
aj tak sa to dá ...

číslo 03/2017, ročník IV



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

Plošina, schodolez,
stroPný zdvihák?

Využite naše
bezplatné zameranie,

poradenstvo
a získajte najlepšie zariadenie

na mieru pre vás!

Členstvom v Klube SPIG získavate mnohé výhody:
 šekovú knižku (výhody, zľavy, benefity)
 pomoc s doplatkom do 10% z ceny pomôcky
 pomoc s vybavením štátneho príspevku (až do 95% ceny)
 bonusy a benefity pri kúpe pomôcok a zariadení
 bezplatný mesačník Inak obdarení
 bezplatné členstvo v občianskom združení Inak obdarení
 účasť na zlosovaniach a mnoho iných výhod

Pridajte sa k nám!

ľahko  a  bezpečne

zavolajte naše 
bezplatné číslo 0800 105 707
získajte Vaše registračné číslo

využívajte výhody Klubu SPIG

Zdvíhacie zariadenia

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

Schodisková sedačkaStropný zdvihák

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom
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Marec - prvý jarný mesiac je tu. Konečne viac slnečných dní, ktoré 
nám dodajú viac pozitívnej energie. My sme tu pre vás s pútavý-
mi článkami, ktoré pohladia vaše srdcia a dušu. Želáme Vám pri 
čítaní nášho časopisu pohodovú atmosféru a úsmev na tvári. Náš 
časopis a informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZPLATNE pre 
Vás. Časopis si môžete dať poslať poštou, dajte nám vedieť na na-
šej bezplatnej telefonickej linke SPIG s.r.o. 0800 105 707. 

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na  ÚPSVaR, v  lekár-
ňach, 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 pre-
zentovať s touto našou ideou. My vám nechceme len niečo predať, 
my chceme, aby sa vám žilo o niečo lepšie. Aspoň informovaním, 
AKO SA TO DÁ dosiahnuť, aké sú cesty a možnosti k lepšiemu zvlád-
nutiu denného žitia - o to sa snažíme. 

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

Ďakujeme Vám za  Váš záujem a  tešíme sa, ak sme Vám aspoň 
trošku pomohli... 
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Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

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

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

SPIG s.r.o. ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen • spig@spig.sk • www.spig.sk

BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707

 Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

„STAVBA BEZ BARIÉR“
   Zádverie

Minimálane rozmery zádveria Optimálne rozmery zádveria

Zádverie je priestorový 
prvok vkladaný medzi ex-
teriér a interiér. Malo by byť 
navrhnuté tak, aby zdravot-
ne postihnutá osoba mohla 
vstúpiť do budovy, interié-
ru bezkolízne a pokiaľ mož-
no samostatne. Zatvorenie 
a  otvorenie exteriérových 
a  interiérových dverí by 
malo byť komfortné a  ne-
malo by si vyžadovať mani-
puláciu s  vozíkom. Z  tohto 
hľadiska sú najvyhovujú-
cejšie zádveria s posuvný-
mi dverami na  fotobun-
ku. V  takom prípade je už 
potrebné len nadimenzo-
vať hĺbku zádveria tak, aby 
bola min. 1200mm.
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TERAPIE

Shiatsu japonská tlaková masáž je japonská 
manuálna terapia, založená na východnej 
liečebnej tradícii, ktorá ešte nie je na Sloven-
sku až tak známa. Jej história siaha až 2500 
rokov dozadu, kde sa pri masážach využívali 
znalosti čínskej tradičnej medicíny. Z  môj-
ho pohľadu môžem povedať, že je to veľmi 
komplexná metóda, kde nie je len tlaková 
masáž, ale aj pasívne cvičenie, prvky strečin-
gu a naťahovacích pozícií až po mobilizačné 
techniky uvoľňujúce blokácie a  navracajúce 
kĺby späť do pôvodných polôh prirodzenou 
– nenásilnou technikou, teda mimo čínskej 
tradičnej medicíny využíva znalosti západnej 
fyziológie. Na rozdiel od klasickej masáže sa 
nerobí na masérskom lehátku, ale na mäkkej 
– pohodlnej podložke. Zaujímavosťou je pre 
klientov, ktorí nikdy neabsolvovali Shiatsu, že 
sa nemasíruje olejom, ani žiadnym iným prí-
pravkom na masáž a klient je v pohodlnom 
oblečení. Pri zostave sa prechádza celé telo 
doslova od hlavy po päty, v smeroch meridiá-
nov – energetických dráh, ktoré využíva aj 
akupunktúra. Klienti veľmi rýchlo zistia roz-
diel, kedy sa pracuje s celým telom a cítia sa 
omnoho uvoľnenejší, ako pri aplikácii klasic-
kej masáže len na určitú časť tela. 

História Shiatsu 
Shiatsu v  preklade (Shi – tlak, atsu – prsty) 
vystihuje ošetrenie klienta a  aplikáciu tlaku 
na body. Prvé písomné zmienky sú od 6. sto-
ročia, kedy do Japonska prenikla čínska ma-
sážna technika Anma. Táto technika upadala 
a  o  jej znovuobjavenie sa postaral Tenpaku 
Tamai, ktorý vydal knihu Shiatsu Ho. Tenpaku 
Tamai  vyštudoval Anmu a ďalšie terapeutic-
ké metódy, ktoré doplnil o  západnú anató-
miu a  fyziológiu. Všetky svoje znalosti spojil 
a  rozšíril o  duchovný rozmer liečby. V  jeho 
diele bol prvýkrát spomenutý názov pojem 
shiatsu. Jeho nasledovník Tokujiro Namikoshi 
(1905-2000), ktorý v roku 1925 otvoril prvú kli-
niku Shiatsu a v roku 1940 prvú školu Shiatsu. 
V  roku 1957 uznalo Ministerstvo zdravotníc-

tva	v  Japonsku	oficiálne	Shiatsu,	ako	masér-
sku techniku. Bohužiaľ z nej odstránili väčšinu 
východných prvkov. Významnou osobnosťou 
bol a  Shizuto Masunaga (1925-1981), ktorý 
pracoval ako psychológ a do shiatsu priniesol 
aspekty tradičnej východnej liečby. V  roku 
1974 vydal knihu Shiatsu a jeho štýl je známy 
ako Zen shiatsu.

V súčasnosti  poznáme tieto druhy Shiatsu:
Namikoshi shiatsu – v Japonsku uznané ako 
oficiálna	terapia	–	založená	hlavne	na	západ-
nej fyziológii.
Zen shiatsu – založené na princípoch čín-
skej tradičnej medicíny, západnej fyziológie 
a psychológie
Makrobiotické shiatsu – zahŕňa klasické aku-
punktúrne dráhy a princípy makrobiotiky
Ohashiatsu – rôzne druhy shiatsu 
Shiatsu piatich elementov – založené na 
teórií piatich elementov, zahŕňa aj niektoré 
makrobiotické princípy
Watsu – vodné Shiatsu
Tantsu – pridáva prvky Tantry

Rozdiel medzi Shiatsu a Klasickou masážou
Pri Shiatsu sa využíva diagnostika cez bruš-
nú dutinu tkz. Hara, kde sa cez reflexné zóny, 
zisťuje energetický stav orgánov, takzvaná pl-
nosť alebo prázdnosť. Práca s meridiánmi má 
za cieľ dosiahnuť vyrovnanie energie v  tele. 
Naša energia pomenovaná rôznymi názvami 
– Chi, Ki, Prána, putuje v  meridiánoch, vply-
vom zlého životného štýlu, stresu a  rôznych 
negatívnych emócií sa toto prúdenie môže 
zablokovať, prípadne až zastaviť. Toto vedie 
k celkovej disharmónii  meridiánov. Organiz-
mus sa pri dlhodobejšom zablokovaní  môže 
dostať k  rôznym zdravotným problémom, 
ktoré sa začínajú vyčerpaním, zvýšenou ná-
chylnosťou na stres či nechutenstvu k životu 
samotnému. Shiatsu označuje takéto miesta 
ako energetický blok a  snaží sa ich tlakom, 
hnietením uvoľniť, aby energia opäť prúdila 
a  telo sa zharmonizovalo. Stimuláciou ener-
gie rôznymi dotykmi na rôznych miestach 

pozdĺž meridiánov shiatsu aktivuje funkcie 
orgánov a  vytvára medzi nimi rovnováhu. 
Nakoľko sa pri Shiatsu ošetrí celé telo vrátane 
emociálneho a  psychického stavu, môžeme 
ho nazvať aj ošetrením.

Pre koho je Shiatsu vhodné
Shiatsu je vhodné pre všetkých ľudí a prispô-
sobuje sa jednotlivo každej osobe. Prispô-
sobuje sa jednak prevedením, silou tlaku, 
využitím rôznych častí tela. (Pri športovcoch 
a  ľuďoch s  kondíciou sa často využíva tlak 
kolenom, lakťom, chodidlom). Samozrejme 
nebudeme tieto techniky využívať u  star-
ších ľudí, ľudí s osteoporózou, ľudí so zníže-
nou alebo úplnou stratou citlivosti. Tak isto 
sa prispôsobuje aj dĺžkou celého ošetrenia, 
ktoré zvyčajne trvá 60-90 minút.
Je vhodné pre ľudí bez energie, ktorí sa cítia 
vyčerpaní. Ľudí, ktorí nevedia relaxovať a sú 
pod neustálym stresom. Pri problémoch so 
spánkom. Stavy vyhorenia a nechuť k životu 
samotnému.
Samozrejme pri rôznych bolestiach a  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, bolesťami 
hlavy až pravidelnými migrénami, menštru-
ačnými bolesťami, problémami s  trávením. 
Veľmi vhodná je aj pri zlom držaní tela, u ľudí 
ktorí majú sedavé zamestnanie, ale aj pre 
ľudí, ktorí majú zvýšenú telesnú záťaž. Shiat-
su môže byť vykonávané aj ako doplnková 
metóda k iným zdravotným diagnózam napr. 
astma, problém studených končatín, hučanie 
v ušiach, zápchy a mnoho iných. Táto metóda 
môže byť využívaná aj u tetraplegikov (úplné 
ochrnutie všetkých 4 končatín) aj paraplegi-
kov (úplné ochrnutie dolných končatín), kde 
slúži na udržiavanie rozsahov pohybov a cel-
kové prekrvenie svalového systému.
Túto metódu s obľubou využívajú aj tehotné 
ženy po ukončenom 3. mesiaci tehotenstva, 
častokrát navštevujú Shiatsu ošetrenie do 
posledných chvíľ pred pôrodom. Tu by som 
vyberal terapeuta, ktorý pozná body, ktoré 
sú kontraindikované v  tehotenstve. Ošetre-
nie Shiatsu využívajú aj deti a cítia sa pri tom 
skvele, však ľudský dotyk je skvelý liečebný 
prostriedok.
Z mojej praxi musím povedať, že každé ošet-
renie klienta je vždy iné a pri každom sa vy-
užívajú rôzne prvky, aby ošetrenie bolo čo 
najúčinnejšie. Každý terapeut pristupuje in-
dividuálne, preto sa niektoré ošetrenia môžu 
líšiť. Skúsenejší terapeuti si praxou vytvárajú 
svoje postupy, na základe skúseností a  vní-
mania tela, ktoré je pri Shiatsu najdôležitej-
šie. Hľadajte terapeuta, ktorý nepracuje len 
fyzicky, ale srdcom, to je častokrát dôležitej-
šie ako teoretické znalosti.
Viac sa môžete dočítať aj v týchto knihách:
Darja Havelková – Shiatsu – Cesta ke zdraví 
a spokojenosti
Libor Rožnovják a kolektív – Shiatsu Do Rojin 
– Lijang
Franco Bottalo a Jitka Drbalová – Shiatsu a zá-
klady tradiční čínské medicíny

Autor článku: Richard Knoška
Masáže a Regenerácia, tel. č. 0915 853 813

richard.knoska@gmail.com
www.masaze.6f.sk

SHIATSu jAPoNSká TLAkoVá mASáž  
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SKUTOčNÝ PRíbEH

V  jednej sekunde sa jej zmenil život. Pred 
šiestimi rokmi zrazu zostala nevládna. Vďaka 
kamarátke, ktorá bola práve vtedy u nej, žije. 

Alenka, čo sa stalo?
Chcela som pohostiť kamarátku, vstala som 
z kresla, otvorila som okno a zrazu som pocí-
tila prudkú bolesť, tŕpli mi nohy a o chvíľu aj 
ruky. Sadla som si do kresla a o minútu som 
necítila svoje telo. To zostalo úplne bez reak-
cií, iba hlava reagovala. Povedala som pria-
teľke, že sa nemôžem pohnúť, nech zavolá 
záchranku. 

Najskôr si myslela, že srandujem, ale keď sa 
presvedčila, že som skutočne paralyzovaná, 
zľakla sa. Záchranári ma rýchlo odviezli do ne-
mocnice. V ten deň som absolvovala veľa vy-
šetrení. Večer som prestala dýchať, previezli 
ma	 na	 ARO,	 zaviedli	 tracheostomiu.	 Upadla	
som na tri dni do kómy. Po prebratí som bola 
vyše mesiaca na umelej ventilácii. Za celý me-
siac na ARE mi brali 5x likvor z miechy a diag-
nóza stále neznáma. Nakoniec znela vírusový 
zápal do miechy z vírusu chrípky. 

Mladá žena, keď by si už mohla užívať ži-
vot, založiť si rodinu, zrazu zostane plne 
odkázaná na pomoc iných. Ako si sa cítila, 
keď si sa nemohla pohnúť, rozprávať? 
Neverila som, že je to skutočnosť, myslela 
som, že je to sen a verila som, že sa pohnem. 
Najviac ma trápilo, že som nemohla rozprá-
vať. Nik mi nerozumel, keď som sa chcela pý-
tať, čo sa so mnou deje. Ale bola som pokojná.

Určite si sa nevzdávala, cvičila si, a verila, 
že budeš chodiť. 
Áno, po troch mesiacoch ma preložili na 
LDCH, kde som už začala viac rehabilitovať 
a po centimetroch dvíhať v bolestiach ruky. 
Prekladala som arašidové chrumky z  mies-
ta na miesto a  každý môj malinký pokrok 
bola nesmierna radosť. Stále som verila, že 
vstanem, že to nič nie je. Dni plynuli, ročne 

obdobia sa menili a prišiel deň, keď ma dali 
prvýkrát sadnúť. Necítila som nič pod sebou, 
akoby som bola vzduch, vydržala som sedieť 
max. 5 min., potom mi prišlo zle. Ale nevzdá-
vala som sa. V jedno ráno som poprosila ses-
tričky, aby ma dali do invalidného vozíka. To 
bol úžasný pocit, keď som sa aspoň chvíľu 
povozila po chodbe. Tretí deň som vydržala 
sedieť už niekoľko hodín. 

Rozprávala si mi, že viackrát si bola na 
pokraji života a smrti. Lekári Ti nedávali 
žiadnu nádej na prežitie hlavne po vytvo-
rení dekubitov. Infekcia v  tele, anémia, 
zlomené bedrové kĺby. To je veľa na po-
čúvanie, nie to na prežitie. Čo alebo kto ti 
dával silu zvládať to? 
Sama v  sebe som musela využiť silu, ktorú 
som dostala nato, aby som to zvládla. Verila 
som v  seba. Neverila som rečiam, prognó-
zam doktorov. Nikdy som však nestrácala 
vieru a  nádej v  moje úplné uzdravenie sa. 
Prijala som všetko, pochopila s láskou a ne-
konečnou vierou. Verím v zázrak uzdravenia.

Akú liečbu si vyskúšala? Pomohla ti? 
Vyskúšala som liečbu plazmogenerátorom. 
Táto liečba spočíva najskôr v  diagnostiko-
vaní orgánov v  tele. Plazmogenerátor ničí 
patogény (baktérie, vírusy, plesne, parazity). 
Trikrát do týždňa som chodila na terapie. Je 
bezbolestná. Pomohla mi po tri a pol mesiaci 
tak, že som zrazu zo dňa na deň začala cítiť 
svoje telo, že je moje. Ďalej som sa liečila 
rôznymi výživovými doplnkami. Veľmi mi 
pomáhajú masáže a meditácie.

Je nádej na vyliečenie alebo aspoň na 
zlepšenie zdravotného stavu? 
Nedávno mi prišla ponuka z  cliniky Euf, 
ktorá sa zaoberá zahraničnou biologickou 
liečbou. Táto liečba pomáha pri rôznych 
chorobách vrátané neuralgii. Po zhodnotení 
lekárov mojich diagnóz záver znel, že by mi 

táto biologická liečba mohla priniesť veľký 
pokrok v pohybe tela. V mojom prípade ide 
vlastne o to, aby sa moje DNA bunky prebu-
dili a vytvorili sa nanovo. 

Veľmi by som chcela podstúpiť túto zázrač-
nú liečbu, no nie je hradená zdravotnou po-
isťovňou, preto som oslovila sponzorov, na-
dácie ale aj dobrých ľudí, ktorí budú ochotní 
mi pomôcť.

Každé jedno euro je veľká pomoc. Verím 
v nekonečno, že spolu to dokážeme a ja jed-
ného dna skutočne budem stáť na vlastných 
nohách, sebestačná a nápomocná i druhým.

Kto dáva s láskou, stokrát dostáva...

č.ú. na biologickú liečbu: 
SK3609000000000424418005

Ďakujem z hĺbky mojej duše a srdca.

Na záver ešte jedna osobná otázka. Kedy 
a  ako si sa zoznámila s  mužom svojich 
snov?  
Brat mi priniesol notebook, aby som si cvičila 
prsty písaním. Ja som si začala písať s  ľuďmi, 
čas mi rýchlejšie prešiel a bolo mi aj veselšie. 
Vďaka internetu som sa zoznámila s Jankom. 
Keďže nám písanie a  telefonické rozhovory 
nestačili, stretli sme sa osobne. Bol veľmi po-
zorný, vo všetkom mi pomáhal. Keď sa ma 
opýtal či môže prísť znovu, veľmi som tomu 
neverila, i  keď som cítila, že sa mu páčim, 
a  že príde. Nechcela som si namýšľať nejaký 
vzťah v mojom stave. Prišiel, zobral ma von do 
mesta, bolo nám obom príjemne. Vôbec som 
z neho necítila,že by mu môj handicap vadil. 
Obľúbil si ma takú, aká som. Po nejakom čase 
sme začali spolu žiť. Staral sa o mňa, vôbec mu 
nevadilo, že ma musí umývať, polohovať, ob-
sluhovať. Aj jeho mama je nám veľkou oporou, 
za čo sa jej chcem z celého srdca poďakovať. 

