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Plošina, schodolez,
stroPný zdvihák?

Využite naše
bezplatné zameranie,

poradenstvo
a získajte najlepšie zariadenie

na mieru pre vás!

Členstvom v Klube SPIG získavate mnohé výhody:
 šekovú knižku (výhody, zľavy, benefity)
 pomoc s doplatkom do 10% z ceny pomôcky
 pomoc s vybavením štátneho príspevku (až do 95% ceny)
 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

Pridajte sa k nám!

ľahko  a  bezpečne

zavolajte naše 
bezplatné číslo 0800 105 707
získajte Vaše registračné číslo

využívajte výhody Klubu SPIG

Zdvíhacie zariadenia

Zvislá kabínová plošina bez ohradeniaVnútorná šikmá plošina do zákrutZvislá plošina bez ohradenia

Schodisková sedačkaStropný zdvihák

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom
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Redakcia časopisu Inak obdarení Vám želá všetko najlepšie 
v novom roku 2017. Aj v novom roku tu nájdete veľa zau-
jímavých a  pútavých článkov, ktoré pohladia vaše srdcia 
a  dušu. Želáme Vám pri čítaní nášho časopisu pohodovú 
atmosféru a úsmev na tvári. 

Náš časopis a informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZ-
PLATNE pre Vás. Časopis si môžete dať poslať 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 nie-
čo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. Aspoň 
informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty a mož-
nosti 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“ Detská izba

Priestorové nároky detskej izby s jedným advoma lôžkami



január 2017  I  Inak obdarení  I  3www.inakobdareni.sk

TERAPIE ¨

„Spojenie dotyku, zámeru a  usmerňovania 
energie je predzvesť potencionálnej lekárskej 
vedy neurčitého rozsahu a šírky.“

Dr. Grossinger 

Kraniosakrálna terapia (KST) – jej názov 
je odvodený od  kranio – lebka a  sacrum – 
krížová kosť. Je to celostné, veľmi jemné 
a účinné neinvázne ošetrenie, pri ktorom sa 
jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny 
rytmus, ktorý pulzuje hlboko vo vnútri náš-
ho organizmu. Táto vnútorná hybná sila sa 
nazýva aj primárne dýchanie. Terapia priná-
ša hlboké fyzické a emocionálne uvoľnenie, 
súčasne aktivizuje samoozdravovacie proce-
sy organizmu. 

Vedecký základ tejto terapie vytvoril osteo-
pat Sutherland, ktorý bol jeden z prvých zá-
padných lekárov, ktorý objavil súvislosť me-
dzi „spontánnym vyliečením“ a pochopením 
choroby. Chirurg John Upledger doplnil túto 
teóriu. Kraniosakrálny pulz vzniká pohybom 
tekutiny obklopujúcej mozog a  miechu. 
Membrány, medzi ktorými sa táto tekutina 
nachádza sú pevne pripojené na  vnútornú 
plochu kostí v lebke a na krížovú kosť. 

Kraniosakrálna terapia je okrem iného za-
ložená na  poznaní, že fyzickému prejavu 
ochorenia predchádza dlhodobá dishar-
mónia na jemnohmotnej úrovni. Pri kranio-
sakrálnom vyvážení dochádza k  hlbokému 
uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia 
v jemných tkanivách a kostiach, v oblastiach 
postihnutých stresom sa rozvoľňujú. Výsled-
kom ošetrenia je zlepšenie vnútorného pro-
stredia, uvoľnenie centrálneho nervového 
systému, prehĺbenie schopnosti uvedomiť si 
sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia 

a  výkonu. Uvádza do  harmónie telo, myseľ 
i ducha. KST podporuje telo v  jeho sebako-
rekcii, podporuje imunitný systém a  kladie 
dôraz na vysokú pozornosť a nehu v prístu-
pe ku klientovi. 

Odporúča sa:
•	 pri strese, napätí, poruchách koncentrácie,
•	 na posilnenie imunitného systému a vitali-

záciu organizmu,
•	 pri migrénach, bolestiach hlavy, chrbtice, 

svalov, kĺbov,
•	 pri problémoch s dýchacími cestami, s aler-

giami, astmou, prínosovými dutinami,
•	 pri škúlení, rôznych poruchách zraku, hu-

čaní v ušiach, problémoch s rovnováhou,
•	 pri škrípaní zubov, zubnej neuralgii, prob-

lémoch so sánkou a čeľustnými kĺbmi,
•	 pri nespavosti, chronickej únave, depresiách, 

emocionálnych a mentálnych poruchách,
•	 na  uvoľnenie blokád vzniknutých v  dô-

sledku úrazov i emocionálnych zranení,
•	 je výborná ako doplnok poúrazovej a poo-

peračnej rekonvalescencie,
•	 dodáva energiu pre životné zmeny a  vy-

jadrenie seba samého,
•	 pri poruchách učenia sa, sústredenia, po-

zornosti, dyslexii, hyperaktivite, DMO
•	 príprava na  pôrod, popôrodná starostli-

vosť, poruchy príjmu potravy
•	 vyváženie pravej a ľavej hemisféry 
•	 dysfunkcia čeľuste, ochrnutia tváre.

KST sa veľmi dobre prejavila pri práci s  hy-
peraktívnymi deťmi, mnohé z nich sa skľud-
nili a  zaspali počas terapie. Ukázalo sa, že 
u detí s touto terapiou bol väčšinou problém 
v zadnej časti spodiny lebečnej, v mieste, kde 
sa hlava pripája ku krčnej chrbtici. Toto poško-
denie sa pripisuje vo väčšine prípadov k pri-

veľkému záklonu hlavičky pri pôrode. Vtedy 
sa stlačí záhlavová časť a prvý krčný stavec. 

Pre deti s  diagnózou dyslexia sa problém 
nedostatočného prúdenia likvoru objavoval 
v oblasti pravej spánkovej kosti. Keď sa v tej-
to oblasti pomocou KST previedla náprava, 
až 70 – 75 % detí prestalo mať problémy s čí-
taním...

Depresie, chronické artritídne bolesti, pora-
nenia miechy, DMO – to všetko sú diagnózy, 
u ktorých prináša úľavu a zlepšenie. 

Nielen chorí, ale aj zdraví ľudia sa po KST cítia 
zdravší, citovo vyrovnanejší a vitálnejší.

V  priebehu ošetrenia, ktoré trvá približne 
60 minút, leží oblečený klient na masážnom 
stole na  chrbte. Ošetrenie samotné spočí-
va v  jemných dotykoch, ktorými sa pôsobí 
na  kosti lebky, hrudnej, brušnej, panvovej 
oblasti a na tých telesných štruktúrach, kto-
rých napätie ovplyvňuje stav ostatných or-
gánov.

Táto terapia je veľmi účinná, stačí aby klient 
uveril, že dokáže sám seba naštartovať 
na uzdravenie a dovolil terapeutovi, aby mu 
pomohol. 

Použitá literatúra:
John E. Upledger, D.O.,F.A.A.O , Jon D. 
Vredevoogd , M.F.A: Kraniosakrální terapie 
Michael Kern: Dech života 

AdrIAnA KuPcOvá - masér, terapeut

Zameranie: 
Kraniosakrálna terapia, regeneračné 

uvoľňujúce masáže, thajská masáž tváre

adriana38@gmail.com
www.masaze.6f.sk

tel.: 0917 617 877

Prevádzka: 
Košice, Krivá 23, 5. posch., číslo dverí 504

KRANIoSAKRáLNA TERAPIA
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¨ SKUTOčNÝ PRíbEH

Dňa 5.12.2016 prebehlo oceňovanie dobro-
voľníckej práce Srdce na  dlani 2016 v  Ban-
skobystrickom kraji. Jednou z výnimočných 
a ocenených dobrovoľníčok bola aj pani He-
lenka Kurčíková. Týmto jej ešte raz ďakujeme 
za jej nenahraditeľnú dobrovoľnícku činnosť 
a pripájame krátky článok o tom, čo všetko 
pre nás táto výnimočná osôbka robí. 
Pani Helenka Kurčíková, je fyzioterapeutka 
s  dlhoročnou praxou a  skúsenosťami v  tejto 
oblasti (pracovala v  Špecializovanom liečeb-
nom ústave Marína v  Kováčovej). Momen-
tálne je už v dôchodkovom veku, no na prvý 
pohľad by ste to o nej určite nepovedali. He-
lenka navštevuje denný stacionár Margarétka 
v Banskej Štiavnici už nejaký ten rôčik. Presne 
jej spolupráca s OZ Margarétka začala od roku 
2003 a to rehabilitačnými pobytmi v Grécku, 
kde rehabilitovala s deťmi so zdravotným a te-
lesným postihnutím bez nároku na odmenu. 
Po  zriadení denného stacionára Margarétka, 

začala pravidelne, každý týždeň (jedenkrát 
do  týždňa) navštevovať naše zariadenie, kde 
vykonáva rehabilitáciu a individuálne cvičenie 
s  klientmi. Klientmi sú osoby so zdravotným 
a telesným postihnutím vo veku od 18 do 40 
rokov. Klienti sa na ňu vždy veľmi tešia, aj keď 
cvičenie nepatrí medzi ich najobľúbenejšie 
činnosti. Pani Helenka ich však vždy dokáže 
správne naladiť a povzbudiť. Veľmi si ceníme 
jej odborný, no zároveň veľmi ľudský prístup, 
ochotu a  nezištnosť. Dobrovoľnícka činnosť 
pani Helenky má určite viacero významov. 
Primárne je klientom denného stacionára 

poskytnutá pravidelná odborná rehabilitácia 
a  individuálne cvičenie, ktoré  je pre väčšinu 
klientov s  obmedzeniami v  oblasti mobility 
nevyhnutnou činnosť pre ich bežné fungova-
nie. No zároveň je tu aj omnoho väčšia hod-
nota, ktorú odovzdáva našim klientom a to je 
skutočné priateľstvo, ľudský prístup  a  veľké 
množstvo lásky, ktoré vie týmto ľuďom odo-
vzdať. Preto by sme jej chceli aj touto formou 
úprimne poďakovať za jej srdce na dlani. 

Mgr. Lucia Jokalová, sociálna pracovníčka, 
denný stacionár Margarétka 

Volám sa Renáta Petrikovičová Kunovská. 
Synček Christián je autista. Autizmus mu 
diagnostikovali v  troch rokoch. Ako rodič 
však stále dúfate, že je to iba prechodný stav, 
že vám sa také niečo nemôže stať a vaše die-
ťa bude presne také isté ako ostatné. Ibaže 
Christiánko jednoducho nebol ako iné deti. 
Vyrovnať sa s týmto faktom a nezakrývať si 
pred ním oči bola zásadná vec. Keď mu po-
tom diagnostikovali detský autizmus, zažila 
som najhoršie obdobie svojho života a pre-
plakala mnoho nocí, no v  podstate sa mi 
uľavilo. Konečne sa našiel niekto, kto mi vy-
svetlil, ako to aspoň približne funguje v hla-
vičke nášho dieťaťa. Autista totiž nerozumie 
tomu, čo vidí, počuje a prežíva. Má narušenú 
schopnosť vytvárať si vzťahy s  inými ľuďmi 

a primerane reagovať na okolie. Žije v akejsi 
bubline, do ktorej sa dá ťažko dostať... aj keď 
ste milujúci rodič.

Život s  Christiánkom ma vôbec posunul 
do úplne iného „levelu.“ Autizmus je diag-
nóza, pri ktorej je prognóza vždy neistá. 
Nikto z odborníkov mi nemaľuje ružovú bu-
dúcnosť. Žijem nádejou, že veci budú také 
dobré, ako sa len dá. S autizmom sa bojovať 
nedá. Ja som ho jednoducho prijala. Moje 
dieťa je plnohodnotná ľudská bytosť, kto-
rú rešpektujem. Snažím sa zo všetkých síl 
zlepšiť Christiánkovi život. Teším sa z  ma-
ličkostí a  žijem prítomnosťou. V  decembri 
má Christiánko už 19 rokov. Je z neho mladý 
muž a našiel veľkú záľubu v cvičení - kultu-
ristike. Mám veľké šťastie, že sa našiel tré-
ner, ktorý ho podporuje a  motivuje stále 
k  lepším výsledkom. Nikdy by som neveri-

la čo všetko dokáže. Som nesmierne hrdá, 
všetko je možné. 

Volám sa Ivana Gašparová. Môj starší syn 
Patrik má autizmus. Autizmus mu diagnosti-
kovali až v piatich rokoch. Možno si poviete, 
že to je neskoro a čo sme robili dovtedy? Ako 
rodič stále dúfate, že je to len prechodný 
stav, a že dieťa z toho vyrastie. Od jeho troch 
rokov sme chodili po rôznych vyšetreniach. 
Naše prvé kroky viedli k logopédovi, pretože 
ako trojročný ešte vôbec nevedel rozprávať. 
Potom nás poslali k  detskému psychiatro-
vi, ale tiež nepomohol. Predpísal mu lieky 

na  upokojenie a  to bolo všetko. Stále sme 
počúvali od  odborníkov, že nie je autista. 
Autizmus mu diagnostikovali v  piatich ro-
koch a vlastne vtedy sa nám uľavilo, pretože 
sme konečne mali potvrdené, čo sme si celý 
čas mysleli. Veľa krát si ľudia mysleli, že Paťko 
nepočuje. Ale on len nereagoval na vonkaj-
šie podnety. Dlho nereagoval ani na vlastné 
meno.
Náš život sme prispôsobili jeho potrebám. 
Zaviedli sme pravidelný režim a  jeho sprá-
vanie sa postupne upravilo. Potrebujeme 
k životu veľa trpezlivosti. Autizmus je súčasť 

osobnosti človeka a je ovplyvnený mnohými 
aspektami, preto jeho vývoj ťažko predpo-
vedať. Musíme sa snažiť naučiť ho čo najviac, 
aby dokázal zvládnuť aspoň základy. Umyť 
sa, obliecť sa, prechádzať cez cestu a podob-
ne. Tešíme sa aj z maličkostí a každého nové-
ho slova, ktoré Paťko vysloví. Patrik má už 12 
rokov. Má veľmi rád vodu a  najradšej by sa 
kúpal každý deň. Plávať sa ešte dobre nena-
učil, ale stále sa snažíme naučiť ho to. Žijeme 
s  nádejou, že veci budú také dobré, ako sa 
len dá a Patrik nájde v živote svoju cestu.

SRDCE NA DLANI
ocenenie výnimočných
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

KÚSoK môjHo šťASTIA

Patrik, chlapec s autizmom
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Motivačných faktorov, ktoré nás ovplyvnili 
pri výbere tohto príspevku, bolo hneď nie-
koľko. Prvým a  najvýznamnejších z  nich je 
skutočnosť, že sami v praxi pracujeme s deť-
mi so zdravotným postihnutím a uvedomu-
jeme si, že táto práca nie je len prácou ako 
takou, ale je to poslanie, ktoré si vyžaduje 
celého človeka. Špeciálny pedagóg sa musí 
obetovať a musí disponovať tými najpozitív-
nejšími vlastnosťami.

Napriek tomu, že žijeme vo veľmi vyspelej 
spoločnosti, veľmi často sa na osoby so zdra-
votným postihnutím nazerá s  poľutovaním 
a mnohým ľuďom nie sú známe ich potreby. 
Nemali by sme ich selektovať na okraj spo-
ločnosti, či dokonca ich ľutovať. Je potrebné 
im vytvoriť také podmienky, aby boli plno-
hodnotnou, integrálnou súčasťou našej so-
ciety.

Posledným faktorom bola skutočnosť, že 
taká významná osobnosť, ako Viliam Gaňo 
nepochybne bol, je, a  stále bude si zaslúži, 
aby sme mu vzdali hold a poukázali na jeho 
plnohodnotný život, obohacujúcu tvorbu 
a  v  neposlednom rade aj na  smútok v  srd-
ciach ľudí, ktorí ho zbožňovali.

Ústrednou témou tohto príspevku je život 
a dielo Viliama Gaňa, ako nestora špeciálnej 
pedagogiky, na  území Slovenska a  Maďar-
ska. Jeho prínos pre špeciálnu pedagogiku 
je nezanedbateľný. Práve z  tohto dôvodu 
mu chceme prejaviť svoj obdiv a  poukázať 
na  jeho posolstvo po pedagogickej aj pub-
likačnej stránke.

Osobnosť Viliama Gaňa v kontexte historic-
kého vývoja špeciálne pedagogiky

Rodiskom nestora špeciálnej pedagogiky 
Viliama Gaňa, bola dedinka Trnava pri Labor-
ci v Michalovskom okrese. Táto dedinka má 
svoju bohatú históriu, ktorú ešte dopĺňa aj 
to, že je rodiskom takej významnej osobnos-
ti, akou Viliam Gaňo nepochybne bol. Prišiel 
na svet dňa 25. mája 1893, koncom 19. storo-
čia (Mátej, 1977). Malý Viliam začal navštevo-
vať vo svojej rodnej domovine ľudovú školu 
v roku 1899, keď mal šesť rokov. V materčine, 
teda v  slovenskom jazyku, bolo vyučované 
len náboženstvo a  žiakom v  najnižších roč-
níkoch sa po slovensky vysvetľovalo len to, 
čomu v  maďarčine nerozumeli. Gaňo bol 
však veľmi jazykovo nadaný a tak mu tento 
cudzí jazyk nerobil väčšie problémy. V roku 
1902 sa mu podarilo úspešne zložiť prijíma-
ciu skúšku a  odchádza študovať do  Meš-
tianskej školy v  Humennom. Počas svojho 
štúdia sa zdokonalil v  maďarčine a  pribral 
si aj druhý, predpísaný jazyk, ktorým bola 
nemčina. Dočasné ubytovanie pri jeho štú-
diu v Humennom mu poskytla česká rodina 
Karelovcov (Kramár, 1993).

