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Editoriál
Milí naši čitatelia,

je tu prvý jarný mesiac. Marec - mesiac knihy. Užite si čítanie 
nášho časopisu v pohodovej atmosfére. My sme tu zas, aby 
sme sa s vami podelili o krásne články, príbehy a informácie. 

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 
niečo predať, my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. As-
poň informovaním, AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty 
a  možnosti k  lepšiemu zvládnutiu denného žitia - o  to sa 
snažíme. 

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

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

MP
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VSTUPNÉ, CHODBOVÉ A KOMUNIKAČNÉ 
PRIESTORY

• pred vstupom do objektu vytvoriť dostatoč-
ne veľkú vodorovnú plochu

• vstupné dvere minimálne 900 mm široké, 
bezprahové (výškový rozdiel prahu môže byť 
maximálne 2 cm)

• automatické otváranie dverí (na  fotobunku), 
posuvné otváranie

• navrhovať akustické navádzacie systémy pri 
vstupe do objektov

• u verejných stavieb je nutné umiestniť tyflo-
grafické pomôcky (reliéfne mapky, plániky, 
a pod., ktoré podávajú nevidiacim a slabozra-
kým informácie o objekte), riešiť vodiace línie 
pre pohyb zrakovo postihnutých osôb

• minimálna šírka chodby je 1200 mm, v objek-
te občianskej vybavenosti je 1500 mm (opti-
málne 1800 mm)

• rampy navrhovať so správnym sklonom, s vo-
diacou tyčou a držadlami po oboch stranách, 
povrch upraviť proti šmyku

• schodiská a  rampy upraviť tak, aby zrakovo 
postihnutý človek nemohol vstúpiť (padnúť) 
do voľného priestoru

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 Rampa
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Prvýkrát som sa stretla s prirodzenou metó-
dou stimulácie zraku vďaka OZ malíček, kde 
som bola pozvaná na  prednášku – priro-
dzená metóda zlepšovania zraku podľa 
Dr. Batesa. 

Pre zaujímavosť Dr. Wiliam H. Bates sa narodil 
s obojstranným šedým zákalom. Do svojich 
17 rokov rozoznal iba svetlo a tmu. V 17-tich 
rokoch začal experimentovať a  zaujímať sa 
o prirodzené zrakové zlepšenie, po pol roku 
začal rozoznávať línie, po 1 1/5 roku bol bez 
okuliarov a po desiatich rokoch získal vodič-
ský preukaz. Vďaka metóde prirodzeného 
zlepšovania zraku nadobudol 70 % vizual? 

Dr.  Wiliam Bates, newyorský očný chirurg 
(pracujúci na prelome 19-20 stor.) sa zamýš-
ľal nad tým, prečo ľudia, ktorí nosia okulia-
re, po určitej dobe nenadobudnú lepší zrak, 
práve naopak majú tendenciu prejsť k stále 
silnejším dioptriám. Po  rokoch experimen-
tov preukázal, že oko možno ľahko vycvičiť 
a že uvoľnené oči nepodliehajú vplyvu stre-
su, vyššieho veku alebo vykonávania práce 
na  blízko. Batesova metóda je postavená 
na  princípe relaxácie s  cieľom dosiahnuť 
koordináciu oka a mozgu a umožniť tak akt 
videnia. Podľa dr. Batesa príčinou zhoršova-
nia zraku je unudenosť alebo napätie mysle, 
čo spôsobuje stres. V podstate sa človek učí 
pozerať, pričom udržiava rovnováhu medzi 
záujmom (bez ktorého myseľ vypína) a rela-
xáciou (bez námahy) a  stimuláciou pamäte 
a  predstavivosti a  riadi proces videnia. Ba-
tesov prístup k  videniu ponúka cez zlepše-
nú koordináciu oko - ruka uvedomovanie si 
periférie, zmysel pre priestor, vybavenie si 
informácií a pocit, že ste viac v kontakte, viac 
tu a teraz. 

Podstatou zrakovej stimulácie je nenechať 
dieťa zaostať. Nedovoliť nechať oči „za-
parkovať“ a  následne sa vydať na  mentál-
nu cestu kamsi - jedna z  najhorších foriem 
„zízania“... civenie do  prázdna môže viesť 
k  vyvinutiu niekoľkých stupňov refrakčnej 
chyby. Je nevyhnutné pritiahnuť pozornosť 

za každú cenu. Základom všetkého je farba, 
kontrast, zvuk a  v  neposlednom rade hma-
tové podnety. 

Navštívili sme aj špeciálnopedagogickú po-
radňu pre slabozrakých a  nevidiacich, kde 
nám ukázali rôzne pomôcky domácej vý-
roby. Skutočne netreba nakupovať drahé 
a značkové hračky, oveľa efektívnejšie sú pre 
naše detičky vyrobené hračky a  pomôcky 
z  vecí, ktoré bežne nájdeme resp. používa-
me v  domácnosti. Dieťa sa s  nimi zoznámi 
v neskoršom veku a pomocou hry sa s nimi 
naučí narábať a  hrou sa ich naučí používať 
(príbor, pohárik, tanierik...), čo je pre dieťa 
s akýmkoľvek postihnutím veľmi dôležité. 

Pred mesiacom som sa dostala vďaka ran-
nej starostlivosti na  veľmi zaujímavú pred-
nášku zraková stimulácia podľa Lilli Nielsen, 
kde som sa okrem iných nových pomôcok 
po  prvýkrát stretla naživo aj s  motivačnou 
malou izbou. Táto izba ma veľmi nadchla a aj 
Tobiaskovi sa v nej veľmi páčilo. Už som o nej 
viackrát čítala a tá myšlienka sa mi páčila, ale 
po prvýkrát som videla, ako to v skutočnosti 
vyzerá a predovšetkým, ako pôsobí na dieťa. 

Lilli Nielsen je dánska psychologička, ktorá 
sa celý život venuje učeniu detí so zrakovým 
a  viacnásobným postihnutím. Pochádza zo 
7 detí, z ktorých boli 4 nevidiace. Od svojich 
7 rokov sa starala o mladšieho nevidiaceho 
brata, čím získala množstvo skúseností. 

Je autorkou mnohých kníh a viacerých uni-
kátnych pomôcok. 

Filozofia nácviku a výučby 
Deti s akýmkoľvek postihnutím nezačnú pre-
javovať základné schopnosti spontánne, je 
treba ich trénovať a učiť, aby tieto schopnos-
ti dosiahli. V súlade s týmto prístupom vedú 
rodičia/učitelia často ruku dieťaťa, posúvajú 
mu nožičky alebo telo tak, aby urobilo pohy-
by nevyhnutné pre dosiahnutie danej úlohy. 
Alebo presviedčajú dieťa, aby sa pozeralo, 
počúvalo a  potom napodobňovalo dospe-
lého alebo robilo to, čo od  neho dospelý 

chce. Keď sa dieťa od úlohy odvráti alebo sa 
začne zaujímať o niečo nové, prehovárajú ho 
a  nútia, aby v  úlohe pokračovalo. Považujú 
za dôležité, aby sa dieťa na úlohu sústredilo 
a za nevhodné ak je v okolí dieťaťa mnoho 
predmetov, pretože ho môžu rozptyľovať. 

Čo je učenie podľa Lilli? 
Je to proces, ktorý sa odohráva v mysli dieťa-
ťa, v prípade, že mu poskytneme príležitosť, 
aby prešlo všetkými krokmi nevyhnutnými 
na  dosiahnutie určitej schopnosti. Dôleži-
tým predpokladom učenia je schopnosť 
dieťaťa sa hýbať a to, že sú predmety v jeho 
dosahu, pokiaľ nie je pohyblivé samostatne. 
Podmienkou je tiež možnosť zdieľať svoje 
zážitky s druhými ľuďmi, možnosť napodob-
ňovať iných a byť s nimi vo vzájomnom kon-
takte. 

Dieťa sa môže učiť, ak: 
dostane možnosť učiť sa od tej úrovne vývi-
nu, ktorú dosiahlo. Môže objavovať, preskú-
mať a skúšať mnohými spôsobmi vykonávať 
nejakú činnosť, a  tak sa naučí pre seba naj-
praktickejší spôsob, ako danú činnosť úspeš-
ne vykonávať, má dostatok času na pokusy 
a možnosť opakovať činnosť toľkokrát, koľko 
treba na to, aby si získanú informáciu uložilo 
a  potvrdilo si, že určitý spôsob konania má 
vždy ten istý výsledok, a tak potvrdilo pod-
statu svojho konania. 

Ak je dieťaťu poskytnutá príležitosť, aby 
mohlo aktívne samostatne veci preskúmať 
a prehliadnuť, dieťa si osvojí zručnosti, ktoré 
sa stanú súčasťou jeho osobnosti. Stanú sa 
pre neho prirodzenými, takže ich aj naďalej 
používa vo vzájomnom vzťahu s  ostatnými 
schopnosťami a  využíva ich k  uspokojeniu 
svojich potrieb. 

Deti vyzvané k  akcii často reagujú pasívne, 
a  preto dospelí často robia všetko za  nich. 
Aktívne učenie znamená vytvorenie pod-
porných a  reagujúcich prostredí, ktoré sú 
prispôsobené tak, aby lákali dieťa k aktivite. 
Keď si Lilli uvedomila, že deti s  postihnu-

ZRAkoVá STImuLáCIA
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tím sa často bránili akejkoľvek snahe viesť 
im ruky, pustila sa do  vytvorenia prostredí 
a  situácií, v  ktorých zvýšila sklon dieťaťa 
k samostatnému objavovaniu. To znamená, 
že „učiteľ“ sa nesmie zapájať, hovoriť alebo 
podnecovať, až kým nie je aktivita ukonče-
ná. Deti sa učia cez opakovanie - neprerušuj-
te ich. 

Deti s  postihnutím zraku a  neurologickými 
postihnutiami majú vyvinutý sluch ako pri-
márny zmysel. Zrak je skôr sekundárnym 
zmyslom. Hmat je pre ne taktiež dôležitým 
zmyslom. Na  to netreba zabúdať a  okrem 
zraku je nutné aktívne zapájať a  učiť po-
užívať aj sluch a  hmat. Tie majú pomáhať 
udržať pozornosť dieťaťa a  povzbudzovať 
ho nielen k pozeraniu, ale aj k vyhľadávaniu 
zrakových podnetov a k pohybu.

Zraková stimulácia, základné 
princípy 
Dieťa so zrakovým postihnutím sa musí učiť 
pracovať so zrakom, rovnako ako zdravé 
dieťa. Keď v rannom období nie je jeho zrak 
adekvátne stimulovaný, nastáva spomínaná 
zraková deprivácia a  rozvoj zrakového vní-
mania zostane nejakým spôsobom obme-
dzený aj neskôr. Zrakovú stimuláciu je preto 
potrebné začať okamžite. 

Zraková stimulácia má prebiehať: 
•	 v pravidelných časových intervaloch (naj-

mä vtedy, keď je dieťa schopné dobre sa 
sústrediť),

•	 v priestore upravenom na stimuláciu a tiež 
bezpečnom pre pohyb dieťaťa,

•	 s optickými pomôckami,
•	 s  vhodnými pomôckami podporujúcimi 

zrakové vnímanie (materiál, tvar, farba, 
kontrast, odlesk, jas, svetlo, zväčšenie atď.)

Podnety by mali by byť rôznorodé, aby die-
ťa nepresýtili nadmernou dávkou a zároveň 
ho nenudili svojím stereotypom, mali by byť 
zrozumiteľné a nemali by vyvolávať v dieťati 
strach svojou nejasnosťou. 

Všeobecné rady pre zrakovú stimuláciu: 
•	 Poskytnite svojmu dieťaťu dostatočné 

množstvo príležitostí pre zrakové vníma-
nie. Dbajte však na to, aby ste ho podnet-
mi príliš nezahltili. 

•	 Všímajte si, či Vaše dieťa reaguje na  roz-
svietenie svetla v izbe, či sa do neho díva, či 
rado stáva pri okne, ako reaguje na prudké 
svetlo, či ho upúta, alebo si zakrýva oči. 

•	 Všímajte si, z  akej vzdialenosti dieťa rea-
guje na svetlo, pohyb alebo predmet. Re-
akciou môže byť zameranie pozornosti, 
prerušenie činnosti, ukľudnenie, otočenie 
sa, ukázanie naň.

•	 Zrakovú stimuláciu robte v  čase, keď je 
Vaše dieťa dobre naladené (napr. v  čase 
jedenia, kúpania alebo akejkoľvek obľúbe-
nej činnosti).

•	 Zmeňte časť detskej izby, prípadne vy-
hraďte priestor, v  ktorom budú umiest-
nené svetlá, hračky a  predmety určené 
na  rozvoj zrakového vnímania. Pracujte 

v tomto kútiku denne v krátkych časových 
intervaloch. Na zariadenie tohto kútika od-
porúčam tieto predmety: 
» svetlá, stimulujúce zrak, napr. sviečky 

na vianočný stromček, vreckové baterky 
s farebnými filtrami (ako filtre môžu po-
slúžiť priehľadné farebné umelohmotné 
misky, poháriky), 

» stojanovú lampu so žiarivkou, hračky 
a ďalšie predmety žiarivých farieb, 

» zrkadlo, hliníkovú fóliu alebo iný kovo-
vý predmet odrážajúci svetlo (plechová 
krabička, vyhladený obal zo salonky), 
lesklé ozdoby a  reťaze z  farebných fólií 
na vianočný stromček a pod.,

» predmety kontrastných farieb so ša-
chovnicovým vzorom, čierne a  biele 
kocky. 

•	 Veďte dieťa dôsledne k tomu, aby zapájalo 
zrak do všetkých činností. 

•	 Keď sa snažíte stimulovať zrak malého die-
ťaťa, približujte svetlo alebo predmet naj-
prv zboku k  vonkajšej strane očí, pretože 
tam sa videnie vyvíja najskôr a  rozozná-
va pohyb svetla a  tieňa. Potom ukazujte 
predmet dieťaťu aj z  iných strán (zhora, 
zdola, šikmo, priamo v  strede tváre). Vší-
majte si, na ktoré predmety dieťa reaguje 
a z ktorej vzdialenosti (či ho upúta svetlo 
alebo predmet len pri veľkom priblížení, 
alebo či je schopné ho sledovať aj z väčšej 
vzdialenosti). 

•	 Podporujte pozeranie dieťaťa slovne: „Po-
zri sa na to. Pozri, čo robia Tvoje ruky“. 

•	 Kedykoľvek dieťaťu niečo podávate, veďte 
ho k  tomu, aby sa na  predmet pozeralo, 
potom sa k nemu natiahlo a uchopilo ho. 
Ak je to potrebné, popíšte dieťaťu slov-
ne, kde sa predmet nachádza, ale trvajte 
na tom, aby sa snažilo najskôr na predmet 
pozrieť a až potom za ním siahnuť. 

•	 Podporujte zručnosť presne siahať 
za predmetom tým, že budete požadovať, 
aby sa dieťa na predmet pozeralo, potom 
umiestnilo prst alebo ruku vedľa svojho 

oka a priamo sa potom načiahlo za pred-
metom. 

•	 Snažte sa, aby ste sami neviedli jeho ruku, 
ani aktívne nepracovali za dieťa.

•	Obrňte sa veľkou dávkou trpezlivosti. Ne-
čakajte zázraky okamžite, nevzdávajte to 
ani po stýkrát, keď sa dieťa nepozrie alebo 
nezafixuje pohľad. Z  vlastnej skúsenosti 
viem, že skôr či neskôr sa výsledok dostaví. 
Tobík mal celé mesiace očká zaparkované 
smerom nadol, musela som mu doslovne 
skočiť do  pohľadu, respektíve zohnúť sa 
do  jeho zorného poľa, aby som zahliadla 
aspoň malú snahu pohnúť očkami, spre-
vádzanú výrazným nystagmom. Ten mu 
ostal doteraz, hlavne pri pohľade priamo 
a  smerom nahor. Prvú pomôcku, ktorú 
som mu vyrobila, sme si vzali so sebou aj 
do  nemocnice, a  práve tam začal na  ňu 
prvýkrát reagovať. Mal dva obrázky, ktoré 
mal stále pred sebou (jeden čierno- biely, 
jeden farebný). Dávala som mu pred ne 
loptičku zavesenú na šnúrke a kývala s ňou 
zo strany na  stranu. Tobík do  nej búchal 
najskôr nekontrolovateľne, no po čase cie-
lene a začal sa usmievať, a to nielen na lop-
tičku a obrázky, ale aj na mňa. Prvého cie-
leného úsmevu a pohľadu som sa dočkala 
po vyše 8 mesiacoch, ale to čakanie stálo 
zato. Vtedy som si povedala ,že to jedno-
ducho zvládneme. Pôjde to, len to chce 
obrovskú dávku trpezlivosti a  neúnavný 
tréning neustále dieťa motivovať. My sme 
mali vianočné svetlá všade, rovnako aj po-
môcky a hračky. Snažila som sa a doteraz 
sa snažím predovšetkým o to, aby mu očká 
len tak „nezaparkovali“ hocikde, ale stále 
mal pred sebou, vedľa seba a aj za sebou 
dostatok podnetov. Tým , že sa nám poda-
rilo rozhýbať oči, začal Tobík napredovať 
celkovo

V ďalšom čísle časopisu sa dočítate o moti-
vačnej malej izbe. 