Alena Ajka Barudiak
Spracovala Iveta Burianeková

VERím V ZáZRAk uZdRAVENIA
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SKUTOčNÝ PRíbEH

Volám sa Ľubica. Mám 24 rokov a chcem Vás 
preniesť do života, ktorý som prežila s  det-
skou mozgovou obrnou.

Bohužiaľ, je nás viac a mnohí sa možno bojí-
me o tom hovoriť. Narodila som sa do neúpl-
nej rodiny, matke samoživiteľke. Zhrozenie, 
ktoré nastalo po mojom narodení a  ozná-
mení mojej matke, že mám tento dar bolo 
zdrvujúce. V hlave mojej mamy sa premietali 
otázky typu: Čo teraz? Ako jej pomôcť? A ako 
ju postaviť na nohy?

Začalo sa to cvičením Vojtovej metódy 
6-krát denne, dlhých 7 rokov každý deň. 
Mama bola však vytrvalá a  nevzdávala to, 
za čo jej ďakujem. Za tých sedem rokov som 
bola na liečeniach, aj v kúpeľoch v ŠLÚ Marí-
na a  Čilistov Šamorín, kde som bola častej-
šie ako doma. A stálo mi to za to, i keď som 
možno neprežila svoje detstvo tak, ako moji 
rovesníci. 

V  siedmych rokoch som nastúpila na zák-

ladnú školu a tak ako každé dieťa, som mala 
svoje sny. Strašne ma bavilo herectvo a  ta-
nec. Toto sa mi aj podarilo, štyri roky som na-
vštevovala umelecké krúžky. Napriek svojim 
chorým nohám som tancovala spoločenské 
tance, ako sú polka, valčík, mazurka. Hrávala 
som divadlá v škole, kde sme mali aj pódium. 
Keďže moja triedna pani učiteľka viedla ta-
kýto krúžok, mala som vhodnú pôdu pre 
môj veľký sen. Robievali sme divadlá, na 
ktoré sa chodili pozerať aj naši rodičia. Bol to 
skvelý a  pre mňa veľmi motivujúci zážitok. 
Zvrat nastal v mojich 10 rokoch, kedy moja 
mama veľmi ochorela a nemocnicu poznala 
viac ako domov. V mojej hlave a duši sa pre-
mlelo toľko myšlienok. Pýtala som sa sama 
seba, ako dopadne operácia? Čo bude so 
mnou keď...

Raz v jeden bežný deň ráno som išla do ško-
ly. Mala som svoje povinnosti. No, čo sa dialo 
potom, by som nepriala ani najhoršiemu ne-
priateľovi. Najhoršie prišlo potom! Sesterni-

ca mi volala, aby som utekala k nej domov. 
Zmocnil sa ma obrovský strach. Pýtam sa 
sesternice: „Čo sa stalo? Kde je mama?“ Po-
zerala na mňa so slzami v  očiach. „Ideme 
do nemocnice, tvoju mamu idú operovať.“ 
Vedela som, že je zle. Prišla som do nemoc-
ničnej izby, kde som videla mamu na posteli 
chorú a bezmocnú, slová, ktoré mi hovorila 
som nechápala. Pripravovala ma, že sa mož-
no vidíme naposledy. V  hlave som prosila 
Boha, aby mi ju nebral. Bola som malá, len 
10-ročná a nechcela som o ňu prísť, tak ako 
moja mama o  tú svoju mamu. Plakala som. 
Bolo to hrozné, bezmocne sa pozerať. Toto 
moju mamu, ako by prebudilo zo zlého sna, 
zabojovala, napokon všetko dobre dopadlo. 
Mama žije, zas som bola veselé dieťa, ktoré 
mohlo spokojne behať s ostatnými deťmi po 
uliciach.

Napriek všetkým týmto veciam, ktoré sa 
v mojom živote udiali, sa s Božou pomocou 
dá všetko zvládnuť. Týmto chcem motivovať 
každého človeka s viacnásobným postihnu-
tím, aby sa nevzdával, nech si ide za svojím 
snom. Nič nie je nemožné .

Ľubica Kováčová

Dominika Sliacka je verná priateľka denné-
ho stacionára Margarétka. Pochádza z  Vy-
hieň, býva v  rodinnom dome, kde sa spolu 
so svojou rodinou starajú o farmu. Venujú sa 
chovu, ale aj výrobe kvalitných a výborných 
domácich pochúťok ako je tvaroh, oštiepok, 
syry či klobásky a podobne.

Dominika je dobrovoľníčka, ktorá neodmys-
liteľne patrí do kolektívu Margarétky. Vždy 
sa veľmi potešíme, keď zavíta do Margarét-
ky. Dominika veľmi rada pomáha v kuchyni, 
a musíme uznať, že varí tú najlepšiu kávičku.  
Okrem pomocných prác sa rada venuje aj 
ručným prácam. Najradšej má háčkovanie 
farebných podsedákov z  vlny vypchatých 
molitanom, ktoré vyrába pre klientov, za-
mestnancov stacionára, ale aj pre svojich 
priateľov a  známych. Takto ručne vyrobe-
ným teplým, mäkkým podsedákom sa v zim-
nom období poteší asi každý. Margarétka je 

aj vďaka Dominikiným šikovným ručičkám 
krásne farebná a útulná. Dominika sa neve-
nuje len ručným a  pomocným prácam, ale 
tiež si rada napíše diktát zo slovenčiny, alebo 
vypočíta príklady z  matematiky, čím skvele 
motivuje ostatných klientov k  vykonávaniu 
vzdelávacích činností. V  dennom stacionári 
Margarétka mávame v  decembri Vianočný 
program v  rámci oslavy dňa svätého Miku-
láša. Dominika ani tento rok neváhala a veľ-
mi ochotne nám pomáhala s  programom. 
Usilovne	nacvičovala	s  ľudovým	folklórnym	
súborom ľudové piesne, ktoré mali veľký 
úspech. Dominika je totiž výborná speváčka, 
a je vidieť, že hudba ju veľmi baví. 

Dúfame, že Dominika bude aj naďalej na-
vštevovať denný stacionár Margarétka, veľ-
mi si ceníme jej pomoc.

Napísala: Veronika Hrnčiarová

Všetko zlé raz pominie...

Verná priateľka denného stacionára

„Maj hlavu vztýčenú a vypni hruď.
Dokážeš to. Tu a tam sa zotmie, ale znova príde ráno.

Nezahadzuj nádej.“ (J. Jackson)
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ABSTRAkT
Príspevok sa zaoberá aplikáciou Lentalk, 
ktorá je primárne určená pre deti s porucha-
mi autistického spektra. Aplikácia LenTalk 
kombinuje dve dôležité funkcie – komuni-
káciu prostredníctvom obrázkov a  denný/
týždenný harmonogram. Príspevok opisuje 
možnosti využitia aplikácie pri každodennej 
práci s deťmi s PAS a jej funkcie.

kľÚčoVÉ SLoVá
tablet, aplikácia LenTalk, komunikácia detí 
s PAS prostredníctvom aplikácie, denný/týž-
denný harmonogram 

ÚVodom
Nadácia Pontis 9.2.2017 predstavila novú 
slovenskú aplikáciu LenTalk, ktorá význam-
ne pomôže deťom s poruchami autistického 
spektra (ďalej len s PAS) pri komunikácii. Je šitá 
na mieru cieľovej skupine nie len vďaka komu-
nikácii cez obrázky, ale i možnosti nastavenia 
a používania obrázkovo – slovného denného 
harmonogramu, ktorý je pre deti s  PAS veľ-
mi dôležitý. Prostredníctvom aplikácie dieťa 
s PAS môže komunikovať a lepšie porozumie. 
Aplikáciu vyvíjali odborníci z  Lenova. Na jej 
vývoji sa podieľali odborníci, ktorí s  deťmi 
s PAS denne pracujú a aj samotní rodičia. 

Vďaka podpore z nadačného fondu Lenovo 
v Nadácii Pontis je dostupná úplne zadarmo. 
Je určená pre tablety s  operačným systé-
mom Android.

Poruchy autistického spektra sa prejavujú 
deficitom	 v  troch	 oblastiach,	 a  to	 v  oblasti	
sociálnych interakcií a v sociálnom správaní, 

v  komunikácii a  v  predstavivosti, záujmoch 
a  v  hre. Pre oblasť komunikácie sú charak-
teristické problémy s  tvorením reči, vyjad-
rovanie a s porozumením. Deti s PAS lepšie 
rozumejú tomu čo vidia ako tomu čo počujú 
a práve preto sa na komunikáciu alebo pod-
poru komunikácie a  porozumenia používa 
vizualizácia slov, čiže obrázky, obrázkovo 
slovné komunikačné karty. Vizualizácia roz-
víja komunikačné zručnosti a porozumenie. 
Vizualizácia času približuje dieťaťu s  PAS 
sled činností. Pomocou vizualizácie denné-
ho harmonogramu má dieťa prehľad aké 
činnosti ho v ten deň čakajú a ako po sebe 
nasledujú. Vizualizácia denného harmono-
gramu ho vedie k aktivite aj samostatnosti. 
A práve toto nová aplikácia ponúka. 

ZákLAdNÉ fuNkCIE APLIkáCIE
Komunikácia pomocou obrázkov
Používateľ si môže vybrať z prednastavenej 
databázy 450 obrázkov alebo z vlastných fo-
tografií,	ktoré	je	možné	jednoducho	pridať.	

HoVoRENÉ SLoVo
Používateľ si môže vybrať, či dieťaťu k obráz-
ku pustí aj nahratý zvuk. Vďaka nemu si dieťa 
jednoduchšie priradí obrázok k  významu. 
Do aplikácie je možné pridať aj vlastný zvuk 
(napríklad nahovorený hlasom rodiča).

dENNý HARmoNogRAm
Prevedie dieťa jeho dennými aktivitami. Po-
máha dopredu poznať aktivity, ktoré ho po-
čas dňa čakajú a lepšie sa orientovať v čase. 
Program je možné nastaviť až na dva týždne 
dopredu. 

VySoká mIERA PERSoNALIZáCIE
Používateľ si môže prispôsobiť veľkosť a far-
bu komunikačných kachličiek, ako aj použité 
obrázky a zvuky.

APLIkáCIA PomáHA
•	 Porozumieť okoliu (vizuálne spracovanie 

informácií)
•	 Vyjadriť vlastné potreby
•	 Eliminovať problémové správanie, ktoré 

vzniká z frustrácie z nemožnosti vyjadriť sa 
•	 Zlepšovať verbálne zručností
•	 Vytvárať denné harmonogramy – lepšia 

orientácia v čase, pocit istoty
•	 Rozvíjať jemnú motoriku

Ako špeciálny pedagóg pracujúci s  deťmi 
s PAS, som mala možnosť spolupracovať pri 
vývoji aplikácie, tvorbe databázy obrázkov 
a  pri testovaní. Aplikáciu používam u  šesť-
ročného chlapca M. s  PAS na komunikáciu, 
ako denný harmonogram a na tvorbu proce-
suálnych schém. Procesuálne schémy použí-
vam najmä pri pracovných a výtvarných čin-
nostiach a  pri sebaobslužných činnostiach. 
Výhodu aplikácie vidím aj v  možnosti foto-
grafovať priamo do tabletu a v nahratí fotky 
priamo do komunikačnej kachličky. Reálne 
fotky používam práve pri tvorbe procesuál-
nych schém a nahrádzam nimi aj niektoré už 
existujúce obrázky, ktoré ponúka databáza 
obrázkov. 

V  komunikačnej časti aplikácie M. používa 
krátke frázy, kde má nastavené základné 
a  najčastejšie	 používané	 žiadosti.	 Učíme	 sa	
však vyjadriť požiadavku viacslovnou vetou. 
M. sa rýchlo naučil orientovať sa v  komu-

LenTalk aplikácia, ktorá pomôže deťom 
s poruchami autistického spektra v komunikácii
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nikačnej časti a  tak mi pomocou obrázkov, 
ktoré sú zaradené do jednotlivých kategó-
rii vyskladá z  obrázkov vetu. Mohli by sme 
aplikáciu prirovnať k digitálnej verzii VOKSu. 
Pre lepšie porozumenie významu hovorené-
ho slova aj ja M. ukazujem obrázky. Tým, že 
som u M. od začiatku intervencie používala 
komunikačné kartičky, nemal problém s po-
užívaním aplikácie. M. má bohatú pasívnu 
slovnú zásobu. Obrázky, ktorých význam 
nepozná zaradím do edukácie. 

V časti denný harmonogram má M. nastave-
né všetky aktivity pre konkrétny deň, ktoré 
ho v  ten daný deň čakajú a  v  akom poradí 
budú nasledovať. Týždenný harmonogram 
sa dá nastaviť až na dva týždne dopredu, tak 
si M. môže pozrieť aj to, čo ho čaká počas ce-
lého týždňa.

Týždenný harmonogram sa na obrazovke 
zobrazí ako týždenný plán aktivít, v  kto-
rom každý stĺpec zodpovedá jednému dňu. 
V  dennom harmonograme M. prechádza 
jednotlivými aktivitami chronologicky, zo-
brazuje sa vždy len jeden konkrétny obrázok 

aktivity, M. si obrázok pozrie a po vykonaní 
aktivity ho prstom posunie – odhodí dopra-
va alebo doľava. Takto postupne prejde všet-
kými aktivitami denného harmonogramu. 
Jednotlivé obrázky s aktivitami sa dajú ešte 
individuálne nastaviť napríklad pridaním 
pochvaly za vykonanie aktivity, zapnúť časo-
vač, vyžiadanie potvrdenia a nastavenia po-
nuky možnosti výberu z komunikačnej časti. 
Nastavenie výberu z  komunikačnej časti 
používam u  M. napríklad pri aktivite WC, 
kde nastavujem možnosť voľby chcem ísť na 
WC, nechcem ísť na WC. Alebo pri HRE, kde si 
môže M. vyberať z ponuky viacerých obráz-
kov hračiek. Ďalšiu funkciu, ktorú v dennom 
režime používame, je že M. vnáram do jed-
notlivej aktivity niekoľko podaktivít, čiže ju 
zozkrokrokujem. Napríklad aktivita DESIATA 
pozostáva z ďalších dvoch aktivít. 

M. predtým používal obrázkovo – slovný 
denný režim, obrázkovo – slovné kartičky 
mal o  prilepený na stene suchým zipsom 
a postupoval z hora na dol. Prejsť na digitál-
nu podobu denného režimu nebol pre M. 

žiaden problém, rýchlo si osvojil systém prá-
ce s harmonogramom na tablete. Harmono-
gram v tablete umožní mať ho stále pri sebe, 
používať	ho	kedykoľvek	a kdekoľvek.	Uľahčí	
integráciu dieťaťa s  PAS do bežných škôl 
a zariadení. A odbúra výrobu veľkého množ-
stva kartičiek či schém. 

Aplikácia umožňuje pracovať v  dvoch reži-
moch. V režime správca (rodič, učiteľ) nasta-
vuje obrázky a vykonávam úpravy v harmo-
nograme priamo v tablete. Režim dieťa slúži 
dieťaťu priamo na prácu s aplikáciou. 

Na záver by som napísala, že nová apliká-
cia LenTalk umožní deťom s  PAS efektívne 
komunikovať s  okolím a  vyjadriť tak svoje 
potreby a  želania. Práca s  tabletom je pre 
deti motivujúca, atraktívna a umožňuje zažiť 
úspech pri komunikácii. Naučia sa vyjadriť čo 
potrebujú ony a porozumieť tomu, čo hovo-
ríme my.

PaedDr. Michaela Rumanková
MŠ Iľjušinova 1, Bratislava, špeciálna trieda 

pre deti s PAS

Žijeme v  takom čudnom období. Ľudia 
radi sledujú negatívne správy, informácie 
o  podvodoch, katastrofách a  teroristických 
akciách. Niektoré médiá sa im prispôsobujú 
a  niektorí politici tiež. Dnes sme vťahovaní 
do káuz, s  ktorými nevieme nič urobiť, len 
v nás generujú frustráciu a stres. 

Udalosti	 sprevádzané	 prejavmi	 slušnosti	
a pravých ľudských citov ako vďačnosť, lás-
kavosť, ktoré robia naše dni lepšími, krajšími 
a pohodovými, sa zväčša stávajú neatraktív-
nymi, „nezáživnými“, málo vzrušujúcimi pre 
zaujatie pozornosti „bežného“ či väčšino-
vého príjemcu správ v  súčasnej zrýchlenej 
dobe. Jedinou obranou normálnych ľudí je 
to, že nesledujeme tieto správy a  ignoruje-
me médiá a politikov, ktorí sa v tom vyžívajú. 
Nádej môžu ponúknuť len silné osobnosti 
a lídri, tí sa objavujú v ťažkých časoch . Poli-
tici by si získali autoritu, keby vedeli ponúkať 
nádej do budúcnosti a tiež pozitívne hodno-
ty, čo by redukovalo nenávisť .Nádej je kom-
binácia viery, presvedčenia a  cieľov (snov) 
a dobrej komunikácie. Ešte by som rád zdô-
raznil, že nádej by mala byť príťažlivá a  re-
álna. Veľmi pravdepodobne nastáva doba, 
kedy aj ten občan, podobne ako pokročilý 
a už edukovaný pacient, dokáže čítať medzi 
riadkami a vybudoval si ten šiesty zmysel pre 
realitu, ktorým vníma falošné tóny dnešných 
politikov a celkové opotrebovanie. Je dôleži-
té si uvedomiť, že nádej môže vyrásť, splodiť 
presvedčenie - racionálne argumentované 
hodnoty. Potom už len záleží na tom, aby 

človek mal silnú odolnosť, aby mu niekto 
presvedčenie alebo vieru neukradli, nezniči-
li, nedehonestovali. O tom je život. Je mož-
né, že netreba ani nové hodnoty, spoločnosť 
si ich vytvorila dosť, ale ich dodržiavanie, 
nejaký náčrt lepšej spoločnosti a života jed-
notlivcov,	 to	 chýba.	 Uvedomujem	 si,	 že	 sa	
to nedá sa vyjadriť niekoľkými vetami. Je to 
veľmi odborná záležitosť: vízia + stratégia + 
taktika. To je základná cesta. Musí sa naplniť 
ideálmi a predvídaním budúcich ideálov; to 
všetko kombinovať so zdrojmi a  protiven-
stvami. Nechcem, aby môj príspevok vyznel 
lacno a plocho. Z toho dôvodu uvádzam veľ-
mi zaujímavú úvahu môjho priateľa lekára, 
ktorý	sa	veľmi	kvalifikovane	venuje	rádioló-
gii. Na tému nádej mi momentálne napadne 
obdobie, keď som pred dvadsiatimi rokmi 
začínal v  Národnom onkologickom ústave 
na rtg oddelení a dennodenne som sa stre-
tával samozrejme prevažne s onkologickými 
pacientmi. Pre začínajúceho rádiológa skú-
senosť na nezaplatenie, teda takmer vždy 
išlo o  život a  jeho protipól. A  v  tomto boji 
sú zdravotníci len ohnivko v  reťazi spolu 
s  najbližšími, psychológmi resp. prípadne 
kňazmi,	ktorí	pacientom	MUSIA	dávať	nádej.	
Nádej na zlepšenie stavu, nádej na vylieče-
nie a predĺženie kvality života. Po počiatoč-
nom šoku z diagnózy a dobre psychológmi 
zmapovaných fázach psychickej lability pri-
chádza fáza racionality, kedy je človek prí-
stupný ku argumentom lekára a  je ochotný 
spolupracovať. Vliata nádej mu pomáha 
prekonávať počiatočné komplikácie a strasti 

napr. pri rôznych vyšetreniach, zväčša neprí-
jemných a bolestivých a organizmus má ešte 
dostatok síl a  rezerv. Najväčšie umenie je 
však dávať nádej pacientovi, ktorý si už niečo 
preskákal v  rámci svojej choroby, zmenil sa 
mu výzor a kontrolné výsledky nie sú najpo-
vzbudivejšie. Vtedy musí zdravotník pôsobiť 
čo najprirodzenejšie, reálne argumentovať 
a  nepretvárať sa. Nesmie dávať falošné ná-
deje, lebo pacient si už vybudoval „šiesty 
zmysel pre realitu“ a  vie aj medzi riadkami 
čítať zamlčané fakty. Toľko názor. 

