
Benefičný koncert
darček pre Domov sociálnych služieb pre deti

a dospelých v Galante a jeho priateľov

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím zo zariadení DSS, detské domovy a pre deti do 140cm. Vstupné pre verejnosť je 7€ v predpredaji a 10€ na mieste. 
Predpredaj MsKS Galanta a Ticketportal. Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 100ks! 

Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

NO NAME  KRISTÍNA  DEBADEMBA
THE GREAT MALARKEY

NO NAME  KRISTÍNA  DEBADEMBA
THE GREAT MALARKEY

VSTUP OD 14.00H. ZUMBA S MICHELLE VSTUP OD 14.00H. ZUMBA S MICHELLE 

PODUJATIE SA REALIZUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA. ĎAKUJEME.PODUJATIE SA REALIZUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA. ĎAKUJEME.

 (VEĽKÁ BRITÁNIA) (VEĽKÁ BRITÁNIA)

(DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA)(DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA)

 (MALI/BURKINA FASO) (MALI/BURKINA FASO)

aj tak sa to dá ...

číslo 4/2015, ročník II



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

Šikmá schodisková sedačka do zákrut
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 Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás

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

 Aj atypické zariadenia na mieru 
vlastní projektanti, slovenská výroba plošín

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

  Mimoriadne dlhá životnosť 
aj 15-ročné zariadenia bez poruchy

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

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkomStropný zdvihák
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Editoriál
Apríl je tu a s ním ďalšie číslo nášho časopisu. Príroda sa 

 prebúdza k životu a s ňou aj naše aktivity. Máme pre 
vás nový informačný portál INAK OBDARENÍ a chystáme ko-
pec ďalších zaujímavých aktivít.

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

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, do le-
kární, na  zdravotné strediská či úrady. Tiež ich posielame 
rôznym združeniam.

Naša spoločnosť SPIG s.r.o. v tom vidí lepší zmysel, ako roz-
dávať reklamné predmety.

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

Opakujeme zoznamy príspevkov a nadácií. Aktuálne pridá-
vame informácie. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, pe-
ňažný príspevok opravu pomôcky a iné témy, ako sa lepšie 
zorientovať a pomôcť si. 

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

MP
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Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

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

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

SPIG s.r.o. ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen

spig@spig.sk • www.spig.sk

BEZPLATNÁ LINKA  0800 105 707

  Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

STAVBA BEZ BARIÉR
Dosahové vzdialenosti osoby 
na invalidnom vozíku
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ZáKlADY PRVEj POMOCI ¨

Kliešťová encefalitída
Kliešťová encefalitída je nebezpečné akút-
ne vírusové  horúčkovité ochorenie, kto-
ré postihuje centrálnu nervovú sústavu 
a  spôsobuje zápal mozgu (encefalitídu) 
alebo obalov mozgu (meningitídu).

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) je nositeľ ví-
rusu kliešťovej encefalitídy Je to typická ná-
kaza zaraďujúca sa do skupiny zoonóz (cho-
roby prenášané zo živočíchov na  človeka). 
Hlavným prenášačom kliešťovej encefalitídy 
je kliešť vo všetkých vývojových štádiách. 
K človeku sa prisávajú larvy, nymfy i  samič-
ky, pričom drobné larvy i nymfy možno pre-
hliadnuť. Miesta prisatia sú hlavne časti tela 
s jemnou pokožkou: hlava za ušami, podpa-
zuší, podkolení a  genitálnej oblasti. Kliešť 
ako nositeľ vírusu dokáže prežiť a  preniesť 
tento vírus na  rôznych hostiteľov prostred-
níctvom satia ich krvi. Približne 10 % kliešťov 
tento vírus prenáša a k prenosu môže dôjsť 
okamžite po prisatí kliešťa na kožu človeka. 
Vírus sa po  prisatí kliešťa v  mieste vpichu 
pomnoží, šíri sa do regionálnych uzlín a lym-
fatickými cestami sa dostáva do  rôznych 
orgánov, predovšetkým do centrálneho ner-
vového systému. Prenos vírusu na  človeka 
sa uskutočňuje nielen pri cicaní kliešťov, ale 
aj	 potravinami,	 ktoré	 môžu	 byť	 infikované	
,nedostatočne tepelne upravené kozie, krav-
ské, ovčie mlieko a mliečne výrobky. Prenos 
infekcie z  človeka na  človeka nie je možný. 
Endemické sú listnaté a  zmiešané lesy, kde 
vírus existuje v  rezervoárových zvieratách 
ako sú myši, hlodavce, vysoká zver aj vtáky. 
Kliešť sa pri satí krvi z  týchto zvierat nakazí 
a  potom prenáša infekciu na  domáce zvie-
ratá a  na  človeka. Výskyt je sezónny, súvisí 
aj s cyklom aktivity kliešťov a tiež pobytom 
ľudí v prírode. Možno sa nakaziť aj mimo se-
zónu pri práci s  lístím, senom. Kliešťom vy-
hovuje krovie a tráva okolo plotov v parkoch 
a záhradkách, kde je húština a z týchto pred 
slnkom chránených oblastí sa rozliezajú na-
okolo. 