Tatiana Labajová
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Táničku a  jej rodinku zatiaľ poznám len zo 
sociálnych sietí. Rada by som Vám predsta-
vila mamičku a jej krásneho synčeka Tobias-
ka, ktorí sa nevzdávajú a bojujú zo všetkých 
síl. Na  to aké mali prognózy pri narodení 
a  do  jedného roka života chlapčeka, sú to 
úžasné bytosti, ktoré robia zázraky a  pre-
kvapujú aj skeptických lekárov. 

Aké si mala prvé pocity po narodení dieťaťa?
Mám to šťastie, že mi boli dopriate štyri 
zdravé deti, ale dostala som aj ten dar mať 
aj dieťa inak obdarené. Nik z nás si nevie ani 
len predstaviť, že by sa práve jemu mohlo na-
rodiť práve takéto dieťa. Každý z nás si povie 
„mne sa to nemôže stať“, ale môže veľmi ľah-
ko a jednoducho a zrazu sa menia sny a ciele, 
zrazu sa posúvajú priority, zrazu sa život za-
čne uberať úplne iným smerom. Zrazu stojíte 
s  podlamujúcimi kolenami nad dočasným 
domčekom vášho drobčeka a  za  sprievodu 
pípajúcich prístrojov sledujete to drobulinké 
telíčko, omotané množstvom hadičiek a  je-
diné, čo si želáte a čo ste schopný vnímať, je 
tichá prosba, bojuj drobček, bojuj. Jediné, 
čo v tej chvíli môžete dať svojmu dieťatku, je 
vaša prítomnosť, vaša láska, vaše tiché ľúbim 
ťa, srdiečko, som s tebou a vždy budem, spo-
lu to zvládneme, len sa mi nevzdávaj. 
Tobiasko prišiel na  tento svet predčasne 
v 28tt, už pri narodení zvádzal svoj prvý boj 
o miesto na tomto svete a vyhral... o týždeň 
neskôr zvádzal svoj druhý boj s  rozsiahlym 
krvácaním do mozgu. Vtedy som mu sľúbi-
la, že všetko spolu zvládneme, lebo láska 
hory prenáša a  viera dokáže zázraky. On 
v  tom okamihu na  mňa po  prvýkrát nežne 
zažmurkal, akoby mi vravel „verím ti, mami“, 
mamy predsa neklamú. A vyhrali sme aj ten-
tokrát, i keď sme si do života odniesli množ-
stvo ťažkých diagnóz a  trvalých následkov. 
Tobiasko trpí detskou mozgovou obrnou, 
hydrocephalom, ťažkým poškodením očí 
a  ďalšími pridruženými diagnózami, ktoré 
súvisia s  ťažkým poškodením mozgu. Má 
za sebou niekoľko operácií a momentálne je 
po náročnej operácii hlávky. 

Aké ste mali prognózy a vyhliadky do bu-
dúcna? 
Zhodujúce odpovede - ležiak, nevnímajúci 
svet, nevidiaci, nikdy sa nenaučí jesť, žuvať, 
prehĺtať. Nebude rozumieť a rozprávať, ma-
ximálne slová opakovať... toto všetko však 
stopol náš chirurg, ktorý ako jediný nepove-
dal žiadne prognózy a keď som sa po prvej 
operácii so slzami v  očiach a  zúfalstvom 
na  duši po  tisíckrát pýtala, čo nás čaká, 
s úsmevom pre neho typickým mi odpove-
dal - „zabudnite na prognózy, vypustite kto 
vám čo povedal, neporovnávajte, ale verte, 
že spravíte zázraky“. Tieto slová sa mi vryli 
do  pamäte a  vynoria sa vždy, keď sa cítim 
bezradne. Asi pred pol rokom pri kontrole 
ten istý pán doktor povedal: „Sestrička, táto 
mamina robí zázraky.“ To bolo pre mňa po-
hladenie na duši, to bola odmena.

Vtedy som si povedala - áno, stojí to zato, 
ideme správnou, aj keď veľmi náročnou, ces-
tou, ale verím, že raz sa nám splní sen stáť 
na vlastných nohách a Tobiasko raz vykročí 
sám. Človek sa musí naučiť všetko negatívne 
vypustiť z hlavy a veriť v sny a v zázraky, ale 
predovšetkým robiť pre svoje sny všetko, čo 
je v jeho silách a občas aj nad rámec svojich 
síl, pretože ak o niečom skutočne snívaš, celý 
vesmír sa spojí, aby si to dosiahol... Do roka 
bol Tobi skutočne ležiace bábätko, ktoré sa 
nedokázalo obrátiť, neudržalo hlávku ani 
nič v rúčke, očká smerovali na jedno miesto 
a kŕmili sme sa striekačkou. Keď sa však zo-
tavil zo všetkých operácií a nabral síl, začali 
sme na  sebe intenzívne makať, aby sme si 
splnili to, čo sme si sľúbili - zázraky. 

Tobias je veľký bojovník, čo všetko zvláda? 
Dnes Tobiasko štvornožkuje, sedí s oporou, 
dokáže sa pri nábytku postaviť, i keď na vy-
točené špičky, ale dokáže to sám. Je to jeden 
ukecaný, rozumný, vnímavý, malý veľký hr-
dina. Striekačku sme odložili v dvoch rokoch 
a papáme síce stále mixovanú stravu, ale pa-
páme lyžičkou, dokonca sa už pokúša papať 
sám. Toto všetko zvládol hlavne vďaka jeho 
najsilnejšej vlastnosti, a  tou je „chtíč“, ak 
niečo chce, bude to skúšať dovtedy, kým sa 
mu to nepodarí. Máme za  sebou obrovské 
množstvo driny, plaču, odriekania, preho-
várania, množstvo vyprodukovanej energie 
a  síl. Ešte nás čaká veľmi dlhá cesta a  veľa 
skúšok, ale už teraz viem, že tento malý zá-
zrak dokáže byť v  budúcnosti v  rámci svo-
jich možností samostatný a jeho budúcnosť 
začína dostávať farby.

Tobík spravil obrovský krok vpred za posled-
ný rok aj vďaka svojej najmladšej sestričke, 
ktorá je pre neho veľkou učiteľkou a ťahačom 
zároveň. Mať ešte jedno dieťa bolo ťažké roz-
hodnutie, no akosi som vnútorne cítila, že je 
to tá správna cesta a nemýlila som sa. 

Sestrička je najlepšou terapiu pre Tobias-
ka, no určite ste vyskúšali aj iné terapie, 
ktoré pomohli Tobiaskovi. Ktoré to boli 
a vďaka čomu ich môžete absolvovať?
V prvom rade nás naštartovala v pokrokoch 
prirodzená stimulácia zraku, ktorou sa nám 
podarilo rozhýbať očká a  vďaka tomu začal 
Tobik vnímať svet a začal sa snažiť, pokúšať 
naťahovať za  hračkami, pretáčať sa, začal 
očný kontakt a  prvé úsmevy. Mal rok a  pre 
mňa to boli najkrajšie okamihy. Začínali sme 
s  Vojtovou metódou, ale žiaľ sa pri nej iba 
trápil a žiadny efekt pre nás nemala. Neskôr 
sme objavili Bobath terapiu, ktorá nás takmer 
okamžite posúvala vpred. Tobiasko začal pri 
cvičení spolupracovať a  začalo ho to baviť. 
Cvičili sme aj feldenkrais. Veľmi mu pomáha 
hipoterapia. Doma cvičíme denne, keďže ne-
zvláda nárazové dlhé cvičenia, cvičíme prie-
bežne počas dna. Cvičíme na valci, fit lopte, 
bežiacom páse. Veľa cvikov máme z bobath 
konceptu. Zaradila som mu do  nášho kon-
ceptu montesori koncept na rozvoj motoriky 
a  mentálne napredovanie. Denne mu dva-
krát masírujem nôžky, robím orofaciálnu ma-
sáž a večer si doprajeme masáž celého tela. 
Tobik urobil za dva roky obrovský pokrok. Už 
pol roka používa vozík miesto kočíka, na kto-
rom je úplne samostatný od prvého okamži-
ku. Z rehabilitačných pobytov nám nesmier-
ne pomohli a posunuli Tobiho pobyty v Adeli 
centre, na ktoré nemám inú možnosť našet-
riť inak ako zbieraním plastových štuplíkov. 
Zbierame ich už dva roky a podarilo sa nám 
vyzbierať cez 25 ton. Nie je to jednoduché, 
ale je to moja jediná možnosť. Za  túto akti-
vitu som bola ocenená v  rámci Fundraiser 
roka 2014 čestným uznaním za  fundraisin-
gové aktivity na  liečbu syna, čo si veľmi vá-
žim. Najbližšie začíname so skenar terapiou 
a deveny v Rovinke a tiež netrpezlivo čakáme 
na otvorenie centra svetielko v Bratislave, ke-
ďže bude konečne dostupná terapia v oble-
ku aj v Bratislave a pravé tato rehabilitácia ho 
v Adeli centre najviac posunula vpred. 

Čo Ti dáva silu bojovať?
Každý má svoje svedomie?, rovnako ako svoj 
život vo vlastných rukách a  je len na  ňom, 
ktorou cestou sa vyberie. Ja však musím ne-
ustále s  hrdosťou vstať a  pokračovať ďalej, 
čeliť ďalším prekážkam, kvôli mojim deťom, 
kvôli ich šťastiu, oni sú moje všetko, môj po-
klad, pre ne som ochotná spraviť čokoľvek. 
Všetko sa dá zvládnuť, pokiaľ má človek svoj 
smer a svoj cieľ a ja viem, že spolu zvládneme 
všetko. Ako sa vraví, nikomu nie je naložené 
na plecia viac ako je schopný uniesť, no ob-
čas mám pocit, že už je toho príliš veľa. Deti 
sú môj život, moje šťastie, moje všetko. Pre 
ne žijem, pre ne dýcham... Práve mojim de-
ťom patrí posledná myšlienka, keď zavriem 
oči a prvá, keď sa prebúdzam. Nedokážem si 
ani len predstaviť život bez nich, nevzdám to 
a budem bojovať pokiaľ mi budú sily stačiť.

Tatiana Labajová

ZABudNITE NA PRogNóZy - VERTE, žE SPRAVíTE ZáZRAky
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Žiadne stretnutie vraj nie je náhodné. Ak mal 
Boh pre mňa a tento svet špeciálny odkaz, poslal 
ho cez originálny darček - Vlaďku Marciovú. Je-
dinečné stvorenie, ktoré chodí vášnivo po zemi, 
hlučne dáva všetkým najavo, že má chuť žiť, 
bojovať, nevzdávať sa a  vychutnávať si život 
plnými dúškami. Pretože 110 cm telesnej výšky je 
len číslo a zdravotné znevýhodnenie nie je pre-
kážka, ale len príležitosť ako prekonávať bariéry 
okolo seba a v sebe samej...

Vlaďka je dospelá mladá žena. Má 32 rokov, 
srdečnú dievčenskú tvár a  výšku dieťaťa 
predškolského veku. Je už na  prvý pohľad 
iná, patrí k inak obdareným ľuďom. Od zák-
ladnej školy sa na svet pozerá zdola, od ro-
vesníkov ju delia desiatky centimetrov. „Môj 
zdravotný záznam má hrúbku policajného 
spisu zločinca,“ konštatuje vecne so širokým 
úsmevom. „Narodila som sa zdravá. V 15-18 
mesiacoch som začala krívať, opúchali mi 
kolená. Už si ani nepamätám, koľko vyšet-
rení som kvôli zvýšeným zápalovým para-
metrom absolvovala. Nekonečný kolotoč 
vyšetrení, behaní po doktoroch, hľadaní prí-
čin a stanovenie správnej diagnózy sa začal. 
Prežila som v nemocniciach asi štvrtinu det-
stva. Výsledok na papieri znie JCA - juvenilná 
chronická artritída.“

Na  pohybovom ústrojenstve jej prebiehali 
rôzne zmeny - zápaly, deformity, postihnutia 
kĺbov a  mäkkých tkanív. Hneď na  začiatku 
jej nasadili vysoké dávky kortikoidov, ktoré 
spôsobili spomalenie jej rastu. Pred 11 rokmi 
sa k  diagnóze pridala aj celiakia, vyžadujú-
ca si bezlepkovú diétu a  o  dva roky neskôr 
aj problémy s očným tlakom. Glaukóm túto 
statočnú bojovníčku nemilosrdne oberá 
o zrak na jednom oku. 

Aký je tvoj život? Čo ti dal a čo vzal?
Žijem život s  mnohými obmedzeniami. Reu-
ma postihuje kĺby, mäkké tkanivá. Obmedzuje 
pohyb, spôsobuje opuchy, je to večný boj. Telo 

reaguje na podnety zvnútra i zvonka , zmeny 
počasia spôsobujú bolesť, ktorú nevidno, ale 
veľmi cítiť. Som vďačná za každý deň, keď sa 
zobudím a nie som odkázaná na pomoc, keď 
je stav ustálený a nezhoršuje sa. 

Choroba ma obmedzuje v činnostiach, ktoré 
bežne robia zdraví. Moja výška v tom zohráva 
menej podstatnú rolu, ale tiež ma samozrej-
me diskriminuje, nie som taká slobodná, ako 
by som mohla a chcela byť. Po prvýkrát som 
si to výrazne uvedomila v puberte, keď som 
začala citlivo vnímať poznámky spolužiakov 
týkajúce sa môjho vzhľadu, prípadne pri vý-
bere strednej školy, kde mi už bolo jasné, že 
kvôli mojim hendikepom sa musím vzdať 
výberu profesie, ktorá by ma bola bavila. Na-
miesto tvorivého remesla zlatníčky, na ktoré 
mi chýbal jemnocit v rukách a sila potrebná 
vo výrobe, som absolvovala SOŠ pre žiakov 
s  telesným postihnutím. Po strednej škole  
som musela absolvovať výmenu kolenného 
kĺbu, totálnu endoprotézu. Od 18. rokov som 
na invalidnom dôchodku. Žijem s maminou, 
ktorá je mojou osobnou asistentkou, priateľ-
kou, dôverníčkou. 

Choroba ma naučila požiadať o  pomoc. Ak 
na niečo nedočiahnem, ak nevládzem – po-
viem a  nehanbím sa. Naučila som sa mno-
hé „finty fň“, ktoré mi uľahčujú bežný život. 
V domácnosti mám prispôsobené napríklad 
skoro všetko na  mieru – kuchynskú linku 
s  výsuvnými schodíkmi, umývadlo, zrkadlá. 
Som vytrvalá, nevzdávam sa, chcem ísť ďa-
lej. Nemôžem sa vzdať! Nepripúšťam si, že 
jedného dňa sa môj stav dostane do bodu, 
keď ma obmedzí v pohybe úplne. 

Aké su farby tvojho sveta?
Dobrá otázka, ak si niekto myslí, že je čierno-
biely, tak sa veľmi mýli. Milujem farby. Som 
iná, ale naučila som sa žiť vo svete mnohých 
limitov. Som maličká. Je to fakt. Z  malého 
väčšie neurobíš. Mojimi nepriateľmi sú scho-
dy, vyvýšeniny v  hromadnej doprave, gom-
bíky vo výťahu, vypínače na  svetlá, kukátka 
na dverách, ale aj striedanie ročných období 
a zmeny počasia. Námraza, zľadovatené po-
vrchy, kolektív viacerých ľudí ohrozuje moju 
oslabenú imunitu. Je však veľa vecí, ktoré do-
kážem, zvládam a robia mi radosť. Teším sa, 
keď niečo dobré upečiem, uvarím, kreatívne 
vytvorím a  obdarujem priateľov. Milujem 
módu, vychutnám si nový účes, návštevu 
nechtárky, rada čítam a debatím s ľuďmi. Som 
ukecaná, netrpezlivá, zvedavá rebelka. ;)

Paríž, mesto tvojich snov...
Ach Paríž! To mesto skloňujem vo všetkých 
pádoch. Som ním doslova posadnutá, je to 
láska na  prvý pohľad. Spája sa mi so všet-
kým, čo mám rada, je to miesto, kam by som 
šla, keby...

Milujem symbol tohto mesta Eiffelovku, tú-
žim tam ísť a  zakývať zhora celému svetu. 
Som smutná, že mám málo síl a financií, aby 
som si tento sen splnila. A tak listujem aspoň 

obrázky v časopisoch, pohľadnice, cestujem 
prstom po mape a neprestávam dúfať, že sa 
tam jedného dňa možno dostanem. 