Čo dodať na záver? Všade, kde žijú ľudia sa 
nájdu takí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc-
nú ruku. Ich životnú dráhu narušila choroba, 
zdravotné postihnutie, úraz, prípadne zme-
na v  spôsobe žitia, vnútorná samota a  od-
chod na okraj spoločnosti, akési sociálne 
a  psychologické vyhnanstvo. Nevyhnutnou 
podmienkou pre návrat z tohto vyhnanstva 
je kus ľudskosti a porozumenia , pretože hľa-
danie cesty späť do majoritnej spoločnosti 
je cesta bolestivá a tŕnistá. Som rád, že v na-
šom Inštitúte stojíme na strane tých, ktorí 
pomáhajú. Snažíme sa o  znovuodkrývanie 
ľudských hodnôt a  osobnostných predpo-
kladov, ktoré sú veľmi dôležité nie len pre 
našich klientov, ale aj pre celú spoločnosť. 

S pozdravom
PhDr. Dušan Piršel

Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov so zdravotným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

musíme žiť v mene nádejí, pretože nádej je veľmi silná emócia
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Dňa 10. 2. 2017 sa v Bratislave - v Austria Trend 
Hotel - konal workshop, ktorý bol venovaný 
právam dieťaťa na prítomnosť rodiča počas 
hospitalizácie, ktorý organizovala pani Jana 
Žitňanská, poslankyňa európskeho parla-
mentu. Je známe, že pani Žitňanská sa venu-
je podnetom s  týmto zameraním a  vybrala 
skutočne hostí, ktorí k  danej téme prispeli 
prostredníctvom prezentácií pozitívnymi 
príkladmi z osobnej praxe v zdravotníctve.

Workshop moderovala pani Jana Žitňanská 
a v krátkosti zhrnula prax v ostatných člen-
ských štátoch EÚ.

Prvými hosťami boli manželia Mgr. Markéta 
a  Jiří Králvcové z  ČR. Ich prezentácia a  prí-
klad zo života prítomným ukázal, že niekedy 
sa	od	štúdia	estetiky	a dejín	umenia	na	FFUK	
v Prahe, môže človek prepracovať počas de-
väť mesačného zbierania materiálov k diplo-
movej práci na tému „Možnosti uplatnenia 
estetickej výchovy u  dieťaťa vo vyhranenej 
životnej situácii“, k celoživotnému poslaniu, 
ktorým je služba tým najslabším a to deťom. 
Pri získavaní podkladov do diplomovej prá-
ce, zistili, že deťom napriek kompenzáciám 
v  podobe klaunov, návštevám športovcov 
a  iných známych osobností, čosi predsa len 
chýbalo a  boli to práve rodičia, alebo blíz-
ki. Vidiac rodičov, ktorí ako návšteva pred 
dverami oddelení, čakali na príslušnú hodi-
nu, aby mohli ísť na malý okamih za svojimi 
deťmi, ich priviedol k  myšlienke, aby začali 
študovať Chartu práv pacienta a  postupne 
pomohli rodičom, aby mohli byť pri svojich 
deťoch počas hospitalizácie. V  roku 1991 
spoločne založili Nadáciu Klíček .

Ďalšou	prezentujúcou	bola	Doc.	MUDr.	Dari-
na Chovancová, CSc., Prednostka Novorode-
neckej	kliniky	M.	Rusnáka	SZU	a UNB,	vedú-
ca neonatologickej časti Perinatologického 
centra,	v Nemocnici	sv.	Cyrila	a Metoda,	UNB.	
Krásne predstavila činnosť a  vývoj odde-
lenia, ktoré vedie, a  aj podmienky, ktoré sa 
snažia vytvárať pre matky pri deťoch s ohľa-
dom na riziká, ktoré prinášajú extrémne 
nezrelé bábätká a  starostlivosť o  ne. Je po-
zitívne, že neonatológia a prístupy k dieťaťu 
a matke idú dopredu.

Tretím	 v  poradí	 bol	 MUDr.	 Juraj	 Oravec	
z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou 
v  Banskej Bystrici, ambulancia pediatrickej 
kardiológie, ktorý veľmi pekne a  ľudsky vy-
svetlil postoj k prítomnosti rodiča pri dieťati 
v nemocnici. Osobný pohľad ako rodič a ako 
lekár. V  oboch prípadoch veľmi konštruk-
tívne a  jasne vykreslil konkrétne situácie 
a vyzdvihol aj rodiča, ktorý sa dvadsať štyri 
hodín denne stará o  svoje ťažko zdravotne 

postihnuté dieťa a  je tak už často krát sám 
zdravotníkom, sociálnym pracovníkom, špe-
ciálnym pedagógom a iným odborným pra-
covníkom. 

Z detskej onkológie v DFNsP Kramáre, z Bra-
tislavy prezentovala činnosť a  spoluprácu 
s rodičmi pri deťoch s onkologickými ocho-
reniami pani Mgr. Milica Malá .

Po prezentáciách sa rozbehla diskusia na 
témy Centier včasnej intervencie, pobytov 
rodičov s  deťmi v  nemocničných zariade-
niach a na kvalitu im poskytovaných služieb, 
respektíve možností stravovania, spania pri 
dieťati, komunikácie s  lekármi, naťahovanie 
naoko zbytočne dlhých pobytov detí v  ne-
mocnici. 

Po krátkej prestávke odzneli príspevky ro-
dičov z  Platformy rodičov detí so ZZ, o.z., 
konkrétne Mgr. Jana Lowinski, Ing. Ľudmily 
Belinovej, Ing. Alexandri Mikulcovej. Jana 
Lowinski prezentovala svoj osobný príbeh, 
v ktorom opísala prežité udalosti, s nádher-
ným posolstvom , ktoré bolo v tom, že aj ro-
dič ohrozeného dieťatka sa dlhodobým po-
bytom v zdravotníckom zariadení, môže stať 
partnerom zdravotníkov a tým aj poslom is-
tej zmeny v postojoch. Kolegyne predstavili 
konkrétne prípady, kde však neboli zvládnu-
té rôzne situácie zo strany nemocničného 
personálu. Jeden, keď dieťatko malo veľmi 
vážnu diagnózu a  zo svojho krátkeho živo-
ta, bolo väčšiu časť v  nemocnici s  mamin-
kou a otcovi nedovolili ísť za synom. Z celé-
ho času, čo dieťa žilo, ho otec videl asi tak 
štvrtinu. Na záver odznela prosba smerom 
k  lekárom, aby veľmi opatrne pristupovali 
k rodičom, pri interpretácii, respektíve odo-
vzdávaní ťažkých správ. 

Z detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou 
v  Banskej Bystrici prezentovala možnosti 
a  vízie kvality poskytovania služieb deťom 
a  rodičom, Mgr. Ľuba Pohorelá, námestníč-
ka riaditeľa pre ošetrovateľstvo. Poznajúc 
napredovanie a  kvalitu poskytovanej zdra-
votnej starostlivosti v menovanej nemocnici 
je možné len potvrdiť, že jej slová sú prav-
dou a môžeme sa tešiť, že v Banskej Bystrici 
máme takúto nemocnicu.

Za detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou 
v Bratislave vystúpila pani Mgr. Eva Rabense-
iferová, sociálny referent a predstavila mož-
nosti, ktoré poskytujú oni. V  rámci diskusie 
zazneli aj výhrady zo strany maminy chlapca 
s  ŤZP k  skladacím lehátkam, ktoré sú mož-
né rozložiť v priestore len v  istom časovom 
rámci, čím obmedzujú rodiča . Na čo z jej úst 
zaznelo vysvetlenie, ktoré bolo jasné a zro-
zumiteľné. Naše nemocnice pred desiatkami 

rokov neboli stavané tak, aby sa zohľadnil 
priestor aj pre sprevádzajúcu osobu a  tak, 
keď je priestor malý, nemôžu zatiaľ konať 
inak, ako konajú. 

Za Fakultnú nemocnicu s  poliklinikou Pre-
šov,	 vystúpil	 pán	 MUDr.	 Ján	 Kovaľ,	 PhD.,	
prednosta Kliniky pediatrie, ktorý veľmi 
rýchlo, ale s ohľadom na existujúcu situáciu 
v  zdravotníctve veľmi konkrétne vysvetlil, 
prečo vznikajú rôzne problémy, legislatíva 
a financovanie	nemocnice	tlačí	veľa	krát	do	
pozície tých zlých. Predstavil aj novú časť ne-
mocnice, ktorú dostavali, ktorá je už s ohľa-
dom na potreby pobytu sprevádzajúcej oso-
by pri dieťati. 

Ako posledná predstavila svoju prezentáciu 
PhDr. Hana Rajkovičová, z  Odboru zdravot-
nej starostlivosti, Sekcie zdravia, Minister-
stva zdravotníctva SR.

Po predstavení všetkých prezentácií vznikla 
horlivá diskusia, kde sa poukázalo na rôzne 
nedostatky a možnosti, ale vzišli z nej aj rôz-
ne konkrétne podnety. Aby nevznikali len 
odporúčania, ale niektoré potreby občanov, 
ktorí sú odkázaní na ústavnú starostlivosť 
boli zakotvené v zákone. Pri dieťati môže byť 
matka, ale aby mohol byť aj otec, alebo iná 
blízka osoba. Nemocnice, ktorých zástupco-
via prišli aj na workshop sú tie, ktoré rešpek-
tujú práva dieťaťa a snažia sa stále zlepšovať 
prístup k  pacientovi. Bolo príjemné vidieť 
množstvo dobrých ľudí na jednom mieste. 
Ľudí z  „opačných brehov“, na toto prirov-
nanie nezabudnem dlho, keď pani Markéta 
Královcová povedala vetu, „My už nie sme 
na dvoch brehoch, mi už plávame na jednej 
lodi“ a  nech je to pre nás všetkých motto. 
Spojme sily, všetkým nám ide o jedno a spo-
ločne môžeme zmeniť to, čo dlho škrípe. Ľu-
dia, čo pracujú a  žijú pre slabých nie sú zlí, 
systém je zlý a ten sa dá zvrátiť len spoloč-
ným tlakom zdola.

Mária Helexová  

PRáVo dIEťAťA NA PRíTomNoSť
RodIčA PočAS HoSPITALIZáCIE
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ŠPoRT Ako NáSTRoj NA REALIZáCIu SVojICH SNoV...
Veľa ľudí hľadá vo svojom živote záchytný 
bod, o ktorý sa môže oprieť, ktorý ho bude 
uspokojovať, spôsobovať mu radosť, zmys-
luplnosť a naplnenie. Je veľmi dôležité, aby 
sme mali niečo, čo nás núti na sebe praco-
vať, zveľaďovať svoje zručnosti, schopnosti, 
vedomosti, niečo čo nás spája aj s okolitým 
svetom a  spoločnosťou. Čo nám pomáha 
pri našom osobnom rozvoji nás motivuje, 
formuje a vytvára nám náš svet krajším a ži-
vot plnohodnotnejším. Na svete sú tisícky 
možných aktivít, v  ktorých sa môže človek 
nájsť bez ohľadu na vek, pohlavie a zdravot-
ný stav. Či už niekoho baví varenie, ručné 
práce, hudba, maľovanie, písanie básní... Je 
úplne jedno, čo človeka urobí šťastným. Naj-
dôležitejšie je pokúsiť sa, nebáť sa prejaviť, 
nájsť odvahu a rozvinúť svoj potenciál, ktorý 
sa dokáže využiť a uplatniť v tej ktorej oblas-
ti. Každý krok, či úspešný či menej úspešný, 
prináša nový obzor, obohacuje ľudí o  nové 
zážitky a  skúsenosti. Dokáže rozžiariť život 
farbami a  chráni ho pred fádnym prežíva-
ním vzácnych dní, ktorých je len určitý počet 
v našom živote.

Sila motivácie
Možno trochu dlhý úvod, ale má svoj veľmi 
významný dôvod z  hľadiska práce, ktorú 
spoločne s  tímom kolegov a  trénerov vy-
konávame v  prospech hendikepovaných 
i zdravých ľudí v oblasti vzdelávania a špor-
tu. Ak chceme viesť ostatných, musíme dis-
ponovať mnohými vlastnosťami, ktoré nám 
umožňujú odovzdať ďalším ľuďom alebo 
generáciám posolstvo, ktoré bude tvoriť 
veľkú	časť	ich	osobnostného	profilu.	Podpo-
riť ich v rozvoji, motivovať, dokázať pomôcť 
a usmerniť pri dôležitých rozhodnutiach, bu-
dovať ich vôľu, sebavedomie, otvárať cesty, 
ktorými sa môžu v budúcnosti uberať. To sú 
atribúty, ktoré od trénera či učiteľa mladí ľu-

dia očakávajú. Nie vždy všetko vyjde podľa 
predstáv, ale nikdy nemožno považovať za 
zlyhanie nevydarený pokus, snahu či nevy-
darený výsledok. Jediným osobným zlyha-
ním človeka je keď neskúsi, nebojuje a vzdá 
sa svojich snov. Život otvára neobmedzené 
možnosti sebarealizácie a šťastím je, keď na-
trafíme na ľudí, ktorí vedia počúvať a dokážu 
„naštartovať“ srdce človeka, poradiť a zapáliť 
ho pre správnu vec.

Naplnenie snov
Našim nástrojom realizácie snov je oblasť 
športu. V  roku 1997 sa začala na Mokroháj-
skej v  Bratislave nová éra budovania špor-
tovej základne na vyššej úrovni ako je úro-
veň voľno časových aktivít. 28.októbra 1997 
PhDr. Štefan Tvarožek - riaditeľ Zariadenie 
komunitnej	rehabilitácie	GAUDEAMUS	pod-
písal spolu s vtedajšou riaditeľkou Spojenej 
školy na Mokrohájskej Ing. Annou Hajossyo-
vou zriaďovací dekrét a spoločne tak položili 
základný kameň vzniku Športového klubu 
ALTIUS	 so	 sídlom	 na	 Mokrohájskej	 v  Brati-
slave. Hendikepovaní športovci postupne 
napĺňali zmysel a význam športového klubu 
a  za dvadsať rokov dosiahli tie najvýznam-
nejšie športové úspechy na najprestížnej-
ších podujatia sveta. Na základe svojej silnej 
vôle, motivácie a odhodlania prekonávali tie 
najzložitejšie prekážky. Napriek sťaženým 
a  obmedzeným možnostiam vyplývajúcich 
z  ich zdravotného hendikepu a  dokázali 
často oveľa viac ako ľudia bez akýchkoľvek 
obmedzení. Nemôžem nespomenúť prvého 
predsedu	ŠK	ALTIUS	pána	Mgr.	Pavla	Bílika,	
ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj 
športu na Mokrohájskej. Svoju funkciu pred-
sedu klubu si plnil do roku 2001. V dnešnom 
čase už úspešne riadi úsek športu mládeže 
na Slovenskom zväze telesne postihnutých 
športovcov a  Slovenskom paralympíjskom 

výbore.	ŠK	ALTIUS	i v súčasnosti	veľmi	úzko	
spolupracuje s  oboma týmito inštitúciami 
a  zastrešujú spolu nielen reprezentantov, 
ale podieľajú sa na rozvoji mládežníckeho 
športu. Zriadenie športového klubu bol veľ-
mi významný krok, pretože umožňoval mla-
dým ľuďom venovať sa jednotlivým športom 
v profesionálnych podmienkach a zaručoval 
im nielen zmysluplné trávenie voľného času, 
ale otváral možnosti dokonalej sebarealizá-
cie v oblasti športu. 