Ochorenie prebieha v  dvoch vlnách, za-
čiatok ochorenia – prvá fáza pripomína 
typickú ľahkú virózu s bolesťami hlavy, zvý-
šenou teplotou, pokašliavaním, sťaženým 
dýchaním, tečením z nosa, nechutenstvom, 
prípadne ľahkými črevnými problémami. 
Po troch až piatich dňoch príznaky ustúpia, 
pacient sa cíti relatívne zdravý. Po  ďalšom 
týždni môže nastúpiť druhá fáza – vysoké 
teploty, úporné bolesti hlavy migrénového 
typu, vracanie, svetloplachosť, nesústrede-
nosť, poruchy koncentrácie, stuhnutie šije. 
V  najzávažnejších prípadoch môže viesť 
choroba až k  ochrnutiu, chronickým boles-
tiam hlavy a  výnimočne sa môže skončiť aj 
smrťou. Môžu sa prejaviť príznaky ocho-
renia, ktoré sú charakteristické pre zápal 
mozgových blán (meningitída): horúč-

ka nad 39 °C, bolesť hlavy, svetloplachosť, 
stuhnutosť šije, pocit na zvracanie, vracanie, 
nepokoj a zápal mozgu (encefalitída): tras 
mihalníc a pier, nekoordinovaný pohyb očí, 
reč monotónna, pomalá až nezrozumiteľná, 
chaotické, mimovoľné pohyby, obrny, dezo-
rientácia.

Ak pacient vie o  tom, že ho pohrýzol kliešť 
a prejavili sa u neho chrípkové príznaky, mal 
by požiadať o vyšetrenie krvi. V prípade, že sa 
prejavili príznaky druhého štádia a  pacient 
má preukázanú kliešťovú encefalitídu, musí 
ísť do nemocnice, kde sa podrobí špeciálne-
mu vyšetreniu. Zároveň sa urobí vyšetrenie 

mozgovomiechového moku a  na  základe 
informácií z  tohto vyšetrenia sa určí ďalší 
postup liečby. Medzi následky prekonaného 
ochorenia patria trvalejšie poruchy spánku, 
zmeny nálady, zhoršená koncentrácia mysle-
nia a hlavne obrny. Rozsiahlejšie obrny môžu 
viesť až k trvalej invalidite a niektoré prípa-
dy končia smrťou. V  prípade pozitívneho 
nálezu infekcie sa odporúča obmedziť stres 
a fyzickú námahu a podporiť obranyschop-
nosť organizmu dostatočným príjmom vi-
tamínov. Veľmi dôležitá je prevencia ná-
kazy, osobná ochrana pred napadnutím 
kliešťov spočíva vo výbere vhodného odevu 
pri pobyte v lese, odev z hladkej látky, noha-
vice vsunuté do  topánok, dobre utiahnuté 
opaskom. Manžety rukávov môžeme utes-
niť gumičkami. Osobná ochrana - ochranné 
oblečenie bledej farby, dlhé nohavice, sveter 
s  dlhými rukávmi, čiapka, obuté ponožky 
a vhodná obuv, aby bola zakrytá čo najväč-
šie plocha tela. Vyvarovať sa treba chlpatým 
odevom s vlasmi, na ktorých sa kliešte ľahko 

prichytávajú. Vhodné je aj používanie účin-
ných repelentov na  odev a  na  voľné časti 
pokožky. Doporučuje sa užiť 2 - 3 dražé B 
komplexu pred odchodom do prírody. V ob-
lastiach, kde predpokladáme výskyt kliešťov, 
sa pohybujeme pokiaľ možno po  vyhrade-
ných cestách, vyvarujeme sa odpočívaniu 
na  zemi, na  zem neodkladáme ani odev 
a vyhýbame sa oblastiam s vysokou trávou. 
Po  príchode z  prírody je nutná prehliad-
ka celého tela a  pri objavení kliešťa jeho 
včasné odstránenie, pretože sa týmto spô-
sobom zníži infekčná dávka vírusu. Osvedči-
lo sa odstránenie kliešťa mydlom. Namoče-
nú plátennú tkaninu alebo gázu namydlíme 
a  jemnými pohybmi, netlačíme, potierame 
miesto, kde je kliešť prisatý. Musíme byť tr-
pezliví, po chvíľke sa kliešť sám odpojí. Ak sa 

prisatý kliešť neodpojí, musíme ho odstrániť 
pinzetou. Miesto, kde je kliešť prisatý, najprv 
polejte dezinfekčným prípravkom. Potom 
kliešťa uchopte do pinzety, čo najbližšie ku 
koži a  kývavými pohybmi do  strán pomaly 
ťahajte von. Snaže sa ho nerozpučiť. Netočte 
pinzetou ani v smere, ani proti smeru hodi-
nových ručičiek. Po  úspešnom odstránení 
miesto prisatia môže byť začervenalé, znova 
vydezinfikujte	prípravkom	s obsahom	alko-
holu. Môžete použiť napríklad lieh, jódovú 
tinktúru, alpu, v  lekárni dostupný Betadine. 
Niekto vie kliešťa šikovne vytiahnuť, ale ak 
ste si nie istý, treba vyhľadať lekára, vyhne-
me sa tak možnému odrhnutiu hlavičky 
alebo zmliaždeniu kliešťa. Očkovanie proti 
kliešťovej encefalitíde predstavuje najspo-
ľahlivejší spôsob, ako sa tejto chorobe vy-
hnúť a ochrániť tak svoje zdravie pred touto 
nebezpečnou chorobou.