Po čom túžiš?
Po slobode, chcela by som viac pohybu. Mám 
však krehké telo aj dušu. Nie som pripravená 
byť sama. Čakám na  zázrak, na  lásku, pána 
Božského, chcem milovať a  byť milovaná. 
Chcem byť prospešná a tešiť sa zo všedných 
maličkostí. Často si predstavujem, či by som 
bola šťastnejšia, ak my som mala normálnu 
výšku napr. 170 cm. Uvedomujem si, že som 
„neštandardná“. Snažím sa sa denne prijať 
svoj osud a nepoddať sa beznádeji. Bolo by 
skvelé, ak by boli ľudia k sebe lepší, viac em-
patickí, úprimní a hrali s otvorenými kartami. 
Keby ma neľutovali, ale brali takú, aká som. 
Vtedy si aj ja budem viac dôverovať. 

Čo by si chcela odkázať zdravým ľuďom?
Prosím nezabudajte: To, že je človek telesne 
znevýhodnený neznamená, že nie je človek 
ako každý iný. Nie je poškodený tovar s men-
šou hodnotou. Nie je diagnóza ale ľudská 
bytosť.

Buďte preto viac tolerantní! Pomáhajte nám 
prekonávať bezradnosť, ktorú cítime. Ne-
vytvárajte a  nepodporujte nezmyselné ba-
riéry. Svet je tu pre každého. Aj my chceme 
do  neho patriť a  byť užitoční. Podajte nám 
pomocnú ruku a nebojte sa nás! Aj morálna 
podpora sa počíta. Nepodceňujte nás, pýtaj-
te sa, akí sme, na otázky sme zvyknutí, radi 
vám odpovieme. 

Sú ľudia, ktorých poznáte akoby odjakživa. 
Jedného dňa ich náhodne stretnete a  už 
jednoducho patria neodmysliteľne do vášho 
života. Usadia sa vo vašich myšlienkach a sú 
z vás priatelia - navždy. Presne tak táto Pal-
culienka vstupuje priamo do sŕdc tých, ktorí 
ju poznajú.

Ďakujem Vlaďka za tvoje priateľstvo a za to, 
že si sa s nami podelila o tvoj životný príbeh.

Merci Marci, za to, že si!

Text a foto : Silvia Žabková

PALCuLIENkA S dušou PARížANky
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Tomáš gALBINEC - Spomienky na školu
Žiaci Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bra-
tislave už niekoľko rokov, teda presne 12, 
publikujú školský časopis s názvom MOKY3. 
V  priebehu rokov sa v  školskej redakcii vy-
menilo mnoho redaktorov, či už spomedzi 
žiakov, alebo učiteľov. V časopise sa objavu-
jú stále rubriky, ako sú „Cez okienko 1. stup-
ňa, Top rozhovor, Knižné okienko, Kopla ma 
múza, Hello English Readers!“, ale tiež nové 
rubriky, ako sú „Cez okienko materskej školy, 
Hallo, deutsche Leser či Náš bývalý absol-
vent.“ A  práve z  tej poslednej by sme radi 
sprostredkovali článok o  našom bývalom 
žiakovi Tomášovi Galbincovi a jeho spomien-
kach na školu, ktorú navštevoval 17 rokov. 

Ako sa mu darí?
Tomáš Galbinec - žiak Spojenej školy na Mok-
rohájskej 3 v rokoch 1996 – 2015

Na  Mokrohájsku si spomínam veľmi často 
v rôznych súvislostiach, keďže som tu prežil 
17 rokov svojho života a  dodnes sem cho-
dím na pravidelné návštevy. Preto pribúdajú 
stále nové zážitky, a tým aj asociácie, kedy si 
na „Mokrú“ spomeniem.

Študoval som tu preto, lebo môj hendikep si 
vyžadoval špeciálno-pedagogický prístup, 
najmä na začiatku štúdia, a  to v oblasti po-
moci pri učení písania, rysovania atď., ale aj 
určité prispôsobovanie v  jeho ďalšom prie-
behu, ako napríklad: predĺženie času písania 
písomky, kopírovanie poznámok, keďže som 

písal pomaly. Tieto skutočnosti sú zároveň 
aj dôvodmi, prečo by som odporučil študo-
vať na  Mokrohájskej každému, kto má špe-
ciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale aj 
všetkým ostatným, ktorí chcú dostať kvalit-
né vzdelanie v  prívetivejšom prostredí ako 
na bežnej škole. Zároveň by som ešte doplnil 
ďalšie benefity, ako napríklad menší počet 
žiakov v triedach, čo umožňuje individuálny 
prístup učiteľov, bezbariérová budova. Pre-
dovšetkým však priateľský rodinný prístup 
učiteľov, spolužiakov a  ostatných pracovní-
kov školy. 

Mojím vzorom nielen bol, ale dodnes je, môj 
triedny učiteľ Mgr.  Peter Novotný v  takmer 
všetkých oblastiach, či už čo sa týka štúdia 
alebo súkromného života. Najprospešnejšie 
pre mňa boli predmety vyučované v poma-
turitnom štúdiu v  odbore Sociálno-práv-
na činnosť, keďže z  vedomostí, získaných 
z týchto predmetov, čerpám dodnes na Pa-
neurópskej vysokej škole práva. Taktiež som 
sa tam naučil okrem teoretických poznatkov 
aj veľmi veľa tých v praxi využiteľných.

Študujem v 2. ročníku na už spomínanej vy-
sokej škole a som s ňou nadmieru spokojný, 
keďže nielen splnila, ale aj prekonala moje 
očakávania a  predmety na  nej ma vyučujú 
skúsení profesori, ktorí nás učia najmä to, 
ako to funguje v  praxi. Taktiež mám skvelý 
kolektív spolužiakov, navzájom dobre spo-
lupracujeme, čo je na  vysokej škole veľmi 

dôležité a  zároveň sa dokážeme spolu aj 
zabávať. Jediné, na čo si neviem zvyknúť, sú 
veľké priestory, keďže na Mokrohájskej som 
bol zvyknutý na veľa útulných miest, kde sa 
dalo zašiť. 

A  ako si predstavujem svoju budúcnosť? 
Chcel by som byť majiteľom nadácie. Mo-
jím životným cieľom je spraviť svet lepším 
a verím tomu, že nadácia je jedným z najlep-
ších spôsobov, ako tento cieľ naplniť. Tento 
študijný odbor som si vybral preto, lebo ma 
právo baví a myslím si, že právne vzdelanie 
mi veľmi pomôže pri napĺňaní môjho cieľa. 
Ak budem mať čas, vyhradím si nejaký deň 
v týždni aj na právnu pomoc sociálne slabým 
občanom.

Redakčná rada školského časopisu MOKY 3

28.3.2006, v  jeden jarný deň, usmial sa 
na  nás anjelik. Naučil sa sám jesť, sedieť, 
stáť, chodiť, obliecť sa ako každé iné zdravé 
dieťa. Radoval sa zo života, objavoval svet 
okolo seba, smial sa, tešil sa zo všetkého 
nového. Má veľmi rád pohyb v  prírode, 
knižky, učenie, archeológiu, cestovanie 
a šantenie s tými, ktorých má rád, ale naj-
viac ho ešte aj dnes fascinujú dinosaury. 

Rok 2013

Tomáškovi diagnostikovali svalovú dys-
trofiu DMD. Chceme sa však vzoprieť 
osudu. 

Tomáško začal slabnúť. Prestal zvládať 
činnosti, ktoré sú pre jeho rovesníkov úpl-
ne bežné a jednoduché. Chceme mu po-
môcť cvičením, pomôckami a podpornou 
liečbou – bicykel, plávanie, canisterapia,...

Tomáškovi chceme pomôcť čo najviac 
zmierniť následky zatiaľ neliečiteľnej cho-
roby. S touto chorobou sa rodí každý tri-

tisícpäťstý chlapec. Existuje však aj nádej 
v podobe experimentálnej liečby, ktorá je 
finančne veľmi náročná.

Jednou z najzávažnejších foriem svalovej 
dystrofie je svalová dystrofia typu Du-
chenne, ktorá postihuje výlučne chlap-
cov, prejavuje sa už v útlom veku a je mi-
moriadne progresívna. Slabosť sa prejaví 
nielen stratou mobility - chôdze, ale má aj 
ďalšie zdravotné dôsledky, ako sú ortope-
dické ťažkosti, kardiovaskulárne ťažkosti 
a neskoršie problémy s dýchaním. Zhoršo-
vanie ochorenia vedie k  nutnosti dýchať 
pomocou podporného prístroja, nakoľko 
sú pľúca oslabené tak, že postihnutý ne-
vie dýchať sám.

Nádejou je experimentálna liečba kmeňo-
vými bunkami na  špecializovanej klinike 
v Izraeli, ktorá by mohla zmierniť progre-
siu choroby. Táto liečba stojí 50 000,-€ - jej 
jednorázová aplikácia, bez ďalších nákla-
dov je potrebné ju opakovať.

S touto vysokou sumou si sami neporadí-
me, preto Vás prosíme o finančnú pomoc 
na Tomáškov účet: 

IBAN kód SK1911000000002935074856 
SWIFT: TATR SK BX
e-mail: balejlubo@gmail.com

Ďakujeme za pomoc rodina Balejová

Prosba o pomoc - Veríme v zázrak
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1. Majstrovstvá SR hendikepovaných 
športovcov SPV, 10. ročník o „Pohár 
DELFÍNA pre TPŠ“

Už tradične sa koncom mesiaca október 
konali v Nových Zámkoch plavecké preteky 
10.ročník o „Pohár DELFÍNA pre TPŠ“ a Maj-
strovstvá SR hendikepovaných športovcov 
SPV. Okrem klubov Harkány DSE z Maďarska 
sa pretekov zúčastnili plavci z  PK Humen-
né, ŠKpZP Košice, ŠKP Košice, OZ Usmej sa 
na  mňa Košice, Trenčianskeho plaveckého 
oddielu, PK Nové Zámky a plavci nášho klu-
bu: Tatiana Blattnerová, Anna Gettlerová, Ši-
mon Holek, Jadranka Marić a Marek Sloboda. 
Ostatní plavci sa nezúčastnili zo zdravotných 
dôvodov. Sprievod boli: Miriam Slobodová, 
tapper a vodička auta, Larisa Jarembáková – 
športová psychologička, trénerka a vodička 
auta, Daniela Barbušová – trénerka, Katarína 
Blattnerová – tapper, Katarína Marić – do-
provod vozičkárky a Daniela Šipošová – tré-
nerka a vedúca výpravy.

Naši plavci dosiahli nasledovné výsledky: 
Tatiana BLATTNEROVÁ, S11,SB11,SM11 - se-
dem štartov, sedem zlatých medailí v súťaži 
O  Pohár delfína pre TPŚ vo svojej vekovej 
kategórii a  sedemkrát v  súťaži OPEN maj-
sterkou SR. Zo siedmich štartov si vytvorila 
šesť osobných rekordov. Anna GETTLEROVÁ, 
S8,SB7,SM8 - sedem štartov. V súťaži O Pohár 
delfína pre TPŚ získala dve zlaté medaily, dve 
strieborné a  tri bronzové medaily vo svojej 
vekovej kategórii. Súčasne obsadila štyri 
tretie miesta na  Majstrovstvách SR. Šimon 
HOLEK, S9,SB8,SM9 – absolvoval päť štartov 
a v súťaži O Pohár delfína pre TPŚ získal dve 
zlaté medaily a  jednu bronzovú medailu, 
jedno štvrté a  jedno piate miesto vo svojej 
vekovej kategórii. V súťaž OPEN na Majstrov-
stvách SR sa ešte na stupeň víťazov neprebo-
joval, najlepšie umiestnenie mal na 6. mies-
te. Jadranka MARIĆ, S10,SB9,SM10 – mala 
najviac štartov až desať. V  súťaži O  Pohár 
delfína pre TPŚ získala osem zlatých a  dve 

strieborné medaily vo svojej vekovej ka-
tegórii. V  súťaž OPEN na  Majstrovstvách SR 
obsadila tri prvé a päť druhých miest. Marek 
SLOBODA, S11,SB11,SM11 – sedem štartov. 
V  súťaži O  Pohár delfína pre TPŚ získal dve 
bronzové medaily, dve štvrté a  dve piate 
miesta vo svojej vekovej kategórii. V  súťaži 
OPEN na  Majstrovstvách SR obsadil jedno 
tretie miesto, tri štvrté a dve piate miesta.

Celkom naši plavci získali v  súťaži O  Pohár 
delfína pre TPŚ 18 zlatých medailí, 4 strie-
borné a 6 bronzových medailí. V pretekoch 
OPEN na Majstrovstvách SR naši plavci získa-
li 10 titulov majstrov SR, 5 druhých a sedem 
tretích miest. 

2. XXIV. Strahov Cup 2015, Praha

V novembri sa konali v Prahe medzinárodné 
plavecké preteky XXIV. Strahov Cup 2015, 
na  ktorých mali plavci možnosť plniť limity 
na paralympijské hry v Rio de Janeiro v Brazí-
lii v roku 2016 a na majstrovstvá Európy, kto-
ré sa budú konať meste Funchal na Madeire 
taktiež v roku 2016. Z nášho klubu na prete-
koch štartovali plavci: Petrikovičová Karina – 
štartovala za SPV, Blattnerová Tatiana, Marić 
Jadranka, Riečičiar Adam a  Sloboda Marek. 
Ako tapperi boli Miriam Slobodová a  Milan 
Sloboda, Jarembáková Larisa ako športový 
psychológ a  Šipošová Daniela, vedúca vý-
pravy a  trénerka. Z  Humenného z  PK Che-
mes sa zúčastnil jeden plavec, Viktor Verba 
spolu s  jeho trénerom Mariánom Tomaho-
ghom a  Viktorovým otcom, Mariánom Ver-
bom, v úlohe osobného asistenta.

Ako sme dopadli? BLATTNEROVÁ Tatiana, 
S11,SB11,SM11 – tri štarty, dva osobné rekor-
dy – 100 m znak a 400 m v.sp., ďalší splnený 
limit na  ME 2016 v  disciplíne 400 m v.sp., 
v  poradí štvrtý MQS limit. MARIĆ Jadran-
ka, S10, SB9, SM10- jediná mala štyri štarty, 
niektoré zaplávané časy boli blízo osob-
ných rekordov. PETRIKOVIČOVÁ Karina, S13, 
SB13, SM13 – tri štarty, časy na úrovni časov 

zaplávaných na  MS v  Glasgowe. Sú to veľ-
mi dobré výsledky, lebo je po chorobe a aj 
na pretekoch mala ešte kašeľ. Svojimi výkon-
mi potvrdila svoju vysokú úroveň v disciplí-
nach, v  ktorých štartovala a  potvrdila tým 
limity na  ME 2016 i  na  PH Rio 2016. RIEČI-
ČIAR Adam, S5, SB4, SM5 – štartoval v troch 
disciplínach po dlhšom onemocnení a preto 
aj časy zodpovedali zdravotnému stavu, ale 
aj tak podal bojovný výkon. SLOBODA Ma-
rek, S11,SB11,SM11 – tri štarty, dva osobné re-
kordy – 100 m znak a 100 m prsia, kde podal 
veľmi bojovný výkon.

Na  pretekoch už tradične sa vyhlasovali vý-
sledky v  dvojboji bez rozdielu pohlaví – ka-
tegória dospelí – muži a ženy spolu, kategó-
ria juniori – juniorky a  juniori spolu a  žiacka 
kategória – žiaci a  žiačky spolu. V  kategórii 
dospelí absolútne prvenstvo dosiahla PET-
RIKOVIČOVÁ Karina so ziskom 1967 bodov. 
Za čas 1:16,75 v disciplíne 100 m znak získala 
absolútne najvyšší počet bodov zo všetkých 
kategórií a to 1075 bodov, za 200 m PP získala 
892 bodov. V kategórii dospelí bol hodnote-
ný na peknom 27. mieste aj RIEČIČIAR Adam 
s počtom bodov 1033 z celkového počtu 62 
štartujúcich. Hodnotili mu disciplínu 50 m 
znak – 527 bodov a 506 bodov za 200 m v.sp. 
V kategórii juniori bola na druhom mieste vy-
hodnotená MARIĆ Jadranka so ziskom 1611 
bodov – 100 m znak 799 a 400 m v.sp. 812 bo-
dov V tejto kategórii bol hodnotený na veľmi 
hodnotnom 10. mieste SLOBODA Marek so 
ziskom 1316 bodov – 636 bodov za 100 m znak 
a 680 bodov za 100 m prsia. V tejto vekovej ka-
tegórii štartovalo 33 štartujúcich plavcov. Vo 
vekovej kategórii žiaci bola na druhom mieste 
vyhodnotená BLATTNEROVÁ Tatiana a získala 
1645 bodov – 100 m znak 825 bodov a 100 m 
prsia 816 bodov. Štartovalo sedem plavcov vo 
vekovej kategórii žiaci a žiačky spolu.

Tatiana Blattnerová, Jadranka Marić a Adam 
Riečičiar sú členmi Paralympijského centra 
športovej prípravy talentovanej mládeže pri 
SPV v Bratislave. Všetkým účastníkom ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu SR i klubu.

