
robíme všetko pre rodinu! A  takto sa môžu 
konflikty zamotávať a násobiť a... 

Preto je podľa mňa lepšie, ak už som chybu 
urobil, neskrývať ju, ale vyriešiť. Priznať si, 
kde sa stala chyba, nájsť spôsob, ako ju na-
praviť, prípadne urobiť opatrenia, aby sa už 
neopakovala. Manželke povedať otvorene, 
čo sa stalo: „Anička, prepáč, z práce som šiel 
po  diaľnici 150km rýchlosťou a  musel som 
zaplatiť pokutu. Viem, že som urobil chybu. 
Cez víkend potiahnem nadčas, alebo pôj-
dem k Ferovi na fušku, aby som to do rodin-
ného rozpočtu vrátil. Chcel som byť s vami, 
tak ma mrzí, že budem musieť byť v práci, ale 
o to viac som rozhodnutý už takú chybu ne-
urobiť. Súhlasíš s mojim návrhom, alebo máš 
iný nápad?

Možno že žena sa na vás rozčúli, možno vám 
povie pár nelichotivých vecí, ale paradoxne, 
budete sa cítiť lepšie. Prečo? Lebo ste svoju 
chybu poctivo vyriešili, nemusí vás ďalej ťa-
žiť. A určite zistíte, že máte skvelú ženu, ktorá 
vás pozná aj s vašimi nedokonalosťami a aj 
keď vás asi za  to nepochváli, má vás rada 
a chápe vás, v konečnom dôsledku stojí pri 
vás a ste tím.

Ak si myslíte, že toto vy nemôžete svojej 
žene povedať, že ona to nepochopí, neod-
pustí, ne..., tak sa treba pozrieť aj na  seba. 
Jedno pekné porekadlo hovorí, že ak chcete 
mať doma anjela, musíte mu z domova uro-
biť nebo, lebo anjeli v pekle nežijú. A v tejto 
symbolike je veľa pravdy. Ak treba čokoľvek 
vo vzťahoch zmeniť, je dobré začať od seba. 
Ak partner reaguje obavou, strachom, výčit-
kami, tak asi niekedy v minulosti bol na túto 
reakciu dôvod. Možno ste neboli príčinou 
vy, ale niekto iný, ale vy môžete byť človek, 
s ktorým to váš partner zvládne, získa dôve-
ru. Býva to síce beh na dlhé trate, ale stojí to 
za to. Vedomie, že môžete s partnerom ho-
voriť o všetkom, že už nie ste na nič sám, to 
dáva vzťahu veľké krídla a veľmi dobré poci-
ty a emócie.

Takýto vzťah uvíta podľa mňa každý a  pri-
tom jeho vytváranie je jednoduché: treba 

začať byť vo vzťahu čestný. Čestne si priznať 
aký som a v čom chybím (a vedieť si odpus-
tiť), že to aký som, ovplyvňuje aj to, akí sú ku 
mne iní. A dôležité je vedieť, že ak som si vy-
tvoril problémy, viem ich aj vyriešiť, lebo ja 
som ich tvorca. Ak som mal silu ich stvoriť, 
mám silu ich aj vyriešiť.

Pravidlá etiky fungujú aj v ostatných oblas-
tiach. Medzi kolegami v  práci, či medzi ob-
chodnými partnermi.

Ak musíte kolegom, či obchodným partne-
rom niečo zatajovať, vzťahy to dosť kompli-
kuje. Ľudia aj tak cítia, že niečo nie je v po-
riadku. 

Dobrá komunikácia vyrieši takmer všetko. 
Už	tým,	že	máte	ochotu	veci	riešiť	a dávate	
tomu svoju pozornosť, začnete vidieť rie-
šenia. Pravda je niečo, na  čo ľudia počujú 
a v konečnom dôsledku si aj veľmi vážia. 