V roku 1908 začalo Gaňovi 4 – ročné štúdium 

na Učiteľskom ústave v Blatnom Potoku, kde 
štúdium ukončil v roku 1912. Bol fascinovaný 
prácou s  deťmi a  pri výbere jeho učiteľské-
ho povolania ho výrazne ovplyvnil najmä 
rozhľad matky a  skutočnosť, že pochádza-
la z učiteľskej rodiny. Jeho starý otec a brat 
Štefan, s ktorými obľuboval absolvovať dlhé 
rozhovory, boli povolaním taktiež učitelia. 
S postihnutím sa stretával už od útleho veku. 
Jeho otec si vzal pod patronát a vychovával 
nevzdelaného záhradníka, ktorý bol hlucho-
nemý a  40 rokov ho zamestnával na  gróf-
skom majetku. Viliam pomáhal veľmi často 
otcovi pri práci a tam sa s ním spriatelil. Pre-
chovával k nemu rovnaké city, ako k svojim 
súrodencom a  jeho postihnutie nikto z  ro-
diny neodsudzoval. Práve vďaka nemu sa už 
v útlom veku naučil koexistovať aj s osobami 
so zdravotným postihnutím (Kramár, 1993). 
Všetky tieto skutočnosti pôsobili na  Gaňa 
ako motivačné faktory, pre ktoré sa rozho-
dol zasvätiť svoj život práci s deťmi so zdra-
votným postihnutím, a preto sa rozhodol pre 
kariéru špeciálneho pedagóga.

Prvé začiatky
Starostlivosť a  chápanie odlišných potrieb 
osôb so zdravotným postihnutím nebolo 
vždy na takej úrovni ako je v súčasnosti. Pro-
stredníctvom špeciálnej pedagogiky sa za-
čalo s identifikáciou zdravotných postihnutí 
resp. defektov a začalo sa k takýmto ľuďom 
pristupovať inak. Začali sa kreovať rôzne 
ústavy a  špeciálne školy, aby sa zvolili naj-
vhodnejšie prístupy k týmto osobám.

V  priebehu štúdia v  Blatnom Potoku, už 
v dnešnom Sárospataku, sa študenti vo via-
cerých predmetoch oboznamovali s poznat-
kami, práve z oblasti špeciálnej pedagogiky 
a vzdelávania zdravotne postihnutých osôb. 
V  rokoch 1650-1654 v  Blatnom Potoku pô-
sobil zakladateľ modernej pedagogiky Ján 
Amos Komenský. Práve z  tohto dôvodu tu 
bol veľmi silný vplyv kultu Komenského. 
Na škole bol kreovaný Komenského čitateľ-
ský krúžok, ktorého členom bol aj sám Gaňo. 
V tomto krúžku si žiaci predčítavali diela Ko-
menského, oboznamovali sa s  jeho učením 
a práve tu si aj Gaňo osvojil veľmi veľa názo-
rov na vzdelávanie a výchovu postihnutých 
(Kramár, 1993).

Na prelome 19. a 20 st. sa v Uhorsku začína 
kreovať liečebná pedagogika ako veda, a za-
čínajú sa otvárať nové prístupy a  možnosti 
v  starostlivosti o  osoby so zdravotným po-
stihnutím. „Charitatívne ústavy sa premie-
ňali na  vzdelávacie, stanovil sa jednotný 
odborný dozor pri výchove postihnutých, 
riešila sa školopovinnosť postihnutej mláde-
že, uskutočňovali sa prvé výskumy s postih-
nutými deťmi, vznikala odborná literatúra 
a vydávali sa odborné periodiká a príručky - 
začínala sa rozvíjať teoretická báza liečebnej 

pedagogiky“ (Kramár, 1993, s. 10).

Po  získaní učiteľského diplomu v  Blatnom 
Potoku odchádza Viliam na  ročnú pedago-
gickú prax do  rumunského Ineu a  do  Štát-
neho liečebno-pedagogického výchovné-
ho ústavu Boros Jenő v  Budapešti (Kramár, 
1993). Zápis na vysokú školu bol podmiene-
ný práve touto praxou. V  roku 1913 sa mu 
podarilo zapísať sa na  Vysokú školu liečeb-
nej pedagogiky v Budapešti. Práve pri tomto 
štúdiu sa dostáva do styku so špeciálno-pe-
dagogickým duchovným prúdom pod vede-
ním Pála Ranschburga, ktorý veľmi výrazne 
ovplyvňoval v Maďarsku výskum detí na poli 
špeciálnej pedagogiky. Práve ten patril me-
dzi zakladateľov maďarskej liečebno-pe-
dagogickej teórie na  začiatku 20. storočia. 
Zároveň ho pokladáme aj za  jedného zo 
zakladateľov vysokoškolského vzdelávania 
maďarských liečebných pedagógov (Kramár, 
1993).

Toto štúdium bolo dvojročné a  určené pre 
kandidátov, ktorí mali učiteľskú spôsobilosť 
pre ľudové, meštianske alebo stredné školy. 
Diferencovalo sa na  teoretickú a  praktickú 
časť. V prvom roku študenti naberali teore-
tické skúsenosti a v druhom roku absolvovali 
praktickú prax v  niektorom z  ústavov. Túto 
školu úspešne absolvoval v roku 1915 a prá-
ve tu získal učiteľský diplom a  kvalifikáciu 
potrebnú na vzdelávanie detí a mládeže so 
zdravotným postihnutím. Tento ústav bol 
predchodcom dnešnej Vysokej školy pre 
vzdelávanie špeciálnych pedagógov (Szabó, 
1993).

S  najprogresívnejším smerom pedagogiky, 
s pedocentrizmom sa oboznamuje pri práci 
v Ústave pre nervózne deti v Budapešti, kde 
svoju prácu vykonáva pod vedením aktívne 
ľavičiarsky orientovaného, vysoko odborne 
vzdelaného Józsefa Vértesa. Jadrom tejto 
koncepcie resp. smeru je orientácia na  in-
dividuálny prístup k  dieťaťu a  jeho blaho. 
Od roku 1917 Gaňo začína pôsobiť v Pestalo-
zziho domove, kde sa stáva spolupracovní-
kom a aj žiakom Eleméra Kalmára, ktorý bol 
tabulárnym sudcom a  zároveň zriaďovate-
ľom Pestalozziho ústavu. Jeho zásluhou bol 
v roku 1915 zriadený Ústav kriminálnej peda-
gogiky. Tento Ústav obsahoval psychologic-
ké laboratórium, knižnicu a  múzeum. Tu sa 
Gaňo oboznamuje s kriminálnymi jedincami 
a  s  deťmi, ktoré majú charakterové vady. 
Týmto deťom a  ich výchove sa venoval vo 
svojich dielach a snažil sa nachádzať spôso-
by ich nápravy. V roku 1918 prechodne pôso-
bí aj na Štátnej osobitnej škole v Budapešti.

Bol zaangažovaný aj pri integrácii slepcov, 
nakoľko pôsobil v  ústave pre slepcov v  Bu-
dapešti a  spolupracoval aj s  centrálnym 
ústavom pre zamestnávanie slepcov. Vďaka 
tomu, že v tomto ústave nadobudol mnoho 

Význam Viliama Gaňa v špeciálnej pedagogike
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cenných skúsenosti mohol neskôr spolupra-
covať so Šoltésom pri riešení problematic-
kých otázok, ktoré sa týkali výchovy a vzde-
lávania osôb so zrakovými poruchami. Prax 
nadobudol aj pri práci na  Odbore ochrany 
dieťaťa na  Komisariáte spravodlivosti po-
čas troch mesiacov od  začiatku mája 1919 
do konca júla 1919 (Kramár, 1993).

Keď došlo k pádu Maďarskej republiky, v Ma-
ďarsku začalo veľké prenasledovanie jej 
prívržencov. Práve z  toho dôvodu sa Gaňo 
stiahol do úzadia a prichádza na Slovensko. 
V tomto období nie sú zistené bližšie zmien-
ky o  jeho pobyte a činnosti. Pri svojom prí-
chode na  Slovensko už vstupuje do  novej 
Československej republiky a  úplne nových 
pomerov. Začína pracovať ako učiteľ v roku 
1921 v  Ústave hluchonemých v  Komárne, 
kde bola vyučovacím jazykom maďarčina. 
Výučba v tomto jazyku robila deťom nemalé 
problémy, ale najviac zasiahnutí boli práve 
žiaci, ktoré mali zdravotné postihnutie (Bo-
rešová, 1993).

Už počas prvého roku pôsobenia sa sna-
ží o  inováciu a  navrhuje kreovať cezdenný 
domov pre nedostatočnú výchovu v  pes-
túnskych rodinách. V pestúnskych rodinách 
defektné deti trávili viac času ako v  škole. 
Pestúni ich však zanedbávali a videli v nich 
len zisky. Tento jeho návrh však nebol úspeš-
ný a nedošlo k jeho zrealizovaniu v dôsledku 
nedostatočných finančných prostriedkov. 
Úspešný bol ním navrhnutý a  vypracovaný 
individuálny list žiaka pre metodické pozo-
rovanie, ktoré bolo v ústave ihneď uvedené 
do praxe.

Gaňo nikdy nebol skúpy na rozdávanie svo-
jich teoretických poznatkov a  praktických 
skúseností. Svedčí o  tom vydanie článku 
v roku 1923 pod názvom „Základy metodic-
kého pozorovania hluchonemých“ v časopi-
se Péče o  mládež. Následne o  rok, v  Revue 
pre vzdelávanie a výchovu hluchonemých je 
vydaný jeho príspevok pod názvom „Experi-
mentálne skúmanie vnímania a pamäti hlu-
chonemých“. Časopis Péče o mládež prináša 
čitateľom článok „Ochrana válečných detí“ 
(Gaňo, 1943).

V roku 1927 dostal Gaňo pracovnú ponuku, 
aby sa stal riaditeľom Ústavu pre hluchone-
mých, po smrti bývalého riaditeľa Félixa Hlo-
bilu. Túto pracovnú ponuku prijal a tak 1. júla 
1927 Gaňo aj so svojom mladou rodinou od-
chádza do Dubnice nad Váhom, kde pôsobí 
13 rokov. Tento ústav mal sídlo v dubnickom 
kaštieli, ktorý už od svojho samotného vzni-
ku, od roku 1921 nevyhovoval požiadavkám 
hluchonemých. Osud hluchonemých mu 

nebol nikdy ľahostajný a  to práve aj z  toho 
dôvodu, že jeho srdcu bol blízky hluchone-
mý záhradník, ktorého si vzal pod patronát 
jeho otec. Veľmi osobne prežíval aj vtedajší 
necitlivý a neľudský prístup vládnych orgá-
nov k týmto osobám (Kramár, 1993).

Počas svojho pôsobenia v  Dubnici nad Vá-
hom sa angažoval aj v  rozvoji starostlivosti 
o  osoby s  mentálnym postihnutím. Bol prí-
tomný v Trenčíne pri zrode pomocnej školy 
a podieľal sa aj pri založení Zemského spolku 
pre starostlivosť o  slabomyseľných na  Slo-
vensku, ktorý bol zriadený s významnou po-
mocou univerzitného profesora MUDr. Karla 
Herforta a  Jozefa Zemana, ktorého prínos 
pre slovenskú špeciálnu pedagogiku sme už 
načrtli v prvej kapitole. Tento spolok bol zria-
dený 12. januára 1932 v Žiline a jeho sídlom 
bol Trenčín. Gaňo sa stal prvým predsedom 
tohto spolku a jeho tajomníkom bol Vladimír 
Predmerský. V  histórii špeciálnej pedagogi-
ky zastával veľmi významnú úlohu. „Prvý 
pracovný program spolku mal 3 hlavné 
body, a to:

•	 usporiadať kurzy o  výchove slabomyseľ-
ných detí, 

•	 zriadiť knižnicu o abnormálnej mládeži,
•	 starať sa o výchovu debilných detí“ (Gaňo, 

1961, s. 15).

Gaňo sa musel popasovať s mnohými prob-
lémami ústavu. Navrhoval, aby bol ústav 
preložený do  vhodnejších priestorov, aby 
bolo uplatnenie postihnutých plnohodnot-
nejšie. V ústave boli natoľko nepriaznivé hy-
gienické, zdravotné, sociálne aj pedagogic-
ké okolnosti, že neposkytovali postihnutým 
osobám ani základné podmienky na  preži-
tie. Túto krízu ústavu opisuje aj vo svojom 
diele „Dvadsaťpäť rokov dubnického ústa-
vu hluchonemých“. Išlo o  útlu publikáciu, 
ktorú vydal na svoje vlastné náklady v roku 
1930 v Českých Budějoviciach. Podal v ňom 
ucelený výklad o počte tried, detí a nevyho-
vujúcich podmienkach. Nakoľko radikálne 
narastal počet hluchonemých, nútilo ho to 
pristúpiť ku komplexnému riešeniu starost-
livosti o  tieto osoby (Haskrechtová, 1993). 
Nakoľko mnoho z  týchto zverencov trpelo 
podvýživou, angažoval sa v  organizovaní 
a  iniciovaní mliečnych akcií v tomto ústave. 
Vypracovával reálne návrhy externej aj inter-
nátnej starostlivosti ich zriaďovanie, organi-
zácia aj možnosti financovania.
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Súčasný stav spoločnosti v oblasti hodnôt je 
neradostný. V minulosti boli hodnoty nepo-
chybne utvárané aj elitou spoločnosti. 
Je potrebné rešpektovať každého občana 
na základe rešpektovania prirodzených mo-
rálnych princípov. Tieto princípy vychádzajú 
z  reality konkrétneho človeka, tou je často 
jeho spoločenský status, jeho zdravotné po-
stihnutie, sociálne zázemie, vzdelanie v kon-
texte uplatnenia, ale aj jeho životné postoje, 
životná filozofia, svetonázorové presvedče-
nie či stranícke zameranie. Ekonomická etika 
nás smeruje do odmietania finančných špe-
kulácií namierených do oblasti dodržiavania 
daňových a  rozpočtových pravidiel, do  ob-
lasti daňovej politiky, ktorou štát sleduje 
pokrývanie potrieb občanov na základe so-
lidarity. Sociálny štát je štátom solidárnym. 
Solidarita je cesta k spoločenskému pokoju 
a  možnosti rozvoja každého, kto sa narodil 
a žije. Solidarita by mala v súčasnosti vychá-
dzať za hranice jednotlivých štátnych zosku-
pení a stať sa základom pre tvorbu a rozvoj 
globálnej spoločnosti charakteristickej spo-
luprácou všetkých štátov pri riešení hlavne 
globálnych sociálnych problémov ľudí parti-
cipujúcich nie na základe rasovej, národnej, 
kmeňovej, náboženskej či politickej prísluš-
nosti, ale na základe rodu – ľudia. 
Myslím si, že Slovensko je krajina, ktorú sa 
oplatí rozvíjať cez investície aj nadnárod-
ných spoločností a  eurofondov. Slovensko 
má dostatok hodnôt, ktoré môže ponúknuť 
Európe i  svetu. Politická a  strategická vízia 
pre Slovensko je v súčasnosti víziou oriento-
vanou na reálny sociálny princíp a konzerva-
tívne hodnoty. Slovensko ako súčasť zosku-
penia štátov Európskej únie prijíma hodnoty 
vychádzajúce z  tradícií aj iných štátov, ale 
súčasne rozvíja aj hodnoty, na ktorých stojí 
jeho vlastná štátnosť, a ktoré si osvojili jeho 
občania. Indikátorom morálky a kultúrneho 

pokroku v každej spoločnosti je skutočnosť 
ako sa dokáže postarať o tých, ktorí sú odká-
zaný na sociálnu pomoc - zdravotne postih-
nutí, sociálne odkázaní, invalidi, ľudia po rôz-
nych traumách. Tento indikátor by mal mať 
tiež jednotný charakter vo všetkých štátoch 
európskej únie. 
Solidarita, participácia, morálka, mravnosť, 
empatia, akceptácia, tolerancia, sloboda sve-
domia a  náboženská sloboda to všetko sú 
atribúty hodnôt, ktoré je potrebné rozvíjať 
predovšetkým v rodine a škole. Tieto hodno-
ty sú často deštruované rôznymi elementami, 
ktorých pôvod môže mať historické ale aj po-
litické pozadie. Nesmieme však pripustiť aby 
sily s pochybnými hodnotami alebo bez hod-
nôt alebo z deficitom hodnôt v našej spoloč-
nosti prevládli a  zvrátili prirodzený kultúrny 
vývoj. Preto je potrebné občanov ale hlavne 
mládež vychovávať a vzdelávať k tomu, aby si 
osvojovali kultúrne hodnoty a na rôzne spo-
ločenské problémy vedeli reagovať triezvo, 
uvážene, humánne a  ľudsky. Nie je správne 
orientovať výchovu predkladaním vzorom 
rýchleho zbohatnutia alebo božskej moci pe-
ňazí ako to často vidíme v súčasnosti. Mládež 
potrebuje príklady osobností populárnych 
predovšetkým altruistickým prístupom k člo-
veku a k riešeniu spoločenských a morálnych 
problémov ľudstva. Osobností preniknutých 
politickými sociálnymi a  inými charizmami, 
posunujúcimi nás ako ľudí vpred do humaniz-
mu a ku kultúrnemu pokroku. Herec a mode-
rátor Marek Eben v kontexte môjho príspev-
ku povedal, že „Ja veľmi neverím na hýbanie 
celým svetom. Ale keď pohnem sám sebou, 
tak môžem svojim príkladom pohnúť s  os-
tatnými. Jadro tvorby hodnôt vidím v rodine. 
Myslím si, že sa ľudia občas schovávajú za de-
formáciu vinou systému - napr. komunizmom 
- tých slušných to nezdeformovalo, tých ne-
slušných áno. Tak ako aj dnes.“

Prvoradou úlohou každého štátu je chrániť 
svojich občanov pred chudobou, biedou, 
hladom, morálnym a  mravným rozvratom, 
pred nepriateľom a  všetkými tými, ktorých 
konanie by mohlo ohroziť život, majetok 
alebo slobodu občanov. Túto úlohu môže 
štát splniť však len vtedy ak občania budú 
rešpektovať spoločenské mravné a morálne 
normy a  tieto budú rešpektované občanmi 
iba vtedy, ak budú mať osvojené skutočné 
hodnoty. Spoločenská výchova k  hodno-
tám cez masové komunikačné prostriedky, 
dôsledná výchova k  hodnotám v  rodinách 
a výchova v školských inštitúciách, musí byť 
dôslednejšia, jednoznačnejšia, pravdivejšia 
a  prísnejšia a  určite budeme svedkami kul-
túrneho skoku aj v  našej prítomnosti. Sú-
časný stav spoločnosti je neradostný. V  mi-
nulosti boli hodnoty nepochybne utvárané 
aj elitou spoločnosti. Tieto funkcie sú dnes 
plnené len čiastočne, ak vôbec. „Problém 
nášho národa je v  tom, že počas histórie 
opakovane prišiel o  podstatnú časť elity 
spoločnosti, pričom elita je elitou tiež preto, 
že vedome hodnoty chráni...“ hovorí český 
kardiochirurg profesor Pirk. Podľa môjho 
názoru ľudia si prirodzenou cestou dokážu 
nejaké pravidlá existencie vytvoriť, ale nič 
dlhodobého - na to sú elity a tak sa aj pozná, 
akú majú kvalitu. Kant by možno povedal, 
že si žiada to, čo on definoval ako morálny 
imperatív- konanie dobra na  základe sve-
domia, pričom svedomie bola uňho funkcia 
poznateľná rozumom.