Zdroj: internet
Úprava: Jana Niklová

OCHORENIA SPôSOBENÉ KLIEšťAmI
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¨ TERAPIE

O týchto metódach Vám málokto povie. Ak vôbec. Na veľa vecí som spočiatku pozerala 
ako blázon. U lekárskej verejnosti vzbudzovali skôr zhrozenie. Na druhej strane, progresu 
sa tešil každý. Najmä ak nevidel za oponu. 

Vyskúšali sme... alebo viac hláv – viac rozumu

ČCHI-KuNg (2. časť)
Príbeh pokračuje 

V dobe, keď som písala prvú časť článku, tú 
o  čchi-kungu, som cvičila, cvičila, cvičila... 
A zlepšovala som sa priam raketovým tem-
pom. Veľmi často som nad tým žasla ja aj 
Ivo, ktorý je mojím trénerom a duchovným 
sprievodcom životom v jednej osobe.

Jedného dňa sme spolu boli na terapii u jeho 
učiteľa. Na  mojej terapii. Divadlo sme pred 
sebou prestali hrať pomerne dávno, nemá 
to význam. Význam má iba pokora a láska...

Peťo (Ivanov učiteľ čínskej medicíny) ma 
vyšetroval. Áno, spôsobom tomu vlastným. 
Prečítal si moje zhrnutie života, ktoré som si 
mala pripraviť. Jedna z prvých jeho viet bola: 
„Viete, že máte šťastie, že vôbec žijete?“ Pri-
kývla som. Nie som si istá, či mi povedal, že 
sa mám podľa toho začať správať, alebo som 
si to v duchu povedala ja sama.

Keď som ležala na  masážnom stole s  aku-
punktúrnymi ihlami v  mojom bruchu, už 
vedel o  pokrokoch, ktoré som za  posled-
ný mesiac dosiahla. Na  moment sa na  mňa 
svojimi röntgenovými očami zahľadel: „Ste 
si istá, že ten úspech nie je aj prejavom vnú-
torného rozpoloženia?“ Vtedy som bola pre-
svedčená, že všetko je výsledkom sebakáz-

ne, spôsobu myslenia, hodín cvičenia,... Jeho 
pohľad ma prenasleduje dodnes. On vedel aj 
to, čo ja dnes iba tuším. 

Včera som si bola kúpiť dosť ojedinelé to-
pánky. S  Ivanom. Nevedeli sme, kde je ob-
chod, tak sme cestu absolvovali vozíkom. 
Najprv sme sa bavili na  chodiacom páse, 
potom cestou do obchodu a keď sme čakali 
na výťah, všimla som si začudované pohľady 
ľudí navôkol. Boli sme ako dve deti v dospe-
lom tele. Tak úprimne som sa smiala, až vo 
mne zarezonovala Peťova otázka. Vtedy mi 
to docvaklo. Samozrejme, že môj progres zá-
visel od toho, ako som sa menila k vo vnútri. 
K  lepšiemu? K  horšiemu? Každý ma právo 
voľby, ja som si už vybrala...

Večer som písala mamine, že ak by býval 
v  tom istom meste ako ja, chcem takého 
osobného asistenta. Celý deň som bola 
sama sebou, otvorene sme sa bavili aj o té-
mach, pri ktorých ľudia zvyknú zmeniť tému. 
A to je len špička ľadovca. Toto je to, čo roky 
hľadám. A  z  pre mňa záhadných príčin sú 
s mojím manželom úžasní spojenci – najmä 
keď ma netreba šetriť. 

„Nie ste to, čím chcete byť, ste tým, čomu verí-
te, že ste.“ Túto vetu som čítala v jednej knihe, 
ktorá sa na mňa záhadne usmievala z police 
v  istom kníhkupectve. Doparoma, to som 
si neuvedomovala. Neuvedomovala som si 

mnoho vecí a možno sa rovnako pousmejem 
o ďalší mesiac – toto som fakt nevidela???

Samozrejme cvičím každý deň. Každý deň 
som sama so sebou. Každý deň venujem 
veľa, veľa pozornosti a lásky svojej dvaapol-
roka zanedbávanej nohe. Či druhá nežiarli? 
Ak súdim podľa seba, ani nie. Vie, že tá druhá 
to potrebuje viac...

Nehrám divadielko, pred nikým z Vás. Opona 
padla, nie je dôvod. Je iba jediný dôvod – byť 
šťastný. Kto sa pridá?

Dagmar Sváteková

V  mnohých prípadoch sa môže zdať, že 
moje slová tu nemajú miesto.
Možno sa práve teraz prebúdzate v  ne-
mocnici po ťažkej autonehode, spomínate 
si, že frajerka vám dala kopačky a šéf padá-
ka. Vtedy ste mali pocit, že nič horšie sa už 
nemohlo stať. A teraz ho máte tiež. No na-
priek pocitu viete zakričať na ošetrovateľa, 
že vám treba ísť na WC. 
Uvedomujete	si,	za koľko	vecí	môžete	byť	
vďační? Ja áno. A že cena tohto poznania 
bola privysoká? Ďakujem aj za  to, lebo si 
uvedomujem hodnotu svojho života.
Pre tých, čo ma nepoznajú - bola som mla-
dá, krásna a nevďačná žena. Ani na okamih 
ma nenapadlo, že zajtrajšok nie je samo-
zrejmosťou. Až raz skutočne nebol. Ležala 
som v  kóme a  netušila som, že môj život 
visí na vlásku. Diagnóza? Trombóza arterie 
basilaris a poškodenie mozgového kmeňa.
Po  dvoch týždňoch som sa prebrala. Ne-
hybná a nemá, so sondou na kŕmenie a ka-
tétrom na  odvod moču. Vtedy ma nena-