V pravde je totiž odvaha ukázať veci aj seba 
v pravom svetle aj s nedokonalosťami. Môže 
vás prekvapiť, že ak začnete pravdivo (nie 
vyčítavo, obviňujúco, či tvrdo, len reálne) 
poukazovať na situáciu a  jej riešenia, začnú 
aj iní ľudia vnímať veci pravdivejšie, ale sa aj 
pravdivejšie budú prejavovať. 

Ak ste vy mali odvahu ukázať sa v  pravdi-
vom svetle, prekonali ste obavu, či vás budú 
akceptovať bez „prikrášlenia“, môže to byť 
príklad pre mnohých, ktorí môžu mať tú istú 
obavu. Takto vznikajú dobré a trvalé priateľ-
stvá.

Ak niekto nechce prijať pravdu o sebe, či si-
tuácii a  vyhýba sa riešeniu, či dokonca roz-
hovoru o tom, nemusí to byť zlý človek. Len 
táto téma môže byť pre neho veľmi boľavá, 
alebo má zlú skúsenosť. Pokiaľ si však získate 
dôveru tohto človeka, môžete mu pomôcť. 
Už	to,	že	ho	rešpektujete	takého	aký	je,	mu	
dodá silu a inšpiráciu pozrieť sa pravde viac 
do očí, mať viac sebadôvery a zvládnuť to. 

Byť sám sebou a  rešpektovať iných, aby 
mohli byť sami sebou. To je podľa mňa zá-
klad slobody. A ja vám prajem, aby ste vy aj 
ľudia okolo vás boli pravdiví, šťastní a  slo-
bodní.

S Láskou Monika Ponická
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BoNEy m
Maizie Williams 

Kto by nepoznal hity ako Rivers of Babylon, 
Daddy Cool, Rasputin, či Belfast? Hity exo-
tickej kapely, ktorej členovia pochádzali 
z  ostrov v  Karibskom mori, bodovali v  reb-
ríčkoch európskych hitparád v sedemdesia-
tych a osemdesiatych rokoch.
Boney M. je popová diskotéková skupina, 
založená západonemeckým hudobným 
producentom Frankom Farianom. Pôvod-
nými členmi skupiny boli Liz Mitchell Marcia 
Barrett, Maizie Williams a Bobby Farrell. 
Farian (Franz Reuther) bol pôvodne nie veľ-
mi uspešným spevákom nemeckých šlágrov. 
Chcel ale u  svojho hudobného vydavateľa 
nahrať niekoľko černošských melódií. V  de-
cembri 1974 štúdiu vyrobil prvú nahrávku 
s názvom „Baby Do You Wanna Bump?“, ktorý 
bol vlastne iba monotónnou melódiou, pri 
ktorej sa neustále opakoval hlbokým hlasom 
spievaný refrén „Baby Do You Wanna Bump?“ 
sprevádzaný ženským falzetom, ktorý spieval 
to isté. Skladba potom vyšla pod hlavičkou 
Boney M. Frank v tom čase pozeral austrálsky 
detektívny seriál, v  ktorom mala hlavná po-
stava meno Boney. Toto meno sa mu zdalo 
ako dobrý nápad pre názov skupiny a pridal 
k nemu M.

Prekvapením bolo, že skladba začala mať 
po  rozpačitom štarte úspech v  Holandsku 
a  Belgicku. Farian sa v  tom čase rozhodol, 
že by bolo dobré vytvoriť nejakú zostavu, 
ktorá by s  jeho piesňami vystupovala v te-
levíznych programoch, a tak cez sprostred-
kovateľskú agentúru (Katja Wolfe) dal do-
kopy modelku Maizie Williams (pôvodom 
z  ostrova Montserrat) a  jej jamajskú pria-
teľku a  speváčku Sheyla Bonnick. K  nim 
na  prvé vystúpenia pridali tanečníka me-
nom Mike.
Počas roku 1975 s  nimi chvíľu vystupovala 
tanečnica menom Nathalie, ktorú skoro vy-
striedala Claudja Barry. Potom zo zoskupe-
nia odišla Sheila a  Mike a  Maizie priviedla 
exotického tanečníka z Aruby menom Bob-
by Farrell.
Speváčka Marcia Barrett (z Jamajky) sa pri-
dala ku skupine vo februári 1976, po  tom 
ako začala byť Claudia Barry otrávená z ne-
ustáleho otvárania úst počas plejbekov 
a rozhodla sa pre sólovú spevácku kariéru. 
Nakoniec sa ešte k skupine Boney M. prida-
la bývalá členka formácie Les Humphries 
Singers, vtedy nezamestnaná speváčka Liz 
Mitchell.