S pozdravom PhDr. Dušan Piršel
Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu 

občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

Sekretariát IPR:  02/59 209 106
Fax: 02/  54 65 00 63 

Ústredňa: 02/ 54 65 13 54 - 55

Dôležité pre ZťP: oslobodenie od platenia za elektronickú diaľničnú známku
Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu 
aj v roku 2017 využívať spoplatnené diaľni-
ce a rýchlostné cesty bezplatne.
Registrácia oslobodenia od platenia úhra-
dy z  roku 2016 platí aj pre rok 2017. To 
znamená, že existujúce registrácie oslobo-
dených vozidiel zostanú v platnosti aj v bu-
dúcom roku. Oslobodené vozidlá nemusia 
o  registráciu žiadať opätovne. Registrácia 
oslobodenia od platenia úhrady je platná 
dovtedy, dokedy sa nezmenia podmienky 
registrácie (ukončenie platnosti parkova-
cieho preukazu ZŤP).
Od  1.1.2016 sa zmenil postup pri podá-
vaní žiadosti o  oslobodenie od  platenia 
úhrady. Od tohto dátumu sa žiadosti podá-
vajú priamo cez internetový portál www.
eznamka.sk alebo prostredníctvom vybra-

ných obchodných miest. Žiadosti o oslobo-
denie od platenia úhrady sa už neposielajú 
poštou na adresu našej spoločnosti. 

Pohodlná registrácia cez web
Ak ste držiteľom parkovacieho preuka-
zu ZŤP a  ešte ste nepožiadali o  registrá-
ciu Vášho vozidla, registrácia je možná aj 
elektronicky na  webovej stránke www.
eznamka.sk. 
Registrácia oslobodenia od platenia úhrady 
je však možná aj na vybraných obchodných 
miestach v  Bratislave, Trnave, Trenčíne, 
Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Ko-
šiciach. Presnú adresu obchodných miest 
nájdete na stránke www.eznamka.sk.

Potrebné k registrácii
•	 Správne a úplne vyplnená žiadosť

•	 Kópia parkovacieho preukazu ZŤP
•	 Kópia osvedčenia o evidencii vozidla ale-

bo technického osvedčenia vozidla

užitočné vedieť
Oslobodenie od  platenia úhrady sa vzťa-
huje len na vozidlo, ktoré bolo zaregistro-
vané ako oslobodené.Spoplatnené diaľni-
ce môžete po registrácii vozidla využívať aj 
vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parko-
vacieho preukazu ZŤP. Podmienkou však 
je, aby toto vozidlo bolo riadne zaregistro-
vané ako oslobodené od úhrady.

Pomôžu na Zákazníckej linke
S akoukoľvek otázkou ohľadne elektronic-
kých diaľničných známok sa môžete obrá-
tiť na Zákaznícku linku - 02/32 777 777
Pondelok až nedeľa – nOnSTOP

o HoDNoTáCH A NERADoSTNom STAVE SPoLočNoSTI
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Indikačné obmedzenia zdravotníckych pomôcok skupiny L 
Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim

Základný funkčný typ zdravotníckej pomôc-
ky poskytuje poistencovi s určitým zdravot-
ným postihnutím, alebo určenou chorobou 
veku primeraný funkčný efekt a maximálnu 
funkčnú kompenzáciu zodpovedajúcu jeho 
postihnutiu. Predstavuje základnú funkčnú 
štandardu kompenzácie poruchy v  danej 
skupine pomôcok. Je plne hradený zdravot-
nou poisťovňou.
Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôc-
ky poskytuje poistencovi s určitým zdravot-
ným postihnutím, alebo určenou chorobou 
lepší estetický vzhľad, väčší komfort a ďalšie 
pozitívne vlastnosti ako základný funkčný 
typ, ktoré ale nie sú pre daný stav postih-
nutia pacienta nevyhnutné. Pomôcka je 
na základe verejného zdravotného poistenia 
uhrádzaná len do výšky úhrady základného 
funkčného typu v danej skupine.

L1.1 Mechanický vozík skladací, oceľový 
je indikovaný pri
a) postihnutí alebo chorobnom stave dol-
ných končatín, ktoré výrazne obmedzujú 
alebo znemožňujú poistencovi samostatnú 
lokomóciu, bez súčasného postihnutia hor-
ných končatín, ktorými je poistenec schopný 
ovládať mechanický vozík na kratšie vzdiale-
nosti,
b) potrebe transportu poistenca inou oso-
bou za predpokladu zvládnutia samostatné-
ho sedu, ak poistencovi bol v predchádzajú-
cich siedmych rokoch uhradený na  základe 
verejného zdravotného poistenia elektrický 
vozík.

L1.2 Mechanický vozík skladací odľahče-
ný je indikovaný pri
a) postihnutí alebo chorobnom stave dol-
ných končatín, ktoré výrazne obmedzujú 
alebo znemožňujú poistencovi samostatnú 
lokomóciu, bez súčasného postihnutia hor-
ných končatín, ktorými je poistenec schop-
ný ovládať mechanický vozík v  interiéri 
a na kratšie vzdialenosti v exteriéri,
b) potrebe transportu poistenca inou oso-
bou za predpokladu zvládnutia samostatné-
ho sedu, ak poistencovi bol v predchádzajú-
cich siedmych rokoch uhradený na  základe 
verejného zdravotného poistenia elektrický 
vozík.

L2.1.1 vozík mechanický špeciálne upra-
vený, polohovateľný čiastočne je indiko-
vaný pri
a) chorobnom stave a  pri závažnom po-
stihnutí dolných končatín, ktoré výrazne 
obmedzuje alebo znemožňuje poistencovi 
samostatnú lokomóciu, a kde zdravotný stav 
poistenca vyžaduje polohovanie končati-
ny vo vynútenej, aj nefyziologickej polohe, 
úpravu sklonu chrbtovej opierky. Je indiko-

vaný aj na transport inou osobou.
b) potrebe transportu poistenca inou oso-
bou za predpokladu zvládnutia samostatné-
ho sedu, ak poistencovi bol v predchádzajú-
cich siedmych rokoch uhradený na  základe 
verejného zdravotného poistenia elektrický 
vozík.

L2.1.1 vozík mechanický špeciálne upra-
vený, polohovateľný čiastočne je indiko-
vaný pri chorobnom stave a  pri závažnom 
postihnutí dolných končatín, ktoré výrazne 
obmedzuje alebo znemožňuje poistencovi 
samostatnú lokomóciu, a kde zdravotný stav 
poistenca vyžaduje polohovanie končati-
ny vo vynútenej, aj nefyziologickej polohe, 
úpravu sklonu chrbtovej opierky. Je indiko-
vaný aj na transport inou osobou.

L2.1.2 vozík mechanický špeciálne upra-
vený, polohovateľný v  celosti je indiko-
vaný pri chorobnom stave a  pri závažnom 
postihnutí dolných končatín, ktoré znemož-
ňuje poistencovi samostatnú lokomóciu, pri 
súčasnom postihnutí horných končatín, kto-
rými nie je schopný ovládať mechanický vo-
zík, ani vozík elektrický, keď nie je poistenec 
schopný fyziologického sedu a  je potrebný 
častý transport, ktorý vyžaduje ovládanie 
vozíka inou osobou.

L2.2 vozík mechanický špeciálne upravi-
teľný na mieru poloaktívny, s možnosťou 
úpravy ťažiska, výšky a  sklonu sedačky, 
alebo možnosťou ovládania jednou ru-
kou je indikovaný fyzicky menej aktívnemu 
poistencovi pri postihnutí dolných končatín, 
ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú 
lokomóciu, so súčasným čiastočným postih-
nutím aj drieku, za predpokladu zvládnutia 
samostatného sedu a čiastočného postihnu-
tia horných končatín, ktorými je však schop-
ný ovládať mechanický vozík prevažne v in-
teriéri a obmedzene aj v exteriéri (potrebná 
opierka chrbta)

L2.3 vozík mechanický špeciálne upra-
vený na  mieru aktívny, ultraľahký je in-
dikovaný fyzicky aktívnemu poistencovi, 
za  predpokladu samostatného zvládnutia 
fyziologického sedu, pri chorobnom stave, 
alebo postihnutí dolných končatín, ktoré 
znemožňuje poistencovi samostatnú loko-
móciu, bez postihnutia horných končatín, 
ktorými je schopný ovládať aktívne mecha-
nický vozík v  interiéri aj exteriéri (opierka 
chrbta minimálna).

L3.1 vozík elektrický určený prevažne 
pre interiér je indikovaný pri chorobnom 
stave a  pri závažnom postihnutí dolných 
končatín, ktoré znemožňuje poistencovi sa-
mostatnú lokomóciu a súčasné závažné po-

stihnutie horných končatín mu neumožňuje 
ovládanie mechanického vozíka, a  to ani 
mechanizmom pre ovládanie vozíka jednou 
rukou. Je určený na obmedzenú lokomóciu 
v  rámci zúženého bezbariérového interiéru 
hlavne po  rovine za  predpokladu zvládnu-
tia fyziologického sedu. Indikácia je pod-
mienená splnením predpokladu zvládnutia 
ovládania a  riadenia elektrického vozíka 
poistencom na základe jeho fyzickej a men-
tálnej spôsobilosti potvrdenej lekárom FBLR, 
očným lekárom a psychológom.

L3.2 vozík elektrický určený pre interiér 
a exteriér mimo cestnej premávky je indi-
kovaný pri chorobnom stave a pri závažnom 
postihnutí dolných končatín, ktoré znemož-
ňuje poistencovi lokomóciu, v kombinácii so 
závažným chronickým ochorením, ktoré ne-
dovoľuje poistencovi zvýšiť záťaž, a súčasné 
závažné postihnutie horných končatín mu 
neumožňuje ovládanie mechanického vozí-
ka. Je určený na lokomóciu v rámci interiéru 
a exteriéru mimo cestnej premávky za pred-
pokladu zvládnutia fyziologického sedu. 
Nespôsobilosť poistenca zvládnuť zvýšenú 
záťaž sa verifikuje záťažovým testom z  od-
borného pracoviska, alebo stanoviskom prí-
slušného odborného lekára pre dané chro-
nické ochorenie. Indikácia je podmienená 
splnením predpokladu zvládnutia ovládania 
a  riadenia elektrického vozíka poistencom 
na základe jeho fyzickej a mentálnej spôso-
bilosti potvrdenej lekárom FBLR, očným le-
károm a psychológom.

L3.3 vozík elektrický určený pre exteriér 
a  cestnú premávku je indikovaný pri cho-
robnom stave a pri závažnom postihnutí dol-
ných končatín, ktoré znemožňuje poisten-
covi lokomóciu, v  kombinácii so závažným 
chronickým ochorením, ktoré nedovoľuje 
poistencovi zvýšiť fyzickú záťaž, a  súčasné 
závažné postihnutie horných končatín mu 
neumožňuje ovládanie mechanického vozí-
ka. Je určený na lokomóciu v rámci exteriéru 
a  dopravnej komunikácie za  predpokladu 
samostatného zvládnutia fyziologického 
sedu. Indikácia je podmienená splnením 
predpokladu zvládnutia ovládania a  riade-
nia elektrického vozíka poistencom na  zák-
lade jeho fyzickej a  mentálnej spôsobilosti 
potvrdenej lekárom FBLR, očným lekárom, 
psychológom. Zdravotnícka pomôcka je 
na základe verejného zdravotného poistenia 
hradená len čiastočne, do výšky ZFT skupiny 
L 3.2.
Mechanické vozíky a  elektrické vozíky je 
možné indikovať od troch rokov veku dieťa-
ťa. V osobitných prípadoch na návrh predpi-
sujúceho lekára mimo vekový limit.

UVáDZAmE ZoZNAm NIEKToRýCH KATEGoRIZoVANýCH ZDRAVoTNíCKyCH PomôCoK
PLNE ALEBo čIASTočNE UHRáDZANýCH ZDRAVoTNýmI PoISťoVňAmI PLATNý oD 1.1.2017 - 31.3.2017
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L4 PríSLušenSTvO K vOZíKu

L4.1 Sedačky antidekubitné sú indikované 
u  poistencov s  odkázanosťou na  trvalé po-
užívanie mechanického, alebo elektrického 
vozíka, 

L4.1.1 Sedačky antidekubitné penové sú 
indikované u  poistencov s  odkázanosťou 
na  trvalé používanie mechanického, alebo 
elektrického vozíka s rizikom vzniku dekubi-
tov od 28 do 27 bodov Nortonovej škály.

L4.1.2 Sedačky antidekubitné gélové sú 
indikované u  poistencov s  odkázanosťou 
na  trvalé používanie mechanického, alebo 
elektrického vozíka s rizikom vzniku dekubi-
tov od 26 do 25 bodov Nortonovej škály.

L4.1.3 Sedačky antidekubitné pneuma-
tické sú indikované u pacientov s diagnózou 
tetraplégia a u diagnózy paraplégia s mimo-
riadne vysokým rizikom tvorby dekubitu, 
pod 24 bodov Nortonovej škály.

L4.2 Ostatné príslušenstvo k  vozíku je 
plne hradené z verejného zdravotného pois-
tenia len po dôkladnom zdôvodnení predpi-
sujúcim lekárom a prechádzajúcom súhlase 
zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníc-
kej pomôcky.

L5 KOčíK A  InTerIérOvá SedAčKA Sú 
IndIKOvAné Od  TrOch rOKOv veKu 
dIeťAťA
L5.1, L5.2 Kočík je indikovaný pri chorob-
nom stave a  pri závažnom postihnutí dol-
ných končatín, ktoré výrazne obmedzuje 
alebo znemožňuje poistencovi samostatnú 
lokomóciu, pri postihnutí horných konča-

tín, ktorými nie je schopný ovládať vozík; 
prípadne, keď nie je poistenec schopný fy-
ziologického sedu, a kde zdravotný stav po-
istenca vyžaduje úpravu sklonu chrbtovej 
opierky. Je určený na transport dieťaťa, ktorý 
vyžaduje ovládanie kočíka inou osobou.

L5.3 Interiérová sedačka je indikovaná pri 
chorobnom stave a pri závažnom postihnutí 
celého pohybového aparátu, ktoré výrazne 
obmedzuje alebo znemožňuje poistencovi 
samostatný fyziologický sed a kde zdravotný 
stav poistenca vyžaduje úpravu sklonu chrb-
tovej opierky a tiež zabezpečenie polohova-
nia alebo stabilizovania končatín.

L6 Príslušenstvo ku kočíku, vozíku je plne 
hradené z verejného zdravotného poistenia 
len po  dôkladnom zdôvodnení predpisu-
júcim lekárom a  prechádzajúcom súhlase 
zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníc-
kej pomôcky.

L7 chodúľky pohyblivé, dvoj-, troj- a štvor-
kolesové, G-aparát sú indikované pri postih-
nutí alebo chorobnom stave, ktoré výrazne 
obmedzuje poistencovi samostatnú lokomó-
ciu, alebo výrazne znižuje perimeter a stabili-
tu samostatnej chôdze bez súčasného závaž-
ného postihnutia horných končatín, ktorými 
je schopný ovládať zdravotnícku pomôcku.

L7.4 dynamické a statické vertikalizátory 
sú zariadenia určené pre dynamickú alebo 
statickú stabilizáciu a  vertikalizáciu pacien-
tov so závažným postihnutím pohybového 
aparátu ako dôsledok centrálnej poruchy 
riadenia pohybu so závažnými deformitami 
charakteru flekčnej alebo extenčnej spastici-

ty až rigidity končatín a chrbtice alebo s úpl-
nou plégiou končatín.