Šport na škole
Dnes	 Športový	 klub	ALTIUS	úzko	 spolupra-
cuje so Spojenou školou na Mokrohájskej 
a spolu s  jej riaditeľom Mgr. Andrejom Lac-
kovičom sa snažíme postupne napĺňať po-
solstvo, ktoré je zakódované v  stanovách 
športového	klubu	ALTIUS.	V rámci	spoluprá-
ce oboch organizácií sa snažíme vytvárať 
osvetu medzi žiakmi a  študentmi Spojenej 
školy, spolupracujeme na rozvoji športových 
aktivít, vo vytváraní adekvátnych športo-
vých podmienok, sprostredkovávame infor-
mácie a kontakty v oblasti športu a vzdelá-
vania a  podieľame sa na rozvoji integrácie. 
Spojená škola zabezpečuje pre svojich štu-
dentov aj internátne ubytovanie, preto aký-
koľvek študent, ktorý sa rozhodne študovať 
na tejto špeciálnej škole v  Bratislave, bude 
mať vytvorené podmienky v procese vzdelá-
vania i ubytovania. V rámci spolupráce so ŠK 
ALTIUS	je	bonusom	možnosť	zapojenia	sa	do	
kvalitného tréningového procesu. Za dvad-
sať rokov fungovania prešlo rukami trénerov 
klubu obrovské množstvo športovcov, ktorí 
si mali možnosť na vlastnej koži vyskúšať 
rôzne druhy športov, prvé úspechy a  pády. 
Pre mnohých to bola skúsenosť, pre ďalších 
výzva a  pre tých najvytrvalejších životná 
cesta. Mnohí úspešní športovci sú dnes už aj 
absolventmi vysokých škôl, čo jednoznačne 
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vypovedá o  ich pevnej vôli a  vybudovanej 
túžbe byť úspešní aj v  oblasti pracovného 
života, nielen v  športe. Škola je neoddeli-
teľnou súčasťou pri vytváraní podmienok 
pre mladých športovcov z hľadiska procesu 
výučby. Športovci často krát chýbajú na vy-
učovaní z  dôvodu ich účasti na športových 
podujatiach no vďaka prístupu vedenia ško-
ly a individuálnemu prístupu učiteľov mohli 
z niektorých športovcov vyrásť hviezdy sve-
tových rozmerov.

Zmysel života
Šport na Mokrohájskej si za roky vybudoval 
svoje meno a záruku kvality. Čas ukázal, že 
rozhodnutie ľudí, ktorí boli pri zrode tejto 
myšlienky a  dnes mnohí, už dospelí špor-
tovci, môžu s  úctou spomínať na začiatky, 
ktoré im zmenili životné cesty a ukázali im 
všetky krásy a  zákutia tvrdého konkurenč-
ného prostredia športového sveta. Počas 
dlhých rokov sa formovali v  Športovom 
klube	 ALTIUS	 dnešné	 osobnosti	 športu,	
niekoľkonásobní medailisti majstrovstiev 
Európy, sveta, svetových pohárov či para-
lympíjskych hier. Medzi najvýznamnejšie 
osobnosti patria v  športovej streľbe Ve-
ronika Vadovičová, Radoslav Malenovský, 
v  boccii Róbert Ďurkovič, Martin Strehár-
sky, Michaela Balcová, Róbert Mezík, Jakub 
Nagy, Lukáš Baláži, v tenise na vozíku Marek 

Gergely a mnohí ďalší, ktorí zažili svoje prvé 
úspechy na domácich celoštátnych alebo 
i  zahraničných podujatiach. Šport dokázal 
ovplyvniť v  pozitívnom smere ich životy 
a a oni svojím odhodlaním dokazujú svetu, 
že hendikep nie je prekážkou, ale len ďalšou 
cestou. Prostredníctvom športu je možné 
zažiť to, čo si v  žiadnom obchode nekúpi-
te. Úspech, emócie, uspokojenie, naplnené 
sny, nové priateľstvá, rozšírenie jazykových 
a  geografických	 vedomostí	 či	 komunikač-
ných zručností. Ale najkrajším pocitom je 
stáť pred celým svetom pod slovenskou 
vlajkou a spievať slovenskú hymnu...

Slovo na záver
Vďaka	spolupráci	Športového	klubu	ALTIUS	
s  viacerými inštitúciami a  partnerskými or-
ganizáciami, sa stal tento klub stabilným 
a  dôveryhodným partnerom všetkých ľudí, 
ktorí sa rozhodli pre členstvo v  tomto ob-
čianskom združení. Ak čitateľov oslovil ten-
to článok a rozhodnú sa pre šport v našom 
Športovom	klube	ALTIUS	alebo	pre	možnosť	
štúdia na Spojenej škole na Mokrohájskej 
verím, že v  oboch prípadoch nebudú svoje 
rozhodnutia ľutovať a obe inštitúcie dokážu 
naplniť ich nároky a  očakávania. Na záver 
patrí poďakovanie všetkým partnerom, pria-
teľom, rodinným príslušníkom a  podporo-
vateľom, ktorí sa svojou prácou a podporou 

pričinili o rozvoj, stabilitu a atraktivitu Špor-
tového	klubu	ALTIUS.

Martin Gabko, predseda ŠK ALTIUS
 www.skaltius.sk

ochrana zubnej skloviny pred kazmi
V  minulých číslach sme spomínali lokalitu, 
hĺbku, označenie kazov. Existuje ale aj metó-
da na ochranu zubnej skloviny pred kazmi. 
Jedna z tých jednoduchších foriem ochrany 
je fluoridácia. Pri tejto metóde sa využíva 
fluorid (nie fluór, ten je toxický), ale zlúčeni-
na, ktorá sa dokáže ďalej naviazať na zubnú 
sklovinu a vytvára ochrannú vrstvu na zube. 
Náš ľudský organizmus je dobre a  premys-
lene nastavený aj na samoochranu, tzv.: re-
mineralizáciu. V slinách sú prítomné mine-
ráli vápnika, fluóru, sodíka, železa a  ďalších 
iných látok, ktoré dokážu zaceliť malé poško-
denia skloviny z  vonku. Ale v  dutine ústnej 
musí byť optimálne pH 5,5 a dostatok času, 
aby sa stihli tieto mineráli naviazať na zub-
nú sklovinu a to je väčšinou problém. Počas 
dňa často niečo popíjame a málokedy je to 
čistá voda, často niečo prežúvame - žuvačky, 
jedlo. Je úplne jedno, či je to zdravá potravi-
na –ovocie, zelenina a ešte horšie sladkosti, 
sušené ovocie, sladené nápoje. Naši predko-
via dobre vedeli, prečo sú stravovacie chody 
rozdelené na 5 častí, raňajky, desiata, obed, 
olovrant, večera a medzi tým 2-3 hodiny pre-
stoj. Nielen kvôli tráveniu - aj žalúdok potre-

buje nejaký čas na natrávenie a spracovanie 
potravy, ale taktiež slina stihne poobmývať 
a  zneutralizovať prostredie v  ústach. Preto, 
ak máte zvýšenú kazivosť zubov, ste riziko-
vý kariologický pacient, mali by ste navštíviť 
ambulanciu dentálnej hygieny a  dobrá hy-
gienička Vám poradí, čo dokážete ovplyv-
niť správnou starostlivosťou, prípravkami 
na optimalizáciu pH, spevnenie skloviny, 
zmenou stravovacích návykov. Všetko je rie-
šiteľné! Sme v  21. storočí a  možností, ktoré 
ponúka moderná stomatológia, je veľa. Pri 
stravovaní je veľmi dôležitý pitný režim. Sna-
žiť sa piť čistú vodu, mlieko, nesladené čaje. 
Ak už neodoláte a dáte si pohár koly, džúsu, 
vína je vždy dôležité zakončiť popíjanie po-
három čistej vody alebo minerálky bez sla-
didiel. Aby ste zneutralizovali sladkú alebo 
kyslú chuť v  dutine ústnej. Ďalším bodom 
je zloženie zubných pást, ktoré denne pou-
žívame pri čistení zubov a tiež to môže byť 
liečivo, ale o tom nabudúce.

Prajem príjemný pocit v ústach a teším sa na 
vašu návštevu 

Andrea Snopková, dipl. dentálna hygienička
www.dental-lady.sk

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

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

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

Imobilný pacient potrebuje:
•	 polohovaciu posteľ s antidekubitným mat-

racom,
•	 mechanický alebo elektrický vozík s vhod-

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

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

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

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

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až 
týždňov.

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

votným postihnutím
•	 žiadosť o peňažné príspevky na kompen-

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

Peňažné príspevky na kompenzáciu, kto-
ré úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 
c) peňažný príspevok na výcvik používania 

pomôcky, 
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho 

zariadenia, 
g) peňažný príspevok na  kúpu osobného 

motorového vozidla, 
h) peňažný príspevok na úpravu osobného 

motorového vozidla, 
i) peňažný príspevok na prepravu, 
j) peňažný príspevok na úpravu bytu, 
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu, 
l) peňažný príspevok na úpravu garáže, 
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvý-

šených výdavkov, 
•	 na diétne stravovanie,
•	 výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotre-

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

•	 so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla,

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

rou je pes so špeciálnym výcvikom.

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

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

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

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

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

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

máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 

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

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

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

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

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

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

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

padne vozidiel.

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

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

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

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

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

Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa 
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi 
pomôžu a poradia.
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Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krí-
zových	 situáciách	 a  potrebujeme	 pomoc	 pri	 získaní	 finančných	
prostriedkov na  doplatenie kompenzačných pomôcok alebo sa 
ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých na-
dácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej 
žiadosti pomôcť.

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

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

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

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

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

ZoZNAm NAdáCIí

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

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

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

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

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

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

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

Kontakt: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
e-mail: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
http://www.srdcepredeti.sk

doBRý ANjEL
Charakteristika: Pravidelnými mesačnými príspevkami 
pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré 
z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto 
rodina	dostala	do finančnej	núdze.

Kontakt: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
tel.: 052 431 3757 
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk

dETSký foNd SLoVENSkEj REPuBLIky - koNTo BARIÉRy 
Charakteristika: Pomáha deťom a  mladým ľuďom so 
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo for-
me príspevku na zdravotné pomôcky.

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



Pomoc pre Katku - Darujte nám 2% z daní

Zasa je o rok viac a je tu obdobie podávania daňových priznaní. Chceme poprosiť všetkých dobrých ľudí, ktorí sú ochotní 
nám pomôcť formou 2 % z daní. Nič Vás to nebude stáť, nič nebude platiť zo svojho, ale myslím si, že budete mať dobrý 
pocit z toho, že pomôžete a urobíte dobrú vec pre moju Katku.

Tento rok budeme zbierať 2 % z daní prostredníctvom OZ Spolu to zvládneme - Burko. 

Motto občianskeho združenia je „Spolu to zvládneme“, lebo spoločnými silami sa dá zvládnuť každá život-
ná situácia.

Vďaka darcom sme mohli kúpiť kyslíkový prístroj, vitamíny, rôzne detské príkrmy, vlhčené utierky, vyhrievaciu deku, 
pomôcky na svetelnú terapiu, taktiež masérsky stôl, ale aj zaplatiť masérku, ktorá chodieva pravidelne masírovať Katku. 
„Dotyk lieči telo a úsmev dušu“. Keď vidím na Katkinej tváričke úsmev, to je pre mňa najkrajší darček. Mohli sme vyrie-
šiť doplatky na schodiskovú plošinu, auto, stropné zdvíhacie zariadenie, umývateľný paplón a iné pomôcky, ktoré nám 
uľahčujú život. 
Chceme aj naďalej pokračovať v rôznych terapiách, rozvíjať a stimulovať očká, ušká, rúčky a zapájať všetky zmysly do 
činnosti. Robíme všetko preto, aby sme Katke čo najviac spríjemnili spoločné chvíle. 

Katka je 16,5-ročné dievčatko, ktorému pri narodení sudičky do vienka zabudli nadeliť zdravie. 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, 
ktorí každoročne pomáhajú darovaním 2% z daní Katke.

Ako sa hovorí: „Peňazí nikdy nie je dosť“, tak sme veľmi vďační za každé euríčko, ktoré nám pomôže.
Verím, že sa nám bude dariť čoraz lepšie.

Obchodné meno: Spolu to zvládneme – Burko 
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Bánik 1548/14, 97652 Čierny Balog
IČO: 42313236 

tel. č.: 0903 534 767
e-mail: burianekovai@gmail.com

web: www.burko.sk

ĎAKUJEME!!!



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



Zdvíhacie Zariadenia
Ľahko a bezpečne

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.sk

Stropný zdvihák pre našu Lucku

Stropný zdvihák Ergolet Luna sme mohli zakúpiť pre 
našu Lucku vďaka príspevku z UPSVaR.

Sme veľmi radi, že ho máme. Veľmi nám uľahčí mani-
puláciu s našou Luckou, ktorá je už veľká slečna. Nosiť 
na rukách sme ju už nevládali - zdvihák Ergolet je náš 
super pomocník - Lucku si ľahko presúvame z postele na 
vozík a z vozíka do vane. Keď ju sprchujeme, nemusíme 
ju ani z vaku vypínať - osprchujeme ju a šups s ňou na-
späť do vozíka a do postele. Okrem toho, že nám zdvihák 
uľahčuje manipuláciu s Luckou, tak aj dizajnvo vyzerá 
super - perfektne, pasuje do interiéru kúpelky aj detskej 
izby.

Chceme sa firme SPIG veľmi pekne poďakovať a aj Ivetke 
Burianekovej za to, že nám ho odporučila.Ďakujeme aj 
p.Kotvanovi, ktorý nám bol zdvihák montovať.



ľahko  a  bezpečne

www.spig.sk		•		www.inakobdareni.sk 

Plošina, schodolez, stropný zdvihák? 

Bezplatné: Zameranie a odskúšanie

 Poradenstvo

 Na mieru pre vás

 Pomoc s doplatkom

Pridajte sa k nám! 

Zavolajte naše bezplatné číslo 
0800 105 707
Získajte Vaše registračné číslo

Využívajte výhody nášho Klubu SPIG

Zdvíhacie zariadenia

OV
ER

ENÁ KVALITA

rokov na slovenskom tr
hu

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom



bezplatná linka 0800 105 707

Náš bezplatný mesačník 
INAK OBDARENÍ

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

Občianske združenie 
INAK OBDARENÍ

 pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia

 poradenstvo pri vybavení príspevku

 poradenstvo v ostatných oblastiach 
starostlivosti o ZŤP

Šeková knižka Klubu SPIG

 pomoc s doplatkom do 10% z ceny 
zdvíhacieho zariadenia,

 získate zvýhodnenia a benefity 
na nákup zariadení spoločnosti SPIG,

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

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

 získate bezplatný vstup na 12 
benefičných podujatí po celom 
Slovensku,

 máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní 
o hodnotné ceny

Informačný portál 
INAK OBDARENÍ

www.inakobdareni.sk

Firma
Dôveryhodná

2016

Stropný zdvihák

Šikmá plošina SPZ 15

Zvislá plošina bez ohradenia

Schodisková sedačka

Zvislá kabínová plošina bez ohradenia

Vnútorná šikmá plošina do zákrut



Nosnosť až do

150 kg

Aj pohodlné plne 
automatické typy

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

schodolezy
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 Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový scho-
dolez
ü možná nosnosť až 150 kg 
ü 8 typov pásových schodolezov od štandardných 

až po plne automatické
ü na jedno nabitie až 40 poschodí
ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
ü aj pre elektrické vozíky

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

Schodolez YackSherpa N909 pre elektrický vozík

Schodolez Sherpa N902

ZÁRUKA

ro kov



ZÁRUKA

ro kov
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stropný zdvihák Ergolet Luna

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

ZdVíhacIE ZarIadENIa

 Stropný zdvihák Ergolet Luna je zariadenie slúžia-
ce na zdvíhanie a premiestňovanie imobilných osôb 
z postele na vozík, do vane, do sprchy, na toaletu, 
do bazénov.

 Pomocou jednoduchého prehupového systému je 
umožnený presun z jednej miestnosti do druhej bez 
potreby stavebných úprav interiéru.

 Tento stropný zdvihák môžete využiť aj pri vertikali-
zácii a nácviku chôdze.

 Inštalácia je možná aj priamo do sadrokartóno-
vých stien!

Ľahko a bezpečne

Portálové koľaje

Nácvik chôdzeSchované parkovanie v skrini



DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
10.3.2017

9,00 - 13,30 hod.
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Iný rozmer života
Dnešný článok chcem napísať ako inšpiráciu 
pre rodičov, príbuzných a blízkych, ktorí zo-
stali so svojimi blízkymi na opatrovateľskom 
príspevku.
„Život je niekedy nespravodlivý“, ktosi po-
vedal. Možno sa to zdá, ale život, cez ťažké 
udalosti, dáva novú šancu. Mám za sebou 
veľmi veľa ťažkých vecí, kedy som si poveda-
la predošlú myšlienku. Cesta, na ktorú som 
vykročila po narodení syna, ma previedla 
cez mnohé mosty, mostíky a úzke lávky, na 
ktorých ako v rozprávke, boli rôzne úlohy, po 
ktorých splnení a prejdení o kúsok ďalej, som 
sa veľa naučila. Cez dobrovoľnícku  prácu pre 
komunitu ľudí s  autizmom, iné znevýhod-
nené i  zdravé, mi bolo dané veľa pochopiť 
a hlavne prijať. V časoch , keď som impulzív-
ne horela pre mnohé veci, prišli pomyselné 
rozprávkové bytosti, ktoré má cez osobné 
skúšky pripravili na cestu späť. Čo znamená 
cesta späť? Aj v rozprávkach sa princ, mláde-
nec, alebo iná bytosť pri hľadaní pokladu, či 

živej vody, musí rýchlo po tej istej ceste vrátiť 
späť, keď dosiahne to, čo hľadal, a  to čo za 
ním uteká, vďaka zvládnutým ťažkým úlo-
hám, už na jeho päty nedosiahne. A tak je to 
aj v mojom živote, cez prekážky, ktoré som 
zdolala sa vraciam na tej ceste späť, keď na 
začiatku cesty som bola veľa krát plná zlých 
a bolestných emócií, na mnohé sa dnes cez 
spoznané tajomstvá dívam inak. Každý deň 
objavujem nekonečné možnosti, ako veci ro-
biť inak, nie tak, ako to robia všetci. 
„Keď spoznáš hranice svojich možností, mô-
žeš ich začať prekračovať.“ Albert Einstein 
Veta vyslovená človekom, ktorý dokázal vi-
dieť až za pomyselné hranice. Vo chvíli, keď 
urobí človek prvý krok z komfortnej zóny, do 
zóny neistoty. Albert Einstein mal tiež Asper-
gerov syndróm a vďaka jeho inému vníma-
niu podstaty sveta, prišiel na mnohé tajom-
stvá, bez ktorých by sa ľudstvo neposunulo 
o taký kus vpred.
Komfortná zóna je miesto, kde nám nie je 
síce niekedy dobre, ale je to jediná istota, 
ktorú máme. Až vo chvíli, keď prekonáme 
obavy prekročiť hranicu a zatúžime, po „ži-

vote“, uvedomíme si, čo znamená sebe do-
voliť žiť. Mnohokrát sa dlhodobo opatrujúci 
rodičia a  blízki dostanú do pozície, že si už 
nič nedovolia, úplne sa obetujú. Zabúdajú 
na fakt, že aj oni majú dané schopnosti a aj 
napriek nepohode z danej situácie, je možné 
vystúpiť vpred a urobiť veci inak. 
Ja som mala svoju komfortnú zónu tiež, ale 
každým pribúdajúcim rokom môjho syna, sa 
kroky z  tejto zóny posunuli ďalej. Dnes po-
obhliadnúc sa dozadu vidím, čo všetko som 
dokázala a  môj syn so mnou. V  podstate 
dospelí a deti s oslabeniami mi ukázali, aké 
mám v sebe rezervy a čo môžem priniesť nie 
len im, ale hlavne  sebe. A všetci máte na to 
meniť svet, na to ste sem prišli.
Píšem vám opatrovatelia tieto riadky na po-
vzbudenie, ale nezabúdam ani na vás inak 
obdarených, ktorí mnohí máte vzácne dary, 
len potrebujete, aby sme vás viac počúvali 
a  dali vám priestor a  čas na dokázanie, že 
napriek hendikepom, ste duchom a mysľou 
rovnocenní a obohacujúci pre nás všetkých.