Boney M zavíta 31.1.2016 do Levíc na podujatie Objatie tónov.
Využite aj šekovú knižku Klubu Spig, kde nájdete kupón Bezplatný vstup	na	benefičné	podujatie	Objatie	tónov.	
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OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA ¨

R1 – centRum intenzívnej teRapie
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica

poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne na deti s DMO a inými

pohybovými problémami formou theraSuit terapie alebo individuálnej

rehabilitácie pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. 

InformácIe
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com

www.centrumr1.sk

ZoZNAMKA

Volám sa Laco. Mám 40 rokov, 165 cm a som mierne telesné po-
stihnutý na dolné končatiny. Som romantik, skromný, abstinent, 
nefajčiar, spoločenský a  mám rád prírodu. Rád by som našiel 
štíhlu,	do 165	cm,	ženu	podobných	vlastnosti	a charakteru.	Uví-
tam okolie MI, SO, HN, VV. Adresa: MIKITOVIČ Ladislav, Rakovec 
nad Ondavou 349, 072 03 Rakovec nad Ondavou

PoZváNKA
Pozývame Vás na podpornú skupinu pre rodiny s deťmi 

s autizmom a priaznivcov, ktorá sa bude konať každú stre-
du v týždni od 9,30 – 11,00 hodine v Komunitnom centre 

Fončorda, na Havranskom v Banskej Bystrici.
Môžu medzi nás prísť rodičia detí, dospelí ľudia s autizmom, 

ale aj príbuzní a priatelia. 
Budeme hovoriť o témach, ktoré sú s autizmom spojené.

Môžete sa zapojiť do našich plánovaných aktivít. 
Vítaní budú aj ľudia, ktorí by chceli pomôcť svojou 

dobrovoľníckou činnosťou pri našich akciách.
Máte možnosť spoznať nových, skvelých ľudí 

zapálených pre dobré a nové veci.
Teším sa na vás, Mária Helexová 

Prihlásiť sa môžete na e-mail: sposabb@gmail.com

Kontakt:
t.č. 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmai.com
www.skenarterapia.sk

Centrum regenerácie a prevencie chorôb v Rovinke 
pod vedením Dr. Niké Mosznyák 
poskytuje nasledujúce terapie:

•	Skenar	terapia	•	Oxygenoterapia	• 
•	Terapia	energetickou	dekou	•	Bowen	terapia	• 

•	Bioptron	•	Devény	terapaia	a	snoezelen	•

Devény terapia s kyslíkom alebo snoezelen, 
príp. vibračnou terapiou podľa chuti pacienta.

Najbližšie sa Devény terapia koná v týchto termínoch:
január 11.-19.1.2016
predbežne február 13.-16.2.2016
marec od 15.-teho 2016
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¨ RECEPT

Kuskus so zeleninovým šalátom
Ingrediencie:
Pomer ingrediencií nejdem písať, kaž-
dý si dá zeleninu podľa vlastnej chuti. 
•	 kuskus – dve hrste
•	 paradajky – najchutnejšie sú cherry
•	 žltá paprika
•	 rukola
•	 ľadový šalát
•	 tvrdý sy
•	 olivový olej
•	 soľ