L8 Zdviháky sú zdravotnícke pomôcky slú-
žiace na  presuny pacienta, sú indikované 
pri závažnom zdravotnom postihnutí, ktoré 
spôsobuje nesebestačnosť, imobilitu, pre-
važnú alebo trvalú odkázanosť na lôžko, ale-
bo stav vyžadujúci sústavnú ošetrovateľskú 
starostlivosť.

L9 Posteľ polohovacia elektrická je indiko-
vaná pri závažnom zdravotnom postihnutí, 
u pacientov ktorí sú odkázaní na trvalé po-
užívanie lôžka pri imobilite, nesebestačnosti 
a stave vyžadujúcom ošetrovateľskú starost-
livosť. Detská polohovacia posteľ je indiko-
vaná od troch rokov veku dieťaťa.

L10 Stolička toaletná, vozík toaletný 
a  príslušenstvo sú indikované po  dôklad-
nom zdôvodnení predpisujúcim lekárom 
a  prechádzajúcom súhlase zdravotnej pois-
ťovne s úhradou zdravotníckej pomôcky.

L11 Trojkolesový vozík je indikovaný pri 
postihnutí alebo chorobnom stave, ktoré 
výrazne obmedzuje poistencovi samostatnú 
lokomóciu, alebo výrazne znižuje perimeter 
a  stabilitu samostatnej chôdze bez súčas-
ného závažného postihnutia horných alebo 
dolných končatín, ktorými je schopný ovlá-
dať zdravotnícku pomôcku, len po  dôklad-
nom zdôvodnení predpisujúcim lekárom, 
psychológom a  prechádzajúcom súhlase 
zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníc-
kej pomôcky.

Zdroj a viac na:
http://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-201701

Výrazy a slovné spojenia
V  minulom článku sme spomínali delenie 
kazu podľa hĺbky v zube. Dnes si niečo ozrej-
míme o výrazoch a slovných spojeniach, kto-
ré stomatológ používa pri označení lokality 
prítomného kazu. Čo to vlastne znamená, 
keď diktuje sestričke zub 16 kaz meziálne?

Mliečny chrup má 20 zubov. Prvé zúbky rastú 
individuálne. Sú deti už v 4 mesiacoch so zúb-
kom a niektoré majú viac ako rok a zuby ne-
rastú. Kedy zúbky vyrastú nemá vplyv na ich 
výdrž, odolnosť a  trvácnosť. Neustále medzi 
ľuďmi panuje názor, že mliečne zuby nebolia. 
To nie je pravda! Aj mliečne zuby majú nervy 
a presne tak isto dokážu potrápiť ako aj do-
spelého. Najdôležitejšia je výživa a  starostli-
vosť už v tehotenstve. Dostatok vápnika, fló-
ru, fosfátov a iných stavebných látok. 

Trvalý chrup má 32 zubov, čo ale nie je 
pravidlo. Sú jedinci, ktorým sa nevytvori-

li zárodky osmičiek, pätiek alebo chýbajú 
dvojky. Takéto odchýlky sa dajú riešiť, len 
to treba včas, ešte v  školskom veku odhaliť 
a  riešiť čeľustnoortpedickou liečbou, tzv. 
strojčekom na zuby počas vývoja dieťaťa. Pri 
preventívnej prehliadke detí si lekár všíma 
aj počet zubov a do 12 roku dieťaťa by mal 
byť chrup kompletne „prerezaný“ odborne 
eruptovaný.

Zuby sa odratávajú od  stredu tváre (pod 
nosom sú jednotky, v strede pier), jednotka 
horná, dolná, pravá a  ľavá. Takže máme 4 
jednotky a počet pokračuje smerom do zad-
ných úsekov. Každý zub má svoju funkciu. 
Predné (frontálne) sú na odhrýzanie, odtrhá-
vanie potravy a posledné stoličky na rozžu-
tie a premletie potravy. Každý zub ma svoje 
plochy „brušká“ a  z  každej tejto strany sa 
môže aj vytvoriť kaz. Takže na jednom zube 

môže stomatológ „vŕtať“ aj 5-krát a môžete 
tam mať 5 výplní – plomb. Je len na vás, či si 
zuby správne čistíte, aby ste nedali baktéri-
ám priestor na poškodenie skloviny.

Prajem vám čo najmenej zásahov do zúbkov 
a len pekné úsmevy.

Andrea Snopková, diplomovaná dentálna 
hygienička 

www.dental-lady.sk

DENTáLNA HyGIENA PoRADňA
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Do  telocvične našej školy na  Mokrohájskej 
v Bratislave na Martina síce nepricválal bie-
ly kôň, no napriek tomu sa odohrala „akcia 
storočia“. Krátko po  návrate z  Letných pa-
ralympijských hier v  Riu nás 11. novembra 
2016 poctili osobnou návštevou členovia 
Slovenského paralympíjskeho výboru a naši 
paralympijskí medailisti - Ján Riapoš, Samu-
el Roško, Martin Gabko, Veronika Vadovičo-
vá, Michaela Balcová, Róbert Mezík, Róbert 
Ďurkovič, Jakub Nagy, Radoslav Malenovský, 
Peter Kinik, Marián Kuřeja, Alena Kánová 
a Karin Petrikovičová. Viacerí zo športovcov 
sú bývalými Mokrohájčanmi, preto ich ná-
vrat na pôdu svojej Alma mater, na podnet 
nášho pána riaditeľa, taktiež športovca, An-
dreja Lackoviča, mal jednoznačné posolstvo: 
Povzbudiť súčasných žiakov k odvahe vyrov-
nať sa s vlastným postihnutím, inšpirovať ich 
k  hľadaniu kompenzačných mechanizmov 
sebanaplnenia.  

Moderátori stretnutia Stano Ščepán a  Sa-
muel Roško nám v  úvode nezabudli uviesť 
informácie z  histórie najprestížnejších hier 
pre zdravotne znevýhodnených a  štatistiky 
úspechov slovenských paralympionikov; 
postupne zaznievali aj výpovede ich osob-
ných príbehov prekonávania zdravotných 
hendikepov prostredníctvom športu, ktoré 
naši žiaci počúvali s otvorenými ústami. Za-
spievali sme si paralympijskú hymnu, pozreli 
zábery atmosféry z  miesta činu a  priestor 
dostali i otázky žiakov.

Odkazy športovcov smerom ku žiakom 
boli jasne čitateľné: „Chybou dnešnej ge-
nerácie je, že nastavuje život ako niečo bez 
problémov, nie ako život, ktorého súčasťou je 
prekonávanie problémov. Paralympionizmus 
predstavuje možnosť, ako zdravotné znevý-

hodnenie môže byť využité vo Váš prospech!“ 
(Ján Riapoš)

- „Vďaka tomu, že som začal chodiť na túto ško-
lu, som taký človek, aký som!“ (Robo Ďurkovič)

- „Nehovorte si, že sa to nedá, hľadajte spôso-
by, ako sa to dá...“ (Rado Malenovský)

- „Šport ma naučil nevzdávať sa!“ (Jakub Nagy)

Spätná väzba očami našich žiakov
Dva týždne od stretnutia s paralympionikmi 
sme robili s našimi žiakmi krátku anketu. Po-
tvrdilo sa, že beseda v nich zanechala silné 
rezonancie.

- Zaujalo ma, koľko medailí vyhrali (od  roku 
1993 to bolo 103 medailí), ako sa dokázali preko-
nať a všetkým ukázať, že aj my postihnutí máme 
šancu vyhrať; špeciálne ma oslovil lukostrelec 
(Peter Kinik), neviem si predstaviť, ako dokáže 
strieľať bez ruky a nôh... (Samo Olajoš, VI. A)

- Aj ja by som chcela byť slávna športovkyňa, 
určite musia mať veľkú radosť z tých ocenení... 
(Sofia Olejárová, VI. A)

- Je nepredstaviteľné, že trénujú 5 hodín denne, 
že aj napriek tomu, aké sa im stalo nešťastie, sa 
prekonali a dnes sú slávni... (Adam Olajoš, VI. A)

- Aj ja by som chcela byť športovkyňa ako oni, 
kvôli ocinovi, lebo on bol futbalista, ale vyvrtol 
si koleno, takže musel prestať; konkrétne ma 
zaujala boccia, predtým som ani nevedela, že 
taký šport existuje... (Kika Balgavá, VI. A) 

- Cieľom besedy bolo, že keď sa chce, tak sa 
všetko dá, aj napriek postihnutiu či životným 
tragédiám. Zarezonovali vo mne športové vý-
kony, ktoré boli vydreté námahou týchto ľudí, 
že mali odvahu niečo dokázať aj napriek svoj-
mu postihnutiu, že nesedeli doma a neľutovali 
sa; zapamätala som si Riapošov osud, ktorý  
mal pred 25 rokmi autonehodu a  ostal ochr-

nutý tak, že nemohol hýbať ani rukami, a dnes 
je držiteľom titulu športovec 20ročia, teda sa 
z toho nezložil, šiel vpred a žije plnohodnotný 
život. (Sabina Čaranová, II. G)

- Fascinuje ma, že sa dokázali od  seba posta-
rať, neostali závislí od druhých a dokážu si za-
robiť športom; každá životná cesta je náročná, 
jedinec s postihnutím má tú cestu vždy ťažšiu, 
či už je to cesta za športom, alebo len v bežnom 
živote, človej musí chcieť, musí mať vnútornú 
silu, tak, ako oni... (Maťa Havlíčková, II. OA)

- Obdivujem ich, že prostredníctvom športu 
majú novú perspektívu... (Róbert Kováč, II. OA)

PaedDr. Daniela Bauerová

Tlačovka s paralympionikmi na pôde mokrohájskej
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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.

máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 

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.
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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



Občianske združenie Milan Štefánik
usporiada v roku 2017 kultúrne benefičné podujatia 
pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím:

20.január OBJATIE TÓNOV Športová hala, Levice, NR kraj
26.marec OPRI SA O MŇA klub Čierny orol, Prešov, PO kraj 

12.apríl VEĽKÁ NOC V MARÍNE ŠLU Marína Kováčová
23.apríl CHYŤME SA ZA RUKY Dom kultúry, Galanta, TT kraj 

31.máj RUKY SPOJA RUKY Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
16.-17. Jún DOBRÝ FESTIVAL Prírodné kúpalisko Delňa, Prešov

20.august OSMIDIV Amfiteáter, Banská Štiavnica, stredné Slovensko 
24.september DÚHA V SRDCI MSkS, Nové M. n. Váhom, TN a ZA kraj
18.október NA KRÍDLACH ANJELOV MSkC, Žiar nad Hronom, BB kraj 

17.november SPOMIENKOVÝ KONCERT ŠLU Marína Kováčová
29.november CHARITÁNIA Rožňava, KE kraj

Vstup je bezplatný pre deti a osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím 
a pre členov klubu SPIG

FOTO: KATARÍNA OREŠANSKÁ, PETRA SEKÁČOVÁ, IGOR FRIMMEL,  
MAREK VACO A MILAN MARŠALKA



DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
10.2.2017 a 10.3.2017

9,00 - 13,30 hod.



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.

OZ  INAK OBDARENÍ • Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen • IČO: 42396204 • Vznik: 22.5.2015
Predsedníčka OZ: Iveta Burianeková • Tel.: 0903 534 767 • E-mail: inakobdareni@gmail.com
www.inakobdareni.sk

Občianske združenie

INAK OBDARENí



ľahko  a  bezpečne

www.spig.sk		•		www.inakobdareni.sk 

Plošina, schodolez, stropný zdvihák? 

Bezplatné: Zameranie a odskúšanie

 Poradenstvo

 Na mieru pre vás

 Pomoc s doplatkom

Pridajte sa k nám! 

Zavolajte naše bezplatné číslo 
0800 105 707
Získajte Vaše registračné číslo

Využívajte výhody nášho Klubu SPIG

Zdvíhacie zariadenia

OV
ER

ENÁ KVALITA

rokov na slovenskom tr
hu

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom



bezplatná linka 0800 105 707

Náš bezplatný mesačník 
INAK OBDARENÍ

 skutočné príbehy, terapie, rady a zákony,  
pozitívna motivácia, prírodné liečby, 
recepty, oznamy, pozvánky, inzercie,  
združenia a spoločnosti

Občianske združenie 
INAK OBDARENÍ

 pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia

 poradenstvo pri vybavení príspevku

 poradenstvo v ostatných oblastiach 
starostlivosti o ZŤP

Šeková knižka Klubu SPIG

 pomoc s doplatkom do 10% z ceny 
zdvíhacieho zariadenia,

 získate zvýhodnenia a benefity 
na nákup zariadení spoločnosti SPIG,

 poskytujeme Vám poradenstvo 
a pomoc pri vybavení príspevku 
na zdvíhacie zariadenie,

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

 získate bezplatný vstup na 12 
benefičných podujatí po celom 
Slovensku,

 máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní 
o hodnotné ceny

Informačný portál 
INAK OBDARENÍ

www.inakobdareni.sk

Firma
Dôveryhodná

2016

Stropný zdvihák

Šikmá plošina Stella

Zvislá plošina bez ohradenia

Schodisková sedačka

Zvislá kabínová plošina bez ohradenia

Vnútorná šikmá plošina do zákrut



Nosnosť až do

150 kg

Aj pohodlné plne 
automatické typy

Vhodný aj pre
elektrické vozíky
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Navštívte náš informačný portál www.inakobdareni.sk 
Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707

schodolezy
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 Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový schodolez

ü možná nosnosť až 150 kg 

ü 8 typov pásových schodolezov od štandardných až 
po plne automatické

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)

Schodolez YackSherpa N909 pre elektrický vozík

Schodolez Sherpa N902

ZÁRUKA

ro kov



Čiastočné ohradenie hornej stanice Nožnicová plošina bez ohradenia

ZPS v lexanovom ohradení dráhy ZPS v presklenom ohradení dráhy
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zvislé schodiskové plošiny

Naše pobočky: 
ZVOLEN, Tulská 2, 960 01 Zvolen, BratIsLaVa, Obchodná 39, 811 06 Bratislava, PrEšOV, Hlavná 50, 080 01 Prešov

Zdvíhacie Zariadenia

 Zvislé schodiskové plošiny ZPS sú určené do  zdvihu 
5,5 m. Spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy a sú obľúbe-
né aj pre takmer nulovú poruchovosť a dlhú životnosť. 

 Skrutkový pohon je mimoriadne spoľahlivý, nie je citlivý 
na  teplotné zmeny, neklesá, netreba meniť olej a  pod., 
čiže aj prevádzkové náklady sú minimálne.

 Rozmerovo, dizajnovo aj nosnosťou je možné tieto plošiny 
prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Vyrába sa aj vo 
variante ZPT pre stiesnené priestory.

 V ponuke máme aj skrutkové plošiny, ktoré vyrábame:
ü ZPS a ZPT bez ohradenia dráhy

ü ZPS a ZPT s plným alebo čiastočným ohradením dráhy 

 Inštalujeme aj hydraulické plošiny určené pre zdvih 
do výšky 13m:
ü s plným ohradením dráhy

ü celokabíny bez ohradenia dráhy

Ľahko a bezpečne



Foto: Petra Sekáčová a Tatiana Orolínová
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AUTIZMUS - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA bb ¨

Navštívil nás mirko jaroš
Siedmeho decembra do  Centra pre deti 
s viacnásobným postihnutím OZ Nožička za-
vítal populárny a deťmi milovaný Miro Jaroš. 
Hneď ako otvoril dvere neunikol pozornosti 
malého Maťka, ktorý miluje chlapov, ktorí 
majú bradu. Celý čas pred jeho príchodom 
rozprával o  veľkej slávnosti. Postupne zaví-
tali ďalšie detičky, ktoré s napätím očakávali 
jeho vystúpenie. Každé svojim spôsobom 
zdieľalo pohybové hry a spev pesničiek. Za-
pojili sa aj rodičia a na malú chvíľku vypustili 
z hlavy problémy. Dobrovoľníčky nachystali 
drobné pochutiny, ktoré dobre padli pod zú-
bok po milej zábave.

Po  odchode hlavného aktéra sa deti ešte 
zabávali medzi sebou a postupne poodchá-
dzali domov. Nás dospelých, ktorí sme to 
pripravili, hrial pocit pri srdci, že aj naše iné 
detičky mali na  malú chvíľu značkový deň. 
Sledovať radosť detí zrkadliacu sa v  ich ne-
vinných očkách, veselý spev a  radosť zo ži-
vota, tanec a  pokriky, zážitok a  potvrdenie, 
že naša tvrdá denná drina má zmysel, a  že 
spoločnými silami robíme svet lepším.

Ďakujeme Mirkovi Jarošovi a  jeho kolegom 
za čas venovaný našim deťom, Jankovi Miš-
kovičovi (Lions club BB) za foto, OZ Nožička, 
OZ BCF, OZ SPOSA BB za prípravu na akciu. 
Všetko potrebuje istú prípravu a každý z nás 
pridal ruku k  dielu. A  keďže už je Nový rok 

2017 prajem všetkým zúčastneným veľa 
dobra, lásky a požehnania, aby stále svojimi 
postojmi obohacovali tento svet i  spoloč-
nosť.