Mária Helexová

Inkluzívne dobrovoľníctvo v SPoSA BB
Od novembra 2016 máme v našej organizá-
cii dobrovoľníčky cez ÚPSVaR Dianku a Ľub-
ku. Kancelária ožila a  návštevnosť z  radov 
rodičov i  inej verejnosti vzrástla. Dievčatá 
vyrábajú pre deti na požiadanie rodičov 
rôzne pomôcky do školy, ale aj na domáce 
použitie, komunikačné kartičky. Pripravu-
jú spolu s  mamičkou Miriam podklady na 
tvorivé dielne, učia sa pracovať s  deťmi. Pri 
spoločných akciách ako Mikuláš a  karneval 
pripravujú občerstvenie a  robia asistenciu 
našim deťom. Pomáhajú upratovať kamarát-
kine centrum Nožička, do ktorého aj s našimi 
deťmi s autizmom chodíme na rôzne terapie 
a akcie. Sú šikovné a posúvajú činnosť našej 
organizácie ďalej. Dobrovoľníčky majú cez 

túto možnosť šancu rozšíriť svoje obzory 
a  získať nové pracovné kompetencie, ktoré 
v budúcnosti môžu určite využiť. Tým, že sa 
stretávajú s deťmi s autizmom priamo, sami 
vedia, že práca s nimi, je úplne iná. 
V  mesiaci február sa zúčastnili semináru 
v Bratislave na tému „Kompetentní v dobro-
voľníctve, kompetentní v živote“, cieľom kto-
rého	bolo	vymeniť	si	skúsenosti	o benefitoch	
a  prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva 
na strane dobrovoľníkov a  dobrovoľníckych 
organizácií. Konferencia bola určená pre ko-
ordinátorov/-ky dobrovoľníkov, pracovníko-
v/-čky v  mimovládnych a  verejných organi-
záciách, dobrovoľníkov a  dobrovoľníčky, ale 
aj zamestnávateľov a  ľudí pracujúcich pre 

štátnu a verejnú správu. Dievčatá sa veľmi te-
šili a získali množstvo nových pohľadov na in-
kluzívne dobrovoľníctvo. Nie je tajomstvo, že 
aj my máme dobrovoľníčku Ľubku, ktorá má 
DMO, no napriek tomu je šikovná a pracovitá. 
Inkluzívne dobrovoľníctvo napomáha ľuďom 
s hendikepom ukázať, ako môžu aj oni byť pre 
nás prínosom a skutočne sú. 
Aj pre SPOSA BB je obrovským prínosom na-
učiť sa pracovať s ľuďmi, ktorí majú síce isté 
limity, ale tiež nás učia, ako spomaliť a  pri-
spôsobiť svoje tempo k  tomu ich. Mnoho-
krát v spoločných rozhovoroch analyzujeme 
niektoré témy z pohľadu človeka, ktorý hen-
dikep žije a vie nám najlepšie vysvetliť, čo cíti 
a  ako fyzické limity obmedzujú jeho život. 
A spoločným zdolávaním istých prekážok, sa 
vzájomne učíme inklúzii.

Mária Helexová



14  I  Inak obdarení  I  marec 2017 www.inakobdareni.sk

AUTIZMUS - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA bb

kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote
Pred dvomi rokmi sme boli na rekondično 
-rehabilitačnom pobyte pre rodiny s  deťmi 
s autizmom v Terchovej (organizátor SPOSA 
BA) a tam som prvýkrát počula o dobrovoľní-
koch, ktorí majú hendikep (autizmus a DMO), 
boli zo zahraničia. Plnohodnotne zapadli do 
zdravého tímu dobrovoľníkov, ktorí sa starali 
o  program pre deti s  autizmom a  aj ich ro-
dičov.

V  piatok 9.2.2017 sa uskutočnila v  Bratisla-
ve konferencia pod názvom „Kompetentní 
v  dobrovoľníctve, kompetentní v  živote“, 
ktorú zorganizovala Platforma dobrovoľníc-
kych centier a organizácií.

Program moderovala Alžbeta Brozmanová 
Gregorová, príhovormi k  účastníkom se-
mináru ho otvorili poslankyňa európskeho 
parlamentu Jana Žitňanská, poslankyňa Ná-
rodnej rady Viera Dubačová a  prezidentka 
platformy dobrovoľníckych centier a organi-
zácií Alžbeta Frimmerová.

O  prínosoch v  inklúzii informovala Aneta 
Marková. 

Z  Maďarska prišli o  svojej práci a  inkluzív-
nom dobrovoľníctve porozprávať slečna 
Réka Luca Dely a  mladý muž na vozíku Ká-
roly Tóth, ktorý pre nás pripravil spolu s ko-
legyňou príjemné prekvapenie, v  podobe 
predstavenia - tanečno-hereckého, v  kto-
rom nám osobne mladý muž predviedol, 
ako sa búrajú bariéry, a  že prvý dojem kla-
me. Všetkým sa predstavenie páčilo a ostalo 
hlboko zapísané do ich sŕdc.

V  ďalšej časti sa predstavili koordinátorky 
dobrovoľníkov, dobrovoľníci a  dobrovoľníč-
ky, ktorí pracujú s dobrovoľníkmi so znevý-
hodneniami, ktorí porozprávali o svojich zá-
žitkoch, o tom, čo im práca s dobrovoľníkmi 
dáva, čomu sa naučili alebo, čo ich zaskočilo 
a prečo. Z Rumunska Mária Husar, Mária To-
lea. Z Chorvátska Tena Anič a Flavia Andele-
an. Za Slovensko Janka Šolcová.

Po množstve príkladov z dobrej praxe a ma-
lom oddychu pri obede sa vytvorili tri skupi-
ny, ktoré sa zúčastnili paralelných worksho-
pov na rôzne témy. 

Workshop na tému „Vytváranie vhodného 
prostredia pre inkluzívne dobrovoľníctvo“ 
facilitovali Ana Dragila a  Jelena Kamenko. 
Pre rečovú bariéru bol simultánne preklada-
ný do Slovenského jazyka a opačne. Cieľom 
workshopu bolo zvýšiť povedomie účast-
níkov a  účastníčok o  dôležitosti vytvárania 
prostredia pre rozvoj inkluzívneho dobro-
voľníctva. Workshop pozostával z  prezen-
tácie jedného z  výsledkov projektu CIVCIL 
(Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetent-
ní v živote) - publikácie s názvom „Odporú-
čania ako pracovať s mladými dobrovoľník-
mi a dobrovoľníčkami so znevýhodneniami.“

Workshop podnietil účastníkov k  diskusii 
o  prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva 
a  vytvoril priestor pre príklady dobrej pra-
xe inkluzívneho dobrovoľníctva. Podporil 
účastníkov a  účastníčky, aby v  diskusii de-
finovali	 ich	 odporúčania	 pre	 rozvoj	 inklu-
zívneho dobrovoľníctva smerom k  dobro-
voľníkom, dobrovoľníckym organizáciám, 
politikom a iným aktérom.

Druhý workshop bol v anglickom jazyku pod 
názvom „Transforming Vulnerability into 
Opportunity“ (Transformácia Zraniteľnosť 
a Príležitosť). Bol bez prekladu do Slovenské-
ho jazyka.

Tretí workshop mal názov „Ako merať, uzná-
vať a validovať kompetencie získané v dob-
rovoľníctve. Facilitátorky boli Alžbeta Grego-
rová Brozmanová a Alžbeta Frimmerová.

Cieľom workshopu bolo predstaviť rôzne 
nástroje na validáciu kompetencií získaných 
v dobrovoľníctve existujúce v Európe a bliž-
šie prezentovať on-line nástroj D-zručnosti 
pre zamestnanie, ktorý je možné využiť na 
validáciu kompetencií získaných v  dobro-

voľníctve na Slovensku. V rámci workshopu 
interaktívnou formou previedli účastníkov 
a  účastníčky celým on-line nástrojmi z  po-
hľadu dobrovoľníkov i  koordinátorov dob-
rovoľníkov a naučili ich ako s nimi efektívne 
pracovať. Zároveň zúčastnení diskutovali 
o jeho prínosoch a odporúčaniach pre ďalšie 
využívanie a šírenie.

Na seminári a  workshopoch vznikli nové 
priateľstvá, ktoré v budúcnosti určite prine-
sú množstvo prínosných projektov, ktoré 
zlepšia život znevýhodnených dobrovoľ-
níkov, ktorí cez inkluzívne dobrovoľníctvo 
získajú nové kompetencie, ktoré so šťastím, 
môžu priniesť aj do svojho nového zamest-
nania. Milí naši znevýhodnení priatelia, aj 
cez nástroj dobrovoľníctva môžete priniesť 
na trh práce ponuku, alebo naopak môžete 
nájsť niečo, čo váš život obohatí.

Mária Helexová
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BoRÉLIE – nebezpečné baktérie, 
ktoré trápia ľudstvo od pradávna

Kliešte a  lymská choroba existujú po tisíce 
rokov. Túto skutočnosť potvrdila nedávna pit-
va 5300 rokov starej múmie. Nemecký lekár 
Alfred Buchwald prvý krát opísal chronické 
kožné vyrážky (erythema migrans), ktoré sú te-
raz známe ako lymská borelióza pred viac ako 
130 rokmi. Avšak táto choroba bola uznaná 
len v Spojených štátoch v  roku 1960 a 1970. 
A baktéria, ktorá ju spôsobuje – Boreélia burg-
dorferi	–	nebola	oficiálne	klasifikovaná	až	do	
roku 1981. V tom roku Dr. Willy Burgdorferi – 
vedec, ktorý študoval škvrnitý týfus v Rocky 
Mountain (tiež spôsobený prisatím kliešťa), 
začal súčasne študovať i  pôvodcu lymskej 
choroby a  našiel spojenie medzi jeleňom, 
kliešťom a chorobou. On objavil, že baktérie, 
zvané spirochéty prenášané kliešťami boli 
príčinou lymskej choroby - Lekárska obec 
poctila objav Dr. Burgdorferiho v  roku 1982 
tým, že pomenovala túto nebezpečnú spi-
rochétu Boreélia burgdorferi. A  tak sa znovu 
objavil patogénny druh vyvolávajúci mnoho 
orgánové poškodenie. Ochorenie sa prenáša 
predovšetkým	 infikovanými	 kliešťami.	 Podľa	
miesta prvého opísaného výskytu sa choroba 
nazýva lymská (podľa obce Lyme v štáte Con-
necticut,	USA).	V krátkom	čase	bol	výskyt	bak-
térie Borrelia burgdorferi dokázaný v mnohých 
krajinách,	v USA,	v Európe	i u nás.	V listnatých	
lesoch je veľa kliešťov, prenášačov boreliózy. 
Ak sa ihneď nasadí liečba, je stopercentná 
šanca na úspech. Pri neskoršom ošetrení sa 
môže baktéria i napriek liečeniu v organizme 
ukryť. Postihnutý si dokonca môže myslieť, že 
je už mimo nebezpečenstva, keď zrazu zistí, 
že borélia zaútočila niekde inde v jeho tele. 

Ako zistíme, že sme sa infikovali?
Borrelia burgdorferi je malá aktívne pohyblivá 
špirálovitá baktéria, ktorá žije v žalúdku, v čre-
vách a v hemolymfe kliešťa (Ixodes dammini, 
Ixodes ricinus a  ďalšie). K  prenosu ochorenia 
dochádza len zriedka v  priebehu prvých 24 
až 36 hodín satia kliešťa. Až po tomto čase sa 
dostávajú borélie z čreva kliešťa do jeho slin-
ných žliaz a následne do kože v mieste prisa-
tia. Pravdepodobnosť infekcie stúpa s dĺžkou 
satia. Ku skoršiemu zaneseniu infekcie môže 
dôjsť priamo z čreva kliešťa do miesta prisatia, 
ako aj zanesením trusu kliešťa do rany – najmä 
pri nesprávnom odstraňovaní kliešťa holou 
rukou. Borélie môžu prenikať aj neporušenou 
kožou. Ochorieť môže každý človek, prirodze-
ná odolnosť neexistuje. Navyše prekonané 
ochorenie nás nechráni pred opakovanou 
infekciou. Jeden kliešť môže obsahovať až pol 

milióna infekčných zárodkov. Borélie sa v tele 
človeka šíria v  koži, lymfatickými a  krvnými 
cievami. Po vniknutí do krvného obehu do-
chádza k rozsevu do vnútorných orgánov. Ak 
sa kliešť prisaje a  odstránime ho nesprávne, 
spôsobuje takzvanú lymskú chorobu, ktorá 
vzdialene	pripomína	syfilis.	Priebeh	choroby	
možno rozdeliť na tri štádiá, väčšinou však 
neprebehnú všetky. V období troch až dvad-
siatich dní sa objaví na koži okolo ranky sčer-
venanie, ktoré sa mapovito rozširuje. Súčasne 
môžeme pozorovať zväčšenie uzlín (približne 
v 60 percentách prípadov). 

Správne odstránenie kliešťa
1. Odstráňme ho čo najskôr, pretože riziko 
nákazy je priamo úmerné dĺžke jeho prisatia. 

2.	 Miesto	 prisatia	 dezinfikujeme	 pred	mani-
puláciou s  kliešťom prípravkom s  obsahom 
jódu alebo vysoko koncentrovaným alkoho-
lom. 

3. Použime pinzetu na odstránenie kliešťa, 
ktorého kývavým alebo krúživým pohybom 
vytiahneme. Treba dávať pozor, aby nedošlo 
k rozmliaždeniu kliešťa.

4. Nepotierajme miesto prisatia olejom ale-
bo mydlinami. Zvýši sa riziko udusenia klieš-
ťa, a tým vniknutiu obsahu jeho čreva spolu 
s boréliami do rany. 

Preventívne podávanie antibiotika po kaž-
dom prisatí kliešťa sa neodporúča kvôli níz-
kemu riziku nákazy. Ak nás poštípal kliešť, 
sledujme miesto vpichu a pri pochybnostiach 
a obavách sa čo najskôr poraďme s lekárom.

Príznaky	boreliózy
1. Štádium – nočné potenie, bolesti v údoch, 
srdcové problémy, pocity zamdlievania, úna-
va, hučanie v ušiach, tuhnutie šije, problémy 
pri koncentrácii, bolesti hlavy, nižšia ostrosť 
videnia a poruchy zraku. 

2. Štádium – nastáva krvnou cestou. Príznaky 
možno pozorovať na koži( drobné ložiská zá-
palu kože), v centrálnej nervovej sústave (bez-
náznakový zápal mozgových plien), na srdci 
(stuhnutie medzi komorou a predsieňou, zá-
pal srdcovníka) a  postihnuté môžu byť opäť 
kĺby. V nasledujúcich mesiacoch majú prízna-
ky tendenciu postupne sa zhoršovať, pričom 
stav sa nakoniec stáva chronickým s nasledu-
júcimi príznakmi. 

3. Štádium - Chronická borelióza: prejavu-
jú sa kĺbové ( artritické) bolesti, ktoré môžu 
prechádzať z jedného kĺbu na druhý (lymská 
artritída), nervové ťažkosti, migrény, bolesti 
kostí a zápaly svalov, choroba srdcového sva-
lu, nepravidelný tlkot srdca – arytmia, upcha-
tie ciev, opuchy vankúšovitej podoby, modro-

-červené sfarbenie kože, nepretržitá únava, 
závraty, dýchavičnosť, strata pamäti. Infekcia 
sa môže u tehotných preniesť i na plod. 

Dôkaz prítomnosti borélie a liečba
Prítomnosť baktérií sa dokazuje krvným tes-
tom ihneď po uštipnutí kliešťa a  na porov-
nanie znova asi po troch týždňoch. Takto sa 
jednoznačne dokáže, či imunitný systém zvý-
šil tvorbu protilátok proti borélii. Druhá mož-
nosť je zistiť, či kliešť bol prenášačom borélie.

Liečba sa realizuje pomocou antibiotík. Nie-
ktorí lekári v  prípade detí a  tehotných žien 
okamžite naordinujú antibiotiká, bez čakania 
na výsledky testov. Totiž, čím skôr sa nasadí 
liečba antibiotikami, tým je väčší predpo-
klad na vyliečenie. Vo včasnom štádiu, teda 
v prvých týždňoch po infekcii sa dá očakávať 
stopercentné vyliečenie. Neskôr sa môžu nie-
ktoré baktérie usídliť v  kolennom kĺbe, kde 
ich antibiotikum ťažko zasiahne. Približne 
u 10 percent ľudí postihnutých lymskou artri-
tídou nepomôže liečba, pretože u nich nastá-
va autoimúnny proces( ich imúnny systém je 
priveľmi aktívny a vytvára protilátky nie proti 
agresorom – baktériám, ale mylne proti nie-
ktorým vlastným tkanivám tela). 

Tip pre zdravie
Ako sa chrániť pred boréliou? 
Pri výletoch do prírody je vhodné svetlé ob-
lečenie s dlhými rukávmi a nohavicami zasu-
nutými do ponožiek. Po návrate z  rizikovej 
oblasti je nutné okamžite sa prezliecť, odev 
riadne vytriasť a starostlivo prehliadnuť celé 
telo. Ak objavíme kliešťa na tele, jemne pin-
zetou celého kliešťa uvoľníme z kože von. Ne-
smie sa to robiť nasilu, kliešť musí zahryznutie 
sám uvoľniť, inak by sa roztrhol a jeho zvyšky 
by ostali zapichnuté v koži. 