padlo poďakovať sa za to, že vôbec žijem. 
Dôvodov na vďaku však bolo toľko...
Dnes s  vďakou umývam riad, pretože si 
pamätám chvíle, kedy som sa nevedela 
ani pohnúť. S vďakou sa napijem z pohá-
ra s  vodou, pretože kedysi som nielenže 
nevedela piť, ale ani si ten pohár vypýtať, 
či dokonca vziať. Ďakujem dokonca aj 
za každý pád – za  jedno, učím sa, čo mô-
žem a čo nemôžem robiť, za druhé – viem 
chodiť. Úžasné!
Naozaj, vždy mám byť za čo vďačná. Dnes 
už to viem. Ak nebudem mať byť za  čo 
vďačná, znamená to iba jediné – že už ne-
žijem.
Pred zhruba polrokom som bola navštíviť 
fyzioterapeuta v  Kováčovej. Nechal ma 
chvíľku čakať, jasne, mohla som sa durdiť. 
Namiesto toho som mala oči, uši, aj srdce 
dokorán.
V terapeutickej miestnosti bolo rušno. 
Jednej pani sa pýtali, či má deti. Prikývla. 

Na otázku Koľko majú rokov po chvíli od-
povedala: „Ja neviem.“ 
Inú pani učili písmená. Na penovej tabuľke, 
akú mali aj moje deti. Pri jednom písmene 
sa rozplakala, ani to nepoznala. Žena ako 
ja, či vy, niekdajšia zdravotná sestra. 
Stretla som mladého pekného muža, mal 
paličku, tetovanie – švihák. Bol schopný 
zamumlať áno a nie.
Spomenula som si ako tu základné veci 
kedysi učili mňa. Postaviť sa z vozíka, pre-
sadnúť si na  posteľ, na  klozet, na  vaňovú 
dosku...
Na chodbe som si spomenula ako ma učili 
chodiť s  chodítkom. Istená z  troch strán, 
za  dvadsať minút som prešla osemde-
siat metrov a  spotená som bola viac, ako 
po dvojhodinovom tenisovom zápase.
Tieto veci sú už za mnou, no nezabúdam. 
Kameň vďačnosti je mojim verným spoloč-
níkom. A keď som sama so sebou? Od šťas-
tia a vďaky tlieskam. Čo na to iní? Možno 
len nemali také obrovské šťastie ako ja 
– zistiť, že je možné byť vďačný za každú 
„samozrejmosť.“

Dagmar Sváteková

ĎAKujEm... Vždy jE ZA ČO
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Ako som minule písala, som učiteľkou v špe-
ciálnej základnej škole 23 rokov a prešla som 
všetkými ročníkmi, aj všetkými tromi va-
riantmi A, B, C.
V  C variante vzdelávam deti už 7 rokov, ale 
musím sa priznať, že moje začiatky boli dosť 
ťažké a problematické. Kým som nespoznala 
tieto detičky, zdieľala som úplne iný názor 
na vzdelávanie detí s ťažkým a hlbokým men-
tálnym postihnutím. Nevedela som si totiž 
predstaviť, čo sa dá s takýmito deťmi robiť, čo 
sa pri nich dá docieliť. Pri nedostatku mojich 
informácií a nedostatku skúseností  som do-
spela k záveru, že sa s nimi nedá robiť nič a že 
je to dokonca zbytočné. Týmto sa dodatočne 
ospravedlňujem rodičom inak obdarovaných 
detí aj samotným detičkám, že som mala ta-
kéto myšlienky. Lebo už po pár dňoch práce 
s týmito deťmi som zistila, že to bol veľmi myl-
né poznanie, a práve naopak, teraz už viem, 
že moja práca má veľký význam, pre detičky, 
pre ich rodičov, pre verejnosť.
Moju novozriadenú triedu pred 7 rokmi za-
čali navštevovať deti rôzneho veku a rôzne-
ho typu postihnutia. Dostala som do vienka 
deti, ktoré mali od 8 do 15 rokov. Spolu som 
ich mala osem.
Dominik, 13-ročný, nehovoriaci, nechodiaci, 
ale silný a urastený chalan, odkázaný na po-
moc, ktorý statočne búchal ručičkou do ko-
lesa vozíka a pri prvom stretnutí ma patrične 
vyťahal za  vlasy, ďalej 15-ročný nechodiaci, 
takisto nesamostatný Kubko, ktorý z tých pár 
skomolených slovíčok, ktoré poznal, najviac 
používal slovko „domov“ a  bol viac nespo-
kojný ako šťastný, že je v škole, potom 8-roč-
ný rómsky chlapček Jožko, ktorý síce vedel 
rozprávať aj chodiť, ale prvé týždne vôbec 
nemal záujem o  vzdelávanie a  robil všetko 
preto, aby mi to dal najavo - behal, kričal, 
trucoval, odmietal pracovať. A  nakoniec 
druhý, 13-ročný Jožko, ku ktorému som cho-
dila domov, lebo on iba ležal, nedokázal sa 
ani pohnúť, neudržal očný kontakt, nedoká-
zal udržať hlavičku, nepovedal ani slovíčko, 
ani nezaplakal, ani sa neusmial a na dôvažok 
jeho mamina toto všetko považovala doslo-
va až za  urážku, že jej Jožko chodí do  ško-
ly. Trochu podobné to bolo aj u  15-ročnej 
nehovoriacej, ale chodiacej Veroniky, kto-
rej mamka sa tiež najprv hnevala, že čo to 
po nich chceme. Potom mi neskôr pribudla 
10-ročná Lesanka, dievčatko z mnohodetnej 