Mária Helexová

TVoRIVÉ DIELNIčKy V NoVEmBRI
„Najťažšie v  živote je búrať bariéry v  sebe“.  
Keď som pred pár rokmi začínala pracovať 
s  komunitou ľudí s  autizmom, musela som 
začať od  seba. Prešla som obrovskú cestu 
a  naučila sa veľmi veľa, ale stále je to ešte 
málo. Napriek všetkému sa teším všetkým 
úspechom, ktoré spoločne s našou komuni-
tou robíme. A nie len s našou komunitou, ale 
mnohými, ktoré sa k nám pripojili a na našej 
ceste nám pomáhajú. Podporujú nás rôzny-
mi spôsobmi a my pomáhame im, ak nám to 
okolnosti dovolia. Za tri roky sme si vybudo-
vali kanceláriu, zosieťovali sa s mnohými pre 
bystrickú spoločnosť vysokoprospešnými 
združeniami, stali sa súčasťou Komunitné-
ho centra Fončorda, kde momentálne vy-
tvárame podmienky na  rozvoj svojich detí 
a  náš vlastný. Tvorivé dielne, ktoré robíme 
sú zamerané na  rozvoj motorických, sociál-
nych a  vzťahových zručností. Niektoré deti 
dokážu veci už vytvárať, iné sa učia chvíľu 
posedieť na  jednom mieste, ďalšie sa učia 
komunikovať medzi sebou a  zvládať pobyt 
na  mieste, kde nás je trošku viac. Sedem-
násteho novembra sme dostali ponuku, že 
prídu medzi nás dobrovoľníčky z  Godzone, 
dohodli sme sa, kde sa stretneme, ale asi 
sme sa nepochopili. Všetci sme už boli v ko-
munitnom centre, keď mi zazvonil telefón 
a  na  konci sa ozval mladý dievčenský hlas, 
že už sú pred budovou, kde máme kance-
láriu. S hrôzou som zistila, že napriek mojim 
mailom s  koordinátorkou, dievčatá vysa-
dili na  mieste, kde nemali vôbec byť. Sadla 
som do auta a letela na druhý koniec mesta. 
Zatiaľ sa po  dievčatá vrátil zvozový auto-
bus. Autom som išla pred nimi a  viedla ich 
na Fončordu. Celou cestou mi v hlave rezo-
novalo, že napriek správnym koordinátom, 
adrese a všetkému, koordinátor nedal správ-
ne informácie svojim zverencom. A tak je to 
aj v  našich životoch, hovoríme o  reálnych 
veciach, ktoré denne s našimi deťmi žijeme, 
a  napriek všetkému si všetci všetko robia, 

ako si oni myslia, že je dobré pre nás, a nie je. 
Nakoniec, ja rodič, som musela udať správny 
smer ľuďom, ktorí nám prišli pomôcť. A nao-
zaj aj pomohli, dievčatá mladučké z rôznych 
kútov Slovenska prišli medzi nás. Darovali 
deťom kúsok seba v  hrách, ktorými sa stali 
ich súčasťou. Vytvárali s  deťmi rôzne drob-
nosti, rozprávali sa s  nami rodičmi, priniesli 
radosť. Nám dospelým priniesli v  ten deň 
kúsok svetla, napriek tomu, že von pršalo. 
Vďaka Silvii a Jožkovi, ktorí pripravili priestor 
na  tvorivé dielne, upiekli zemiaky v  šupke 
a  prihriali guľášik zo zemiakových hodov, 
pripravili teplý čaj a kávu, tým vytvorili prí-
jemný priestor domova. Rodičia na  malú 
chvíľu zabudli, že majú deti, tie zatiaľ boli 
s dievčatami, a aj našimi dobrovoľníčkami zo 
SPOSA BB Diankou a Ľubkou. Spoločne sme 
si porozprávali, čo nás trápi a zasmiali sa nad 
malými radosťami. 

Prišli medzi nás aj rodičia z  Lučenca, ktorí 
tiež chcú vytvoriť podmienky na voľnočaso-
vé aktivity pre svoje deti a zistili, že tvorivé 
dielne sú oveľa širšieho rozmeru, ako si pred-
stavovali. Teší ma, že práve v Lučenci oslovi-
la rodičov naša práca v SPOSA BB. Určite to 
má budúcnosť a presvedčilo ma to po tom, 
ako ma koordinátor z  Lučeneckého komu-
nitného centra raz osobne a  raz telefonic-
ky kontaktoval a  počíta s  našou návštevou 
u nich budúci rok. V myšlienkach sme sa asi 
spojili, lebo v novembri sa nám podarilo cez 
Komunitnú nadáciu zdravé mesto získať cez 
projekt Live funding podporu na zakúpenie 
techniky, ktorá nám vizuálne napomôže šíriť 
povedomie o  potrebách, ktoré naša komu-
nita má a nie len naša. Projekt opačnej integ-
rácie s názvom  „Zbližovanie svetov“. Jediná 
cesta, ako zmeniť postoje spoločnosti voči 
znevýhodneným, aby tí slabší s  pokojom 
učili tých „zdravých a  silných“ ako pomôcť 
a možno sa aj niečo nové naučiť. 

Mária Helexová
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¨ SVETIElKO NáDEjE

Adventný benefičný koncert SVETLo PRE NáDEj
Príjemným zastavením v  predvianočnom 
období bol adventný benefičný koncert, kto-
rý naše občianske združenie Svetielko nádeje 
zorganizovalo v nedeľu, 11. decembra 2016. 
Vďaka ústretovosti Farnosti Banská Bystrica 
sme opäť po roku koncert mohli zorganizo-
vať v Katedrále sv. Františka Xaverského.

Na  príprave sa podieľali žiaci a  učitelia Zá-
kladnej umeleckej školy v  Novej Bani. Myš-
lienku pomôcť svojím umením Svetielku 
nádeje, ktoré pracuje pre onkologicky choré 
deti a  ich rodiny, podporili s veľkým úsilím. 
Do  nácvikov sa pod vedením svojich pe-
dagógov pustili hudobníci aj speváci, ruku 
k  dielu pridali aj žiaci výtvarného odboru, 
ktorí pripravovali ručne maľované svietniky 
a  vyzdobili nimi Katedrálu v  deň koncertu 
s príznačným názvom Svetlo pre nádej.

Hlavný účinkujúci - detský spevácky zbor 
Voce Eufonico pod vedením dirigentky 
Mgr. art. Margaréty Žňavovej vznikol pri ZUŠ 
Nová Baňa v septembri 2012 na podnet sú-
časnej riaditeľky ZUŠ Mgr.  Marty Urdovej. 
Postupne sa rozrastal kvalitatívne i do počtu 
speváčok, ktorých je v  súčasnosti viac ako 
tridsať. Počas svojej krátkej existencie zbor 
získal niekoľko pekných celoslovenských 
úspechov - víťazstvo na súťaži Mládež spie-
va 2015 a  v  tomto roku strieborné pásmo 
na medzinárodnej súťaži Bratislavský zboro-
vý festival. 

V Banskej Bystrici od prvých chvíľ zbor zau-
jal, potešil a  nadchol preplnenú Katedrálu. 
Ľubozvučné hlasy dievčat si pod vedením 
svojej charizmatickej dirigentky, banskobys-
trickej rodáčky, získali srdcia poslucháčov 
a  pohladili ich krásnymi melódiami. Výni-
močnú atmosféru koncertu dotvorili aj krás-

ne vystúpenia ďalších účinkujúcich - Marek 
Kocian (husle), Karin Vozárová, Zuzana Maj-
sniarová a  Mgr Martina Beťková (flauta), 
Mgr. Dagmar Valková (klavír), Filip Urda (ka-
chon), Ľubomír Gašpar (kontrabas). Sóla za-
spievali Viktória Medveďová, Sára Laktišová 
a Margaréta Žňavová.

Už tradične na  našom koncerte nechýba 
hosť. Tento rok sme oslovili mladého Ban-
skobystričana, talentovaného gitaristu Dávi-
da Bíleka, študenta štvrtého ročníka Konzer-
vatória J. L. Bellu. Od prvej chvíle sa nadchol 
pre myšlienku podporiť Svetielko nádeje 
svojím umením a  prijal ponuku účinkovať 
na  našom benefičnom koncerte. Dávid sa 
do  povedomia verejnosti dostal úspešným 
účinkovaním v  súťaži Česko-Slovensko má 
talent v  roku 2013. Odvtedy má za  sebou 
viacero úspechov a  dnes je už dvojnásob-
ným laureátom Slovenska v  hre na  gitaru. 
V  našom programe ponúkol poslucháčom 
niekoľko svetoznámych skladieb, ale zahral 
aj svoje vlastné.  

V  záverečnom vystúpení sa spojili všetky 
nástroje a  ľubozvučné hlasy v  skladbe You 
raise me up. Prekrásny záver zdvihol divákov 
z lavíc a potleskom postojačky vyjadrili svoje 
uznanie našim účinkujúcim.

Slovami vďaky za  nádherný umelecký záži-
tok sme sa na záver lúčili so všetkými účinku-
júcimi. Naše poďakovanie patrilo aj publiku, 
ktoré prijalo pozvanie na  koncert Svetiel-
ka nádeje v  hojnom počte. Mnohí nás pri 
vstupe podporili dobrovoľným príspevkom, 
na ktorom sa vyzbieralo 702, 23 eur. Za všet-
ky príspevky aj touto cestou ďakujeme.

Poďakovaním pre všetkých boli krásne me-

dovníčky, ktoré vyrobili šikovné ruky Anny 
Kvasnovej a  Silvie Kňazovičovej. Mali tvar 
srdiečka, pretože so srdcom na  dlani sme 
pripravovali koncert pre všetkých priateľov 
Svetielka nádeje. Nie je veľa príležitostí, keď 
im môžeme takto priamo a  nahlas vysloviť 
naše poďakovanie za podporu a spoluprácu, 
a  práve koncert bol tou príležitosťou, kedy 
sme to radi urobili. 

Rozchádzali sme sa so želaním, aby pokoj, 
pokora a  ľudské porozumenie napomáhali 
robiť náš život plnohodnotný a šťastný. Vte-
dy budeme mať všetci dosť síl a odvahy po-
máhať tým, ktorí to práve potrebujú. 

Vanda Prandorfyová, Svetielko nádeje 
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PRíRODNá - AlTERNATíVNA lIEčbA ¨

PREčo TRPímE NA PoRUCHy 
PAmäTI, ZáBUDLIVoSť, 

NESCHoPNoSť KoNCENTRáCIE
Príčinou je väčšinou rozpad jemne rozvet-
venej štruktúry mozgových buniek a neuró-
nov i chátrajúce zásobovanie buniek mozgu 
živinami. Pri výžive nervov a kŕmení pamäti 
myslíme vždy iba na  cukor. V  skutočnosti 
mozog a  ďalšie bunky nervového systému 
potrebujú glukózu ako nositeľa energie. Aby 
však mozog mohol sám vyrábať svojich po-
slov, aby mohol rozširovať svoju neurónovú 
sieť, a  aby umožnil tok myšlienok, k  tomu 
všetkému, potrebuje:

•	 omega – 3 mastné kyseliny EPA a DHA
•	 fosfolipidy fosfatidylserín PS a  fosfatidyl-

cholín PC
•	 vitamíny B, minerálne látky
•	 a predovšetkým aminokyseliny – stavebné 

kamene bielkovín

Kde môžeme nájsť PC?
Existujú rôzne formy cholínu, ale GPC (gly-
cerofosfocholín) je jediná bioaktívna forma 
cholínu. No rozdiel od iných foriem cholínu, 
GPC je forma, pri ktorej sa klinicky dokáza-
lo, že jediná má významný a  priamy vplyv 
na  zdravé mozgové funkcie. GPC sa priro-
dzene vyskytuje v  obmedzenom množstve 
vo vajciach, mlieku, orechu, rybách, v  niek-
torej zelenine, vnútornostiach, ako aj v ma-
terskom mlieku. Mlieko, niektoré mliečne vý-
robky a vnútornosti sú jasne naše najlepšie 
zdroje, vyhnime sa ale vnútornostiam z ne – 
ekologicky chovaných zvierat. Hoci je k dis-
pozícii v  obmedzenom množstve potravín, 
tieto zdroje neposkytujú dostatočné množ-
stvo pre optimálne zdravie mozgu, najmä 
počas starnutia. Napríklad, aby sme dosiahli 
rovnakú úroveň, ktorú sme dostali zo svojho 
jedálnička pred asi 30 rokmi, museli by sme 
konzumovať 13 šálok mlieka! 

Dôležité živiny na regeneráciu mozgu
Mozog sa neustále obnovuje a  tvorí sa 
v  ňom množstvo látok, ktoré slúžia nielen 
na  regeneráciu, ale aj na  komunikáciu. Aby 
tento dôležitý orgán dobre fungoval, potre-
buje najmä nasledovné prvky.

Zinok – je nevyhnutný pre činnosť membrá-
nových kanálov, ktoré regulujú prenos sig-
nálu z bunky na bunku a je súčasťou viac ako 
300 enzýmov v tele. Nájdeme ho v tekvico-
vých jadierkach, pšeničných klíčkoch, ovocí, 
cíceri, šošovici, fazuli či jačmeni.

Železo – je dôležité najmä pre podporné 

bunky mozgu a  energetický metabolizmus 
nervových buniek. Jeho zdrojmi sú šošovica, 
slnečnicové a  ľanové semená, orechy, bro-
kolica, strukoviny, obilniny, sušené ovocie, 
najmä slivky.

Magnézium (horčík) – jeho deficit vyvo-
láva únavu, poruchy spánku, stres, napätie, 
depresiu a  migrény. Jedzme zeleninu, stru-
koviny, tofu, obilniny a  celozrnné výrobky, 
orechy, sušené ovocie a 70-percentnú horkú 
čokoládu. 

cholín – potrebný pre rozvoj a dozrievanie 
mozgu po narodení, ako súčasť acetylcholí-
nu (jedna z najdôležitejších komunikačných 
molekúl mozgu) potrebného na  kogníciu 
(intelekt a  poznávanie), kontrolu pohybu, 
bezpečné a  výdatné zdroje: arašidy, sója, 
orechy, karfiól, brokolica, citrusy.

Omega - 3 mastné kyseliny – sú potrebné 
na  syntézu membrán nervových buniek, 
tvorbu dôležitých regulačných látok a  pre-
nos signálov medzi nervovými bunkami. Ob-
sahujú ich mleté ľanové semená, chia a séza-
mové semienka, orechy, rastlinné oleje, rybí 
tuk mastných morských rýb. 

Ako horčík podporuje činnosť mozgu
Štúdie, ktoré sa uskutočnili v  roku 2010 
v Číne v Centre učenia a pamäti na Tsingua 
Univerzite v Pekingu ukázali, že príjem hor-
číka nad odporúčanú dennú dávku má dra-
matický vplyv na niekoľko aspektov pamäti 
a  učenia. Tieto zistenia platili rovnako pre 
mladých i pre starých. 

V  rôznych oblastiach mozgu, ktoré ovplyv-
ňujú učenie a  pamäť, vedci spozorovali vý-
znamné zlepšenie synaptickej plasticity, čo 
je kľúčom zdravia nášho mozgu. 

„Naše zistenia naznačujú, že zvýšenie obsa-
hu horčíka v  mozgu môže byť užitočná nová 
stratégia pre zvýšenie kognitívnych – pozná-
vacích schopností,“ vysvetľuje vedúci autor 
výskumného tímu Dr.  Guosong Liu, riaditeľ 
Centra a dodáva: „Navyše polovica populácie 
vyspelých krajín má deficit horčíka, čo sa ve-
kom zvyšuje. Toto pravdepodobne prispieva 
k  znižovaniu pamäti, čo súvisí so starnutím. 
Naopak, zvýšený príjem horčíka môže zabrániť 
alebo znížiť tento proces.“

Z  údajov vyplýva, že denné odporúčanie 
400 mg horčíka stačí pre niektoré jeho dô-
ležité funkcie, ale nie je dostatočné pre op-
timálnu funkciu mozgu. Mnohoročné skúse-
nosti ukazujú, že výrazné zlepšenie zdravia 
nastalo u  ľudí, ktorí užívali horčík v  dávke 
600 – 1000 mg. Keďže vyššie dávky horčíka 
u  niektorých ľudí môžu mať laxatívny úči-

nok, výšku dávky obmedzuje ich funkcia 
čriev. Ale u  väčšiny ľudí, ktorí majú záujem 
o  udržanie optimálnej funkcie svojho moz-
gu, vyšší príjem horčíka je užitočný. 

Horčík sa nachádza v ovocí a zelenine. Avšak 
minerálne látky v potravinách sú nepostaču-
júce a nutne ich potrebujeme získať z kvalit-
ných výživových doplnkov. Preto je dôležitá 
informácia o ich zložení.

Medzi formy horčíka nízkej kvality patrí: 
oxid horečnatý, aspartát horečnatý, gluko-
nát horečnatý a  síran horečnatý. Odporú-
čam dať prednosť vysokovstrebávateľným 
a  kvalitným formám horčíka, vrátane 
glycínu horčíka a malátu horčíka. Nezabud-
nime, že vstrebávateľnosť horčíka závisí aj 
od  prijmu vápnika, najlepšie v  pomere 2:1 
(vápnik : horčík).

Vyžeňme stres pomocou horčíka
Máme „hotové“ nervy zo samého stresu, 
nevieme jednoducho vypnúť? Potrebuje 
náš vegetatívny nervový systém oddychovú 
prestávku? Vtedy potrebujú naše preťažené 
nervy nie prášky, ale horčík. Je to ten pravý 
upokojúci prostriedok, jemný a  navyše bez 
vedľajších účinkov. Minerálna látka horčík 
pri stresovej situácii ovplyvňuje množstvo 
vyplavovania adrenalínu. Tento hormón 
pri napätých, kritických situáciách aktivuje 
látkovú premenu, a  tým sa zlepšuje reakč-
ná schopnosť. Horčík sa odčerpáva, keď sa 
v krvnom riečišti nachádza príliš vysoká hla-
dina stresových hormónov. Potreba horčíka 
sa teda počas stresu výrazne zvyšuje a  pô-
sobí utlmujúco ako efektívny antistresový 
prostriedok. Horčík – soľ vnútorného poko-
ja – uvoľňuje svalstvo. Horčík hory prenáša. 
Nedostatok horčíka sa prejaví vo všetkých 
častiach nášho tela. 

v zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdra-
vom životnom štýle. Predstavíme úryvok z jej knihy Ako mať zdravý mozog v každom veku,  vydavateľstva Plat4M Books:

Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
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¨ POZITíVNE MYSlENIE

Zrazu sa ocitla na  neuveriteľne krásnom 
mieste. Kvety, čo tu rástli, svietili a  jagali sa, 
pretože boli zo zlata. Nad hlavou jej preletel 
drak. Od  úžasu nezavrela ústa. O  chvíľu sa 
pred ňou zjavil sám čarodejník Dlhofúz.