Postup: 
Kuskus vysypeme do misky a zalejeme horú-
cou vodou, pridáme trochu masla a posolí-
me. Zakryjeme a necháme stáť 15 minút. Ze-
leninu si nakrájame na malé kúsky. Pridáme 
nastrúhaný syr, polejeme olivovým olejom 
a posolíme. Na tanier dáme kuskus a naň ze-
leninový šalát. Kto chce môže si dať navrch 
kyslú smotanu. Šalát si môžete obmieňať. 
Napríklad namiesto ľadového šalátu dajte 
špenát a plesnivý syr Niva. Každý podľa svo-
jej chuti a fantázie.

Iveta Burianeková



PREDSTAVUjEME - NAšI PARTNERI ¨
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Pobočky
západné SlovenSko východné SlovenSko
N. Teslu 28, 92101 Piešťany Masarykova 20, 08001 Prešov
e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com e-mail: revomat.dvs@gmail.com
tel.: 032 / 776 2949, 0917 871 888  tel.: 0907 508 674

výrobcovIa

www.revomat.wordpress.com
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Predstavujeme Vám elektrický invalidný vozík nemeckého výrobcu Bischoff & 
Bischoff,	GmbH,	ktorý	distribuuje	na trh	firma	REVO	–	MAT,	s.r.o.	

Vozík je určený na pohyb v exteriéri aj interiéri pre ťažko telesne postihnuté osoby. 
Má kvalitnú vzdušnú anatomickú sedačku. Na vozíku je možné nastaviť ručne 
sklon od -2°do + 10°, uhol operadla je tiež nastaviteľný v 4 polohách od 90° do 120°. 
Bočnice i stúpačky sú výškovo nastaviteľné, odklopné a odnímateľné. Hnacie veľké 
kolesá 14“ i predné vodiace 8“ sú nefúkacie, na želanie môžu byť fúkacie (vzdušni-
cové). Elektromagnetické brzdy sú ovládané elektronikou. Ovládač sa dá nastaviť 
na pravú alebo ľavú ruku. Podvozok je odpružený. Rýchlosť vozíka je plynule nasta-
viteľná od 6 do 10 km/hod. Nosnosť vozíka je 120 kg. Súčasťou vozíka je nabíjačka 
batérií, uzatvorené batérie a osvetlenie.

V prípade Vášho záujmu radi osobne vozík predvedieme.

predstavujeme Vám

elektrický 
inValidný Vozík terra

nemeckého výrobcu
Bischoff & Bischoff, GmbH
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¨ PREDSTAVUjEME

ZáLEžI Nám NA TýCH, KToRí PoTREBujÚ PomoC

Osobitne dôležitou skupinou je podpora hendikepovaných osôb. 
Dôkazom zmysluplnosti tejto činnosti je aj ocenenie „Srdce 
na  dlani“, ktoré získala Erika Karová, predsedníčka OZ BCF v  ka-
tegórii Firemný dobrovoľník roka, za  rok 2014. OZ BCF aktívne or-
ganizuje zbierky šatstva a  hračiek, podporuje akcie ako Zóna bez 
peňazí, bolo súčasťou aj podujatí Lego spája (dvojdňové stretnutie 
rodín detí s autizmom), karneval či beh hendikepovaných detí z o.z. 
Nožička, Charity Day (Deň neobmedzených možností a  podpora 
ľudí nielen s  hendikepom). Večer seniorov či Športiáda seniorov 
sú dôkazom, že im nie sú ľahostajní ani tí skôr narodení. Členovia 
oz medzi ľudmi rozdiely nerobia. Práve naopak, uvedomujú si, že 
títo ľudia potrebujú omnoho viac pozornosti. Preto sa rozhodli po-
máhať a vnášať im do života trochu svetla. Nezabúdajú ani na ľudí 
na dospelej onkológii.