oravskej rodiny, s rázštepom pery a prvkami 
autizmu, ktorá mi hneď prvý deň rozhádzala 
celú triedu. A ešte 13-ročný imobilný, ležiaci, 
nehovoriaci, nesamostatný Jurko, ktorého 
som tiež navštevovala doma, on mi tiež nič 
nedokázal povedať, ale sa vedel veľmi tešiť. 
A  ešte slniečko – nechodiaci, ale hovoriaci 
(niekedy až veľmi) Adamko, ktorý bol prera-
dený po  dvoch rokoch z  „áčka“ do  „béčka“ 
a potom ku mne.
Vôbec som netušila, s  akými deťmi budem 
pracovať, trochu mi trvalo, kým som si 
na všetko zvykla a našla ten správny spôsob 
a  prístup ku každému z  nich. V  ťažkých za-
čiatkoch mi veľmi pomohla kolegynka Jud-
ka, ktorá pracovala s takýmito deťmi už dlh-
šie v domove sociálnych služieb a u nej som 
videla, čo všetko s tými detičkami dokázala, 
aké boli spokojné a šťastné.
Po  niekoľkých týždňoch práce som sa aj ja 
uspokojila, našla som systém, zistila som, čo 
platí na každé dieťa, čo mu robí dobre, kedy 
sa cíti fajn. A odmenou mi bolo, že Kubko si 
napríklad osvojil moje meno a aj mená všet-
kých spevákov, ktoré som mu púšťala z  cé-
dečka, Dominik sa veľmi tešil, už keď videl 
budovu školy a dovolil, aby som jeho nepo-
kojné rúčky zamestnávala čo najviac. Róm-
sky Jožko bol preradený do B variantu, lebo 
veľmi pekne čítal, písal aj počítal, Veronika 
ma už vždy čakávala pri dverách a netrpez-
livo pozerala, aké hračky povyberám z tašky 
a  mamka mi stihla porozprávať, čo všetko 
zažili cez týždeň. Lesanka dokázala v kľude, 
v  mojom objatí počúvať všetky obľúbené 
detské pesničky a riekanky. Adamko rozprá-
val a  rozprával, aký mali víkend doma, tešil 
sa na písmenká, na stavebnice, na rozprávky. 
Jurkova mama bola spokojná, že si mohla 
v  pokoji vypiť kávu, kým ja som sa vytešo-
vala s Jurkom. A druhý Jožko? No, mamka sa 
s tým dlho nevedela zmieriť, aj sme sa spolu 
smiali, že Jožko je školák, aj sme si veru po-
plakali - nad tou beznádejou a bezmocnos-
ťou. Ozaj, vďaka Jožkovi som sa zoznámila so 
Zuzkou Mališovou a jej stránkou www.ozin-
fodom.info, lebo som na  internete hľadala, 
ako by sa dalo pomôcť ležiacim, imobilným  
deťom. Tak som sa dostala až na seminár Ba-
zálna stimulácia, ktorý sa konal v popradskej 
špeciálnej škole (veľmi mi to v  mojej práci 
pomohlo, aj kolegynky z Popradu mi ukázali 
spôsob) a cez Zuzku a ďalší seminár - uľah-

čovaná komunikácia - som spoznala aj Ivet-
ku Burianekovú a jej krásnu Katku. A potom 
ešte veľa ľudí, ktorí mali mnoho spoločného 
s touto problematikou.
Tieto deti, s  ktorými som začínala, ma ako 
prvé naučili rešpektovať ich stav, mi ako prvé 
ukázali, že sú naozaj inak obdarené, že sú 
nádherné, že vnímajú svet svojím spôsobom, 
že nemajú veľa možností dať nám najavo, ako 
sa cítia, čo potrebujú, čo si chcú vybrať, čo ich 
trápi, po čom túžia, ale  nútia nás k tomu, aby 
sme sa dokázali pozerať na svet ich očami, ich 
srdcom, aby sme citlivo dokázali vnímať ich 
pocity, nepatrné prejavy, ktorými sa nám sna-
žia dávať najavo svoje potreby.
Z týchto detičiek mi zostali len niekoľkí.  Kub-
ko, Dominik a  Jožko museli ukončiť školskú 
dochádzku, lebo dovŕšili vek 18 rokov, a to ma 
hnevá, že je taký zákon, lebo by mali chodiť 
do školy 10 rokov, ale nemôžu, Lesanka bola 
preradená do triedy detí s autizmom. A Vero-
nika, bohužiaľ, práve pred pár týždňami od-
letela do  nebíčka. Jej srdiečko už nevládalo 
bojovať. Zostal mi Adamko a k nemu pribudli 
ďalší nováčikovia, ale o tých nabudúce.