ZáVER RokA 2015 V NAšom kLuBE Pk TZPš doLPHINS
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3. WINTER POLISH OPEN 2015

V dňoch od 2.12. do 6.12.2015 sa konali v poľ-
skom Štetíne plavecké preteky – Winter po-
lish open championships in swimming for 
athletes with disabilities 2015, ktorých sa 
plavci nášho klubu zúčastnili ako členovia slo-
venskej výpravy, ktorú komplexne zabezpe-
čoval SPV. Boli to plavci: Tatiana Blattnerová, 
Jadranka Marić, Karina Petrikovičová, Adam 
Riečičiar, Marek Sloboda. ďalšími členmi vý-
pravy boli dvaja tapperi nevidiacich plavcov 
Katarína Blattnerová, Milan Sloboda a tréner-
ka Daniela Šipošová. Preteky boli dôležité, 
pretože sa na nich dali plniť limity na ME 2016, 
ako aj na  PH Rio 2016. Okrem toho sa pred 
pretekmi konali reklasifikácie plavcov, kto-
rých sa zúčastnili Adam Riečičiar a  Jadranka 
Marić. Adamovi zaradenie do skupiny postih-
nutia potvrdili, Jadranku preradili zo skupiny 
S10, SB9, SM10 do S9, SB8, SM9.

Dosiahnuté výsledky: Karina PETRIKOVIČOVÁ, 
S3, SB13, SM13 – naša najlepšia plavkyňa, mala 
z našich plavcov najviac štartov, až sedem. Kva-
litu svojich výsledkov potvrdila ziskom jednej 
striebornej medaily v  disciplíne 100 m znak 
a  dvoch bronzových medailí v  disciplínach 
200 m polohové preteky a 100 m motýlik me-
dzi plavkyňami so zrakovým postihnutím S11 
až S13. Tatiana BLATTNEROVÁ, S11,SB11,SM11 
– štartovala v  piatich disciplínach, kde v  šty-
roch disciplínach si zaplávala osobné rekordy 
a pridala ďalší, už druhý “B” limit účasti na PH 
Rio 2016. Jadranka MARIĆ, S9, SB8, SM9 – štar-
tovala v šiestich disciplínach, v disciplíne 200 m 
PP si zaplávala osobný rekord. Adam RIEČIČIAR, 
S5, SB4, SM5 – štartoval v štyroch disciplínach, 
z  toho si zaplával tri osobné rekordy. Marek 
SLOBODA, S11, SB11, SM11 – štartoval v piatich 
disciplínach, zaplával si dva osobné rekordy. Ta-
tiana Blattnerová, Jadranka Marić a Adam Rie-
čičiar sú členmi Paralympijského centra špor-
tovej prípravy talentovanej mládeže pri SPV 
v  Bratislave. Marek Sloboda je členom Centra 
športovej činnosti mládeže pri klube. 

Splnené štyri “A” limity a tri “B” limity účas-
ti v plávaní na PH v Rio 2016 má v SR zatiaľ 
len Karina PETRIKOVIČOVÁ, Tatiana BLATT-
NEROVÁ má splnené už dva “B” limity účasti 
na PH v Rio 2016. Na základe dosiahnutých 
výsledkov Slovensko už predbežne má v plá-
vaní jedno miesto pre ženy na PH Rio 2016. 
Limity účasti na budúcoročných ME v portu-
galskom Funchale z nášho klubu splnili plav-
ci – Karina PETRIKOVIČOVÁ – sedem limitov, 
Tatiana BLATTNEROVÁ – štyri limity a Adam 
RIEČIČIAR – jeden limit.

4. Záver roka 2015 - KAPRIÁDA 2015

Už tradične plavci a  ostatní členovia nášho 
klubu spolu s rodinnými príslušníkmi ukon-
čili plavecký rok KAPRIÁDOU, v  poradí už 
tridsiatou deviatou. Každý účastník kapriá-
dy dostal na  pamiatku certifikát účastníka. 
V úvode dostal najlepší plavec klubu v tomto 
roku plyšového delfína. Keďže rozhodovanie 
bolo veľmi ťažké, nakoniec sa meno losovalo 
z klobúka – plaveckej čiapky a delfína dostal 
Marek Sloboda. Všetci plavci dostali sladkú 
odmenu za dosiahnuté výsledky v roku 2015. 

Okrem tradičných disciplín, ktorými sa kapriá-

da každoročne začína, ako sú plávanie na 25 m 
s pinpongovou loptičkou na lyžičke, ktorú drží 
plavec v ústach, plávanie vo dvojiciach, krau-
lo-znak a voľný pôsob, pribudla v tomto roku 
nová disciplína – plávanie so začiernenými 
plaveckými okuliarmi, aby aj ostatní plavci 
na  sebe zažili, za  akých podmienok musia 
plávať nevidiaci plavci na tréningoch i na pre-
tekoch. A to aj rovno, aj rýchlo a za úplnej tmy. 
Ako to dopadlo? Bolo to všelijaké, len nie rov-
no a nie rýchlo, ale zato to bolo veľmi veselé 
pre všetkých. Aj pre plavcov, aj pre divákov. 
Vyvrcholením pretekov bolo chytanie kapra. 
Najprv potme, potom pri slabom svetle. Kto 
ho chytí, berie si ho domov. Tento rok bola naj-
šikovnejšia Jadranka Marić a takto sa postarala 
o kapra domov na vianočný stôl. Po pretekoch 
vypukla predvianočná hostina z prinesených 
dobrôt, o ktoré sa postarali rodičia.

V  roku 2016 želáme všetkým čitateľom 
časopisu INAK OBDARENÍ pevné zdravie, 
pohodu, úspech v osobnom i profesijnom 
živote, športovcom v  športovom živote, 
veľa šťastia, úsmev na tvári a k tomu veľa 
dobrých ľudí okolo seba.

Daniela Šipošová
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Dnes sa už umožňuje, aby aj poberatelia 
invalidných dôchodkov mohli aj napriek 
svojmu hendikepu pracovať. Neviem, koľ-
ko poberateľov invalidných dôchodkov 
pracuje a koľko z  toho je žien, neexistuje 
však žiadna oficiálna a ani neoficiálna šta-
tistika. Viem však povedať, že zamestnať 
sa ako hendikepovaná osoba je v  našom 
štáte takmer nemožné. Dôvodov je viac 
ako dosť. Môžete byť ako žena na vozíku 
šikovná, vzdelaná, mať vysokoškolský dip-
lom, ale ak si sama nevytvoríte pracovné 
miesto, málokto vás do zamestnania prij-
me. V  prvom rade stále pretrvávajú ob-
rovské predsudky voči osobám na vozíku 
a  voči takýmto ženám obzvlášť. Zamest-
návatelia si myslia, že okrem postihnutých 
nôh či rúk sme aj inak postihnuté, a že ne-
vieme povedať ani koľko sú dva a dva, nie-
to ešte podať nejaký pracovný výkon. Teda 
predsudky sú stále tým najväčším dôvo-
dom, pre ktorý zamestnávatelia nechcú 
prijímať ženy na  vozíku do  zamestnania. 
Druhým problém je, že žena na vozíku, či 
už by bola doma, alebo v práci, potrebu-
je aspoň trochu upravené pracovné pod-
mienky. Jedná sa samozrejme o bezbarié-
rový vstup do  budovy, prístupné a  teda 
plne bezbariérové WC, ako aj upravené 
pracovné prostredie podľa hendikepu. 
Toto znovu odrádza zamestnávateľov, 

aby prijali osobu na vozíku do zamestna-
nia, pretože vopred vidia iba problémy. 
Zamestnávateľ sa obáva zamestnať ženu 
na vozíku aj z dôvodu obáv vyššej absen-
cie v práci kvôli ochoreniu, ako aj z dôvo-
du, že bude neustále potrebovať v  práci 
niekoho na pomoc a tak podobne. 
Mnohé z nás sa pokúšali zamestnať. A kým 
cez telefón to bol takmer istý prísľub, že 
vás zamestnajú, akonáhle ste sa objavili 
na pohovor a videli vás na vozíku, verdikt 
pre nich bol dopredu jasný - “je nám ľúto“ 
a  vymysleli si nejaký dôvod, prečo vás 
do zamestnania neprijali.
V našom štáte nič nefunguje tak, ako má. 
Zákony sú zlé, nevytvárajúce podmienky 
pre to, aby uľahčili hľadanie zamestnania 
alebo samotné zamestnanie sa. Chránené 
pracoviská a chránené dielne sú niečo tak 
nedomyslené, že skôr odrádzajú, akoby 
pôsobili motivačne. U  zamestnávateľov, 
ktorí založia takéto pracoviská, ide mno-
hokrát len o  získanie finančných pros-
triedkov na  krátky čas a  potom po  nich 
zľahne zem. Vyplácajú sa smiešne odmeny 
za  riadne vykonanú prácu, v  niektorých 
pracoviskách ide doslovne o  zdieranie. 
Prečo by sme tam mali ísť robiť a skladať 
nejaké kábliky, robiť nepredajné veci nie-
komu, keď máme vzdelanie, skúsenosti 
a chuť pracovať vo svojom odbore? Väčši-

ne z nás, ženám na vozíku, nie je umožne-
né realizovať sa v práci. To by musel fungo-
vať systém ako taký, od rodiny a asistencie 
počnúc, zamestnávateľom končiac. A  ten 
vôbec nefunguje! Štátu je úplne jedno, čo 
s nami je a zrejme mu to tak aj vyhovuje.

Byrokracia, ktorá tu existuje, odrádza nie-
len zamestnávateľov, ale aj nás samotné. 
Ak zdravého človeka znechutí obeháva-
nie úradov, tak my to máme tisíckrát zlo-
žitejšie. Vnútroštátne zákony, zákony EÚ 
či Dohovor OSN sú prijaté, schválené, ale 
načo? Aby len boli alebo aby sa rešpekto-
vali a dodržiavali? Na Slovensku to nehro-
zí! Diskriminácia žien na vozíku je značná, 
dlhotrvajúca a  pretrvávajúca, napriek 
tomu, že sa všeobecne „zakazuje“. Lenže 
napríklad, ak potrebujeme asistenciu nie-
len doma, ale aj pri práci, pýtam sa, je to 
také jednoduché si to vybaviť? Vôbec nie. 
Nielenže sa priznáva málo hodín asisten-
cie, ale v práci nemôžeme mať toho istého 
asistenta, ale akéhosi „pracovného“, ktoré-
ho vybavovanie ide cez ten istý úrad, len 
iné oddelenie. Štáty v štáte! Máte aj desať 
posudkov na  svoje postihnutie a  každé 
môže byť iné. Preto zamestnávatelia bočia 
od nás a vidia v nás len problém. Sme sku-
točne problémom pre zamestnávateľov 
alebo sa už nájdu aj takí, ktorí sa nás ne-
boja, zamestnajú nás a ocenia našu kvalitu 
práce? Aké sú vaše skúsenosti? 

Ľudmila Gričová 

Práca a zamestnávanie (§27)
1. Zmluvné strany uznávajú právo osôb so 
zdravotným postihnutím na prácu na rov-
nakom základe s ostatnými; zahŕňa to prá-
vo na možnosť živiť sa slobodne zvolenou 
prácou alebo prácou prijatou na trhu prá-
ce a  právo na  pracovné prostredie, ktoré 
je otvorené, začleňujúce a prístupné oso-
bám so zdravotným postihnutím. 

Zmluvné strany zaručujú a  podporujú 
uplatňovanie práva na prácu, a to aj oso-
bám, ktoré sa stali zdravotne postihnutý-
mi v  priebehu zamestnania, prijímaním 
primeraných opatrení, a  to aj legislatív-
nych, ktorými okrem iného
a) zakážu diskrimináciu na  základe zdra-

votného postihnutia vo všetkých otáz-
kach týkajúcich sa ktorejkoľvek formy 
zamestnávania vrátane podmienok ná-
boru, prijímania do  práce a  zamestná-
vania, trvania zamestnania, kariérneho 
postupu, ako aj bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci;
b) budú chrániť na  rovnakom základe 

s ostatnými práva osôb so zdravotným 
postihnutím na  spravodlivé a  uspo-
kojivé pracovné podmienky vrátane 
rovnakých príležitostí a rovnakého od-
meňovania za prácu rovnakej hodnoty, 
na  bezpečnosť a  ochranu zdravia pri 
práci vrátane ochrany pred obťažova-
ním a práva na nápravu ujmy;

c) zabezpečia, aby osoby so zdravotným 
postihnutím mohli uplatňovať svoje 
pracovné a odborárske práva na rovna-
kom základe s ostatnými;

d) umožnia osobám so zdravotným po-
stihnutím účinný prístup k programom 
všeobecného technického a  odborné-
ho poradenstva, k  službám sprostred-
kovania práce, k  odbornej príprave 
na výkon povolania a k ďalšiemu vzde-
lávaniu;

e) budú podporovať tvorbu pracovných 
príležitostí pre osoby so zdravotným 

postihnutím a  ich kariérny postup 
na trhu práce, ako aj asistenciu pri hľa-
daní, získavaní a udržaní si zamestnania 
a pri návrate do zamestnania;

f) budú podporovať príležitosti na samo-
statnú zárobkovú činnosť, podnikanie, 
rozvoj družstiev a  začatie vlastného 
podnikania;

g) budú zamestnávať osoby so zdravot-
ným postihnutím vo verejnom sektore;

h) budú podporovať zamestnávanie osôb 
so zdravotným postihnutím v  súkrom-
nom sektore prostredníctvom prime-
ranej politiky a  primeraných opatrení, 
medzi ktoré môžu patriť programy 
pozitívnych opatrení, motivačné a  iné 
opatrenia;

i) zabezpečia, aby sa pre osoby so zdravot-
ným postihnutím na pracovisku realizo-
vali primerané úpravy;

j) budú podporovať, aby osoby so zdravot-
ným postihnutím nadobúdali pracovné 
skúsenosti na otvorenom trhu práce;

my, žENy NA VoZíku A ZAmESTNANIE

Z doHoVoRu o právach osôb so zdravotným postihnutím
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k) budú podporovať pracovnú a  profesij-
nú rehabilitáciu osôb so zdravotným 
postihnutím a  programy zamerané 
na  udržanie si pracovného miesta 
a na uľahčenie návratu do práce.

2. Zmluvné strany zabezpečia, aby osoby 
so zdravotným postihnutím neboli držané 
v  podmienkach otroctva a  nevoľníctva 

a  aby boli chránené na  rovnakom zákla-
de s ostatnými pred nútenou a povinnou 
prácou.

Národná rada Slovenskej republiky s  do-
hovorom vyslovila súhlas uznesením č. 
2048 z  9. marca 2010 a  rozhodla, že ide 
o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa 
čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky 

prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohovor 
ratifikoval 28. apríla 2010. Ratifikačná lis-
tina bola 26. mája 2010 uložená u depozi-
tára, generálneho tajomníka Organizácie 
Spojených národov. Pre Slovenskú repub-
liku dohovor nadobudol platnosť 25. júna 
2010.    (Ľ.G.)

PEňAžNÉ PRíSPEVky 
NA ZVýšENÉ VýdAVky
Zákon o  peňažných príspevkoch na  kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
(ŤZP) umožňuje osobám s  ťažkým zdra-
votným postihnutím získať rôzne peňažné 
príspevky. V zákone je definovaný aj príspe-
vok na zvýšené výdavky a ten je rozdelený 
ešte do  ďalších bodov. Vy sa pýtate a  my 
odpovedáme na otázky z tejto oblasti.

1) Peňažný príspevok na  kompenzáciu 
zvýšených výdavkov súvisiacich s hygie-
nou alebo s opotrebovaním šatstva, bie-
lizne, obuvi a bytového zariadenia

Kedy mám nárok na peňažný príspevok 
na  kompenzáciu zvýšených výdavkov 
súvisiacich s  hygienou alebo s  opotre-
bovaním šatstva, bielizne, obuvi a  by-
tového zariadenia?
Peňažný príspevok sa vám prizná a poskyt-
ne, ak ste ako osoba s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázaná podľa komplexného 
posudku na  kompenzáciu zvýšených vý-
davkov súvisiacich s hygienou alebo s opot-
rebovaním šatstva, bielizne, obuvi a  byto-
vého zariadenia, o čom rozhoduje príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Peňažný príspevok na  kompenzáciu zvý-
šených výdavkov súvisiacich s  hygienou 
alebo s  opotrebovaním šatstva, bieliz-
ne, obuvi a  bytového zariadenia slúži 
na  zmiernenie dôsledkov pravidelných 
zvýšených výdavkov spojených s  ťažkým 
zdravotným postihnutím.
Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpeče-
ním hygieny sú výdavky na bežnú osobnú 
hygienu a hygienu domácnosti v dôsledku 
ťažkého zdravotného postihnutia osoby 
uvedeného v prílohe č. 6 zákona.
Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebova-
ním šatstva, bielizne, obuvi a  bytového 
zariadenia sú výdavky spojené s obnovou 
a  s  nákupom predmetov bežnej osobnej 

spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nad-
merne opotrebúvajú v  dôsledku chronic-
kých stavov a používania technicky nároč-
ných pomôcok uvedených v  prílohe č. 7 
zákona č. 447/2008 Z.z. 