„Dobrý deň, ako sa máte, dievčinka?“ milo sa 
jej prihovoril.

„Dobre, deduško, len neviem, kde som,“ 
zmätene sa obzerala po okolí.

„Si v rozprávkovom svete. Sen, ktorý si si vy-
snívala, Mária! No je tu jeden háčik...“ zatváril 
sa ustarostene.

„Aký? A  ako to, že viete moje meno?“ ču-
dovala sa. Hlas sa jej triasol a v očiach mala 
strach.

„My rozprávkové bytosti máme takú schop-
nosť, keď sa pozrieme na človeka, vieme, ako 
sa volá. Háčik je v tom – no – v tomto prsteni, 
čo máš na prste... Ja som ho stratil v noci, keď 
som letel na metle ponad mesto. Našiel ho 
zlatník, ktorý ho predal tvojmu strýkovi Aloj-
zovi... Prsteň je čarovný a plní jedno želanie 
zo srdca. Spomínaš si, aké boli posledné slo-
vá tvojho priania?“ pokúšal sa jej to vysvetliť.

Mária sa zamyslela a o chvíľu si spomenula: 
„... A  nikdy sa nevrátiť! To znamená, že už 
nikdy neuvidím strýka, Evu, moju najlepšiu 
kamarátku, náš domček, pána Martina, ne-
vrátim sa viac domov, však?“

Mária pochopila, čo chcel povedať, po lícach 
jej stekali prúdy sĺz. Čarodejník iba smutne 
prikývol.

„No, ale poď teraz ku mne domov, niečo už 
vymyslíme, neboj sa,“ upokojoval ju.

Išli cez čarovný les, kde divožienky tancovali 
a zabávali sa, ježko si vykračoval s jabĺčkom 
na  chrbte. Rástli tu zlaté stromy, tráva bola 
strieborná a  kvietky bronzové. Mária neve-
dela, či sa má tešiť z tej nádhery alebo smútiť 
za domovom.

Zatiaľ čo kráčali k  čarodejníkovmu domu, 
Alojz sa vrátil domov. Nakukol do  Máriinej 
izby, a keď zistil, že tam nie je, prehľadal celý 
dom. Lenže márne. Hneď sa vybral za Marti-
nom a spolu prehľadali celú dedinu, ale Má-
riu nenašli. Jej zmiznutie bolo každému div-
né. Kým sa všetci trápili, dostalo sa to do uší 
dokonca aj tete Jane. Tá sa hneď dala odviezť 
do dediny.

Čarodejník doviedol Máriu do svojho domu. 
Pred ním bola krásna záhrada s  kobercom 
sedmokrások, jabloň s  krásnymi bielymi 
kvetmi sťa závoj nevesty. Pod svojou koru-
nou skrývala zlatú lavičku.

Čarodejník bol odmlada milovník banánov, 
takže vedľa jablone mal zasadených zo päť 
banánovníkov. Uprostred záhrady bolo ja-
gavé jazierko, v  ktorom plávali strieborné 
rybky. Vedľa bol záhradný stolík so stolička-
mi. Za domom bol kurín, chlievik, z ktorého 
vykúkali milučké ružové prasiatka. Z  okien 
kuchyne sa šírila vôňa. To v dome piekla ko-

láče čarodejníkova žena Žofia. Na zvončeku 
pri dome mali napísané „Kúzlovci“.

Hneď ako vstúpili dnu, Žofia sa milo priho-
vorila svojmu mužovi: „Mužíček môj, koho si 
nám to priviedol domov?“

Čarodejník usmievajúc sa odvetil: „To je Má-
ria, bude s nami chvíľu bývať, dúfam, že ti to 
nevadí.“

„Samozrejme, že nevadí! Pekne ju odveď 
do hosťovskej izby a poukazuj jej náš dom, 
ja zatiaľ dopečiem jablkové koláče. A  ozaj, 
vyčaruj jej v izbe farby stien, koberca, políc, 
aké bude chcieť, aby sa u nás cítila ako doma. 
Ja musím ísť do kuchyne, lebo sa mi to tam 
všetko pripečie.“

Treba spomenúť, že rozprávkové bytosti nie-
čo odkukali od ľudí. A tak nebolo nezvyčajné 
vidieť v ich domácnostiach zopár kusov mo-
derného nábytku. Mária videla každý kútik 
domu. Na  chodbách stáli pri každom okne 
vázy plné kvetov, boli v nich buď ruže, ale-
bo orchidey. Steny svietili jasnožltou farbou. 
Izbu si čarodejník Dlhofúz so Žofiou zariadili 
elegantne.

Podlaha bola z lesklého dreva, steny boli ze-
lenkastej farby, vankúše a periny boli navle-
čené v  žltých hodvábnych obliečkach. Dre-
vený nočný stolík stál hneď vedľa postele.

Ale potom išli do  budúcej Máriinej izby. Tá 

nebola vôbec zariadená, lebo každý hosť si ju 
mohol nechať zariadiť podľa svojich predstáv. 
Keď hosť odišiel, izba sa sama odčarovala.

A tak sa Dlhofúz obrátil na Máriu s otázkou: 
„Tak ako to tu chceš mať zariadené?“

Mária trošku porozmýšľala a o chvíľu zasnene 
šepkala, akoby pri nej spalo sto ľudí: „Chcem 
byť ako v  podmorskej krajine. Na  stene by 
mohla byť nakreslená morská panna, kto-
rá má gaštanovohnedé vlasy zapletené 
do dvoch vrkočov s poprepletanými perlami. 
Plutvu nech má zlatostriebristú s  bronzový-
mi hviezdičkami. Vedľa nej nech pláva delfín 
a okolo nich je iba šíre more, jemnučký piesok 
a nádherné farebné koraly. Ešte som zabudla 
na tvár, takže oči nech sú krásne modré, nos 
úzky a pehavý, pery ružové.

Posteľ by som chcela mať v  tvare pestrofa-
rebnej morskej mušle, ktorá sa bude najlep-
šie vynímať v  strede izby. V  jej vnútri bude 
mäkučký matrac, vankúš vyzerajúci ako per-
la... Pred posteľou môže byť koberec s mor-
skými koníkmi. A závesy na oknách by mohli 
vyzerať ako morské chaluhy.“

„Máš dobré nápady, fantáziu, to je veru nád-
hera! Môžem ti poradiť teraz ja? Ja by som 
sem dal bledomodrú sklenenú lampu, bude 
vyzerať, akoby to bola bublina. Nočný stolík 
by som dal žltomodrý, aby to tu nebolo všet-

Simona Strelcová - mária v rozprávkovom svete (Úryvok z knihy Mária a čarovný prsteň)
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ko modré. Čo povieš?“ navrhol Dlhofúz.

„Skvelý nápad!“ nadšene zvýskla Mária.

On iba luskol prstami a po chvíli prehovoril: 
„Už je izba hotová, nejdeme si zajesť toho 
jablkového koláča, čo Žofia určite už do-
piekla. Lebo mi už v bruchu škvŕka.“ Hladne 
na ňu hľadel.

„No čo už s tebou, ty hladoš! Tak teda poď-
me!“ A utekali za Žofiou.

Jej kuchyňa bola priam čarovná, steny boli 
krvavočervené ako rozkvitnuté ruže v  zá-
hrade, pri stene stál stôl a stoličky z tmavo-
hnedého dreva. Na  stole prestreté pre tri 
osoby, strieborné taniere so zlatým pásikom 
na okraji, pri tanieroch príbor, lyžice, nožíky 
a  vidličky. V  strede stola veľký oválny strie-
borný tanier.

Len čo vošli, Žofia ich svojím príjemným 
hlasom pozdravila od  moderného sporáka: 
„Ahoj, už ste tu? Práve sa dopiekol koláč... Akí 
ste presní. Sadnite si, prosím...“

Vybrala z  pece jablkový koláč. Premiestnila 
ho na  pripravený oválny strieborný tanier. 
Dlhofúz aj Mária mlčky čakali, kedy si k nim 
Žofia aj s  nakrájaným koláčom sadne. Všet-
kým naložila na taniere a hodila na nich spý-
tavý pohľad.

„Prečo ste takí zamĺknutí? Inak, mám zopár 
otázok... Napríklad, prečo má Mária tvoj 

čarovný prsteň? A  odkiaľ je Mária? Nevy-
zerá ako z  rozprávkovej krajiny.“ Spustila 
na oboch Žofia prúd otázok. Dlhofúz pozrel 
na Máriu.

„Povieš jej to ty alebo ja?“ spýtal sa.

„Asi by som to mala rozpovedať ja,“ neisto 
skonštatovala Mária.

A začala opisovať celú patáliu... Povedala jej 
o  svojej radosti z  čítania rozprávok, o  tom, 
že vždy verila v  rozprávkové bytosti a  o  jej 
túžbe ich jedného dňa stretnúť. O  prípra-
ve narodenín aj o  tete Janke, ako si zlomila 
obe nohy. O samotnej oslave, kde jej strýko 
Alojz daroval čarovný prsteň, ktorý jej kúpil 
od zlatníka, a ten ho našiel niekde na ceste 
po tom, čo ho Dlhofúz stratil, keď letel nocou 
ponad dedinu. Ale aj o tom nešťastnom pria-
ní, ktoré vyslovila.

„Hm, určite musí existovať spôsob, ako zrušiť 
to tvoje nešťastné prianie,“ s nádejou pozna-
menala Žofia. „Nevieš, kto by Márii mohol 
poradiť, ako zrušiť prianie a  dostať sa do-
mov?“ obrátila sa na  svojho muža. Dlhofúz 
chvíľku dumal a  napokon celý rozjasnený 
vykríkol: „Drak Bonifác by to mohol vedieť, 
lebo on študoval aj mágiu a je inteligentný.“

„Výborne! Kde býva?“ skríkli obe jednohlasne.

„Býva v kamennom dome zopár kilometrov 
odtiaľto. Pôjdeme hneď?

Myslím si, že by to bolo najmúdrejšie. Zajtra 
cestuje so svojou ženou Agrafeňou aj s deť-
mi na dovolenku,“ dumal.

„Jasné, chcem to vedieť čím skôr. Nechcem, 
aby sa strýko Alojz zbláznil, určite sa už 
o mňa bojí,“ zamyslene odsúhlasila Mária.

„Mám pripraviť metly?“ spýtala sa Žofia.

Mária len vyvalila oči. Ona totiž vôbec neve-
dela, ako sa lieta na metle.

A kde by sa to aj tak bola naučila? Veď jej svet 
bol celkom odlišný...

„Áno, prosím ťa, Žofia,“ poprosil a  otočil sa 
k Márii, „a tebe musím ukázať, ako sa na met-
le lieta, neboj sa, nie je to nič ťažké,“ upoko-
joval ju.

„Ja budem letieť na metle? To sa mi nechce 
veriť. Len treba dúfať, že nenarazím do stro-
mu alebo niečo podobné,“ odpovedala 
s nadšením, no aj s obavami Mária.

Dlhofúz ju zobral do lesa, aby ju naučil zaob-
chádzať s metlou. Zastali na priestrannej čis-
tinke uprostred lesa. Podal jej červenočiernu 
metlu s obrázkami drakov po bokoch, šteti-
ny mala červenej farby. Mária chytila neisto 
metlu a začala sa prvá lekcia lietania. Dlho-
fúz spustil svoju dlhočiznú prednášku.

Pokračovanie nabudúce

Upratovanie mysle s muzikálom Angelika
Vážení čitatelia nášho výborného časo-
pisu, skôr ako začnem písať o  muzikáli, 
chcem sa vám trošku pripomenúť. Volám 
sa Jana Kubišová, mám 52 rokov, od  na-
rodenia DMO na  nohy. Som vydatá 30 
rokov. Aj manžel má DMO na  celé telo, 
jeho zdravotný stav sa ešte pred 3 rokmi 
skomplikoval tým, že ostal úplne imobilný, 
stomik z hrubého čreva, a aby toho nebo-
lo málo, pred rokom dostal Alzhaimerovu 
chorobu a  už som sa o  neho nevládala 
postarať, a  tak skončil v zariadení špecia-
lizovaného ústavu pre takto postihnutých. 
Musela som si nejako „napraviť“ moju psy-
chiku, a  tak Vám teraz píšem, to čo som 
chcela. Dcéra mi z  internetu zistila, že sa 

v  Bratislave bude hrať muzikál Angelika. 
Samozrejme som tam nemohla chýbať. 
Mám za  sebou aj s  celou mojou rodinou 
veľmi ťažkých 11 rokov a potrebovala som 
si vyčistiť hlavu, čo sa dokonale podarilo. 
Všetko bolo nádherné, výkony ohromu-
júce. Vlastne ako vždy, keď spoja sily takí 
autori ako Michal David - hudba, Lou Fa-
nánek Haden – texty, Libor Vaculík – cho-
reografia, hlavní predstavitelia – Michaela 
Gemrotová, Josef Vojtek, Tomáš Trapl, 
Tomáš Beroun, činoherci ako Ivan Vysko-
čil, nesmiem zabudnúť Radku Fišarovú či 
Zdenku Trvalcovú. K  tomu prekrásne do-
bové kostýmy. Srdce mi šlo vyskočiť z hru-
de a všetky skladby som si spievala. Ja ta-

kéto veci vždy prežívam, a keby som bola 
zdravá, tak určite sa motám okolo divadla 
či filmu. Na záver prišiel na javisko Michal 
David, poďakoval za uchvacujúce výkony, 
ďakoval do nebies režisérovi Jožkovi Bed-
nárikovi a som si úplne istá, že ten by sa te-
šil s nami. My diváci sme to všetko zastre-
šili dlhotrvajúcim potleskom v  stoji. Ešte 
dlho som bola doslova uchvátená a zdalo 
sa mi, že sa vznášam a všetko mi šlo hneď 
ľahšie. Pomocou takýchto krásnych vecí si 
„ upratujem“ svoje unavené telo i  myseľ. 
Všetko je v hlave u každého z nás. 

Želám Vám šťastný Nový rok 2017
Jana Kubišová

monika aj Ivetka – moje slniečka!
Hovorí sa, že život sa skladá z nádherných 
náhod a aj mne sa stalo, že taká prišla i ku 
mne. Vždy bolo mojou túžbou písať a mať 
od ľudí spätnú väzbu, či sa to dá vôbec čí-
tať, alebo či to za niečo stojí.
V máji minulého roku som nabrala odvahu 
a zavolala som do redakcie časopisu Inak 
obdarení, kde som sa predstavila, že som 

tiež inak obdarená a  po  dohovore som 
s malu dušičkou posielala svoj prvý článok. 
Bola som v akejsi eufórii a dúfala som, že 
som svojou smelosťou niečo možno za-
čala a nie naopak.  Dámy z redakčnej rady 
boli s tým spokojné, hovorili, že to uverej-
nia a  tak sa začalo naše priateľstvo, ktoré 
pretrvá „Nafurt.“ Týmto chcem vzdať hold 

Ivetke a  Monike za  ich chápavý a  láskavý 
prístup ku mne, za ich priateľstvo, ktoré si 
nesmierne vážim a vždy aj budem. Skrát-
ka tieto baby už teraz budú mať v mojom 
srdci vyhradené stále miesto, ktoré nikto 
iný neobsadí.

S úctou Jana Kubišová
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Ciele sa plnia cez predstavivosť. Všetko to, čo 
si vieme predstaviť, môžeme aj dostať. Čo je 
človeku tejto doby ešte zahalené, to nikomu 
nepríde ani do mysle, nedokážeme to vyslo-
viť a  nemôže sa to ani zhmotniť. Zabudnite 
na to, že človeku, ktorý žil v roku 1902, by sa 
v mysli zjavil televízny prijímač. Nevedel si ho 
predstaviť, nemohol mu prísť do sna, nešlo to. 
Celospoločenské podvedomie je ako odliv, 
odkrýva veci na brehu i breh sám. Postupne 
sa mu objavujú nové oblasti, na ktoré mu je 
dovolené vstúpiť. Načo by nám boli knihy, 
keby nám predtým niekto neobjasnil abece-
du? Poslúžili by nám akurát tak na podloženie 
krivého stola alebo na tvorbu pyramídy, ktorá 
by nám po čase spadla na hlavu.   

A už sme pri tom – Mudrc tróniaci nad nami 
nám podľa určenej hierarchie postupne dáva 
do  rúk nové čarovné paličky. Všetko prichá-
dza v  pravý čas. Keby sme nejaký nástroj 
dostali skôr, mohli by sme si uškodiť. Túto 
myšlienku milujem, veď už som ju tu raz aj na-
písal: Všetko, čo nám treba vedieť, sa dozvie-
me v pravý čas, a to tým najlepším spôsobom. 
Nové technológie, vynálezy, lieky sa zhmot-
ňujú postupne podľa toho, či sme už na  ne 
pripravení. Bolesť prebúdza, a ak sa ešte stále 
máme učiť cez diagnózy rakoviny či AIDS, liek 
nepríde. Presne na  rovnakom princípe, ako 
neprišiel ani za starých čias na mor a choleru. 
No ľudstvo to prežilo a o to sa stalo silnejším. 