Silvia Kedroňová
Spojená škola (ŠZŠ), Ružomberok

silvia.kedronova@gmail.com
mobil: 0908 200 370

INAK OBdARENÍ V šKOLE II. – mOjE ZAČIATKy
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Dnes si poradíme, ani človek na invalidnom 
vozíku sa nemusí báť cesty lietadlom. Tu 
máme zopár rád pre imobilných cestujúcich. 
Ja sama som s invalidným vozíkom a *man-
želom navštívila viacero krajín. Do  skupiny 
cestujúcich so zníženou mobilitou patria 
osoby s  akýmkoľvek druhom zdravotného 
znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mo-
bilitou majú bezplatný nárok na  asistenčné 
služby pri prechode letiskom.

Všeobecný postup na  využitie asistenč-
ných služieb:

•	 cestujúci je povinný potrebu asistenčných 
služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred 
plánovaným odletom svojej leteckej spo-
ločnosti alebo cestovnej kancelárii/agen-
túre, 

•	 po  príchode na  letisko by mal cestujúci 
so zníženou mobilitou vyhľadať kontakt-
né miesto pre asistenčné služby, ktoré sa 
obvykle nachádza pri hlavnom vchode 
do  odletovej haly alebo na  ľahko dostup-
nom mieste v termináli, 

•	 pomocou určeného telefónu resp. ozna-
movacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj 
príchod asistenčnému pracovisku, 

•	 pridelený pracovník cestujúceho vyzdvih-
ne a  asistuje mu pri všetkých formalitách 

od  zaregistrovania do  prepravy až po  na-
stúp cestujúceho na palubu lietadla.

Zdravotné problémy a potvrdenie od lekára

Niektoré letecké spoločnosti vyžadujú pri 
zdra votných komplikáciách potvrdenie od 
lekára nie staršie ako 6, 7, 10 či 14 dní.

Niektorí dopravcovia vyžadujú potvrdenie 
o zdravotnom stave cestujúceho na predpí-
sanom formulári, tzv. Travel Clearance form, 
Fit to fly, MEDIF (Medical Information Form). 
Obvykle nájdete tento formulár na webovej 
stránke spoločnosti, s ktorou sa chystáte le-
tieť, a to v sekcii Prepravné podmienky.

V  prípade, že cestujúci nemá potvrdenie 
od  lekára na  predpísanom formulári poža-
dovanom leteckou spoločnosťou, nemusí 
byť pripustený na odlet.

Potvrdenie o  zdravotnom stave musí mať 
cestujúci pri sebe pri vybavení na  check-in 
pulte a počas celej doby letu. Napr. spoloč-
nosti Travel Service a  SmartWings ho vyža-
dujú v týchto prípadoch:

•	 infarkt (do 21 dní od udalosti),
•	 mŕtvica (do 10 dní od udalosti),
•	 novonarodené deti (do 7 dní od pôrodu)
•	 choroba z dekompresie,

•	 pneumotorax (do 14 dní od udalosti),
•	 požiadavka na službu nosítok/pri cestova-

ní s inkubátorom,
•	 potreba zdravotníckeho kyslíku počas letu, 
•	 neschopnosť pri sedení udržať vzpriame-

nú pozíciu,
•	 poranenia hlavy (do 14 dní od udalosti),
•	 zlomeniny,
•	 sadra na ruke alebo nohe,
•	 nekomplikované jednoduché tehotenstvo 

(od 26. do 34. týždňa),
•	 nekomplikované viacpočetné tehotenstvo 

(od 20. do 28. týždňa),
•	 ťažká žilová trombóza,
•	 ťažká duševná choroba (cestujúci musí ces-

tovať so sprievodom),
•	 akákoľvek vážna alebo akútna infekčná 

choroba (vrátane ovčích kiahní).

Lekárske potvrdenie alebo iný hodnoverný 
doklad (napr. preukaz pacienta) treba ukázať 
na bezpečnostnej kontrole v prípade, že má 
cestujúci v  tele voperovaný kovový pred-
met, kardiostimulátor, potrebuje inzulínové 
perá alebo tekuté lieky s  obsahom balenia 
väčším ako 100 ml. Potvrdenie by malo byť 
v  slovenskom aj anglickom jazyku, nemusí 
byť úradne overené, nemá predpísaný vzor.

Janka Prekopová

Cestovanie lietadlom

Byť na vozíku neznamená, že by sme mali sedieť iba doma. Rada cestujem, ale iba s problémami sa dá nájsť vhodné ubytovanie pre 
ľudí na vozíku. Bola by som rada, keby ste prispeli svojimi skúsenosťami a konkrétnymi nápadmi, odkazmi, adresami chát, apartmánov, 
penziónov... Skúste nám, prosím, napísať miesta, ktoré sa oplatí navštíviť a kde je vhodné ubytovanie pre ľudí na vozíku. Pod vhodným 
ubytovaním rozumiem bezbariérový prístup a hlavne priestrannú kúpeľňu, WC s madlami, dvere majú mať 80 cm a pod.

uByTOVANIE BEZ BARIÉR – PORAĎmE SI NAVZÁjOm

Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba
a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.

(Antoine De Saint Exupéry)
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História školy
História školy siaha do  školského roku 
1937/38, kedy niesla názov Zvláštna škola 
národná pre postihnuté deti vo veku ško-
lopovinnom v  Bratislave. Škola bola spoje-
ná s  ústavom a  mala troch pedagogických 
zamestnancov – riaditeľa a  dvoch učiteľov. 
Do budovy na Mokrohájskej ulici bola škola 
presťahovaná v školskom roku 1968/69 a sta-
la sa súčasťou Ústavu sociálnej starostlivosti 
pre telesne postihnutú mládež. Od roku 1992 
začala škola využívať tzv. opačnú integráciu, 
teda začala prijímať aj intaktné/zdravé deti.