PoKRAčujEmE V oRGANIZoVANí A PodPoRE 
KuLTÚRNyCH PodujATí

 Aj tento rok sme po druhýkrát pomáhali pri organizovaní najväč-
šieho podujatia pre rodiny s deťmi v Banskobystrickom kraji - 
Hurá prázdniny. Pomohli sme aj pri podujatí Slovensko potrebuje 
dobrých otcov (celoslovenská kampaň na podporu otcov),  pri or-
ganizovaní MDD pre deti s viacnásobných postihom tela, Mikuláša 
a komunitných Vianoc.

Spolupracujeme s viacerými občianskymi združeniami a navzájom 
si pomáhame, čo je veľmi dôležité. Pomáha pri aktivitách ako bri-
gády, sťahovanie, podujatia organizované KC Fončorda v  Banskej 
Bystrici. Tento rok sme sa zapojili aj do projektu farebná ulička či 
čistenie Laskomerskej doliny. 

oZ	BCF vzniklo v roku 2014 a jeho základným poslaním je podpora, rozvoj a vytváranie podmienok 
športovej činnosti, ktoré prispievajú ku kladnému vzťahu občanov, predovšetkým detí a  mládeže,  
formovaniu ich osobnosti, rozvíjaniu kladných morálnych a  vôľových vlastností a  upevňovaniu ich 
fyzického a duševného zdravia. Tento rok sa  OZ BCF stalo hlavným sponzorom Žiackej chodeckej ligy 
v atletickej chôdzi. OZ BCF nechýbalo ani pri organizovaní rozsahom najväčšieho futbalového podu-
jatia	na Slovensku	BCF	CUP	2015,	ktorého	cieľom	bolo	podporiť	obecné	futbalové	kluby.	

BCf o.z.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

IČO: 42393418
V zastúpení: Erika Karová – predsedníčka OZ

Kontakt: +421 917 521 121
E-mail: ozbcf@pobox.sk

Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: IBAN: 4209000000005067590423



PRIDANÉ PREDSTAVENIE

14. 12. KOŠICE PRIDANÉ PREDSTAVENIE

9. 1. BRATISLAVA 

ZIMNÝ ŠTADIÓN O. NEPELU
PRIDA
PRIDA

9. 1. BRAT
9  . BRAT

ZIMNÝ ŠTADIÓN O. NEP

ZIMNÝ ŠTA Ó O NEP



MODERUJE SAJFA
VSTUP OD 14:00 – ZUMBA S GABIKOU

NÁUČNÉ WORKŠOPY: ENKAUSTIKA – MAĽOVANIE HORÚCIM VOSKOM,
MODELOVANIE Z HLINY, ZUMBA, PLETENIE NÁRAMKOV, PLETENIE Z PAPIERA. 

DETSKÝ SVET: NAFUKOVACÍ HRAD, MAĽOVANIE NA TVÁR, LUKOSTREĽBA, NANUKY, HULA HOP. 
VSTUP PRE DETI A OSOBY S MENTÁLNYM A ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM ZO ZARIADENÍ DSS A PRE ICH DOPROVOD. 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE NA WWW.OSTROVOZ.SK A PAPLONIK@PAPLONIK.COM

VSTUP OD 14:00 – ZUMBA S GABIKOU
NÁUČNÉ WORKŠOPY: ENKAUSTIKA – MAĽOVANIE HORÚCIM VOSKOM,

MODELOVANIE Z HLINY, ZUMBA, PLETENIE NÁRAMKOV, PLETENIE Z PAPIERA. 
DETSKÝ SVET: NAFUKOVACÍ HRAD, MAĽOVANIE NA TVÁR, LUKOSTREĽBA, NANUKY, HULA HOP. 

VSTUP PRE DETI A OSOBY S MENTÁLNYM A ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM ZO ZARIADENÍ DSS A PRE ICH DOPROVOD. 
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE NA WWW.OSTROVOZ.SK A PAPLONIK@PAPLONIK.COM

fólie  vrecia  obalové materiály