Neustále sa pýtam, moja manželka je z mo-
jich ustavičných detských otázok niekedy 
chorá. Vysvetľujem jej, že sa ľudí pýtam 
na  veci z  ich oblasti, oni sú v  nich predsa 
majstrami. Ja som domáci chlieb nikdy ne-
piekol, most som nikdy nestaval, neviem 
opraviť práčku. Tak sa pýtam, rozprávam sa 
s roľníkmi, údržbármi aj s vedcami. Skladám 
súvislosti, baví ma, keď mi všetko nakoniec 
zapadne do známych rovníc. Raz som navští-
vil seminár rodinných konštelácií. Figliarsky 
som sa spýtal vedúcej kurzu, prečo technika 
pána Berta Hellingera nebola známa už ove-
ľa skôr. Veď koľko problémov sa dalo vďaka 
nej vyriešiť, keby sme ju ovládali už pred sto 
rokmi. Odpovedala mi nádherne: „Ľudstvo 
ešte nebolo pripravené.“
Človeku sa teda môže splniť iba to, čo si do-
káže predstaviť. Analfabet nikdy nevynájde 
liek na AIDS, lebo jeho vedomosti skončili pri 
správnej technike kydania hnoja. Bez urážky! 
V kydaní hnoja je majster, neberte moje slo-
vá adresované na  neho ako výsmech. Kydá 
hnoj šikovne, zručne, usmieva sa pri tom, slú-
ži okoloidúcim pozorovateľom ako príklad 
toho, že práca sa má vykonávať z  lásky, aj 
keď smrdí. Tam je jeho miesto. Nikdy sa ráno 
nezobudí a nenapíše chemický vzorec lieku, 
lebo ani len netuší, čo je Petriho miska. Jeho 
poslaním je zdokonaliť techniku prekladania 
kompostu či navrhnúť kvalitnejšie vidly. 

Kým zabudnem – mám kamarátku, ktorá už 

roky melie ako dobre naolejovaný verklík ta-
kéto slovné „skvosty“: „Láska neexistuje“ (pre 
ňu určite nie, veď ju nechce), „Všetci chlapi sú 
idioti“ (totálni, tomu verte – nikdy si normál-
neho muža nepritiahne, také je jej želanie, 
myseľ to neoblomne vykonáva) či „Nikdy sa 
nevydám, lebo nebude za koho“ (nie, nevy-
dá sa, nebude totiž skutočne za koho, všetci 
normálni mužskí samci totiž pristanú v iných 
prístavoch). V jej mysli neexistuje predstava 
fungujúceho harmonického vzťahu medzi 
mužom a ženou, niet sa teda čo čudovať, že 
zomrie ako uhundraná, zatrpknutá starena, 
ktorá si prešla množstvom nefungujúcich 
vzťahov. Do  života si bude priťahovať iba 
podobne zmýšľajúce sklamané ženy. Spo-
ločne budú stavať zašlý pomník láske, zalo-
žia feministické kluby (prepáčte, ale musím: 
dobre pomilovaná žena sa feminizmom ne-
zaoberá). Stretnú sa rovnako, ako sa v krčme 
zgrupujú na  všetko nadávajúci pijani. Priťa-
hujú sa, pestujú svoje náboženstvo, tam im 
je dobre, všetci si rozumejú, to je ich pravý 
svet. Neberte im ho. Ak vám nejaký svet škrí-
pe v ušiach, skrátka s vami neladí, po čase ho 
opustíte, duša to nevydrží.

Nemožnosť predstaviť si je jedným z  ob-
medzení snívania. Druhé vychádza z  toho, 
čo som písal na začiatku knihy. Každý z nás 
si pred narodením niečo naplánoval. Ak sú 
teda naše želania v  príkrom rozpore s  tým, 
čo je tu našou životnou úlohou, a  šéf krea-
tívneho oddelenia tam hore nevie (o  čom 
pochybujem), ako to namiešať, neudeje sa 
to. Príklad: tento život máte byť jednoducho 
chudobní. Máte sa naučiť prijať stratu majet-
ku, žiť v skromných pomeroch, ktoré vám vy-
tvoria vhodné podmienky pre rast k pokore. 
Môžeme to nazvať aj karmou: v minulom ži-
vote ste boli rozhadzujúcim sa statkárom, te-
raz sa máte naplniť opačnou polaritou. Ale-
bo ste boli vysoko postavení, zneužívali ste 
svoju „moc“, oberali ste bedač aj o posledné, 
a tak to tu teraz musíte s nimi dať na poria-
dok – budú vám brať a vy, už znalí fungova-
nia pozadia bytia na  zemi, v  sebe začnete 
hľadať riešenie, ako to pochopiť, naplniť sa 
zmierením, poďakovať im za  to namiesto 
toho, aby ste podávali žaloby, ohovárali ich, 
robili im prieky, ničili si zdravie.

Ak použijete silu, očakávajte odpor. Keď nie-
čo veľmi chceme, premýšľame skoro vždy 
nad tým, „ako“ sa k  tomu dopracovať. Prá-
ve to je niekedy kameňom úrazu, prečo sa 
k  tomu nikdy nedostaneme. Keď si človek 
položí otázku, ako dosiahne to, čo chce, väč-
šinou začne vidieť najmä prekážky. Našou 
úlohou nie je premýšľať nad tým „ako“, na-
šou úlohou je uveriť, že to už máme. Keď sa 
pozeráte na cieľ, nevnímajte prekážky, ktoré 
sú na  ceste k  nemu. Len čo si začnete viac 
uvedomovať prekážky ako cieľ, pochybujete, 
takže sa k  cieľu svojej predstavy dostanete 

oveľa ťažšie a  pomalšie. Namiesto stavania 
si racionálnych otázok do cesty, začnite bez 
pochybností veriť, že dosiahnete cieľ, ináč 
sa vydávate cestou negácie. Henry Ford to 
povedal jednou vetou, neviem, čo sa s  tým 
toľko piplem: „Či si myslíte, že to dokážete 
alebo že to nedokážete – v oboch prípadoch 
máte pravdu.“

Niekde som čítal, že treba byť obozretný 
v  tom, čo si človek želá. Ja vravím, že všet-
ko sa aj tak stane, ako sa má. Nemôžeme sa 
zmýliť, nemôžeme vykonať chybný krok, ne-
môžeme zísť z cesty. Rozpustime teda všet-
ky výčitky nasmerované do  nášho vnútra. 
Možno stratíme trochu času, premárnime 
pár našich životov, ale verte, že to tak prav-
depodobne malo byť. Chceli sme šprintovať 
a zlomili sme si nohu. Chceli sme svietiť, ale 
zabudli sme, že sme kamarátovi pred naro-
dením do tejto nádhernej hry sľúbili, že mu 
podpálime dom. Tak sme sa stali plameňom 
a vypálili pol dediny. 

Ak raz nemáte byť v tomto živote bohatí, ne-
prídu k vám statky, hocijako si ich budete že-
lať. Ale mám skúsenosť, že sa väčšinou zjavia, 
ale iba na chvíľku. To aby ste si ich ohmatali, 
uverili v  čarovanie a  potom vám ich vyššia 
mocnosť opäť odoberie. Ale možno na konci 
života budete umierať v  starej rozpadáva-
júcej sa chalupe a vtedy vám dôjde, aký ste 
boháč a čo všetko ste sa naučili. 

Možno si vaša duša pred narodením naplá-
novala, že máte v  tomto narodení doriešiť 
pár karmických dlhov, takže si v hlave már-
ne modelujete sobáš, deti a  pekný rodinný 
život, keď vám je dané nestretnúť v  tomto 
živote toho správneho muža. V  minulých 
životoch ste boli pijanom, bili a znásilňovali 
ste vlastnú ženu, boli ste hrubí k deťom. 

V  tomto živote si to máte prežiť z  tej druhej 
strany. Nazvite to zákonom spätného bume-
rangu, férovej odpovede „zla za zlo“, hocijako, 
ale určite počítajte aj s variantom, že to inak 
teraz nebude. Prijmite karty, ktoré vám pristá-
li v rukách, a energiu zamerajte iným smerom. 
A  možno počas života vynájdete technoló-
giu, ktorá prinesie ľudstvu osoh, a  zomriete 
spokojnejší, ako keby ste tu nasilu odžili vami 
vysnívanú rolu ženy v domácnosti. 

„No ten ma ale motá! Pred chvíľou ma lákal, 
že sa vydám za  princa, zdedím pol kráľov-
stva, vyhrám golfový turnaj, osúložím Miss 
monokiny, a teraz ma brzdí, vraj to z nejakej 
idiotskej príčiny nepôjde, lebo som v minu-
lom živote niečo pokafral,“ vravíte si asi. Nie. 
Vravím vám, aby ste snívali neobmedzene, 
neohraničene, bláznivo, šialene!!! Vnímavý 
človek pochopí súvislosti, uhne pred hroz-
bou matu s kráľom na iné políčko, nezame-
ria sa na dámu, ale na vežu, prípadne všetko 
staví na  koňa. Neúspechy totiž neexistujú. 
Neúspech je len negatívne hodnotenie vý-
sledku a  my sme si sľúbili, že sa na  všetko 
naučíme pozerať slniečkovo.

Buďte šťastní, Hirax

čo sa nám môže splniť a čo nie
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Istota dní
Mrazivé decembrové ráno. Hmlistý brezový 
háj. Ja a môj pes. Nikde nikoho, iba my dve. 
Pretože pes je ONA. Z hustej hmly sa vynárajú 
stromy ako v nejakom hororovom filme. Ale 
ja sa vôbec necítim hororovo. Nie, strach nie 
je to, čo cítim. Práve naopak. Je to úžas, údiv. 
Som uchvátená. Uchvátená krásou prírody 
vo všetkých jej podobách. V tomto chladnom 
ráne zas a  znova žasnem nad jej mnohora-
kosťou. Dnes je celá biela. Biely sneh, biely 
vzduch, biele brezy, biela inovať na  koná-
roch, aj na zaschnutom lístí. Niekto by mož-
no mohol cítiť nevôľu z nevľúdneho počasia, 
z  veľkého mrazu, z  poľadovice na  cestách. 
Mňa však na tomto dni najviac uchvacuje je-

den jedinký, a pritom krásny fakt. Že ONO JE 
TU. Je tu stále prítomné - slnko.

Včera zapadalo a  nebo sa sfarbilo do  oran-
žova. Môj mladší syn - veľký fanúšik príbehu 
o Pompejách - vykrikoval: „Mama, to vyzerá 
presne, ako keď vybuchuje sopka!“ Veru tak. 
Končiar - tak sa volá vrch na  samom konci 
Lúčanskej Malej Fatry -  vyzeral celkom ako 
vybuchujúca sopka a  nebo nad ním akoby 
ožiarené lávou. A dnes ráno sme vstali... a po-
hľad z okna ponúkal obraz hustého bieleho 
mlieka. Po  sopke ani chýru. Nebolo vidno 
ani po susedný dom. Ale slnko... ono tu stále 
je. Včera večer ponúklo scenériu z  príbehu 
o  mohutnom výbuchu Vezuvu a  dnes ráno 
vyšlo zahalené do  hustého závoja Morany. 
Vyšlo opäť. To je v  jednom ľudskom živote 

najväčšia istota. Večer dáva nemý sľub a ráno 
ho plní. Do bodky ho napĺňa. 

Je to presne ako s láskou.

Je všadeprítomná. Je STÁLE tu. Aj keď je - ako 
spieva pán Marián Geišberg - „v duši daždi-
vo a hmlisto“, aj vtedy je tu. Láska. A keď sa 
hmla rozplynie, zasvieti v celej svojej žiarivej 
kráse.

Tak vitaj, slnko! Som šťastná, že si dnes opäť 
vyšlo. Aj keď Ťa nevidím, zdravím Ťa, lebo 
viem, že si stále tu.

Buď pozdravená, láska, ktorou je naplnené 
moje vnútro! Ty, ktorá si slnkom ľuských duší. 

Magická. Čarovná. Všadeprítomná.“

Pavla Somorová

šampanské došumelo...
Šampanské došumelo. Nový rok začal a  čo 
teraz? Často ma ľudia považujú za  snilka. 
Možno majú pravdu, možno nie. Ale myslím, 
že Nový rok by sme mali začať aspoň s tým 
pocitom, že bude dobrý, a že ho zvládneme 
aspoň tak dobre, ako ten minulý, ak nie lep-
šie. Nech už príde akákoľvek búrka do našich 
životov, treba doň vykročiť s  odhodlaním 
a  vierou, že budeme mať dosť síl zvládnuť 
všetko, čo nám prinesie. 

Neviem, či je správne, alebo nie dávať si pred-
savzatia, to už nechám na vás. Myslím, že úpl-

ne postačí tešiť sa z  maličkostí a  keď treba, 
pokojne sa vyplakať do vankúša. Keď už ne-
budete vedieť ako ďalej, požiadajte o pomoc, 
či radu. Nemyslím, že je to hanba. Horšie by 
bolo vzdať sa pred cieľom, len preto, že už 
nevládzete. 

Ktovie možno sa vám splnia také veci, na kto-
rých už roky pracujete. Stretnete ľudí, ktorí 
vás posunú ďalej, už len tým, že sú. Všetko 
budete vidieť zrazu jasnejšie a ten nový rok 
bude naozaj lepší, zaujímavejší a  urobí vás 
šťastným. 

Zo srdca Vám to prajem. 
Monika Jalakšová

Reset v hlave
Predvianočný zhon utíchol a začal ten novo-
ročný. Výpredaje v plnom prúde, všade tlače-
nice, niet kam zaparkovať... Dospelí sa zrazu 
menia na lovcov vzácnej koristi s cieľom na-
kúpiť čo najviac. Čo z  nakúpeného naozaj 
potrebujú je častokrát otázne. Mňa našťastie 
tieto šialenstvá neoslovili. Úspešne im odolá-
vam a zachovávam si kľud a mier v duši.

Vzácny pokoj som načerpala v  decembri 
v Rakúsku v malom mestečku neďaleko mes-
ta Linz.

Advent bol v  plnom prúde a  ja som sa na-
miesto upratovania či vypekania vybrala 
s  manželom na  týždňovku. Chcel, aby som 
spoznala kraj, kde už pár rokov pracuje.

Kým on pracoval, ja som sa túlala po  staro-
bylom mestečku. Všade vládol pokoj, nik sa 
neponáhľal.

Ľudia kráčali pomaly, akoby chceli do  seba 
nasať čo najviac adventej atmosféry. Dobro-
voľne som sa nechala uniesť do toho zázrač-

ného pokoja. Dlhé precházky popri Dunaji 
ma lákali urobiť TOTAL RESET v mojej hlave. 
Prišlo to nečakane a  bolo to už nutné. Veľa 
vecí som potrebovala v  sebe vyriešiť, uzav-
rieť alebo totálne vymazať.

Neviem či to bolo cudzím prostredím, celo-
dennou samotou alebo tým Dunajom, no 
pomaly som cítila ako sa moje vnútro stá-
valo ľahším. Za tri dni Dunaj odplavil množ-
stvo chmúrných myšlienok či pocitov a vlial 
do mňa novú silu a energiu.

Zrazu som si pripadala silná a  nič nebolo 
pre mňa nemožné. Sadla som si na námestí 
do malej útulnej kaviarne, ktorú som úspeš-
ne obchádzala niekoľko dní nakoľko moja 
nemčina je viac než skromná – teda skoro 
žiadna, aby som bola presná. Bez problémov 
som si objednala horúcu čokoládu a  hrdá 
na svoj výkon som začala písať tieto riadky.

Večer sme navštívili s manželom Linz a tešili 
sa z  predvianočnej atmosféry. Všade sa li-
gotali svetielka, obchody lákali upravenými 
výkladmi. Vôkol sa šírila vôňa punču a  vša-
kovakých dobrôt. Stretávali sme ľudí rôzných 

národnosti, mesto žilo ale tiež pokojne. Nie 
nechcem ospevovať život v zahraničí, aj tam 
musia riešiť problémy - tie sa nájdu všade. 
Chcem len, aby sa ten pokoj trocha preniesol 
aj k nám.

Spomaľme a  začnime tento rok pokojne. 
Urobme to nielen pre seba, ale aj pre na-
šich blízkych. Nájdime si čas na prechádzku 
s  priateľmi, napíšme alebo zavolajme staré-
mu známemu, na ktorého sme si dlho nena-
šli čas. Pozvime suseda na čaj či chutný koláč.

Milí priatelia, sme na  začiatku roku 2017. 
Každý z nás ma určité očakávania,sny, túžby. 
V  kútiku duše dúfame, že nás čakajú len 
pekné dni, hoci dobre vieme, že prekážky si 
aj tento rok nájdu cestu k nám. Navzájom si 
prajeme zdravie, šťastie, lásku... aj ja Vám to 
úprimne prajem. Okrem toho aj aby pokoj 
a pohoda vianočných dní pretrvala čo najdlh-
šie a aby si každý z Vás našiel „ten svoj Dunaj“, 
po ktorom by odplávali starosti a prišla nová 
sila a energia.

Helenka
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Centrum regeneráCie a prevenCie Chorôb v rovinKe 
pod vedením Dr. niké mosznyák poskytuje nasledujúce terapie:

poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne 
na deti s DMO a inými pohybovými problémami formou 

TheraSuit terapie alebo individuálnej rehabilitácie
pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. 