Charizma súčasnej školy
Nie náhodou dnes naša škola nesie názov 
SPOJENÁ. Je to preto, že ponúka možnosť 
kontinuálnej edukácie od  materskej školy; 
cez prípravný ročník, prvý a  druhý stupeň 
základnej školy, strednú školu s  viacerými 
študijnými odbormi, a napokon aj dva roční-
ky nadstavbového štúdia. Dnešnú moderne 
vybudovanú školu tvorí päťdesiatka odbor-
ne vzdelaných pedagógov, starajúcich sa 
o deti a žiakov s rôznymi diagnózami, ako sú: 
detská mozgová obrna, vrodené vývojové 
chyby ortopedické, meningomyeolokéla – 
LS oblasť, svalové ochorenia, artrogrifóza, 
poúrazové stavy a iné... Týmto deťom a mlá-
deži	 venujeme	 špecifickú	 pozornosť	 a  sta-
rostlivosť. V  rodinnej atmosfére vytvárame 
priestor pre ich rovnocenné začlenenie sa 
do spoločnosti, hľadáme cesty ich alternatív-
neho presadenia sa v tvrdej konkurencii pra-
covného trhu a  všemožnými prostriedkami 
im uľahčujeme neľahký život s hendikepom. 
V  súčasnosti absentuje povedomie o  even-
tualitách a vymoženostiach, ktoré sú ponú-
kané zdravotne znevýhodneným študen-
tom na škole nášho typu. Snažíme sa o plné 
prepojenie našich študentov so svetom, 
likvidujeme pôvodné tendencie uzatvárať 
ľudí s  hendikepom do  izolácie. Rušíme ba-
riéry – priestorové i psychologické. Navyše, 
robíme osvetu o tom, že na našej škole môžu 
študovať aj zdravé deti, ktoré u nás nadobú-
dajú nielen kvalitné vzdelanie, ale i emočnú 
inteligenciu a vysoký stupeň empatických či 
altruistických návykov. Úroveň každej školy 
odzrkadľujú aj jej absolventi. Aj my sa môže-

me neskromne pochváliť mnohými úspešný-
mi odchovancami, medzi ktorými nechýbajú 
aj vysokoškolsky vzdelaní odborníci v oblasti 
špeciálnej pedagogiky, sociálnej a pracovnej 
psychológie, pedagogiky, práva, marketingu 
a  masmédií,	 informatiky,	 grafiky,	 účtovníc-
tva. Zaujímavé je, že práve naši absolventi 
sú priekopníkmi v  oblasti „búrania bariér“, 
ak je možné takto metaforicky to nazvať: 
Mgr. Bc. Marek Machata s diagnostikovanou 
DMO, absolvent gymnázia na Mokrohájskej 
3, je tajomníkom OZ Šport bez bariér; Peter 
Káčer, napriek rovnakej diagnóze DMO, pô-
sobí ako štatutár a správca Nadácie TA3.

Neodmysliteľnou hrdosťou našej školy sú 
absolventi – športovci, Veronika Vadovičo-
vá, zlatá paralympionička, majsterka sveta 
v streľbe	zo	vzduchovej	pušky,	JUDr. Margita	
Prokeinová – 5-násobná účastníčka para-
lympiád, Karina Petrikovičová – 2-násobná 
účastníčka paralympiád, Roman Buchta – 
juniorský majster sveta v  plávaní. Jadranka 
Marič, štvornásobná medailistka v  plávaní 
na  Svetových hrách juniorov v  Anglicku 
z  roku 2014, je v  súčasnosti poslucháčka 
prvého ročníka gymnázia a  jej najväčším 
snom je pretekať na  Paralympijských hrách 
v  roku 2016 v  Brazílii. Naši absolventi sú 
úspešní napriek tomu, že sú hendikepovaní. 
Ale platí to aj naopak. Sú úspešní práve pre-
to, že svojou húževnatosťou prekonali svoj 
hendikep.

Benefity školy
Niektoré z našich výhod sú: prípravný – tzv. 
nultý ročník ZŠ; znížený počet detí a žiakov 
v  triedach, ktorý zabezpečuje individuálny 
prístup; tím špeciálnych  pedagógov a asis-
tentov učiteľa; školská psychologička a  lo-
gopedička; bezbariérovosť budovy školy; 
školský klub; pravidelná doprava nízko pod-
lažnými školskými autobusmi; široká paleta 
záujmových krúžkov; projekty národného 
i  medzinárodného charakteru; každoročný 
lyžiarsky kurz v Tatrách a rekondičný pobyt 
v  zahraničí (Taliansko, Chorvátsko, atď.); za-
hraničné exkurzie (Viedeň, Hainburg, Praha, 
Berlín, atď.), tuzemské výlety, interaktívne 
vzdelávanie, e-learning; spolupráca so Špor-
tovým klubom Altius Bratislava (najväčší ŠK 

pre zdravotne znevýhodnených v SR); mož-
nosť stravovania sa, možnosť zabezpečenia 
bezbariérového internátneho ubytovania 
pre žiakov G a  OA; bohatá ponuka súťaží 
(Vševedko, Maks, Maksík, Pytagoriáda, Ex-
pert geniality show, Klokan, Talentída, Olym-
piáda ľudských práv, IBobor, PalmaJ, Video 
foto súťaž Recyklácia, Hviezdoslavov Kubín 
a  iné); žurnalistické aktivity žiakov - školský 
časopis Moky3, výtvarné aktivity žiakov 
a  organizácia výstav prác žiakov, športové 
aktivity (boccia, florbal, plávanie, Olompiá-
da, Celoslovenské športové hry, Integrované 
športové hry, zápasy typu učitelia versus žia-
ci) a iné ...  