O ďalšej liečbe boreliózy pokračujeme v ďal-
šom čísle časopisu. 

V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdra-
vom	životnom	štýle.	Predstavíme	úryvok	z jej	knihy	Patogény	a parazity	–	Časovaná	bomba	v tele,	vydavateľstva	Plat4M	Books:

žime zdravo s prof. katarínou Horákovou
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POZITíVNE MYSLENIE

Pristáli na záhrade pred domom. Mária upre-
la pohľad na Dlhofúza a prehovorila: „Prosím 
ťa, povieš mi, ako sa má narábať s touto gu-
ľou? Pretože sa chcem pozrieť, ako sa majú 
Eva so strýkom Alojzom.“

Dlhofúz hľadel na Máriu a nesúhlasne odve-
til: „Najskôr sa choď najesť a potom si choď 
pospať, až ráno ti to všetko ukážem. Súhla-
síš?“ Navrhoval.

„Ale ja...“ nestihla dopovedať, lebo jej skočil 
do reči. „Žiadne ale, rozumieš? Netuším, čo sa 
deje v tvojom svete. Takto v noci nie je vhod-
né niekoho pozorovať. Táto guľa prezradí aj 
pocity toho človeka, ktorého ti ukáže. Nao-
zaj ti neodporúčam hrať sa s touto vecičkou. 
Dohodnuté?“ prosebne na ňu pozrel.

„No, keď inak nedáš, čo máme na večeru?“ 
opýtala	 sa	Žofie	a  silene	 sa	naňho	usmiala.	
„Prekvapenie. Poďte už dnu,“ idúc do domu 
odpovedala. Začala rýchlo variť, Mária sa išla 
preobliecť a Dlhofúz dumal, ako dostať Má-
riu naspäť domov. „Večera je hotová!“ zvo-
lala	Žofia	z kuchyne.	„Čo	si	taký	zamyslený?	
Nestrachuj sa, Mária bude u nás, vychováme 
ju. A postaráme sa o ňu, ako o našu vlastnú 
dcérenku. Dáme ju do tej najlepšej školy, ak 
Bonifác nenájde inú možnosť...“ chytila ho za 
ruku. „A čo jej strýko, rodina, najlepšia kama-
rátka, škola? Nenahradíme jej rodinu. Ľudí, 
ktorých si obľúbila. Ako by sme aj mohli?“ 
zúfalo bľabotal. Než stihla odvetiť, ozvalo sa 
klopanie na dvere. Dlhofúz svižne vstal od 
stola a ponáhľal sa ich otvoriť. To bolo pre-
kvapenie, keď zazrel jedno z detí draka Bo-
nifáca. Pre zaujímavosť, drak Bonifác s man-
želkou Agrafeňou mali až tri deti. Dvoch 
chlapcov a jedno dievča. Volalo sa Alžbetka. 
A presne to dievčatko stálo pred dverami.

„Dobrý večer, ujo čarodejník! Ocko ma po-
slal, aby som vám odovzdala list,“ slušne ob-
jasňovala, prečo je tak neskoro večer u nich.

Z ružového batôžka vybrala maličký lístoček 
a podávala mu ho so slovami: „A ocko vám 
odkazuje, že sa nemusíte báť pustiť ma samú 
po tme domov.“

„Fajn, no poď sa aspoň navečerať, nepustím 
ťa predsa domov hladnú na takú dlhú cestu,“ 
vravel jej, obzerajúc si malý lístoček.

„Dlhofúz,	 kto	 je	 to?“	 ozvala	 sa	 Žofia,	 ktorá	
pomaly prichádzala k dverám. „Jáj, Alžbetka, 
vitaj u  nás! Nože, poď sa s  nami navečerať, 
moja milá,“ srdečne sa na ňu usmiala a do-
dala. „Zajtra skoro ráno cestujete, však? Kam 
vlastne idete?“ vyzvedala.

„Na Čarovný ostrov, je tam krásne a priezrač-
né more, bielučký piesok ako múka. Všade 
sú krásne kokosové palmy, tam si spolu na-
žívajú moje kamarátky morské panny. Veľmi 
sa na ne teším. Otvorte už ten list, ja viem, čo 
sa v ňom píše, ale iba sčasti. No ocko mi to 
zakázal prezradiť, no neviem prečo. A s tou 
večerou, dám si s vami, keď už inak nedáte. 
No, už otvorte ten list, ja zatiaľ idem pozdra-

viť Máriu. Lebo dnes som bola taká zabra-
tá do upratovania svojej izby, že som sa jej 
zabudla predstaviť. Tak môžem vojsť dnu?“ 
nedočkavo sa spytovala s roztomilým úsme-
vom. „Jasné, že môžeš vojsť,“ jednohlasne 
odvetili tí dvaja. Chudáci, tak znervózneli 
z  toho Bonifácovho listu, celí nedočkaví, 
kedy si ho prečítajú.

Alžbetka teda vstúpila do domu. Pomaly krá-
čajúc k Máriinej izbe za nimi zvolala: „A pred-
sa vám smiem niečo prezradiť. Je to prekva-
penie pre Máriu, len si to pekne prečítajte!“

Žofia	a Dlhofúz	sa	ponorili	do	čítania	Bonifá-
covho listu. Písal:

Milí Kúzlovci,
tak som premýšľal, že by som vzal Máriu s nami 
na Čarovný ostrov, aby sa odreagovala a  po-
bavila, čo poviete? A  dostávam sa k  tej neprí-
jemnejšej situácii. Kým budeme na Čarovnom 
ostrove, ty, Dlhofúz, by si mohol zájsť za krá-
ľom Vladimírom Čarovným. Zisti, či nepozná 
nejakú možnosť, ako dostať Máriu späť domov. 
Rozpovedz mu celý náš problém, nevynechaj 
nič dôležité! O ôsmej ráno vyzdvihneme Máriu, 
tak nech si zbalí oblečenie. Možno si nájde aj 
nových kamarátov. Zatiaľ sa majte, ráno sa 
uvidíme.

Váš Bonifác

Obidvaja zdvihli oči od listu, ktorý bol kraso-
pisne napísaný.

„Zdá sa mi, že Bonifác si Máriu obľúbil. Je to 
od neho milé, že chce, aby Mária aspoň na 
chvíľočku zabudla na svoje trápenie, čo po-
vieš,	Dlhofúz?“	Žofiine	oči	svietili	sťa	hviezdy	
na nočnej oblohe. Ťažko volila slová od toľ-
kého dojatia. „Áno, Bonifác je už od svojho 
vyliahnutia taký dobrosrdečný. Poznám ho 
už takmer tristo rokov. Musím sa ťa niečo 
spýtať,“ povedal vážne.

„Čo? Von s tým!“ Nedočkavo na neho pozrela 
Žofia.

„Vieš, chcem sa s tebou poradiť, či mám Má-
rii prezradiť, že pôjdem za pánom kráľom 
Vladimírom Čarovným. Ona by potom mys-
lela len na to, čo som vybavil u kráľa Vladi-
míra a nezabávala by sa. A čo ak prinesiem 
zlé správy? Nechcel by som, aby sa ešte viac 
sužovala. Veď už teraz sa veľmi trápi. Takže 
jej to nepovieme. Súhlasíš?“ smutne povedal 
Dlhofúz.

„Samozrejme, že s tým súhlasím. Múdro ho-
voríš,	muž	môj,“	súhlasne	prikyvovala	Žofia.	
„Úplne som zabudla na večeru. Mala by som 
ísť už prestrieť stôl, lebo je neskoro,“ zrazu si 
spomenula.	Už	aj	vykročila,	keď	ju	chytil	Dl-
hofúz za ruku.

„Ja idem zatiaľ napísať Bonifácovi, že sme 
sa rozhodli pred Máriou zatajiť, že pôjdem 
k  nášmu kráľovi po radu,“ vysvetľoval jej 
podrobne. „Dobre, už ma, prosím ťa, ko-
nečne pusti prestrieť ten stôl. Začína ma už 
trápiť hlad. A určite aj dievčatá umierajú hla-

dom,“ usmievajúc sa vyvliekla ruku z Dlhofú-
zovej ruky. „Dobre, choď, potom ma zavolaj,“ 
odpovedal.

Mária počula klopanie na dvere svojej izby, 
povzdychla si a  vstala z  postele. Pomaly 
sa pohla k  dverám. Otvorila ich a  uvidela 
Alžbetku. Tušila, že je to jedno z  detí draka 
Bonifáca a jeho manželky Agrafene.

„Ahoj, ja som Alžbetka. No nepredstavila 
som sa, keď ste boli dnes u nás. Dovoľ mi to 
teraz napraviť,“ podávala jej ruku, obzerajúc 
si izbu. „Ahoj, tak poď ďalej, Alžbetka,“ po-
zvala ju dnu.

„Ale nie, zobudila som ťa, ja radšej pôjdem,“ 
otáčala sa na odchod. „Nie, to nevadí. Poď 
dnu, prosím ťa,“ znovu ju pozývala.

Alžbetka teda vstúpila do jej izby vyzerajú-
cej sťa podmorský svet. „Akú máš prekrásnu 
izbietku, ty si ju navrhla?“ pýtala sa obdivne.

„Áno. Ale Dlhofúz ju vyčaroval, takže máme 
na tom podiel obidvaja,“ s úsmevom objas-
ňovala Mária. „Musím povedať, že máš vyni-
kajúcu fantáziu,“ pochválila Máriu Alžbetka. 
„Ďakujem ti veľmi pekne, si milá,“ položila 
ruku na jej plece. Pritom sa usmievala, preto-
že vedela, že si v tomto momente našla novú 
dračiu kamarátku. „Sadni si, nebudeš predsa 
stáť,“ ponúkala jej modrú stoličku. Medzitým 
Žofia	pripravovala	na	stôl	večeru	a Dlhofúz,	
sediac za pracovným stolom, písal na ozdob-
ný papier:

Drahý Bonifác,
si veľmi milý, že vezmeš Máriu s vami na Čarov-
ný ostrov, veľmi ti ďakujem. Už sa teším na tú 
šťastnú tváričku, keď je to prekvapenie ozná-
mim. Mária bude určite o  ôsmej ráno pripra-
vená na odchod. Ale chcem ťa poprosiť, aby si 
sa pred ňou nepreriekol, že pôjdem za pánom 
kráľom po radu. Obávam sa, že keby to vedela, 
nebolo by z tej zábavy, ktorá ju čaká, nič. Tak 
sme sa dohodli aj spolu so Žofiou, že to bude 
pre Máriu najlepšie. Zatiaľ sa maj pekne.

Tvoj priateľ Dlhofúz

Pokračovanie nabudúce

Simona Strelcová - ťažká noc (Úryvok z knihy Mária a čarovný prsteň)
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medzinárodný deň žien
Medzinárodný deň žien sa u nás dodnes ne-
zbavil svojej ideologickej zaťaženosti a archa-
izmov dedených z  generácie na generáciu. 
Jedným z takýchto názorov na tento sviatok 
v  súčasnosti je, že MDŽ si ako socialistický 
sviatok nezaslúži pripomínanie a  ženy dnes 
majú Deň matiek. „Táto názorová orientá-
cia však neuvedomene vylučuje z  „práva na 
ženskosť“ všetky nematky. Tento názor úzko 
súvisí s nedostatkom informácií o skutočnom 
pôvode sviatku a jeho odkaze. Majorita našej 
spoločnosti vníma Medzinárodný deň žien 
ako deň, keď sa okrem symbolických darče-
kov rozdávajú veľké reči o úlohe ženy v spo-
ločnosti. MDŽ má však oveľa dlhšiu a  hlbšiu 
históriu než, ako to naznačujú tieto povinné 
oslavy. Medzinárodný deň žien vznikol v  pr-
vom rade ako deň pripomínajúci dlhú a zlo-
žitú históriu úsilia o  dosiahnutie rovnopráv-
nosti, volebného práva, práva na vzdelanie, 
rovnosti v odmeňovaní a ľudských práv žien.
História tohto sviatku siaha do prelomu 19. 
a 20 storočia, do doby industriálneho rozma-
chu. Prvýkrát sa MDŽ oslavovalo 28. februára 
1909	v USA	na	podnet	Americkej	 socialistic-
kej strany a  jeho ustanoveniu predchádzalo 
viacero protestných pochodov, demonštrácií 
a štrajkov v New Yorku a Chicagu, na ktorých 
ženy požadovali kratší pracovný čas, vyššie 
mzdy a volebné právo. 
Medzinárodný deň žien vznikol na Medziná-
rodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá 
sa konala v  Kodani. Ako dátum tohto sviat-
ku určili 8. marec na počesť veľkého štrajku 
40  000 newyorkských krajčírok z  textilných 
tovární, ktorý sa konal v  roku 1908. Tieto 
bojovali za zrušenie desaťhodinového pra-
covného času, proti nízkym mzdám a  zlým 
pracovným podmienkam. V  Československu 
sa prvý sviatok MDŽ oslavoval až o jedenásť 
rokov neskôr, a to v roku 1921.
Zaujímavé a  paradoxné pritom je, že naprí-
klad každoročné aktivity OSN či iných za-
hraničných organizácií pri príležitosti MDŽ 
slovenskú verejnosť neoslovujú a  prenikajú 
k  nám veľmi pomaly a  doslova nebadane. 
Naša spoločnosť si iba pozvoľna uvedomuje, 
že tento deň sa vždy spájal nielen s emanci-
pačným úsilím žien, no zároveň s  ich záslu-
hami v spoločnosti previazanými s ocenením 
ich miesta v  každodennom živote. Je akoby 
symbolické, že počas druhej svetovej vojny 
bol MDŽ zrušený, obnovili ho po roku 1945. 
Samotná OSN to urobila v roku 1975 a dnes si 
tento sviatok pripomínajú vo všetkých kraji-
nách	Európy,	v USA,	Austrálii	a v Rusku	je	do-
konca voľným dňom.
Ak sa má naša spoločnosť duchovne rozvíjať, 
je potrebné si uvedomiť, že ženy vnášajú do 
života spoločnosti hodnoty ako mier, kultúru, 
krásu a eleganciu. Rovnako je potrebné hovo-
riť o pozitívnom prínose žien v rozličných sfé-
rach hospodárskeho, verejného, kultúrneho 
aj politického života. Ženy zároveň ochraňujú 
rodinu, sú milujúce matky a manželky, sú plné 
pokory a ľudského dobra.

Jedným z  najdlhšie trvajúcich archaizmov, 
od ktorého sa odvíja vnímanie žien v  našej 
spoločnosti je vnímanie muža ako hlavy ro-
diny, čo sa následne prenieslo i do pracovno 
– právnych vzťahov, respektíve do komplex-
ného života. Na základe tohto zavádzajúceho 
tvrdenia, pretože vždy život v  rodine a  jeho 
organizácia ležala na pleciach ženy, ešte aj 
v  súčasnej dobe dochádza k  podceňovaniu 
a nedoceneniu úlohy žien v rodine a násled-
ne i v spoločnosti.
Ženy sú síce samozrejme iné ako muži, majú 
iné potreby, preferencie a hierarchiu hodnôt, 
to ale nesmie znamenať, že sa spoločnosť brá-
ni poskytnúť rovnaké šance pre ženy v oblas-
tiach trhu práce i verejného života. Je nanaj-
výš potrebné a  žiadané, aby došlo k  novým 
modelom správania i  ohodnotenia aktivít 
žien v  spojitosti efektívnym odstraňovaním 
prekážok pri hľadaní zamestnania, prístupe 
k  odbornému vzdelávaniu a  iným životným 
príležitostiam. Práca v  domácnosti a  všetky 
aktivity v  rodine , konkrétne napríklad sta-
rostlivosť o deti nesmú ležať iba na pleciach 
žien, ale majú sa deliť medzi obidvoch part-
nerov tak, aby sa ženy nemuseli rozhodovať 
medzi materstvom, deťmi na jednej strane 
a spoločenským uplatnením na strane druhej.
Treba si tu ale uvedomiť, že mužská logika ho-
vorí: Ak manželka, matka, dcéra alebo sestra 
niečo potrebuje, povie to. Naopak ale žena si 
myslí, že láska sa nikdy nemá žiadať. Keď žena 
miluje, spontánne dáva, poskytuje, venuje. 
Lásku vo všetkých jej farbách a odtieňoch. Pre 
ženu je nepríjemné o pozornosť žiadať. 
Najintenzívnejšie tieto peripetie prežívajú 
ženy inak obdarené. Každá žena túži po po-
zornosti a láske. Každá žena túži po milujúcom 
partnerovi. Každá žena sníva o seba uplatnení 
podľa svojich predstáv. Lež nie každá žena je 
krásna ako modelka s postavou manekýnky.
Naša spoločnosť si, česť výnimkám, veľmi ťaž-
ko nachádza cestu k  ľuďom s  hendikepom. 
Aj napriek niektorým lastovičkám zo strany 
majority ide skôr o nezáujem a ľahostajnosť, 
čo najťažšie znášajú práve ženy. Ženy s teles-
ným a  mentálnym postihnutím. Práve v  ich 
prípade je vzťah spoločnosti k ženám najkon-
troverznejší, čo znášajú veľmi ťažko. Nie, oni 
nepotrebujú, aby ich niekto ľutoval, utešoval 
a hladkal. To je to najhoršie a najdeprimujú-
cejšie, čo okrem ostrakizovania môžu zažiť.
Oni snívajú iba o jednom. Aby sa k nim spo-
ločnosť začala správať ako k  ženám. Ženám, 
ktoré túžia po citových prejavoch, k  ženám, 
ktoré túžia po partnerovi a rodine, k ženám, 
ktoré sa chcú spoločensky uplatniť a  reali-
zovať. Z  dôvodu svojho zdravotného stavu 
ich život nie je ľahký, avšak aj vďaka prežité-
mu a  zažitému sú veľmi citlivé a  empatické. 
Omnoho pozornejšie vnímajú medziľudské 
vzťahy, ktoré prežívajú oproti majorite spo-
ločnosti intenzívnejšie a zodpovednejšie. Do 
každého kontaktu dávajú celé svoje srdce a to 
isté tajne spätne očakávajú. Pre nich vernosť 
nie je iba bezduchým slovom niekde v slovní-
ku cudzích slov. Vážia si akúkoľvek pozornosť, 
už púhy úsmev pre nich znamená veľmi veľa. 