R1 – cenTRum inTenzívnej TeRapie
Rudohorská 27
97411 Banská Bystrica

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

www.centrumr1.sk

POZvánKA
Pozývame Vás na  podpornú skupinu pre rodiny s  deťmi s  autizmom 
a priaznivcov, ktorá sa bude konať každú stredu v týždni od 9,30 - 11,00 hod. 
v Komunitnom centre Fončorda, na Havranskom v Banskej Bystrici. Môžu medzi 
nás prísť rodičia detí, dospelí ľudia s autizmom, ale aj príbuzní a priatelia. Bu-
deme hovoriť o témach, ktoré sú s autizmom spojené. Môžete sa zapojiť do na-
šich 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

Hľadám spoľahlivého, zodpovedného študenta/tku VŠ, najradšej 
z  odboru sociálna práca, ktorý/á by mal/a mať ukončený baka-
lársky stupeň štúdia alebo tento odbor už v  krátkom čase vyštu-
doval/a a  ktorá/ý by mi občas vypomáhal/a pri štúdiu alebo pri 
voľnočasových aktivitách ako osobná/ý asistent/tka za  finančnú 
odmenu. Ide o  asistenciu v  Banskej Bystrici, jej mestskej časti. Se-
riózni záujemcovia sa mi môžu ozvať v popoludňajších hodinách 
na mobil. č. 0907 076698 alebo na 0907 802 678.

Ďakujem, s pozdravom Zuzana.

ChCete sa naučiť KvalifiKovane opatrovať?
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

poskytuje v Bratislave certifikovaný 220-hodinový 
jarný alebo jesenný KurZ OPATrOvAnIA

Kontakt: 
info@apssvsr.sk		•		empatia@opatrovaniedoma.sk

tel.: 0948 567 711

v KrahuliaCh vzniKá Denný staCionár
Sme nezisková organizácia spoločenstvo otCov Dom a už niekoľko rokov 
pomáhame ľuďom s  telesným znevýhodnením v  bezbariérovom dome 
„otcov dom“ v  Krahuliach podporou k  samostatnosti a  nezávislosti. 
Od  1. januára 2017 rozširujeme naše aktivity a  zriaďujeme denný stacionár 
pre ľudí s mentálnym, telesným a psychickým znevýhodnením vo veku od 18 
rokov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas 
dňa. Stacionár bude v  prevádzke od  pondelka do  piatku, kde sa klienti po-
čas dňa budú aktívne zapájať v rámci svojich možností do rôznych tvorivých, 
športových i oddychových aktivít.

mgr. Jozef Ďurajka, otcovdom@gmail.com, 0907 400 708

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

• 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.

 

BATESOVA METÓDA 
 

 

 

SCENAR TERAPIA 
 

zlepšenie zraku 
prirodzenou cestou 

(konzultácie, semináre) 

špeciálna elektroliečba 
v kombinácii s 

energetickou dekou 
 

 

Ing. Daniela Maťuchová 
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica 

daniela.matuchova@gmail.com 
 0907 88 55 01                  www.provitalis.sk 
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Erika Ďurisová
fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista,

so 43-ročnou praxou, z toho 30 rokov v NRC Kováčová.

Ponúkam poradenstvo v oblasti nácviku sebestačnos-
ti, sebaobslužných úkonov, presunov, starostlivosti 
o handicapovaného rodinného príslušníka.

V banskobystrickom regióne som ochotná prísť do do-
mácnosti a tieto úkony aj ukázať, poradiť, ako pri sta-
rostlivosti postupovať, prípadne pomôcť pri výbere 
potrebných pomôcok pre handicapovaného na  uľah-
čenie úkonov v bežnom živote. Cena dohodou.

Kontakt: 0918/797 054. 
erika.durisovazv@gmail.com

Potrebujete Právnu Pomoc 
a nemáte na advokáta

Ak ste v zlej finančnej situácii, poberáte napríklad dávku 
v hmotnej núdzi alebo máte nízky dôchodok a potrebujete 
právnu pomoc či radu, je tu pre Vás Centrum právnej po-
moci so sídlom v Žiari nad Hronom.
Kontakt: Centrum právnej pomoci – Kancelária Žiar nad 

Hronom
Adresa: Centrum právnej pomoci
 Kancelária Žiar nad Hronom
 SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/ 242 00 21
e-mail: info.zh@centrumpravnejpomoci.sk

Hľadám ďalšieho asistenta/tku, podmienka je, aby 
mal/a vodičský preukaz. Práca by spočívala v  tom, 
že by mi pomáhal/a s ranným obliekaním, občas pri 
učení a hlavne s doprovodom na výletoch a spoločen-
ských akciách.
A aj by sme občas trávili spolu víkendy. Je veľmi dô-
ležité, aby mal/a dobrú kondíciu, pretože ma treba 
všade prekladať a skladať vozík do auta. Hľadám po-
hodového, priateľského a spoločenského človeka s po-
chopením pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí z BB 
a okolia. Odmena 2,76-€ /1hod.

Simona Strelcová
e-mail: barbierosella82@gmail.com

tel. číslo: 0949 536 953

Centrum Svetielko ponúka:

¤	THERASUIT REHABILITÁCIU

¤	BOBATH KONCEPT

¤	POSILŇOVACIE CVIČENIA

¤	PODPORNÉ TERAPIE

¤	SNOEZELEN TERAPIU

¤	VIACZMYSLOVÚ STIMULÁCIU

¤	OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

¤	SOCIÁLNE PORADENSTVO

¤	ARTETERAPIU

¤	BIBLIOTERAPIU

bratislava: 

Vavilovova 20, 
Bratislava - Petržalka
(na terase vedľa TPD - za knižnicou)
tel.: 0915 190 280
e-mail: svetielko.ba@gmail.com

FO
TO

: Ľ
ub

om
ír H

riv
ná

k

trenčín

Centrum Svetielko
Opatovská 47
911 01 Trenčín
tel.: 0940 833 195
e-mail: svetielko.tn@gmail.com

prešov

Centrum Svetielko Prešov
Lomnícka 30
080 05 Prešov
tel.: 0949 875 500
e-mail: svetielko.po@gmail.com
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T CH S A M B A Y A C I N A R H B Ú
Y N S T Ú K U CH Y Ň A T C L Z R Á
S K E S O A O L P M S U E Z O P O

CH L A M T P D R A E O L D V M K Ž
I O E O E A A Š C V A E E V E O Š
K T R P C C N N P T O Ň V I E A J
M O O O O T Ú I I O A J L I I D I
P R L V B T A M C O R M E CH N A C
L S N I O A A N N A E T R D S I Í
U Í S U B L I M Á C I A O A R Z N
K N I H A A S A V A N A R V F A A
Y U O K R E S Y R A A E A Z E R B
S S O L D Y M T H I T N Ó T E C A

oSEmSmERoVKA

Legenda:  ACETÓN, ANARCHIA, BANÍCI, 
BARDEJOV, BREZA, CEMENT, CESTA, 
EPOCHA, EZOP, FARMA, HRANICA, 
CHOROBA, KALAMITA, KNIHA, KOLIBA, 
KUCHYŇA, MLIEKO, MYDLO, NÁVRH, NINIVE, 
OCTAN, OKRESY, PLUKY, POMSTA, POROTA, 
PRACOVNÍK, RAZIA, SAMBA, SAVANA, 
SÍNUS,  SLEPOTA, SLOVO, STANICA, STOPA, 
SUBLIMÁCIA, ŠAMAN, ŠKOLA, ŠPORTOVEC, 
TANIER, TERASA, TULEŇ, ÚROVEŇ, VEDEC.         

Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných 
písmen.                                       Autor: Marek Pataky

Odpoveď: .........................................................................................................................
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Atypická šikmá schodisková plošina 
Napríklad aj takto sme Vám vedeli pomôcť! Radi sa púšťame aj do riešenia zložitých priestorov a vďaka šikovným projektantom 
sme schopní vyrobiť plošinu, ktorá si plní svoj účel a zmestí sa do priestoru, ktorý dostatok miesta pre plošinu neponúka.

Po zameraní schodiska obchodným zástupcom, ktoré je samozrejme bezplatné, sa naši konštruktéri zamyslia, čo všetko by pre 
Vás mohli urobiť, aby sme Vám zabezpečili bezbariérovosť. 

Je to obrovská výhoda mať našu Slovenskú výrobu, preto sa to veľa krát podarí a sme schopní vyrobiť plošinu, ktorú je možné 
inštalovať a používať aj pri nepriaznivých rozmeroch schodísk. Táto výhoda prináša bezbariérovosť aj do objektov, v ktorých to 
za normálnych okolností nie je možné a to dokonca bez stavebných úprav.

Výhody, ktoré Vám ponúkame:
•	 sklopená hrúbka plošiny je do 300mm
•	 rozmer plošiny je normalizovaný, podľa normy nie je prípustná menšia ako 

900 x 750 mm
•	 kotvenie chemickými kotvami (spevní stavbu – aj staré budovy)
•	 sklon dráhy je možný na požiadanie až do 70 stupňov bez obmedzenia nosnosti 

230kg
•	 nerezová dráha (nehrdzavie, nelúpe sa farba, nie sú odery ako pri komaxite)
•	 pri odstránení zábradlia Vám naša elegantná nerezová dráha plnohodnotne na-

hrádza pôvodné zábradlie 
•	 periodické prehliadky nie sú potrebné každé tri mesiace, stačí jeden až dvakrát 

do roka, podľa frekvencie použitia (úspora na prevádzkových nákladoch)
•	 el. prívod postačuje 230V
•	 plošinu je možné zaklopenú odosielať a privolávať zo staníc
•	 plošinu je možné zo staníc kedykoľvek zastaviť, alebo zmeniť jej smer chodu
•	 ľavé alebo pravé umiestnenie – plošina je zhodná, mení sa len dráha, plošinu je 

možné inštalovať aj inde

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

Podrobnejšie informácie na
www.spig.sk  alebo  www.inakobdareni.sk
bezplatná tel. linka 0800 105 707



24  I  Inak obdarení  I  január 2017 www.inakobdareni.sk

¨ PREDSTAVUjEME

SLUŽBy VčASNEj INTERVENCIE SÚ TU PRE VáS
Konečne, povzdychnú si mnohí z vás, ktorí ste sa s inakosťou svojich 
detí borili dlhé roky sami. Čakali na stretnutie spriaznených duší, od-
borných či laických, ktoré vás vo vašom žití s postihnutým dieťatkom 
posunulo ďalej – ďalej k poznaniu (...ochorenia svojho dieťatka, spô-
sobu zaobchádzania s ním, poznaniu seba, partnera, priateľstva,...) 
a k pochopeniu, k vyrovnanejšiemu a naplnenejšiemu žitiu napriek 
(ne)možnostiam. 

Tento „zázrak“ sa udial osobným zainteresovaním dôležitých osôb 
z  Nadácie SOCIA a  MPSVaR, ktoré to mohli ovplyvniť. Služby včas-
nej intervencie sa dostali do  novely zákona o  sociálnych službách 
č. 485/2013 ako nový druh sociálnych služieb a odborných činností 
s účinnosťou od 1. 1. 2014. Povinnosť zabezpečiť túto službu má vyšší 
územný celok, v ktorom má dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Ak 
službu poskytuje neverejný poskytovateľ, obec alebo vyšší územný 
celok ju môžu finančne podporiť. Zatiaľ je vznik Centier včasnej in-
tervencie financovaný zo súkromných zdrojov. Z nich sa zabezpečuje 
získanie priestorov, ich vybavenie a vyškolenie a financovanie pra-
covníkov pre prvý rok fungovania. Momentálne je zriadených na Slo-
vensku 5 centier – Bratislava, Žilina, Prešov od roku 2015, a Banská 
Bystrica, Košice od  tohto roku. V  budúcom roku by malo vzniknúť 
Centrum včasnej intervencie v Trenčianskom kraji.

čo môžeme poskytnúť? čo všetko centrum včasnej intervencie 
prináša? Pre koho tu sme?
Podľa zákona o  sociálnych službách možno poskytnúť túto službu 
dieťaťu so zdravotným postihnutím do 7 rokov veku a jeho rodine. 
Cieľom sociálnej služby je zabrániť tomu, aby nedochádzalo k ohro-
zeniu vývoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, podporiť jeho 
optimálny vývoj a zabezpečiť takú pomoc a podporu rodine, aby sa 
neocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá by ich vylúčila z komu-
nity. Toľko citácia zo zákona.

Podľa názoru odborníkov sú prvé tri roky života nesmierne dôležité 
pre nasmerovanie správneho vývoja. Správnou stimuláciou vývinu 
sa môže ovplyvniť situácia detí s  akýmkoľvek zdravotným postih-
nutím a  do  budúcna tak zníži ich potenciálnu závislosť na  ďalších 
(inštitucionálnych) službách pre nich. Prvé roky života sa práve naj-
viac odohrávajú v rodine. Preto chceme umožniť rodičom, aby mohli 
podporovať vývin svojho dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť 
svoje možnosti, schopnosti a predpoklady.

Inými slovami Centrum včasnej intervencie je tu pre rodiny s dieťat-
kom s ohrozeným vývinom (predčasne narodené) alebo so zdravot-
ným znevýhodnením. Naším cieľom je sprevádzať rodinu pri hľadaní 
riešenia jej aktuálnej situácie najlepšie v prirodzenom prostredí ro-
diny. To znamená, že ak budete mať o našu sociálnu službu záujem, 
môžete nás kontaktovať mailom alebo telefonicky. Vyjasníme si, či 

naša služba môže spĺňať Vaše očakávania, a ak áno, následne Vám 
zašleme anamnestický dotazník a  dohodneme si prvú návštevu 
v rodine. Práca v domácom prostredí je vo včasnej intervencii veľmi 
dôležitý prvok – dieťatko môže ľahšie nadviazať spoluprácu, lebo je 
v známom prostredí, rešpektujú sa jeho denné rituály, nie je streso-
vané ďalším presunom za odborníkom, ktorých rodina musí absol-
vovať nemálo. Na prvé stretnutie si potrebujete prichystať vyplnený 
dotazník a výsledky vyšetrení od odborných lekárov. Necháme Vám 
na preštudovanie a podpis zmluvu o spolupráci. Na ďalších stretnu-
tiach si dohodneme individuálny plán – oblasti, ktoré sú aktuálne 
najdôležitejšie a  treba ich riešiť, ako často sa budeme vidieť, ktorí 
vhodní odborníci by mohli byť prizvaní a pod. 

Včasná intervencia umožňuje spoluprácu viacerých odborníkov 
na  jednom mieste. V  našom Centre môžete využiť služby špeciál-
neho a  liečebného pedagóga, psychológa, sociálneho pracovníka 
a logopéda. Spolu s Vami budeme pre Vaše dieťatko hľadať spôsoby 
jeho rozvoja a budeme riešiť potreby celej Vašej rodiny v danej situá-
cii. Sme tu teda pre dieťa, rodičov, súrodencov i starých rodičov, aby 
sme spolu prechádzali náročným obdobím v živote rodiny. 

Okrem individuálnej práce s rodinami organizujeme pre ne podpor-
né skupiny, pobyty, prizývame ďalších odborníkov na  prednášky, 
prípadne organizujeme iné neformálne stretnutia ako výrobu stimu-
lačných hračiek, Mikulášske posedenie a pod. 

Informácie o nás nájdete na web stránke centravi.sk alebo nás mô-
žete kontaktovať na mailovej adrese bbystrica@centravi.sk

Mgr. Gabriela Štítová 
 sociálny pracovník CVI Banská Bystrica
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Výhody najnovšej šikmej schodiskovej plošiny SPZ 16 Stella:
 inteligentná plne automatizovaná plošina vybavená variabilným 

programom, široká rozmerová a priestorová variabilita
 unikátne dotykové ovládanie (bez tlačidiel), t.z. jednoduché ovládanie 

smeru jazdy aj bez prstovej motoriky, stačí priložiť ruku k senzorom
 madlá sklápané dolu - aj v zbalenom stave je veľmi kompaktná 

s príjemným dizajnom v nadčasovom nerezovom prevedení
 má displej zobrazujúci aktuálny stav, činnosti, ktoré plošina 

vykonáva, stav nabitia, hlásenie pre servis
 pri prevedení s gsm modulom je automaticky nahlásené stav 

plošiny, servisné intervaly, či iné potrebné informácie servisnému 
pracovníkovi sms správou

 použité inovatívne technológie na základe našich 19-ročných 
skúseností s vývojom a výrobou zdvíhacích zariadení

Doplatok do 10% za vás vyriešime v rámci Klubu SPIG.

Prvých 10 zákazníkov získava tablet!
Volajte hneď  0800 105 707!

Majte doma to najlepšie!

Zdvíhacie zariadenia

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk
alebo volajte našu bezplatnú linku 0800 105 707
navštívte náš informačný portál www.inakobdareni.sk
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Občianske združenie Ostrov
a Občianske združenie Milan Štefánik

vás pozývajú na 7. ročník benefičného koncertu
pre osoby s mentálnym postihnutím

POLEMIC
SĽUK

Piatok 20. január 2017, o 15:00 
Športová hala, Levice

Piatok 20. január 2017, o 15:00 
Športová hala, Levice

Vstup od 14:00 - ZUMBA s GabikouVstup od 14:00 - ZUMBA s Gabikou

Náučné workšopy: Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, pletenie z pedigu, modelovanie z hliny, 
Zumba, pletenie náramkov, výroba šperkov z drôtu, pletenie z papiera, ozdobovanie sadrových odliatkov, maľovanie na tvár.

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 0905 455 911

Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

Náučné workšopy: Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, pletenie z pedigu, modelovanie z hliny, 
Zumba, pletenie náramkov, výroba šperkov z drôtu, pletenie z papiera, ozdobovanie sadrových odliatkov, maľovanie na tvár.

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 0905 455 911

Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

AL McKAY’s
EARTH WIND & FIRE
          EXPERIENCE (USA)

fólie  vrecia  obalové materiály
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