V akom prípade nemám nárok na tento 
peňažný príspevok? 
Peňažný príspevok vám úrad neprizná ak 
sa vám poskytuje celoročná pobytová so-
ciálna služba (s  výnimkou poskytovania 
tejto služby v  zariadení podporovaného 
bývania alebo v  zariadení sociálnych slu-
žieb na  určitý čas nepresahujúci 30 dní) 
alebo ak váš príjem ako osoby s ŤZP a príj-
my spoločne posudzovaných osôb je vyšší 
ako trojnásobok sumy životného minima, 
t.č. je to 594,27 €.

Kde sa podáva žiadosť a  aká je výška 
poskytovaného príspevku?
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku 
sa podáva písomne na úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny príslušnom podľa mies-
ta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí 
obsahovať odôvodnenie. Všetky tlačivá 
na vyplnenie získate na príslušnom úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Výška peňažného príspevku je mesačne 
9,28 % sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu. Životné minimum 
je t.č. 198,09 €.

Ktoré sú tie ochorenia na  ktoré sa pri-
znáva príspevok na hygienu? 
Zoznam zdravotných postihnutí na  úče-
ly poskytovania peňažného príspevku 
na kompenzáciu zvýšených výdavkov sú-
visiacich s hygienou.

I. Závažné ochorenia kože a kožných 
adnex
a) dekubity a  trofické defekty na  ploche 

nad 5 % kožného krytu,
b) jazvy po  popálení, poleptaní a  ožaro-

vaní s  potrebou pravidelného ošetro-
vania (preväzy pre mokvanie, hnisanie 
s  potrebou pravidelného ošetrovania 
pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),

c) rozsiahle ekzémy generalizovaného 
charakteru s  potrebou pravidelného 
ošetrovania pomocou mastí, pást, ole-
jov, obkladov,

d) pľuzgierovité kožné ochorenia s  gene-
ralizovaným postihnutím kože s potre-
bou pravidelného ošetrovania pomo-
cou mastí, pást, olejov, obkladov,

e) psoriasis vulgaris – generalizovaná for-
ma s potrebou pravidelného ošetrova-
nia pomocou mastí, pást, olejov, obkla-
dov,

f) ostatné kožné ochorenia vyžadujúce 
trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, 
olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy, 
dermatomykózy, rohovatenie), kožné 
ochorenie musí mať generalizovaný 
charakter a postihuje plochu väčšiu ako 
20 % povrchu kože,

g) ochorenia so zvýšenou sekréciou pot-
ných žliaz (chloridy v  pote viac ako 
40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).

II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl 
a  stomií s  potrebou častého ošetrova-
nia (viac ako trikrát denne)
a) osteomyelitída s trvalou sekréciou,
b) chronické fistuly so sekréciou,
c) tracheostómie, gastrostómie, nefrostó-

mie, cystotómie, kolostómie,
d) cystická fibróza s  chronickými pľúcny-

mi prejavmi alebo gastrointestinálnymi 
prejavmi.

III. Ostatné postihnutia
a) stresová inkontinencia moču III. stupňa,
b) úplná inkontinencia moču (podmiene-

ná organicky),
c) úplná inkontinencia stolice.

(Príloha č. 6 k zákonu č. 447/2008 Z. z.)

PoRAdňA INAk oBdARENí
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Ktoré sú tie chronické stavy podľa kto-
rých sa priznáva príspevok za  opotre-
bovanie šatstva, bielizne, obuvi a byto-
vého zariadenia?
Zoznam chronických stavov, pri ktorých 
dochádza k nadmernému opotrebovaniu 
šatstva, bielizne, obuvi a  bytového zaria-
denia v  dôsledku ťažkých porúch mobi-
lity bez používania technicky náročných 
pomôcok a  zoznam technicky náročných 
pomôcok, ktorých používaním dochádza 
k  nadmernému opotrebovaniu šatstva, 
bielizne, obuvi a bytového zariadenia

I. Zoznam chronických stavov, pri kto-
rých dochádza k nadmernému opotre-
bovaniu šatstva, bielizne, obuvi a  by-
tového zariadenia v  dôsledku ťažkých 
porúch mobility bez používania tech-
nicky náročných pomôcok.
a) ťažké spastické obrny a  chabé obrny 

dolných končatín,
b) mozgové, mozočkové a miešne dysfunk-

cie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,
c) stavy so stuhnutím kolenného kĺbu ale-

bo bedrového kĺbu trvalého charakteru 
bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu 
ďalšou liečbou,

d) úplná slepota oboch očí
e) praktická slepota oboch očí.

II. Zoznam technicky náročných po-
môcok, ktorých používaním dochádza 
k nadmernému opotrebovaniu šatstva, 
bielizne, obuvi a bytového zariadenia
a) elektrické vozíky,
b) mechanické vozíky,
c) kočíky,
d) chodúľky,
e) kraulery,
f) ortézy z tuhých materiálov (dlahy, vý-

stuže, pružiny)
1. ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej 
oblasti,
2. ortézy horných končatín okrem ortéz 
prstov a  ruky, ktoré nemajú uchytenie 
na predlaktí,
3. ortézy dolných končatín okrem ortéz 
prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie 
na predkolení,

g) protézy
1. protézy horných končatín okrem pro-
téz prstov a ruky, ktoré nemajú uchyte-
nie tuhou objímkou na predlaktí,
2. protézy dolných končatín okrem 
protéz chodidla, ktoré sú kompenzo-
vané výplňou a  ortopedickou obuvou 
a  nemajú uchytenie tuhou objímkou 
na predkolení. (Príloha č. 7 k zákonu č. 
447/2008 Z. z.)

2) Peňažný príspevok na  kompenzáciu 
zvýšených výdavkov na diétne stravova-
nie

Na čo slúži peňažný príspevok na kom-
penzáciu zvýšených výdavkov na diét-
ne stravovanie?

Tento príspevok má slúžiť na  zmiernenie 
dôsledkov pravidelných zvýšených vý-
davkov spojených s  ťažkým zdravotným 
postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené vý-
davky na  diétne stravovanie sú výdavky 
na obstaranie potravín spojených s dodr-
žiavaním diétneho režimu.

Komu sa môže poskytnúť príspevok 
na diétne stravovanie? 
Peňažný príspevok sa môže priznať osobe 
s  ŤZP odkázanej podľa komplexného po-
sudku na  kompenzáciu zvýšených výdav-
kov na diétne stravovanie = ak má chorobu 
alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 záko-
na, a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
vydá rozhodnutie o priznaní peňažného prí-
spevku a toto rozhodnutie nadobudne prá-
voplatnosť. Žiadosť o priznanie peňažného 
príspevku sa podáva písomne na úrade prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom pod-
ľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Komu nie je možné poskytnúť takýto 
príspevok?
Príspevok sa neprizná osobe s ŤZP, ktorej 
sa poskytuje celoročná pobytová sociál-
na služba (s výnimkou poskytovania tejto 
služby v  zariadení podporovaného býva-
nia alebo v  zariadení sociálnych služieb 
na určitý čas nepresahujúci 30 dní), a ak je 
príjem osoby s  ŤZP a  spoločne posudzo-
vaných osôb vyšší ako trojnásobok sumy 
životného minima.

Je rozdiel vo výške príspevkov podľa 
druhu ochorenia? Výška príspevku
Áno , je v tom rozdiel a výška peňažného 
príspevku je mesačne:
•	18,56 % sumy životného minima pre jed-

nu plnoletú fyzickú osobu pre choroby 
a  poruchy uvedené v  stanovenom zo-
zname v I. skupine,

•	9,28 % sumy životného minima pre jed-
nu plnoletú fyzickú osobu pre choroby 
a  poruchy uvedené v  stanovenom zo-
zname v II. skupine,

•	5,57 % sumy životného minima pre jed-
nu plnoletú fyzickú osobu pre choroby 
a  poruchy uvedené v  stanovenom zo-
zname v III. skupine.

Ak je osoba s  ŤZP odkázaná na  kompen-
záciu zvýšených výdavkov na diétne stra-
vovanie z dôvodu, že má viaceré choroby 
a  poruchy zaradené do  rôznych skupín, 
tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo 
výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej 
diéte z  hľadiska zaradenia choroby alebo 
poruchy do určenej skupiny.

Ktoré sú to skupiny chorôb na ktoré sa 
poskytuje príspevok na  diétne stravo-
vanie? 
Skupiny chorôb a porúch na účely posky-
tovania peňažného príspevku na  kom-
penzáciu zvýšených výdavkov na  diétne 
stravovanie.

SKuPINy
I. skupina
a) fenylketonúria do 18. roku života, po 18. 

roku života sa posudzuje individuálne 
na základe neurologického a psychiat-
rického vyšetrenia,

b) cystická fibróza s pankreatickou insufi-
cienciou,

c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva 
ulcerózna kolitída, Crohnova choroba 
v období sekundárnej malabsorpcie,

d) celiakia v detskom veku a u dospelých, 
ktorých zdravotný stav si vyžaduje oso-
bitné potravinové výrobky.

II. skupina
a) diabetes mellitus typ I., diabetes melli-

tus typ II. inzulidependentný s kompli-
káciami,

b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka 
s  malnutríciou, poklesom hmotnosti 
tela o 10 % od normy,

c) syndróm krátkeho čreva so skrátením 
čreva viac ako 100 cm s prejavmi malab-
sorpcie,

d) chronické poškodenie pankreasu (zá-
pal, nádor, úraz) so závažnou maldiges-
ciou, poklesom hmotnosti tela o  10 % 
od normy s prejavmi malabsorpcie,

e) systémové ochorenia (systémový lupus 
erytematodes, Sjögrenov syndróm, re-
umatoidná artritída, Bechterevova cho-
roba) spojené s  poklesom hmotnosti 
tela viac ako 10 % od normy,

f) malígne ochorenia spojené s poruchou 
funkcie tráviaceho traktu, s  poklesom 
hmotnosti tela o 10%od normy,

g) skupina ďalších zriedkavých chorôb 
a  porúch, ktoré sú spojené s  príjmom 
potravy, s  diagnostikovanou závažnou 
zmenou funkcie tráviaceho traktu ale-
bo s poklesom hmotnosti tela viac ako 
15%od normálnej hodnoty s  prejavmi 
malabsorpcie.

III. skupina
a) chronická insuficiencia obličiek, kde je 

hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 
mmol/l,

b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou 
prehĺtania na benígnom podklade ale-
bo malígnom podklade.

(Príloha č. 5 k zákonu č. 447/2008 Z. z.)

Ľudmila Gričová
Centrum samostatného života n.o., Bratislava

e-mail: csz@csz.sk



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



Občianske združenie SpOLU TO ZVLÁDNEmE - BUR-
KO sa venuje pomoci inak obdareným ľuďom, ktorí sa 
ocitli v ťažkej životnej situácii z dôvodu vážnej choroby 
alebo zdravotného postihnutia. Sú bezradní a  nevedia, 
ako sa „postaviť na nohy“. My sme tu pre všetkých, ktorí 
hľadajú pomoc a povzbudenie. 

motto občianskeho združenia je „Spolu to zvládne-
me“, lebo spoločnými silami sa dá zvládnuť každá 
životná situácia.

Poradíme, usmerníme, pomôžeme, ale aj posmelíme 
s mottom: „AJ TAK SA TO DÁ“.

CIELE A ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUžENIA:
Primárnym cieľom občianskeho združenia je:
•	združovať a pomáhať postihnutým osobám a  ich blíz-

kym, pomáhať napredovať rozvoju ich osobnosti bez 
rozdielu na vek, postihnutie a pod.,

•	zamerať sa na sociálnu, športovú a kultúrnu činnosť,
•	podpora rehabilitácie
•	podpora integrácie,
•	podpora aktivít, zameraných prioritne pre zdravotne 

postihnutých a ich blízkych,
•	poradenstvo pri vybavovaní kompenzácií a  zdravot-

ných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých,
•	podpora a sprostredkovanie informácií o sociálnych ve-

ciach, týkajúcich sa zdravotného postihnutia,
•	práca so zdravotne postihnutými a ich príbuznými
•	spolupráca na realizácii tvorby časopisu inak obdarení.

Iveta Burianeková,
predsedníčka OZ Spolu to zvládneme – Burko

Pomoc Pre KatKu
Katka je krásna okatá 15,5-ročná slečna, ktorá vie rozprávať očka-
mi. Aj keď má v lekárskych záznamoch napísaných veľa ťažkých 
diagnóz, je to šťastné dieťa. Je spokojné v kruhu svojich rodičov, 
ktorí ju majú nadovšetko radi a s veľkou láskou sa o ňu starajú. 
Katka je plne odkázaná na pomoc iných. Nevie jesť ústami, stravu 
prijíma len striekačkami rovno do  žalúdka. Treba ju polohovať, 
keďže sa nevie sama otočiť, posadiť... Pri dýchaní jej pomáha tra-
cheostomia. 

Je  tu obdobie podávania daňových priznaní. 

Chceme poprosiť všetkých dobrých ľudí, ktorí sú ochotní nám po-
môcť formou darovania 2 % z daní. 

Nič Vás to nebude stáť, nič nebudete platiť zo svojho, ale myslím 
si, že budete mať dobrý pocit z toho, že  pomôžete a urobíte dob-
rú vec pre Katku. 

Tento rok sme sa rozhodli zbierať prostredníctvom OZ SPOLU TO 
ZVLÁDNEME - BURKO. 

Z  prostriedkov, ktoré organizácia získa formou 2% z  daní, pod-
porí zlepšenie kvality života, liečbu, rehabilitácie, masáže alebo 
kúpu zdravotných pomôcok.

ĎAKUJEME

Občianske združenie
SPolu to zvládneme - BurKo

Obchodné meno: Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie • Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Bánik 1548/14, 976 52 Čierny Balog • IČO: 42313236
Kontaktné údaje: 0903 534 767 • e-mail: burko@burko.sk

www.burko.sk
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Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707

Navštívte ná informačný portál
                      www.inakobdareni.sk

 Šikmá schodisková plošina je zariadenie, ktoré vám 
umožní samostatnosť v  preprave cez vaše schodisko. 
Preprava na nej je možná bez pomoci ďalšej osoby. Po-
kiaľ však je potrebné, aby osobu prepravoval sprievod-
ca, môže to urobiť jednoduchým spôsobom: diaľko-
vým ovládačom - kľúčenkou.

 Dráha plošiny je nerezová a dokáže pri použití nere-
zovej výplne plnohodnotne nahradiť zábradlie budovy 
v zmysle noriem.

 Šikmú plošinu vám radi urobíme aj na mieru, je to náš 
výrobok a preto ju dokážeme prispôsobiť aj na miesta, 
kde sa štandardne dodávané typy iných výrobcov ne-
zmestia a to pri porovnateľnej, prípadne nižšej cene.

šikmé schodiskové plošiny

SPZ 3 pre priamu dráhu SPU do zákrut

SPU 3 do zákrut s vodorovným úsekom

�	pri mimoriadne strmých 
sklonoch dráhy 70° so 
zachovaním nosnosti 
225 kg

�	na základe pevného prí-
vodu elektrického prúdu 
plošina môže jazdiť 
neobmedzene dlho



ĽAHKO A BEZPEČNE
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Bonusy,

ü skutočné príbehy

ü terapie 

ü rady a zákony

ü pozívnu motiváciu

ü prírodné liečby

ü recepty

ü oznamy, pozvánky, inzercie

ü združenia a spoločnosti

Bezplatné
zasielanie mesačníka INAK OBDARENÍ,
v ktorom nájdete:

ü pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia

ü poradenstvo pri vybavení príspevku

ü poradenstvo v ostatných oblastiach 
starostlivosti o ZŤP

Bezplatná registrácia a členstvo 
v občianskom združení
INAK OBDARENÍ, ktorým zíslate:

Pridajte sa k nám!

ZAVOLAJTE bezplatné číslo

0800 105 707
ZíSKAJTE Vaše registračné číslo

VYUžíVAJTE výhody Klubu SpIG



SpIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN  •  tel./fax: +421 45 5330 300  •  e-mail: spig@spig.sk 
BEZpLATNÁ LINKA  0800 105 707  •  www.spig.sk  •  www.inakobdareni.skĽAHKO A BEZPEČNE
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ktoré získavate členstvom v Klube SPIG

ü pomoc s doplatkom do 10% z ceny zdvíhacieho zariadenia,

ü získate zvýhodnenia a benefity na nákup zariadení spoločnosti SPIG,

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

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

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

ü získate bezplatný vstup na 12 benefičných podujatí po celom Slovensku,

ü máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní o hodnotné ceny.