Ak sociológovia a psychológovia dvíhajú va-
rovný prst nad stavom medziľudských vzťa-
hov v  našej spoločnosti, práve tieto ženy sú 
dôkazom toho, že si ešte časť našej spoloč-
nosti uvedomuje vážnosť akéhokoľvek vzťa-
hu. Mainstreamové médiá veľmi radi a často 
rozpitvávajú vzťahy. Dokonca sa nám snažia 
podsúvať vzorové „osobnosti“, čím namiesto 
upevňovania vzťahov pôsobia skôr deštruk-
tívne. Ak niekto môže, má slúžiť našej spo-
ločnosti ako vzor, mali by to byť práve ženy 
inak obdarené. Svojimi životmi, hodnotovým 
rebríčkom. Dávajú spoločnosti veľmi veľa, bo-
hužiaľ však dostávajú veľmi málo. Spoločnosť 
síce lamentuje nad svojim stavom a  vymýš-
ľa na školách vyučovacie projekty, ktoré by 
priniesli do života viac kvality, no na druhej 
strane v  tomto smere nič nerobí. Etika sa 
nedá vyučovať ako chémia či fyzika, pretože 
bez prepojenia s reálnym životom, stojaca na 
suchopárnych poučkách, nemá žiadnu výpo-
vednú hodnotu. Práve v týchto prípadoch by 
ženy s hendikepom našli uplatnenie a netýka 
sa to iba škôl. Vďaka svojej empatii by mohli 
prostredníctvom rozhlasu či televízie svoju 
lásku šíriť, pretože ich výpovedná hodnota je 
omnoho väčšia ako u celebritnej osobnosti.
Často sa zvykne hovoriť, že človek niečo musí 
prežiť, aby pochopil. Aby sa zmenil k  lepšie-
mu. A  z  tohto dôvodu by práve tieto ženy 
mali nachádzať uplatnenie v  humanitnej 
sfére, ktorá formuje i vychováva spoločnosť. 
Zároveň si však treba uvedomiť, že štát musí 
zmeniť k nim prístup, najmä v oblasti školstva, 
aby mali možnosť nadobudnúť požadované 
vzdelanie. Ide v  prvom rade o  bezbariéro-
vé sprístupnenie stredných a  vysokých škôl, 
ktoré je bohužiaľ ešte na väčšine škôl stále 
v plienkach. 
Ich úloha v našej spoločnosti je dôležitá a ne-
spochybniteľná.
Preto dajte vy muži pocítiť manželkám, ma-
mám, sestrám, babkám, že ich máte úprimne 
radi, a že sú vo Vašich životoch dôležité a majú 
v nich nezastupiteľné miesto. Nečakajte na to, 
aby si o  to žena musela požiadať. Nečakajte 
ani na Medzinárodný deň žien, ale dajte im 
to pocítiť aj vo všedný deň. Žena Vám totižto 
dáva svoju lásku pocítiť každý deň v roku, kaž-
dú hodinu, minútu, nie iba vtedy, keď jej to 
prikazuje kalendár. Snažte sa prosím, aby sa 
žena cítila milovaná, pretože ona potrebuje 
vnímať pozornosti často, stále znovu a znovu. 
Potrebuje radšej veľa malých pozorností, ako 
jednu veľkú občas, pretože šťastný a  plno-
hodnotný život sa skladá práve z „maličkostí“. 
Potrebuje romantické, nápadité, stále nové 
a bezpečne prekvapivé pozornosti. 
A snažte sa k ženám správať v duchu myšlien-
ky Tonka Srholca : „Môžete rozprávať čo chce-
te a  akokoľvek sväto i  pekne, ale ak za tým 
nestoja skutky, tú to len prázdne reči. Dnes 
jedno gesto znamená viac ako celé litánie.“
Zo srdca všetkým ženám úprimne želám, aby 
ste sa každý deň v roku cítili ako na Medziná-
rodný deň žien.

Ing. Hraško Peter
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život dnešných žien
Je marec. Po krásnej bielej zime čakáme na 
jar, na kvitnúce stromy, kvety či prebúdzajú-
ce sa bzučiace včely. Jar je symbolom nové-
ho života. Marec je zaujímavý mesiac, zima 
sa nechce vzdať svojej vlády, no jar je vytrva-
lá v boji o trón.

V tomto mesiaci hneď na jeho začiatku si pri-
pomíname jeden významný sviatok - MDŽ.

Niektorí ho neprávom označujú ako socia-
listický prežitok. No veľmi sa mýlia. Sviatok 
vznikol na počesť krajčírok, ktoré v New Yor-
ku v roku 1908 štrajkovali za zrušenie desať-
hodinového pracovného času, za zvýšenie 
miezd a  zlepšenie pracovných podmienok. 
Neviem ako by tieto odvážne ženy reagovali, 
ak by vedeli, že to o čo usilovne bojovali je 
v dnešnej dobe skoro utópia.

Nájsť si prácu na osemhodinový pracovný 
úväzok bez práce počas víkendov je takmer 
nemožné. Dvanásť hodinové smeny sa po-
važujú za bežný štandard.

Argument, že máte doma deti, ktorým sa 
chcete venovať, neobstojí. Z vlastnej skúse-

nosti viem, že zohnať prácu a popri nej sa ve-
novať rodine je takmer nemožné. Keď som 
personálnej pracovníčke povedala, že by mi 
vyhovovala práca do 15,30 hod., aby som sa 
mohla potom venovať deťom, nechápavo 
pozerala na mňa. Vraj majú kopec žien do-
konca aj bez partnera, čo vychovávajú deti 
a kľudne robia dvanásť hodín denne aj počas 
víkendov. Vychovávajú? A  kedy milá pani? 
Keď prídu večer uťahané z  roboty a  deti 
spia? Či tých dvadsať minút ráno, kým sa ro-
zídu každý za svojimi povinnosťami? Nie, to 
nie je výchova! Tie deti vychováva niekto iný. 
Prečo v dnešnej modernej dobe nenájdeme 
spôsob, aby sa žena mohla venovať aj prá-
ci aj rodine? Je nutné, aby boli ženy pol dňa 
v práci. Prečo zamestnávatelia nedokážu vy-
tvoriť pracovné miesta pre matky s  deťmi? 
Nedokážu alebo skôr nechcú?

Takže milí odporcovia MDŽ... spomeňte si na 
nás ženy 8. marca. Zaslúžme si Vašu pozor-
nosť a úctu... a nielen v tento deň. Naša práca 
nekončí skončením smeny v práci. Doma nás 
čaká ďalšia... v jednej osobe nežného pohla-
via sa skrýva silná žena - vlastne niekoľko 
žien - sme matky, manželky, kuchárky, upra-

tovačky, učiteľky, manažérky...

Moje milé žienky, prajem Vám príjemné pre-
žitie MDŽ... a  kľudne darček kúpte aj sama 
sebe - veď si ho zaslúžite...

Helenka

Na skale sedím...
Aj vy ste začali deň tak, že ste si na hrebeň 
dávali pastu a  kávu našli v  chladničke? Za-
buchli ste dvere bytu a kľúče od neho vám 
pekne visia na vešiaku v chodbičke? Náhrad-
ný má susedka, ktorá práve odišla za dcérou 
na druhý koniec republiky? Ono sa nakoniec 
vždy všetko vyrieši. Buď si zavoláte zámoční-
ka, alebo vám práve zavolá mama a vám trk-
ne, že predsa máte ešte jeden kľúč v zálohe. 

Namiesto domácej kávy skočíte s mamou do 
kaviarni, ktorá má knižnicu, nájdete si tam 
knižku, ktorá vás dovedie opisom a fotogra-
fiami	tam,	kde	sa	vy	tak	ľahko	nedostanete.	

Alebo zažijete romantiku, hoci ju momentál-
ne za dverami svojho bytu nenájdete. 

A  keď vám už bude blbé sedieť pri jednej 
káve dve hodiny, tak sa jednoducho zodvih-
nete a skočíte do najbližšieho kníhkupectva 
a vyberiete si niečo pravé orechové pre vás. 
No nedajte sa opiť rožkom, že deň blbec tý-
mito pár skvelými hodinami pre vás sa končí. 
Hoci ste len pár krokov od bytu, zmoknete 
do nitky, lebo načo by ste si v  taký krásne 
zamračený deň brali so sebou dáždnik. Veď 
predsa zbytočne zaberá miesto kabelke. 
(viem, musela by mi ho držať mama, ale o to 
teraz nejde...) Keď si už poviete, že veď mož-
no narastiem a nič sa predsa nedeje, tak sa 
vám šmykne barla na chodníku a v tom naj-

lepšom prípade sa rozčapnete ako žaba na 
prameni, barle spolu s vami, ale budete celá. 
Neskôr zistíte, že dnes vypli teplú vodu, a tak 
vám iné nezostane len si sadnúť do kresla. 

Pustíte si rádio a zrazu budete počuť: 

Na skale sedím, na skale vysokej
Svet odtiaľ zdá sa krásny a šíry
Na skale sedím, dívam sa iba tak
Tiene sa niekam odrazu skryli...

Na chvíľu zavriete oči, upokojíte myseľ a mô-
žete začať čítať jednu zo svojich obľúbených 
autoriek a deň ukončíte tým, že ste to v zdra-
ví prežili. Dokonca si stihnete uctiť aj mesiac 
knihy, lebo jednu ste práve začali čítať.

Monika Jalakšová

Poďakovanie
V januári si môj zdravotný stav vyžadoval hospitalizáciu a operačný zákrok.

Zverila som sa do spoľahlivých rúk Mudr. Vladimíra Červenku z trnavskej nemocnice. Nakoľko som už pár rokov jeho pacientkou, inú mož-
nosť som ani nezvažovala. Vždy som z jeho ambulancie, kde pôsobí aj veľmi milá sestrička Katka Geršiová, odchádzala spokojná. Týmto sa 
im chcem poďakovať. Samozrejme, že nemôžem zabudnúť na sestričky či sanitárky na gynekologickom oddelení a personál na operačnej 

sále. Moje poďakovanie patrí aj izbovému lekárovi Mudr. Bartkovjakovi, ktorý po operácií sledoval môj zdravotný stav.

Som vďačná za starostlivosť a spríjemnenie pobytu v nemocnici. Počas celej mojej hospitalizácie som sa stretla s ochotou a milým prístu-
pom. Veľmi si vážim nielen profesionálny, ale hlavne ľudský prístup zo strany zdravotnického personálu.

Milí kolektív gynekologického oddelenia-prajem Vám veľa úspechov vo Vašej náročnej práci a veľa spokojných vyliečených pacientiek.

Helena Hlavatovičová



POZITíVNE MYSLENIE

Prevziať zodpovednosť
„Najlepším dňom tvojho života je ten, kedy sa 
rozhodneš, že tvoj život je tvoj vlastný. Žiadne 
ospravedlnenia, ani výhovorky. Žiadne spo-
liehanie sa na niekoho, závislosť na niekom, 
či obviňovanie niekoho. Ten dar je tvoj – je to 
úžasná cesta – a ty sám si zodpovedný za jeho 
kvalitu. Toto je deň, kedy tvoj život skutočne 
začne.” Bob Moawad
Občas si spomeniem na jedno nie veľmi dob-
ré obdobie v  mojom živote. Bol to vcelku 
vyčerpávajúci boj s  depresívnymi náladami, 
ktoré sa z čista jasna objavovali a ani som ne-
vedela ako – tvorili súvislé pásmo s drobnými 
ostrovčekmi dobrej nálady. Navonok bolo 
všetko v poriadku, ale vo vnútri som zhasína-
la. Mala som manžela aj rodinu, a predsa som 
sa cítila sama. Vedela som, že je medzi nami 
láska, ale akoby sa vypĺňalo ono známe „láska 
niekedy nestačí“. Čakala som ocenenie, pod-
poru, pochopenie a  niečo, čo som nevedela 
presne pomenovať, no čím viac som očakáva-
la a bola nespokojná, tým menej sa mi zdalo, 
že dostávam. Tá špirála ma ťahala dole a  ja 
som nechápala, čo robím zle. Nepochopte 
ma zle. Dávala som okoliu zo seba maximum, 
snažila som sa všetko to dobré si zaslúžiť. Ale 
niečo bolo zle. Dnes to viem úplne presne. 
Vždy existuje jeden človek, ktorý vás môže 
pochopiť, oceniť, pochváliť, povzbudiť a mať 
rád. Ste to vy sami. Je v tom akési kúzlo. Keď 
to začnete robiť, zrazu začnete dostávať od 
okolia presne to, čo potrebujete. Keď nemá-
te radi sami seba, akoby ste popierali, že ste 
hodní lásky. S  takým nastavením mysle vám 

okolie nikdy nedá to, čo potrebujete a aj vte-
dy, ak vám to dáva, ostáva to mimo vášho 
zorného poľa. Jednoducho to nevidíte. Čakať 
od iných, že ma urobia šťastným, je obrovská 
chyba, ktorej sa dopúšťa množstvo ľudí. Viem 
aké to je, lebo som sa jej tiež dopúšťala. Ne-
funguje to. Je to ako pokúšať sa doliať pohár, 
ktorý tečie. Či rýchlejšie alebo pomalšie, láska 
sa minie a  pohár je prázdny. Depresia, smú-
tok, únava. Šedý kolotoč, v ktorom sa cítime 
uväznení. Stále čakáme, že nám niekto pomô-
že. Že sa zmení. Že sa niečo stane a náš život 
sa zlepší. Nestane. Nezmení. Kým nespravíme 
my tú zmenu, ktorú nik iný za nás spraviť ne-
môže. Nech sa stane čokoľvek úžasné zvonka, 
nepomôže to, pokiaľ nenastane zmena vo 
vnútri. Hovorí sa, že ak nie si spokojný s  vý-
sledkom, urob niečo inak. Rovnaké správa-
nie bude s veľkou pravdepodobnosťou totiž 
produkovať rovnaký alebo veľmi podobný 
výsledok. To je logické, však? Ale vlastne je to 
vynikajúca správa! Je to v našich rukách! Ne-
musíme čakať, že nás partner zachráni, že on 
sa musí zmeniť, aby sme boli šťastní, že sa nie-
čo prevratné samo stane. Je koniec bezmoc-
ného čakania, pretože máme v rukách úžasnú 
moc utvárať si náš život!
Poznala som živote viacero ľudí, ktorých od-
mietanie zodpovednosti za ich život vovied-
lo do života, s ktorým nie sú vôbec spokojní. 
Mladý muž, za ktorého každý jeden životný 
neúspech mohol niekto iný. Ekonomická situ-
ácia, hospodárska kríza, nevďačná expriateľ-
ka, neseriózny obchodný partner, ten druhý 
šofér, počasie... A  hádajte čo? Takmer každý 
jeho deň bol poznačený nespokojnosťou 
a nervozitou, ktorú spôsobujú vonkajšie okol-

nosti. Alebo inteligentná dobre vyzerajúca 
tridsiatnička, ktorú jej práca celé roky neteší, 
ale neodíde z nej. Celé roky sa cíti osamelá, ale 
žiadny z potenciálnych partnerov nespĺňa jej 
vysoké kritériá na charakter, vzhľad či spôsob 
zoznámenia. A je to, pochopiteľne, ich chyba. 
Ako ľahko vie život uviaznuť na mŕtvom bode, 
keď veríme, že to tí ostatní sú za nás zodpo-
vední a  priamo od nich závisí naše šťastie. 
Občas premýšľam, ako veľa moci nad našimi 
životmi dávame do rúk iným ľuďom. Nechá-
me si zničiť večer nepríjemnou susedou. Ne-
cháme sa uviesť do depresie niekým, kto ani 
nepočúva, iba na nás vylieva svoje problémy. 
Umárame	sa	správami	v telke,	čo	sa	zase	straš-
né	 udialo.	 Uveríme,	 keď	 nám	 niekto	 hovorí,	
že na niečo nemáme a  niečo nezvládneme 
a začneme o sebe naozaj pochybovať. Prečo? 
Dávame ľuďom moc, nechávame ich písať náš 
príbeh. Od iných čakáme, že nás urobia šťast-
nými. Že nás podporia a ocenia, dokonca že 
za nás rozhodnú. A  potom ich obviníme, že 
rozhodli	zle.	Čudujeme	sa,	ako	sa	vyvíja	film	
nášho života, ale odmietame v  ňom prebrať 
hlavnú rolu. A pritom všetko, čo potrebujeme, 
máme v sebe. Možno si nevyberieme všetky 
udalosti, ktoré sa nám prihodia, ale môžeme 
si vybrať reakcie na ne. Môžeme si vybrať, 
na čo zameriame pozornosť v našom živote. 
Môžeme veriť na maják alebo na šedý kolotoč 
a naša viera bude vytvárať našu realitu. Môže-
me písať svoj vlastný príbeh tým, že prijmeme 
zodpovednosť za svoj život.
Idete do toho? :-)

„Ak tvoje šťastie závisí na tom, čo robí niekto 
druhý, myslím, že máš problém.” Richard Bach