ĎALšIE VýhODy nájdene na našich stránkach www.spig.sk a www.inakobdareni.sk

Šeková knižka Klubu SPIG,
z ktorej môžete čerpať nasledovné výhody a benefity:

Informačný portál INAK OBDARENÍ          www.inakobdareni.sk

ü poradenstvo

ü benefičné akcie 

ü naše aktivity 

ü zoznamka

ü inzercia

Zahŕňa všetky výhody časopisu Inak obdarení.
Naviac obsahuje mnoho iných služieb:

Medzi naše bonusy patria...
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Zdvíhacie zariadenia
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ĽAHKO A BEZPEČNE

Využite naše

 zameranie u Vás doma

 odskúšanie schodolezov a zdvihákov

 vyhotovenie projektu na mieru pre Vás

 vyhotovenie cenovej ponuky na viaceré možné varianty

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

 individuálny ústretový prístup ku každému riešeniu 

 pomoc s vybavením štátneho príspevku na všetky naše zariadenia (až do 95%)

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

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

Vyplnený formulár pošlite poštou na adresu SpIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN alebo 
e-mailom na spig@spig.sk, alebo údaje nahláste na našej bezplatnej linke 0800 105 707

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

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

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

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

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

* povinný údaj

BEZpLATNÉ SLUžBY

Zlosovací lístok

VEľKÉ ZLOSOVANIE
ZŤP záujemcov o naše bezplatné služby

termín zlosovania: 30. 6. 2016
zaslaním zlosovacieho lístka budete zaradení do ZLOSOVANIA o LCD TV, notebook, 3x mobilný telefón

OV
ER

ENÁ KVALITA

rokov na slovenskom tr
hu
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Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707

Navštívte ná informačný portál
                      www.inakobdareni.sk

 Schodisková sedačka pLATINUm pre zákrutové 
aj rovné dráhy je najnovšia a najmodernejšia se-
dačka svojho druhu. 

 Jej exkluzívny vzhľad z nej robí príjemný doplnok 
Vášho domu. 

 Displej na rúčke Vám zobrazuje každú jej činnosť.

 Možnosť výberu tvaru sedátka z viacerých typov.

 Ako jediná zo sedačiek má nosnosť až do 160 kg.

 Pre rovné dráhy je výborná aj schodisková sedačka 
Home Glide. Má varianty pre interiér aj exteriér. 
Spodná časť dráhy môže byť automaticky od-
klopná.

schodiskové sedačky

Sedačka Home Glide v exteriériSchodisková sedačka Home Glide

Sedačka Platinum do zákrut

Schodisková sedačka Platinum pre rovnú dráhu

MAXIMÁLNA 

N O S N O S Ť



Revo-mat s.r.o.
N. Teslu 28, 92101 Piešťany, e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com, tel.: 032 / 776 2949, 0918 592 406

www.revomat.wordpress.com
oficiálny dovozca: lB Bohemia, Bischoff & Bischoff, mdh medical equipment, pRoma Reha, psp izoteRm

 bezplatné odskúšanie u Vás doma

 pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami

 plne hradené zdravotnícke pomôcky 
bez doplatku poistenca

dovoz,
pRedaj a seRvis
zdRavotníckych pomôcok
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POMOC PRE INAK ObDARENÝCH ¨

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.

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? 
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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

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

Kontakt: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
tel.: 02 4445 1923 
e-mail : csz@csz.sk, web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-
-života-no/288754665119
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„Nikam, kam stojí za to ísť, sa nedostanete skratkou.“ (Beverly Sills)

Rok 2016 začal rôznymi stretnutiami, na jednom, v nemenovanej 
firme, mi pani povedala, že v podstate autistov až tak nevidieť, 
v  televízii sa o  tom rozpráva, ale v  bežnom živote sú neviditeľ-
ní. Potom som pozerala kdesi na  FB video, kde v  Anglicku zria-
dili kresťanské hliadky, ktoré chodia do moslimských častí miest 
a  prezentujú tam kresťanské hodnoty. Jedna moslimka tam 
na nich kričala niečo v tomto zmysle „my to tu obsadíme“, a chlap 
pred ňou, „Veď vás tu nie je vidieť ako kresťanov“, neviem, či to 
dokonca nebolo v jeden deň, keď som to počula, dvakrát. A po-
tom mi to dobilo. Všetko zlé sa deje ľuďom vtedy, keď prenechajú 
moc nad svojimi životmi ľuďom, ktorí len papierovo zastupujú ich 
práva.

Pravidlá na papieri. Zúčastnila som sa aj stretnutia s učiteľmi, kto-
rí v Banskej Bystrici tiež štrajkujú. Preberali sme spolu integráciu 
detí s autizmom. Keď mi vysvetľovala jedna pani učiteľka, čo musí 
zvládať s jednou asistentkou v deviatackej triede, padla mi sán-
ka. „Mám 22 zdravých žiakov, jedného chlapca s autizmom a tri 
ďalšie inak znevýhodnené deti. Nemám šancu zvládnuť to, čo sa 
požaduje. Chlapec s autizmom to napočudovanie zvláda dobre, 
tri ďalšie deti by potrebovali pomôcť viac, ale nedá sa to pri mož-
nostiach, ktoré mám. Deti so znevýhodnením nesmú prepadnúť, 
možno by mali aj na viac, ale jeden asistent pre prakticky štyroch 
žiakov je málo a učiteľka musí stihnúť dotiahnuť do úspešného 
konca ďalších dvadsaťdva žiakov.“ Povedala, že tu funguje integ-
rácia len v číslach a kolónkach vo výkazoch, čiže na papieri. 

Dnes je všetko na  papieri a  po  jednom mojom poslednom 
stretnutí, na ktorom som rozprávala o problémoch rodín a čomu 
všetkému čelia, som sa dostala do pozície, že si snáď vymýšľam. 
Protistrana povie, že to nie je možné. A možné to je. Len sa nikde 
nesťažujeme, keď sa nám niečo stane, rýchlo to riešime a nikoho 
s  tým nezaťažujeme. Poznám veľa príbehov z  vlastného života, 
odžité, odplakané do vankúša v noci, keď ma nikto nevidel.

A  tak som usúdila, že mlčať už nemôžeme, už pridlho, vyše tri-
dsať rokov sa v  tomto štáte macošsky hrajú na  tých, ktorí nám 
pomáhajú. Všade, kde vkročím, sa používa manažérsky jazyk, 
samé anglické výrazy. Všade sú schémy, kvantitatívne výstupy, 
kvalitatívne výstupy, efektivita, participácia a  iné... Keď sa však 
pozriete do svojho života a bavíte sa so svojimi rodičmi, pocho-
píte, že efektívni sme my, lebo dokážeme zo žobračenky prežiť, 
robíme zázraky na  počkanie, vieme efektívne narábať s  časom, 
mnohí lámeme rekordy. Prekonávame neprekonateľné a žijeme 
neviditeľné problémy. Nikto nám neverí, že nie sú pre naše deti 
škôlky, školy, integrácia, asistenti, učitelia, špeciálni pedagógovia, 
psychológovia, včasná a  skutočne odborná intervencia, terapia 
a  iné nevyhnutnosti, pripravené zdravotníctvo na  nový druh 
pacientov. Sme neviditeľní preto, lebo legislatíva, ktorá sa budo-
vala pomaly tridsať rokov a majú na nej podiel všetky doterajšie 
vlády, pozabudla na autizmus, ktorý hodili do jedného vreca so 
všetkými znevýhodneniami, čím uškodili všetkým autistom a ich 
rodičom.

Príbeh mamy. S manželom kúpili nový byt, lebo v dvojizbovom 
sa tlačili štyria, uviazali si tým na krk hypotéku. Aby prežili a mali 

na splácanie, tak sa mamina v slepej viere prihlásila minulý rok 
niekoľkokrát na brigádu popri opatrovateľskom. Brigáda sa pár-
krát odvolala a ju neodhlásili. Nič nezarobila, lebo nebolo čo robiť 
a teraz na začiatku roka mala telefonát z ÚPSVaR, že si nesplnila 
oznamovaciu povinnosť. Vyzvali ju doložiť doklady, na  ktorých 
bola nula, ale tým, že v  minulom roku si nesplnila povinnosť 
ohlásiť zmenu do ôsmich dní a hneď niekoľkokrát, čakala na ňu 
dvestoeurová pokuta. Výška jej opatrovateľského, pretože dieťa 
chodí do školy na viac ako stanovených dvadsať hodín týždenne, 
je 220,-€. Keď mi volala, čo vybavila, bolo cítiť , že je jej do plaču. 
Na druhý deň jej však volali z úradu, že jej peniaze nezoberú. Ob-
ratom mi to oznámila s  chvejúcim hlasom, netešila sa. Poveda-
la mi, že jej to zobralo dva roky života, stres, ktorý prežila. Že je 
nešťastná, že žije v štáte, kde človek nemôže nič. Keď toto riešila 
s firmou, kde „brigádovala “, povedali, že s nikým nemali problém, 
len s  ňou. Chodia k  nim dôchodcovia, študenti, nezamestnaní. 
Všetci môžu pracovať, ale ľudia, ktorí sú na opatrovateľskom, sú 
celoplošne v tomto štáte na odstrel.

Každý deň ako mravčeky pracujeme na niečom novom, chceme 
zmenu, komplexnú a šitú na naše skutočné potreby. Vytvárame 
schému, ktorej zložky poznáme len my, čo denne žijeme s autiz-
mom. Sú deti s  autizmom, ktoré majú zastrešené finančné kry-
tie, lebo si ich rodičia môžu dovoliť zaplatiť súkromnú asistentku 
alebo inú pomoc k dieťaťu. Ale takých je málo. Mnohé rodiny sa 
rozpadli, rodičia sú prestarnutí, aj mladí sú chorí. Znemožnení, 
strácajúci schopnosti, bez možnosti rehabilitácie, oddychu. Naše 
životy sú vskutku neuveriteľné. Sami neveríme, v akom štáte ži-
jeme.

Drahí rodičia, všetci bojujete každý deň, každú hodinu , prosím 
vás, nestrácajte nádej, my už pracujeme a  skladáme niečo, čo 
bude o  našich životoch, komplexné a  nápomocné, len to chce 
veľa mravenčej práce. Sú aj medzi rodičmi detí s autizmom od-
borníci, ktorí sa podieľajú na  našej budúcej zmene. Zmena je 
v nás a na nás. Už pridlho o nás rozhodovali nekompetentní. 

Mária Helexová

PRoBLÉmy RodIČoV dETí S AuTIZmom 
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¨ SPOLOčNOSŤ NA POMOC OSObÁM S AUTIZMOM

Prvého februára mali deti polročné prázdni-
ny. Janka Vigašová už v decembri, alebo ešte 
skôr, prišla s  tým, či by sme nemali záujem 
o prácu s hlinou. Keďže je Janka harcovníč-
ka, vybavila pre naše deti takúto úžasnú 
možnosť v  priestore Regionálneho centra 
ÚĽUVu v Banskej Bystrici a v pondelok sme 
si to prvýkrát vyskúšali. Pani, ktorá nás vied-
la, bola veľmi milá, naučila deti i nás, mamy, 
veľa o spracovávaní hliny ako materiálu, o jej 
uskladnení a  nakoniec nás učila, ako s  ním 
pracovať. Naoko je to ľahké, ale keď sme za-
čali pod jej láskavým vedením robiť s hlinou 
sami, nebolo to až také jednoduché, chýba-
la nám jej rutina. Pamätám si, že ako dieťa 
som sa hrávala s  plastelínou, ktorá je hline 
podobná, ale hlina je živá, reaguje presne 
opačne ako spomenutá matéria. Keď máte 

teplé ruky, plastelína mäkne, hlina v takomto 
prípade stráca plasticitu. 
Prvý náš výrobok bolo srdiečko, ktoré sme 
vykrajovali z  roztlačenej hliny. Keď už bolo 
v  požadovanom tvare, ušúľali sme si dlhý 
pásik, ktorým sme olemovali jeho obvod. 
Ako lepidlo sme použili mokrou vidličkou 
rozmočenú hlinu na  okrajoch. Pomôckami 
na opracovanie výrobku sme orezali okraje, 
prstami vyhladili povrch. Nakoniec sme vy-
rábali z hliny lupienky a srdiečko na ružičky. 
Posledná bola stonka. Popri výrobe sme sa 
medzi sebou rozprávali a  zhodli na  názore, 
že aj na  nás, maminy, to malo veľmi dobrý 
terapeutický vplyv. Pracovať s  prírodným 
materiálom, ktorý je tak tvárny a v podstate 
ľudský, ktorému človek môže dať život v po-
dobe čohokoľvek, čo z  neho vyrobí, bola 

výborná skúsenosť. Bolo to zase niečo nové 
a obohacujúce pre nás všetkých. Zistila som, 
že ak veci aj naoko vyzerajú ľahko, nemusí to 
byť vždy pravda.  Mária Helexová

Tak ako rok dozadu, SPOSA BB zasa pripravu-
je akciu pre rodiny z celého Slovenska, ktoré 
majú deti a príbuzných s autizmom. Aj tento 
rok pozývame medzi nás aj ľudí z iných zne-
výhodnených komunít a zdravej majority.

LEGO sen (2014), Lego spája (2015) meníme 
za názov ŽI A ZAŽI. Spolu s mojimi rodičmi 
a partnermi a už druhý rok aj v spolupráci so 
ŠZŠ na Ďumbierskej ulici, ktorá nám posky-
tuje svoje krásne a  pokojné priestory a  po-
moc, chceme priniesť rodinám zážitky, hru 
pre deti, krátke workshopy, rôzne terapie, 
zábavu a  samozrejme rodinnú atmosféru. 
Ak sa po  minulý rok podarilo na  pôde ško-
ly nadviazať nové partnerstvá, utužiť staré, 
naučili sme sa pracovať všetci spolu, ukázali 
sme okoliu, že spolu sa dá vykonať veľa dob-
rého a krásneho, pokúsime sa priniesť ďalšie 
nové možnosti aj tento rok.

Naša akcia nie je komerčná a  nerobíme to 
vo veľkom. Robíme to srdcom pre autizmus 
a s cieľom priniesť do rodín niečo iné, ako im 
ponúka veľký svet. Naše deti sú špecifické 
a vieme, že záťaž na ne kladená je veľká, uro-
bíme podmienky podľa možností, výhodné 
pre všetky, ktoré medzi nás prídu. Potrebuje-
me však pozisťovať, čo deti potrebujú, čo ich 

ruší, čo majú radi. Pripravujeme dotazníky, 
ktoré dostanú rodičia a  zodpovedajú nám 
na otázky. Aj tento rok budú deti stavať Lego 
a tety, ktoré k nám už tretí rok stavebný ma-
teriál privezú, za čo im ďakujeme, potrebujú 
poznať, koľko a akého materiálu majú pripra-
viť. Berúc ohľad na  rôzne stupne zručnosti 
a vek ratolestí, poprosíme rodičov, aby nám 
napísali, aký druh lega ich deti obľubujú.

Určite spomeniem terapie typu ARTETERA-
PIA, ktorú bude viesť naša Macka, ponúkne-
me aj reflexnú terapiu chodidiel a pocitový 
chodník s Juditkou a iné. 

Deti budú mať počas dvoch dní k dispozícii 
skákací hrad, prídu naši zlatí klauni z červe-
ného nosa, ktorí nás potešia svojím umením. 
Pani učiteľky pripravia tvorivé dielničky, kde 
si deti aj s rodičmi budú môcť vyrobiť pekné 
predmety. Mladí parkuristi, pod vedením Ja-
kuba, ukážu, ako sa dá pohybom naplniť voľ-
ný čas. K  dispozícii bude aj vedecká hračka 
s pani Beatkou.

Prídu medzi nás zaujímaví hostia, ako pani 
Janka Žitňanská a iní. 

V nedeľu prídu lukostrelci, ktorí môžu ockom 
ukázať, ako sa strieľa a zároveň môžu využiť 

túto aktivitu na odreagovanie sa. Čaká nás aj 
opekačka, rodiny si môžu posedieť pri ohní-
ku, pospomínať na  mladosť, kedy takéto 
pekné chvíľky boli súčasťou mnohých rodín.

Priestor a  potreby v  ňom budú vyhradené 
pre všetky rodiny s autizmom i bez neho. Cez 
program, ktorý ešte dolaďujeme, chceme 
zabezpečiť vyžitie tvorivé, relaxačné, rodin-
né, spoločenské a hlavne pokojné. 

Mária Helexová

V pondelok 18.1. a vo štvrtok 21.1.2016 sme 
sa v našej kancelárii stretli na prvom pracov-
nom stretnutí k  projektu, ktorý chystáme 
pre naše rodiny v máji 2016.

Nalepili sme si veľké bloky papiera a  za-
čali rozpisovať, čo máme, s  kým sa máme 

stretnúť, čo všetko dokomunikovať a dotiah-
nuť.

Je dobré mať partiu rodičov, ktorí majú záu-
jem niečo tvoriť a učiť sa. Preto aspoň takto, 
aby ste ich poznali - Majka, Peťo, Hela, Ivana, 
Miriam, Diana a Ľubka.

Popoludnie v hrnčiarskej dielni s oZ Nožička

žI A ZAžI  (Celoslovenské stRetnutie Rodín s deťmi s autizmom a inými komunitami)

Príprava na projekt žI A ZAžI
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SVETIELKO NÁDEjE ¨

Onkologické ochorenie a  zmena, ktorú 
v živote človeka spôsobuje, je stále komu-
nikovanejšou a otvorenejšou témou. Holly-
woodskí filmári natočili niekoľko krásnych 
a emotívnych príbehov, ktoré ukazujú, aké 
náročné je prijať a  postupne sa vyrovnať 
s takouto nečakanou a náročnou situáciou. 
Málokedy sme však v nich postrehli, že by sa 
jednalo o príbeh, kde by rodina dieťaťa žila 
na hranici chudoby a peniaze na lepšie oša-
tenie, potraviny alebo hygienické potreby 
jednoducho nemala. U nás sa to stáva. Ak 
ochorie dieťa, rodina prichádza o časť pla-
tu, nakoľko jeden z  rodičov ostáva hospi-
talizovaný v nemocnici s dieťaťom. Urobia 
to aj napriek tomu, že budú mať problém 
zaplatiť hypotéku, budú mať problém ces-
tovať do nemocnice a z nemocnice a prav-
depodobne sa zadĺžia, len aby udržali chod 
rodiny. Všetko to podstúpia, lebo vedia, že 
ich dieťa nepotrebuje peniaze, nevníma, čo 
je to hypotéka, nevie, čo je to dlh. Ale cíti, 
že potrebuje mať pri sebe mamu, teší sa, že 
príde braček a  otecko na  návštevu, poteší 
sa novej hračke. Netrápia ho zvýšené vý-
davky rodiny. Problémov, ktoré sa „nalepia“ 

na rodinu, je mnoho. My v Svetielku nádeje 
poznáme takmer všetky. Pomáhame rodi-
nám a časť ich problémov riešime za nich. 
Nie preto, lebo by to nezvládli. Jednodu-
cho preto, lebo chceme, aby sa po nociach 
rodičia netrápili s  tým, ako zajtra získajú 
peniaze na  chod domácnosti. Majú iné 
starosti. Už 14 rokov realizujeme projekty, 
ktoré znižujú náklady rodiny počas liečby 
chorého dieťaťa. Jedným z  takýchto pro-
jektov je aj balíček prvého kontaktu. Jed-
ná sa o balíček, ktorý tvorí ruksak (deti ho 
využijú, balia si doň hračky a svoje osobné 
poklady pri opakovaných hospitalizáciách), 
v  ktorom každé dieťa dostane hygienické 
potreby (osušku, toaletný papier, hygienic-
ké vreckovky, zubnú kefku, pastu, tekuté 
mydlo, ústnu vodu, vlhčené utierky, telové 
mlieko, balzam na pery, sprchový gél, vato-
vé tampóny na  čistenie uší, krém na  ruky 
a malé deti navyše púder, krém na zadoček 
a  plienky, teplomer, pohár, príbor, tričko, 
malú hračku, knižku, omaľovánku, farbičky. 
Vždy balíček prispôsobíme veku dieťaťa. 
Balíček dostávajú deti a rodičia v najcitlivej-
šej a najnáročnejšej fáze liečby - na začiat-

ku. Prichádzajú do neznámeho prostredia, 
kde nevedia, čo sa s  nimi bude diať. My 
práve v tých chvíľach prichádzame s balíč-
kom a  ušetríme im mnoho času, námahy 
a peňazí. Budú ich potrebovať na zabezpe-
čenie chodu domácnosti. Tento projekt je 
nesmierne dôležitý nielen preto, aby sme 
rodinám ušetrili peniaze. Žiadny z  našich 
projektov totiž nevznikol len tak - prvo-
plánovo, len aby bolo. Balíček poteší dieťa, 
otvára komunikáciu a  jednoduchšie rodič 
vníma sociálno-právne poradenstvo, s kto-
rým za nimi prichádza sociálny pracovník. 
Balíček zároveň vyrovnáva sociálne rozdie-
ly medzi deťmi. Taktiež pomáha v situácii, 
kedy si uvedomia, že nemajú mnoho vecí, 
ktoré potrebujú, pretože ich jednoducho 
zabudli doma. Napokon o úspešnosti pro-
jektu hovorí aj fakt, že ročne túto pomoc 
od nás dostane okolo 40 nových pacientov 
už od roku 2007. 

Ľubomír Moravčík, Svetielko nádeje

Liečebná pedagogika je špecializovaný 
odbor pedagogiky, ktorý tvorí priestor 
medzi špeciálnou pedagogikou, hraničný-
mi medicínskymi, psychologickými a soci-
álnymi vedami. Zameriava sa na výchovné 
a terapeutické procesy, ktoré napomáhajú 
danej osobe nachádzať individuálny výz-
nam v situácii, keď ho ona sama už nevidí 
v dôsledku nahromadenia ťažkostí v bež-
nom živote. V  praxi sa zameriava na  roz-
víjanie kompetencií danej osoby žiť svoj 
život a  riešiť svoje problémy prostredníc-
tvom expresívnych terapií. V intervencii sa 
využíva pohyb, hra, hudba, tvorivé činnos-
ti, ktoré sa realizujú v  individuálnej alebo 
skupinovej forme. Na  detskej onkológii 
využívame hlavne prvky z troch expresív-
nych terapií: z  muzikoterapie, arteterapie 
a terapie hrou, pričom veľakrát sa jednotli-
vé terapeutické prvky prelínajú.

Muzikoterapia napomáha k  vyjadreniu 
emócií, podporuje predstavivosť a rozvíja 
motoriku detí. Pri využívaní muzikoterapie 
nejde o vytváranie hudobne hodnotných 
diel a  o  bezchybný inštrumentálny či vo-
kálny prejav, ale o  sebavyjadrenie pros-
tredníctvom akéhokoľvek zvuku, o využí-
vanie zvukov okolia, zvukov svojho tela, 
ale aj hudobných nástrojov. Veľakrát platí, 

že čím je hudobný nástroj jednoduchší, 
tým je vhodnejší, pretože deti sa necítia 
v  napätí z  pocitu, že nedokážu hudobný 
nástroj vhodne použiť. Väčšinou používa-
me rytmické nástroje, kde sa netreba za-
meriavať na tvorbu melódie, čo môže byť 
pre „nehudobníkov“ zložité a  frustrujúce. 
Ide o  vyjadrenie svojich emócií cez zvuk, 
o vybitie negatívnych emócií, o relaxáciu, 
upokojenie a rozvoj imaginácie. 

Arteterapia využíva výtvarné umenie 
a  výtvarnú tvorbu v  procese terapie 
na  podporu vývinu v  senzomotorike, sa-
mostatnosti, poznávania, prežívania a ko-
munikácie. Cez jednotlivé zložky výtvar-
ného umenia (farba, línia, vzor, hrúbka, 
technika kresby) dokážeme zistiť aktuálne 
emócie, motorickú úroveň dieťaťa, ako 
aj jeho sebavnímanie či vnímanie svojho 
okolia. Výtvarná tvorba nám otvára dvere 
do sveta detí a napomáha dostať sa bližšie 
k  ich predstavám o  živote, chorobe, lieč-
be, o nás - pomáhajúcich profesionáloch, 
pričom otvára nové témy v  následnom 
rozhovore, či určuje ďalšie smerovanie 
terapie a  výrazne ovplyvňuje nastavenie 
cieľov terapie. V  rámci arteterapie využí-
vame rôznorodosť materiálov. Vlastnosti 
materiálu pôsobia na  rozvoj zmyslového 

vnímania  - podporujú zrakové, sluchové 
aj hmatové vnímanie, ktoré liečba značne 
ovplyvňuje. 

Prostredníctvom terapie hrou podporu-
jeme prirodzený vývin detí a  vytvárame 
im podmienky na  sebavyjadrenie, pocit 
bezpečia a možnosť názorne ukázať mno-
hé z lekárskych zákrokov, a tak dosiahnuť 
uvedomenie si ich dôležitosti a  zbavenie 
sa strachu z nich. Pri terapii hrou je dôle-
žité uvedomiť si, že príjemné zaujatie, ra-
dosť a smiech liečia. 

Počas stretnutí s  deťmi a  ich sprevádza-
júcimi osobami sa vždy snažíme zistiť zá-
ujmy a  aktuálne zručnosti dieťaťa, ktoré 
postupne podporujeme, a  tak posilňuje-
me ich sociálne, komunikačné, motorické 
zručnosti, sebavedomie a  sebahodnote-
nie, ktoré značne napomáhajú k  celko-
vému zvládaniu novej a  zložitej situácie. 
Šťastné tváre detí, smiech, či pokojný vý-
raz sú najväčšou odmenou a taktiež ener-
giou, ktorá nás posúva ďalej a podporuje 
v snahe zlepšovať kvalitu našej práce, hľa-
dať nové a  účinnejšie možnosti pomoci 
deťom a ich rodinám.

Juliana Holosová
Svetielko nádeje, o.z.

PRoJEkT BALíČEk PRVÉHo koNTAkTu

LIEČEBNo-PEdAgogICká INTERVENCIA NA dETSkEJ oNkoLógII
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¨ PRíRODNÁ - ALTERNATíVNA LIEčbA

JARNÉ ByLINkoVÉ kÚRy
Príchodom jari sa niektorí cítime zrazu unavení a nie sme schopní 
vykonať toľko práce ako zvyčajne. U niekoho sa to môže prejaviť 
pocitom skleslosti a depresie. Využime silu jarných byliniek – ces-
naku medvedieho a  pŕhľavy dvojdomej na  prekonanie prelomu 
zimy a  jari. V  tomto období sa v  nich skrýva najväčšie množstvo 
látok, ktoré môžu pre naše zdravie urobiť nesmierne veľa. Telo ich 
prijíma ako prirodzenú stravu. 

Dlhá zima, nedostatok svetla, pohybu a kvalitnej výživy vplývajú 
na kondíciu každého človeka. Ale i  ten, kto sa cíti plný síl, by mal 
pomôcť svojmu telu nabrať po zime novú energiu. Prečo sa niekto 
na jarnú únavu sťažuje už od februára, iný prekoná zimu bez úho-
ny? Existuje celý rad dôvodov na vyčerpanosť.

Okrem sezónnych ľudských biorytmov to môže byť tým, že mnohí 
v zime v bežnej strave prijímajú nedostatok vitamínov a minerálov, 
alebo sú oslabení vírusovými epidémiami a  imunitnou obranou 
proti nim. Aby sa mohli jednotlivé telové bunky dostatočne záso-
bovať energiou a kyslíkom, na to slúžia v krvi prenášače kyslíka – 
červené krvinky. Ich najdôležitejším stavebným materiálom je krv-
né farbivo hemoglobín, ktorý obsahuje železo. Ak cítime neustálu 
únavu a napriek výdatnému spánku sme ráno malátni a unavení, je 
pravdepodobné, že trpíme nedostatkom železa. Niekedy sa však 
nedajú príčiny únavy a skleslosti určiť jednoznačne, ale rady ako ju 
prekonávať, platia pre všetkých. Pŕhľava dvojdomá a cesnak med-
vedí nám dodajú potrebné chýbajúce živiny a súčasne sú vhodné 
na jarné prečistenie organizmu. 

PŕHľAVA DVOJDOMÁ (uRTICA DIOICA)
Je našou najlepšou krvotvornou liečivou rastlinou čistiacou krv. 
Jarné čerstvé výhonky mladej pŕhľavy obsahujú veľa chlorofylu 
a železa, ktoré podporujú tvorbu červených krviniek. Využime teda 
mladé listy na  prípravu šťavy (v  odšťavovači alebo zmixovaním 
s  troškou vody a  vytlačením cez gázu), ktorá vydrží v  chladničke  
v uzatvorenej fľaštičke 3 až 4 dni. 

Užívanie: 3-krát denne po  jednej kávovej lyžičke, vždy nalačno, 
po dobu 14 dní (nie alergici). Postupne zistíme, že jarné stavy únavy 
a vyčerpanosti, ktoré nás sužujú, sa stratia. 

Okrem chorofylu podporujúceho tvorbu červených krviniek, listy 
obsahujú veľa vitamínov B1, B2, C, K, provitamín A), ďalej trieslovi-
ny, glukokiníny (látky vyvolávajúce pokles krvného cukru), fyton-
cídy (látky zastavujúce rast choroboplodných zárodkov mikroor-
ganizmov) a iné látky. Lieči ochorenia, zápaly močových ciest, ako 

aj chorobné zadržiavanie moču. Má dobrý 
vplyv na  pankreas (slinivku brušnú), 

preto pŕhľavový zápar – čaj znižuje tiež 
obsah cukru v  krvi. Tým, že súčasne 
podporuje činnosť hrubého čreva, je 
i výbornou súčasťou jarnej očisťovacej 
kúry.

JARNÁ 4-TýžDňOVÁ ČAJOVÁ 
KúRA
Jednu šálku čaju ráno nalačno pol ho-
diny pred raňajkami a jednu až dve šál-
ky po dúškoch cez deň, aby sa dobrý 

účinok zvýšil.

Príprava: jedna plná kávová lyžička 

na  2 dcl vody sa zaparí vriacou vodou 
a nechá krátko vylúhovať, aby sa hod-
notné účinné látky zachovali. Piť ho 
treba bez cukru. Na  zlepšenie chuti 
môžeme pridať mätu piepornú alebo 
rumanček kamilkový.

CESNAK MEDVEDÍ (ALLIuM uRSI-
NuM)
Spestrime si svoj jedálny lístok cesnakom 
medvedím. Súčasne sa ním aj ozdravíme. Je 
ideálny na jarnú kúru odhlienenia a prečistenia 
organizmu. Veľký význam majú sírne zlúčeniny 
a vitamín C. Skúsenosti potvrdzujú, že žiadna by-
lina na svete nemám takú účinnosť na vyčistenie 
žalúdka, čriev a krvi ako cesnak medvedí. Obsa-
hové látky napomáhajú zažívaniu, tráveniu, oso-
žia žalúdku, črevám pečeni a  žlčníku. Zabraňuje kôrnateniu ciev, 
účinkuje proti skleróze, podporuje pamäť, znižuje krvný tlak, pô-
sobí proti nespavosti, proti závratom, tlaku v hlave, úzkosti, skľúče-
nosti a hučaniu v ušiach. Má v podstate také vlastnosti ako cesnak 
kuchynský, ale má jemnejšiu chuť a je značne liečivejší. Mladé listy 
sa zbierajú v apríli, v máji, teda ešte pred kvitnutím a cibule počas 
neskorej jesene a  v  zime. Kopijovité, lesklé, konvalinke podobnú 
listy, sa používajú iba čerstvé. V sezóne sa odporúča konzumovať 
cesnak medvedí denne. Ďalší totiž bude zasa až o rok a rastliny veľ-
mi rýchlo odkvitajú, listy miznú, v chladničke vydržia iba zopár dní. 
Sušiť sa nedajú, lebo strácajú svoju chuť, výživovú hodnotu a lieči-
vé účinky.

Recepty
Surové celé listy cesnaku medvedieho môžeme konzumovať po-
dobne ako hlávkový šalát, bez úpravy, prípadne s ľubovoľným ná-
levom či dressingom, alebo slúži tiež na  prípravu špenátu. Majú 
korenistú chuť, preto ich na zjemnenie pri takejto úprave môžeme 
zmiešať s pŕhľavou. Nadrobno pokrájané listy môžeme použiť pria-
mo na chlieb, ale zvýrazníme nimi tiež chuť polievok, šalátov, tva-
rohu, nátierok či mäsových jedál.

Cesnaková pasta so špagetami
Pre 4 osoby: Zmixujeme za hrsť cesnakových listov asi v 50 ml vody, 
postupne pridáme 3 polievkové lyžice parmezánu, 50 ml olivové-
ho oleja, osolíme a vymiešame tak, aby vznikol hladký krém. 200 g 
šampiňónov udusíme na 1 lyžici oleja, okoreníme, pridáme k 300 g 
uvarených grahamových špagiet, primiešame cesnakovú pastu 
a  posypeme 2 lyžicami vlašských orechov upražených na  suchej 
panvici. 

Pstruhy plnené cesnakom medvedím
Očistené pstruhy pokvapkáme citrónom, 
trochu osolíme a  necháme asi polhodiny 
odležať. Nahrubo posekaný medvedí cesnak 
vložíme do pstruha spolu s 1 KL oleja. Pstruhy 
potom na vymastenom pekáči pečieme cca 
10 minút. Za ten čas ich raz otočíme, aby bola 
koža z oboch strán pekne chrumkavá. Ozdo-
bíme posekanými a  opraženými mandľami 
a čerstvým medvedím cesnakom.

Prevzaté z knihy Detoxikácia organizmu – Kľúč k zdraviu

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

žime zdravo s prof. katarínou Horákovou
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POZITíVNE MYSLENIE ¨

Tuším tú jar cítim v kostiach. Naozaj sa teším a to napriek tomu, 
že zimu mám celkom rada. Snehové vločky majú svoje čaro, no 
s jarou prichádzajú prvé kvietky, tráva má svoju najkrajšiu zelenú 
farbu a čerstvú vôňu.  Neverím, že existuje niekto, kto ju nemá 
rád. Práve ma napadlo, že možno aj, lebo svoj príchod hlási aj 
veľa alergií a verím, že žiť po ich boku nie je vôbec jednoduché.  
Ale niekedy človek veľa znesie, ak mu to stojí zato.