NIE jE dÔLEžITÉ, kým SI BoL VčERA
„Všetci sme tu z nejakého dôvodu. Prestaňte sa 
správať ako väzeň vašej minulosti. Staňte sa 
architektom vašej budúcnosti.” Robin Sharma
Pevne verím, že ste na tú poslednú otázku 
odpovedali „áno“, a tak vám gratulujem! Prá-
ve ste začali riadiť svoj vlastný príbeh a to je 
veľká vec. Cítite tú energiu? Máte ju v  sebe 
a pomôže vám vykonať obrovskú zmenu vo 
vašom živote. Možno ešte pochybujete... Som 
dosť dobrá? So všetkými svojimi prehrami 
a zlyhaniami? Ja – taká malá šedá myška? Ne-
mala by som sa radšej držať pri zemi? Nie som 
príliš mladá? Nie som príliš starý? Má to ešte 
zmysel? A dá sa to vôbec? Všetci hovoria, že 
šedý kolotoč dospeláckeho stereotypného 
života existuje, že je nevyhnutný... Zrejme na 
tom niečo bude. Je alarmujúce, ako veľa ľudí 
sa necháva zväzovať minulosťou. Dokážu si 
ju prehrávať vo svojej mysli znova a  znova, 
znovu prežívať všetky emócie. Všetky rany 
minulosti, nevyriešené spory a  krivdy, hnev, 
ľútosť, to všetko ich ovplyvňuje tu a teraz. Ale 
jedine preto, že to oni sami dovolia. Minulosť 
má však iba takú moc, akú jej dáme my sami. 
Môžeme sa trápiť, čo sme urobili zle. Čo všet-
ko urobili zle nám. Môžeme sa trápiť, čo sme 

mali urobiť a neurobili sme. Alebo spomínať 
na „staré dobré časy“, ktoré sa už nevrátia... 
Alebo sa rozhodneme, že sa trápiť nechceme. 
Že máme možnosť žiť tu a teraz. Lenže ako?
Čítala som nádherné zamyslenie. Bolo o tom, 
že každá úžasná stavba bola raz len na papie-
ri. Každý kráľ len plačúcim dieťaťom. Každé 
veľkolepé dielo a objav iba myšlienkou. Nie je 
dôležité, čím si bol včera, ale čím si dnes a čím 
môžeš byť zajtra. Ak necháte toto tvrdenie 
prejsť svojou bytosťou, môže vás skutočne 
oslobodiť. A necháte za sebou neúspechy mi-
nulosti. Predstavte si, ako odhadzujete všet-
ky výhovorky, všetky neistoty, pochybnosti, 
krivdy, bezútešnú prácu či nevydarené vzťahy 
a vôbec všetko, čo vás zväzuje.
Minulosť je minulosťou. Nezmeníme ju. Prav-
depodobne súvisela s tým, v akom prostredí 
sme žili, aké vzory videli, aké informácie do-
stávali, s akými ľuďmi žili, čo sme robili. Ak je 
v nej niečo nedobré, je to preto, že sme neve-
deli konať inak. Rovnako, ako ľudia v našom 
okolí nevedeli konať inak. Znie to možno ako 
výhovorky, ale je to holý fakt. Je zbytočné 
niečo sebe alebo komukoľvek inému vyčí-
tať. Sme tu a  teraz. Bola by obrovská škoda 

ostať plakať nad minulosťou a premeškať tak 
úžasné možnosti prítomnosti a  budúcnosti. 
Z minulosti sa možno už iba poučiť a pokúsiť 
sa nájsť zmysel v aj možno komplikovaných 
udalostiach.	Odpustiť.	Uzavrieť.	Možno	to	nie	
je vždy jednoduché. Ale je to nevyhnutné, 
aby sa tieto minulé epizódy už konečne pre-
stali vliecť za nami. Mnohých zranení a boles-
tivých tém z  minulosti si ani nemusíme byť 
vedomí. Prebývajú niekde v  hĺbkach našej 
duše a  ovplyvňujú nás tak, že si ani neuve-
domujeme, ako veľmi konáme pod vplyvom 
starého zranenia. Dobrá správa je, že existuje 
množstvo techník a terapeutických možnos-
tí ako sa k  týmto obsahom opatrne dostať, 
ranu	otvoriť	a vyčistiť.	Uvedomiť	si	a prijať	jej	
existenciu. Pochopiť jej zmysel. S niektorými 
témami si možno pomôžeme sami, na iné sa 
možno budeme cítiť slabí a  budeme potre-
bovať pomoc. Nie je to hanba, je to prirodze-
ná	súčasť	procesu.	Už	len	uvedomenie	si,	že	
máme túto voľbu, je nesmierne oslobodzujú-
ce. Pretože ste zistili to najdôležitejšie: Nech 
bolo čokoľvek, dnes môžete začať odznova. 
Môžete napísať celkom nový príbeh, žiarivý 
a farebný. Príbeh víťazstva.
„Nič už nebude také, ako kedysi. Ale všetko 
môže byť také, ako ešte nikdy.“ neznámy autor

Zuzana Koščová
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CentRuM RegeneRáCie a PReVenCie CHORôb V ROVinKe 
pod vedením Dr. niké Mosznyák poskytuje nasledujúce terapie:

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

TheraSuit terapie alebo individuálnej rehabilitácie
pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. 

R1 – cenTRum inTenzívnej TeRapie
Rudohorská 27
97411 Banská Bystrica

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

www.centrumr1.sk

POZVÁNKA
Pozývame Vás na  podpornú skupinu pre rodiny s  deťmi s  autizmom 
a priaznivcov, ktorá sa bude konať každú stredu v týždni od 9,30 - 11,00 hod. 
v Komunitnom centre Fončorda, na Havranskom v Banskej Bystrici. Môžu medzi 
nás prísť rodičia detí, dospelí ľudia s autizmom, ale aj príbuzní a priatelia. Bu-
deme hovoriť o témach, ktoré sú s autizmom spojené. Môžete sa zapojiť do na-
šich plánovaných aktivít. Vítaní budú aj ľudia, ktorí by chceli pomôcť svojou 
dobrovoľníckou činnosťou pri našich akciách. Máte možnosť spoznať nových, 
skvelých ľudí zapálených pre dobré a nové veci.

Teším sa na vás, Mária Helexová 
Prihlásiť sa môžete na e-mail: sposabb@gmail.com

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

Ďakujem, s pozdravom Zuzana.

CHCete Sa naučiť KValifiKOVane OPatROVať?
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

poskytuje	v Bratislave	certifikovaný	220-hodinový	
jarný alebo jesenný KURZ OPATROVANIA

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

tel.: 0948 567 711

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

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

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

• Skenar terapia • Oxygenoterapia • Terapia energetickou dekou • 
• Bowen terapia • Bioptron • Devény terapaia a snoezelen •

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

 

BATESOVA METÓDA 
 

 

 

SCENAR TERAPIA 
 

zlepšenie zraku 
prirodzenou cestou 

(konzultácie, semináre) 

špeciálna elektroliečba 
v kombinácii s 

energetickou dekou 
 

 

Ing. Daniela Maťuchová 
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica 

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

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

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

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

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

Potrebujete Právnu Pomoc 
a nemáte na advokáta

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

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

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

Simona Strelcová
e-mail: barbierosella82@gmail.com

tel. číslo: 0949 536 953

Centrum Svetielko ponúka:

¤	THERASUIT	REHABILITáCIU

¤	BOBATH KONCEPT

¤	POSILňOVACIE CVIČENIA

¤	PODPORNÉ	TERAPIE

¤	SNOEZELEN	TERAPIU

¤	VIACZMySLOVú	STIMULáCIU

¤	OPATROVATEľSKú	SLUŽBU

¤	SOCIÁLNE PORADENSTVO

¤	ARTETERAPIU

¤	BIBLIOTERAPIU

bRatiSlaVa: 

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

FO
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tRenčín

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

PRešOV

Centrum Svetielko Prešov
Lomnícka 30
080 05 Prešov
tel.: 0949 875 500
e-mail: svetielko.po@gmail.com
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PRE VOľNÝ čAS

K V F A R B Y Ľ E Š A R T A P R A
I A Ť E Á A E V A O A A A I V I L
R A K Á R Ž Y I A L S T D A N T P
N O É A U A T S L J O N K A Y E P
P R V K M N A P I CH E I Ť Y R N Z
Á O Š A A T R R O E T S V K CH O S
T V K A J O V O C I E L E A O T P
J U E U C Y Á R L R S L R ň O R V
Ú O R E T S N O K H T T V O O E H
V T S N R A P K O O S E K T B Z R
A Y E T A N Á L R E Č Á K A E O Í
H C C S S J R Z A E N E L U T R B
A I A L Y B O K R V V Ä Z B A E Y

oSEmSmERoVkA

Legenda: BAŽANT, BOBOR, BRLOH, CENTY, 
CIELE, ETANÁL, FARBY, HRÍBY, HRIECH, 
CHLIEB, JAVOR, JESEŇ, JURTA, KÁČER, 
KOBYLA, KRESŤANIA, KUŽEĽ, MAKAK, 
MURÁR, NÁVRATY, OBETA, OCHOTA, 
PATRAŠ, PERKELT, POISTKA, POKER, 
POKUTA, POLITIKA, PORADA, PROCESY, 
PROROK, RAKÁR, SPLAV, STRACH, ŠATKY, 
TORZO, TOVAR, TRASY, TREZOR, TULENE, 
TURNAJ, ÚTESY, ÚVAHA, VÄZBA, VEČER, 
VEKTOR, VIOLA, VOJAK, VRKOČ, ZENIT.

Tajničku osemsmerovky tvorí 35 nevyškrtaných 
písmen.                                         Autor: Marek Pataky

Odpoveď: .........................................................................................................................
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Schodolez Sherpa pre elektrický vozík 
Schodolez Sherpa pre elektrický vozík, je jediné prenosné zdvíhacie zariadenie so schopnosťou preniesť elektrický 
vozík po schodoch. Schodolez je ovládateľný veľmi jednoducho, bez akejkoľvek fyzickej námahy, každý pohyb je 
ovládaný motoricky. Na upevnenie elektrického vozíka na schodolez slúži hydraulický piest, ktorý sa za Vás postará 
o námahu. Pri prejazde po rovnej ploche sa schodolez nemusí nakláňať, podvozok sa automaticky vysúva a následný 
presun je pre obsluhujúcu osobu veľmi jednoduchý.

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

 Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový scho-
dolez
ü možná nosnosť až 150 kg 
ü 8 typov pásových schodolezov od štandardných 

až po plne automatické
ü na jedno nabitie až 40 poschodí
ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
ü aj pre elektrické vozíky

 Schodolez Yack - kolieskový 
 ü preprava na sedátku schodolezu - bez vozíka
 ü sprevádzajúca obsluha je potrebná 
 ü najnovšia rada schodolezov na Slovensku  
 ü má viacero variácií (aj pre vozíky)
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čo (kTo) je SPoSA? 
So „značkou“ SPOSA sa môžete stretnúť na 
celom Slovensku. Áno. Nejde len o  skratku, 
ale aj o  značku s  takýmto logom, ktorá ale 
nekonkuruje žiadnym módnym značkám, 
ale vyjadruje čosi, čo sa nachádza v  hĺbke 
pod povrchom človeka. Diagnóza F84 – au-
tizmus. Pozrime sa spolu bližšie, čo to vlast-
ne je. 

Svoju históriu začala SPOSA písať v  roku 
1994 v Bratislave. V tých časoch bol autizmus 
pre mnohých rodičov aj pre širokú verejnosť 
veľkou neznámou, paradoxne oproti tomuto 
stavu čoraz rozšírenejší. Autizmus postihuje 
ľudí bez ohľadu na rasu, náboženstvo, soci-
álno-ekonomické postavenie rodín alebo 
geografickú	 polohu.	 Podľa	 posledných	 šta-
tistík výskyt autizmu narastá na celom svete. 
V  Európe postihuje autizmus 1 zo 150 na-
rodených detí. Postihuje viac chlapcov než 
dievčat, pomer je 4:1. (zdroj: www.autismeu-
rope.org). Z tohto dôvodu vznikla na podnet 
rodičov autistických detí v Bratislave Spoloč-
nosť na pomoc osobám s autizmom (skratka 
SPOSA), ktorá je riadnym a  stálym členom 
medzinárodnej organizácie Autism-Europe 
v  Bruseli v  Belgicku. Na Slovensku združuje 
23 regionálnych organizačných jednotiek 
a SPOSA - Turiec je jednou z nich, sídli v Mar-
tine a združuje rodiny s autistickým členom 
v  tomto regióne. Rodičia autistických detí 
cítili potrebu združiť sa a  spolu začať riešiť 
problémy autistických detí a  upozorňovať 
verejnosť na tento rozširujúci sa fenomén. 
Keďže detí s autizmom každoročne pribúda 
a  príčiny vzniku autizmu stále nie sú jasné, 
je potrebné k  tejto diagnóze pristupovať 
so všetkou vážnosťou. V odbornej lekárskej 
obci sa vedú dlhé diskusie o príčinách vzni-
ku autizmu, od telesných geneticko - neu-
rologických faktorov, cez nežiaduce účinky 
vakcinácie, až po psychologické aspekty. 
Odhliadnuc od hľadania príčin vzniku autiz-
mu faktom je, že autistov tu reálne máme, 
podoby ich postihu sú rôznorodé a  ich po-
čet narastá. Preto je potrebné pozerať sa do 
budúcnosti a  tak ako autistické deti rastú, 
riešiť ich potreby. Kým v útlom veku sa každá 
rodina borí so svojím osudom sama a autis-
ta vyžaduje 24hodinovú prítomnosť rodiča, 

asistenta, dozoru, postupným dospievaním 
autistu sa situácia pre takto postihnuté rodi-
ny výrazne mení. Niektoré autistické deti sú 
vzdelávateľné primerane svojim schopnos-
tiam, ale ďalšia uplatniteľnosť v  praktickom 
živote je otázna. V  jeho edukácii ide akoby 
o  rozvoj schopností na jeho maximum, čo 
však nie je vzdelaním, ktoré by sa naďalej 
mohlo rozvíjať do podoby a uplatnenia, ako 
ju poznáme u zdravých detí. Autizmus je po-
rucha, ktorá sa prejavuje ťažkosťami v sociál-
nej interakcii, čiže v schopnosti komunikovať 
a primerane reagovať v bežných situáciách. 
Súvisí tiež s  narušeným spracovaním zmys-
lových vnemov a  vytváraním si vlastného 
sveta autistu. Autizmus môže mať rôzne 
podoby, preto sa môžeme často stretnúť 
v  lekárskej diagnostike aj s  termínom „po-
ruchy autistického spektra“ (PAS). Ide o také 
poruchy, ktoré prenikajú do mnohých ob-
lastí vývoja človeka. Radia sa do skupiny 
vážnych znevýhodnení, ktoré poškodzujú 
vývoj detí. Prejavujú sa však rôznorodo a sú 
ovplyvnené mierou príznakov typických pre 
autizmus, vekom, mentálnou úrovňou, vro-
denými dispozíciami atď. Takže sa môžeme 
stretnúť s  autistom, ktorý navonok pôsobí 
ako zdravý jedinec, ale v skutočnosti sa nik-
dy nebude môcť samostatne zaradiť do živo-
ta. Aj keď sa autizmus považuje za nevylie-
čiteľný, správnym prístupom a vzdelávaním 
sa mnohé ťažkosti dajú zvládnuť a kompen-
zovať. Najčastejším modelom, ktoré si rodi-
ny s  autistickým dieťaťom zvolia, je model, 
že matka autistu zostáva celoživotne doma 
pri dieťati a otec sa snaží ekonomicky „utiah-
nuť“ celú záťaž chodu rodiny, pokým matka 
je na plný úväzok vyťažená starostlivosťou 
o autistické dieťa, poprípade jeho súroden-
cov a  štandardný chod domácnosti. Takýto 
model je však funkčný pri rodine, kde sú za-
interesovaní obaja rodičia. Ak zostane mat-
ka s  autistickým dieťaťom sama, prináša to 
ďalšie problémy, najmä existenčné. V našom 
sociálnom systéme zatiaľ neexistuje systé-
mové riešenie, ktoré by dovolilo takto po-
stihnutým rodinám štandardne „fungovať“ 
a  vnímať	 toto	 postihnutie	 ako	 „špecifické“.	
Skôr sa uplatňuje tendencia zaradiť autistov 
medzi ostatné už existujúce postihnutia, 
hoci starostlivosť o autistu a prístup k nemu 
sú diametrálne odlišné. 

Aktivity združenia SPOSA upozorňujú na 
tento závažný problém. Neexistencia edu-

kačných a výchovných zariadení pre autistov 
prináša vrásky nejednému rodičovi autistic-
kého dieťaťa, ak si predstaví, že jeho dieťa ho 
prežije a doterajší celý život bolo odkázané 
hlavne na rodičovskú opateru vo vypätých 
existenčných podmienkach. SPOSA sa preto 
snaží o  presadzovanie a  podporu všetkých 
opatrení, ktoré budú zlepšovať podmienky 
a kvalitu života autizmom postihnutých osôb 
a ich rodín. Konkrétne SPOSA - Turiec posky-
tuje rodičom autistických detí možnosť pra-
videlne sa stretávať, vzdelávať sa a vymieňať 
si vzájomné skúsenosti. Informuje rodičov 
o seminároch zameraných na problematiku 
autizmu a sprostredkuje spoluprácu rodičov 
s  odborníkmi, ktorí komunite autistov po-
máhajú. Okrem neformálneho združovania 
rodičov a detí z regiónu Turiec sa vždy zapája 
aj do aktivít, ktoré osvetovo šíria povedomie 
o autizme. Takouto aktivitou na celosvetovej 
úrovni je aj akcia „Light it up blue“ („Rozsvieť-
me to na modro“) realizovaná vždy 2.apríla 
(Svetový deň povedomia o autizme), kedy sa 
významné dominanty miest na celom svete 
rozsvietia na modro, čím vyjadrujú symbo-
licky záujem a solidaritu s komunitou autis-
tov. Všetkými svojimi aktivitami sa SPOSA 
snaží upozorniť na problematiku autizmu 
a  vyzýva kompetentné štátne orgány a  in-
štitúcie na legislatívne riešenia problematiky 
autizmu na Slovensku. Veríme, že aj malými 
postupnými krokmi sa podmienky pre život 
autistov budú meniť k lepšiemu aj za pomoci 
legislatívnych úprav v oblasti školstva a tiež 
sociálneho zabezpečenia autistických detí. 
Spolu s vami to zvládneme!

SPOSA – Turiec

SPOSA - Turiec
sídlo: Boženy Němcovej 2 

036 01 Martin
IČO: 42223661

tel.: 0907 669 218, 0908 247 695
e-mail: sztplv@gmail.com

e-mail: sposaturiec@gmail.com
www.sposaturiec.sk

SPoSA - TuRIEC



Občianske združenie Milan Štefánik 
vás pozýva na 6.ročník benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím

Vstup od 14.00 ZUMBA s Paľom
Náučné workšopy: maľovanie na drevo a na sklo, výroba šperkov, maľovanie na 

tvár, výroba transparentov, maľovanie tričiek, servítková technika

nedela 26. marec 2017, o 15.00
PKO Cierny orol, Prešov

Zuzana Smatanová | Tásler Pufo Band
ludová hudba Šarišanci | Mafia Corner
Moderuje: zabávac Richard Vrablec
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Výhody najnovšej šikmej schodiskovej plošiny SPZ 15:
 inteligentná plne automatizovaná plošina vybavená variabilným programom, 

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

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

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

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

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

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

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

Volajte hneď  0800 105 707!
Získajte tablet vo veľkom zlosovaní!

Majte doma to najlepšie!

Zdvíhacie zariadenia

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk
alebo volajte našu bezplatnú linku 0800 105 707
navštívte náš informačný portál www.inakobdareni.sk