Povedzme si pravdu, že mnohí z nás, čo máme obmedzený pohyb, 
konečne viac vykukneme von. Samozrejme, že sme celé dni zatvo-
rení doma, len je väčšie riziko, že gravitácia zeme na nás v zimnom 
období môže pôsobiť silnejšie a musíme byť opatrnejší. Nemusíte 
so mnou súhlasiť, asi je to u každého iné. Je to môj pohľad na roč-
né obdobie, ktoré práve ukončilo svoj čas vlády. 

Tento rok sa veru Veľká noc hlási akosi skoro a nezávidím diev-
kam žijúcim v oblastiach Slovenska, kde sa ešte udržujú tradície 
a skončia ako zaliate kvety. Nebudú však polievané krhlou, ale 
vedrom studenej vedy. Veľa z nás pôjde osláviť sviatky do kosto-
la. Každý podľa svojho gusta. Ja si budem hovieť pri nejakej dob-
rej knihe na dvore u mamky. Vžijem sa do deja písaného príbehu, 
a tak sa možno dostanem na miesta, kde by som sa za normál-
nych okolností nikdy nedostala. Zažijem veci, ktoré mi zdravie 
v normálnom a reálnom živote nie sú dopriate. Už pri písaní tých-
to riadkov mi srdce poskakuje a duša sa mi raduje. Možno je čas 
nacupkať do kníhkupectva a vybrať si možno niečo jarné a ľahké 
na čítanie, nech už oslávim aj ten mesiac knihy, tak ako sa patrí.

Užite si teda krásne sviatky tak, ako si prajete, nech je Vám dobre 
na svete.

Monika Jalakšová

Marec - krásny mesiac v roku. Začína sa prebúdzať príroda. Vtáči-
ky ohlasujú príchod jari. Konečne po zime, po sychravých dňoch 
slnečné lúče začínajú hriať. Aj keď je ešte zima, ale ten hrejivý 
pocit, že bude čoraz teplejšie a vonku dlhšie vidno, ten je na ne-
zaplatenie. Snežienky, bledule, kosatce, narcisy budú o niekoľko 
dní skrášľovať záhradky a lúky. Začínajú pučať stromy. Teším sa 
na bahniatka, ktoré budú zdobiť moju izbu spolu s veľkonočný-
mi vajíčkami. Je obdobie pôstu, stíšenia sa. Práve v tomto období 
je dôležité načerpať nových síl a energie do ďalšieho života. Keď 
svieti slniečko, treba ísť do prírody, nadýchať sa čerstvého vzdu-
chu. Tak ako telo potrebuje oddych po práci, aj duša baží po re-
laxe. Ja najradšej relaxujem s knihou v ruke. Tak ako sa hovorí, „ 
Niet nad lepšiu priateľku, akou je kniha.“ Už ako dieťa som rada 
čítala. Najskôr to boli slovenské rozprávky, v  puberte romány 
o láske. Keď som sa osamostatnila, v knižnici pribúdali knihy Re-
cepty zo života. Inšpirovali ma vo varení a hlavne pečení, čo bolo 
vždy mojou záľubou. No najviac mi učarovali knihy od Danielle 
Steelovej. Americké romány pomáhali hľadať lásku. Keď som tú 
svoju veľkú lásku našla, knihy som odložila. Boli iné starosti, prá-
ca okolo Katky, domácnosť, záhrada, zvieratá na dvore,... Na kni-
hu nebol čas. No každý týždeň na stole nechýbal časopis Sloven-
ka. Tú som vždy prečítala od A po Z. Odkedy mám internet, tak 
časopisy nekupujem, veď načo, na internete nájdem všetko. No 
pred piatimi rokmi, keď mi dala známa typ na jednu krásnu knihu 
o anjeloch, tak som už knihu z ruky nepustila. Z mojej knižnice 
putovali ľúbostné romány k ďalším čitateľkám a mne pribúdali 
rôzne motivačné a kresťanské knihy, ktoré mi ukázali smer a po-
mohli otvoriť nové dvere. Posunula som sa ďalej hlavne vďaka 
čítaniu. Som veľmi rada, že práve knihy pomáhajú ľuďom rásť 
a vzdelávať sa. 

Iveta Burianeková

Ďakovný list firme
SPIG s.r.o. Zvolen

Týmto listom sa chcem veľmi pekne poďakovať 
Vašej firme za to, že ste nám uľahčili život ako sa 
len dá. Všetkú namá-
havbú prácu uľahčili 
stroje. Kúpanie v ma-
ličkej kúpelni bolo 
pre moju mamku veľ-
mi ťažké a náročné. 
Viac krát sme skoro aj 
spadli. Keďže som už 
dospelá ťažšia strop-
ný zdvihák nám uľah-
čil aj prenos z vozíčka 
na posteľ a naopak. 

Schody nás už tiež 
veľmi hnevali. Vďaka 
šikmej schodiskovej 
plošine je to púre nás všetko hračka. Touto cestou 
sa chcem poďakovať vašim zamestnancom, ktorí 
boli veľmi milí, všetko za sebou upratali, takže sme 
nemali žiaden neporiadok. Skrátka boli úžasní. 
Veľmi pekne sa chcem poďakovať aj pánovi Miro-
slavovi Gajdošovi, ktorý bol k nám veľmi ústretový 
a milý. Vašu firmu budem odporúčať aj mojim spo-
lužiakom. Preto prajem Vašej firme a Vašim pra-
covníkom, aby ste mali veľa spokojných zákazníkov 
a pomáhali ľuďom, ktorí to potrebujú pre ich ľahšie 
zvládnuteľný život. 

Vaša spokojná zákazníčka
Veronika Karašická s rodičmi.

NECH Vám JE doBRE NA SVETE

NIET NAd LEPšIu PRIATEľku,

Akou JE kNIHA
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¨ OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA

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

Potrebujete pomoc pri opatrovaní
členov Vašej rodiny?

OZ MARGARÉTKA ponúka:
- opatrovateľskú službu priamo v prostredí osoby, ktorá je odkázaná inej fyzickej osoby
- odbornú kvalifikovú pomoc a starostlivosť (základná starostlivosť o klienta, starostlivosť 

o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad, sprievod,...)
- individuálny prístup zohľadňujúci špecifické potreby občana
- ľudský prístup a zaručenú kvalitu poskytovaných služieb

Kontakt v prípade záujmu: Mgr. Lucia	Jokalová,	tel.:	0917 517 703	•	Helena	Koťová,	tel.:	0907 272 703

Prostredníctvom opatrovateľskej služby chceme umožniť občanom s ŤZP, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom, 
zotrvať v ich domácom prostredí a vytvoriť primerané podmienky pre zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti samostatného života.

CENA opatrovateľskej služby počas pracovných dní 1,20 € / 1 hod.
CENA opatrovateľskej služby počas víkendov a sviatkov 2,20 € / 1 hod.

vás všetkých pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Kto sa u nás môže vzdelávať:
•	zdravotne	znevýhodnené	deti	a žiaci	

(s intelektom v norme)
•	zdravé	deti	a žiaci

•	 materská škola
•	 základná škola
•	 Gymnázium - 4-ročné štúdium s maturitnou skúškou
•	 obchodná akadémia - 4-ročné štúdium s maturitnou skúškou
•	 obchodná akadémia - 2-ročné štúdium so záverečnou škúškou
•	 obchodná akadémia - 2-ročné pomaturitné štúdium „sociálno-právna činnosť“
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OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA ¨

R1 – centRum intenzívnej teRapie
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica

poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne na deti s DMO a inými

pohybovými problémami formou theraSuit terapie alebo individuálnej

rehabilitácie pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. 

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

www.centrumr1.sk

POZVÁNKA
Pozývame Vás na podpornú skupinu pre rodiny s deťmi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	Bioptron	•	Devény	terapaia	a snoezelen	•

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

najbližšie sa devény terapia koná v týchto termínoch:
1. - 4.3.2016 19. - 22.3.2016
4. - 7.4.2016 21. - 24.4.2016
17. - 21.5.2016 30.5. - 1.6.2016

 

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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¨ PRE VOľNÝ čAS

oSEmSmERoVkA „Potichu prichodí, s hukotom odchodí. Čo je to?“
Správnu odpoveď nájdete v riešení našej osemsmerovky...

Odpoveď: ....................................................................

BALÓN, DESIATA, DISCIPLÍNA, DOPAD, 

FIRMA, FRÉZA, GAZDA, HRÁDZA,

KLADIVO, KONDÍCIA, MNÍŠKA,

NEBESÁ, ODKLAD, PEKÁR, PEKLO,

PILOT, POMSTA, PROFESORKA, 

REPORTÉR, SPODNIČKA, STRÚČIK, 

SÚČIASTKA, SÚPER, SVEDOK,

ŠÍPKA, VEŠIAK, VIERA, ZNELKA,

ZRNKO, ŽANDÁR

M N Í Š K A K R O S E F O R P

S Ó V N Í L E Á A T A I S E D

A L E D A P O D A Z É R F K K

T A Š D Ú O K N R Z É M E O O

S B I S Ú Č I A S T K A H D N

M V A D Z A G Ž R V O K K E D

O A K Č I N D O P S I L B V Í

P D I S C I P L Í N A E I S C

O L K E P E K Á R D S N R P I

K I Č Ú R T S H R Á D Z A A A
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revo-mat s.r.o.
N. Teslu 28, 92101 Piešťany, e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com, tel.: 032 / 776 2949, 0918 592 406

www.revomat.wordpress.com

ofIcIálny dovozca: lB BohemIa, BIschoff & BIschoff, mdh medIcal equIpment, proma reha, psp Izoterm

Mechanický invalidný vozík REVOLUTION R1/R2
  Kód: L87875

Predstavujeme Vám mechanický invalidný vozík, špeciálne 
nastaviteľný na mieru, od nemeckého výrobcu 
Bischoff & Bischoff, GmbH, ktorý distribuuje na slovenský trh 
firma REVO-MAT, s.r.o.

Mechanický invalidný vozík REVOLuTION je hradený 
v plnej výške všetkými zdravotnými poisťovňami na Slo-
vensku.

Vozík je určený na pohyb v interiéri a exteriéri. Vozík REVOLU-
TION má vzdušné sedadlo a opierku chrbta, ktoré sú uchytené 
na popruhovom sedadle pomocou suchých zipsov. Má nasta-
viteľný zdvojený nosný kríž, ktorý zabezpečuje dobrú stabilitu 
a širokú škálu nastavenia šírok sedu. Má možnosť odnímania 
veľkých kolies pre lepšie uskladnenie. Vo výbave vozíka sú 
i chrániče odevu. Uhol sedadla je nastaviteľný od 0° do 17°. Pri 
verzii vozíka REVOLUTION R1 je stúpačka jednodielna, výklopná 
do jednej strany. Verzia REVOLUTION R2 má dvojdielne stúpač-
ky výklopné a odnímateľné. Rúčky pre doprovod sú výškovo 
prestaviteľné o 15 cm nahor. Celková nosnosť vozíka je 125 kg 
s váhou vozíka 14,5 kg.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE VOZÍKA:

Váha 14,5 kg

Nosnosť 125 kg

Hĺbka sedadla 36 – 46 cm

Šírka sedadla v. R1 32 – 46 cm

Šírka sedadla v. R2 36 – 54 cm

Celková šírka vozíka Šírka sedadla + 17 cm

Výška opierky chrbta 30 cm
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¨ PREDSTAVUjEME

Každý máme rôzne potreby a čelíme rôznym 
bariéram. Monitoring prístupnosti vznikol 
ako reakcia na  situáciu ľudí so špecifickými 
potrebami (telesne znevýhodnení, seniori, 
rodičia s  deťmi...), ktorí musia denne čeliť 
problémom bariérovosti vo svojom živote.

o nás
Občianske združenie go-ok sa od roku 2010 
zaoberá vlastným originálnym a  celosveto-
vým projektom, ktorým je Monitoring prí-
stupnosti (go-ok). Výsledným produktom 
je dynamická mapa, mobilná aplikácia s na-
vigátorom a informačný portál www.go-ok.
eu zameraný na monitoring prístupnosti ob-
jektov, na základe filtrovania individuálnych 
požiadaviek ľudí so špecifickými potrebami. 
Náš tím pozostáva zo špecialistov v  oblas-
ti architektúry, produktových špecialistov 
v oblasti kompenzačných pomôcok a deba-
rierizácie, programátorov a  dobrovoľníkov. 
Dobrovoľníkov získavame a  registrujeme 
cez vlastný portál www.dobrovolnictvo.info. 
Okrem toho spravujeme i  portály www.lol.
go-ok.eu (bezbariérové absurdity), www.
translator.go-ok.eu (systematické preklady 
dobrovoľníkmi pre naše projekty), www.
handicap.sk (portál pre hendikepovaných) 
a www.parking4disabled.eu (monitoring ve-
rejných vyhradených parkovacích  miest pre 
postihnutých).
parking4disabled.eu - Monitoring verej-
ných vyhradených parkovacích miest 

je mobilná aplikácia slúžiaca ako navigátor 
k  vyhradeným parkovacím miestam pre 
zdravotne postihnutých. Je to veľká pomoc 
pre tých, ktorí tieto miesta potrebujú a vyu-
žívajú. Pomocou nej môže verejnosť prispieť 
do databázy parkovísk tým, že jednoducho 
cez mobilnú aplikáciu odfotí takéto parkova-
cie miesto. Po  splnení jednoduchých pravi-
diel ich administrátor schváli a miesta sa ob-
javia v aplikácií na mape ako “špendlíky”, ku 
ktorým sa užívateľ následne naviguje a  za-
parkuje. Dostupná je pre operačné systémy 
android a iOS a je editovateľná – využiteľná 
na celom svete. 

dobrovolnictvo.info
Ak chce niekto pomáhať, tak je dobré, 
ak na  to nie je sám (tak ako my v  go-ok). 
A s nami sám nikto nebude. Sme silný mladý 
tím, no bez dobrovoľníkov by naša organizá-
cia nefungovala. Práve teraz hľadáme nové 
posily. Nejde nám teraz o to, aby si nám da-
roval/a celý svoj voľný čas, ale vždy keď bu-
deš môcť, prispeješ svojím umom, ochotou 
či prítomnosťou, ale hlavne vtipom a  nie-
kedy i  silou tam, kde už naše sily nestačia. 
Máme na to systém – aby sme Ťa zbytočne 
nezaťažovali, ak nie je treba. Uvidíš, bude 
sa Ti to páčiť. Najprv sa registruj na stránke 
a vyplň svoj profil. Neboj sa, nie je to nič ťaž-
ké, ani záväzné. Iba budeme vedieť, s  kým, 
kedy a  v  čom môžeme počas našich aktivít 
počítať. Samozrejme sa môžeš kedykoľvek  

odhlásiť. Na starosti Ťa budem mať ja, Katka. 
Môžeš sa na mňa vždy obrátiť (ozvem sa Ti 
po  registrácii). Ak by sa Ti práca v  tíme go-
-ok páčila (o čom nepochybujem), je možné, 
že sa neskôr vypracuješ do  hlavného tímu, 
vlastne, ako všetci z nás. Záleží len na Tebe.
Momentálne trávime najviac času prácou 
na startupe parking4disabled, čo je celosve-
tová mobilná aplikácia pre zdravotne po-
stihnutých na  vyhľadanie a  navigáciu k  ve-
rejným vyhradeným parkovacím miestam. 
Máme ešte veľa prekvapení, ale o  tých ne-
skôr, alebo najlepšie osobne. Je toho naozaj 
veľa a mnoho toho máme ešte v pláne. Ale 
už Ťa nebudem zdržiavať, neodkladaj tú re-
gistráciu, nech môžeme začať.
Tešíme sa veľmi...
Linky:
www.parking4disabled.eu/www.face-
book.com/parking4disabled
www.dobrovolnictvo.info/www.face-
book.com/dobrovolnictvo

Podpora 2 percent: www.go-ok.eu/2 

Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
Slovenská republika
+421 / 949 / 577 777
mail@go-ok.eu
http://www.go-ok.eu/sk
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Špecializovaný liečebný ústav Marína  Kováčová a Občianske združenie Milan Štefánik
 vás pozývajú na benefičné podujatie pre zdravotne postihnutých

Veľká noc
v Maríne

utorok 22.marec 2016
 1500 Kováčová

Špecializovaný liečebný
ústav Marína

  spoločenská sála
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Občianske združenie Milan Štefánik a OZ Oco, mama a ja
vás pozývajú na 5.ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím

Vstup od 14:00 - ZUMBA S PETROU
Náučné workšopy OZ Oco, mama a ja: 

maľovanie na drevo a na sklo, výroba šperkov, Origami, maľovanie na tvár, 
výroba transparentov, maľovanie tričiek, servítková technika

nedela
3. apríl
2016
o 15:00

Prešov
PKO

cierny
orol

Katarína Knechtová | Peter Bic Project
Folklórny súbor Dúbrava | Inside

,

Moderuje: Jozo Procko

Laboratórna a zdravotnícka technika