Zoznam zložiek a študijných odborov
•	 Materská škola
•	 Základná škola
•	 Gymnázium - 4-ročné štúdium s  maturit-

nou skúškou
•	 Obchodná akadémia - 4-ročné štúdium 

s maturitnou skúškou
•	 Obchodná akadémia - 2-ročné štúdium so 

záverečnou skúškou (výučný list)
•	 Obchodná akadémia - 2-ročné pomaturit-

né štúdium sociálno-právna činnosť

Autorka článku: Mgr. Daniela Bauerová 
učiteľka II. a III. stupňa Spojenej školy  

Fotografie : archív školy 

šKOLA BEZ BARIÉR – šKOLA SO SRdCOm – šKOLA dO KTOREj SA OPLATÍ CHOdIť 

Adresa: Spojená škola
Mokrohájska 3

844 13 Bratislava 

tel.: 02 / 54 77 18 26, 54 77 18 28 

e-mail: skola@mokrohajska3.sk

www.mokrohajska3.edupage.org
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¨ SPOlOČNOSŤ NA POMOC OSObáM S AUTIZMOM

19.2.2015 sa SPOSA BB zúčastnila úžasného 
projektu	 pod	 názvom	 „EIGHT	 HOURS“,	 kto-
rý zorganizovala dobrovoľníčka Adine z  Ru-
munska, pôsobiaca v  Centre dobrovoľníctva 
v Banskej Bystrici.

Vďaka jej iniciatíve, sme sa mali možnosť 
stretnúť s  Michalom Roškuňakom, mužom 
s  AS, ktorý nám povysvetľoval mnohé mož-
nosti, ktoré môžeme v  SPOSA BB rozvinúť 
smerom k našim ľuďom s autizmom. Musím 
povedať, že tak inteligentného a  duchom 
bohatého človeka som už dávno nestretla. 
Vďaka nemu som pochopila, že autizmus vy-
zerá aj takto, že ak dostane človek z PAS pod-
poru, ktorú potrebuje a nemá pridružené iné 
postihnutia, je to plnohodnotná bytosť bez 
diagnózy. Keby nám nebolo povedané, že má 
AS, ani by sme to nezistili. 

V posledných dvoch týždňoch som mala česť 
spoznať dvoch mladých mužov, jedného 
s AS a PAS, ktorí sú veľmi šikovní, ale čo ma 
bolí, tento štát na nich napáchal neskutočné 
krivdy. Vďaka zlému nastaveniu všetkých prí-
slušných kompetencií, urobil z  nich adeptov 
na  pobyt v  DSS. Verím, že sú to mladí muži, 
do  ktorých sa oplatí investovať čas a  lásku, 
lebo dogmatické predstavy o  tom, že ľu-
dia s  autizmom sú uzavretí do  svojho sveta 
a moje osobné skúsenosti vravia, že uzavretý 
je celý neurotypický slovenský majoritný sys-
tém, ktorý týmto ľuďom a ich rodičom ubližu-
je. Možno sú to pre niekoho tvrdé slová, ale 
moje skúsenosti sú žiaľ také. 

Neustály tlak všetkých možných inštitúcií 
v štáte ubližujú deťom s PAS. Na rodiča tlačí 
systém, rodič tlačí na  dieťa, ktoré inak spra-

cováva informácie, ale nie je hlúpe. Ony sú 
múdre, ale strašné krehké dušičky, ktoré sú 
tak zmätené a ich rodičia tiež. Všade sa hovorí 
o pomoci, ale žiadna v skutočnosti nie je. Nik-
to ich nepočúva, každý si myslí, že to, či ono je 
pre ne dobré. Toto školstvo nutne potrebuje - 
výcvik intuitívnych pedagógov, ktorí s týmito 
deťmi budú vedieť pracovať. Deti potrebujú 
lásku, pochopenie, empatiu.

Je potrebné začať šíriť legitímne povedomie 
o autizme, ktoré budú podávať tí, ktorí o ňom 
majú čo povedať, tí, čo ho žijú na vlastnej koži, 
deti, rodičia, dospelí ľudia s PAS. 

Len oni skutočne vedia, čo to je, každý ho pre-
žíva individuálne k  vlastnej osobnosti, pros-
trediu, v ktorom vyrástol. 

Zvyšuje sa potreba šírenia povedomia o  au-
tizme v škôlkach, základných školách u neuro-
typických ľudí. Ľudí s autizmom je stále viac.

Aj vo štvrtok 5.3.2015 sa jeden pätnásťročný 
mladý muž s AS zatúlal až do Prahy. 

Mnohí ľudia s autizmom sú neprijatím majo-
ritnej neurotypickej spoločnosti tak zmätení, 
že hoci hľadajú pomoc a pochopenie, nena-
chádzajú ho. Nik ich nepočúva, a tak niektorí 
volia odchod z tohto sveta, ako aj mladé diev-
ča Viky, ktoré študovalo v Prahe a už nie je me-
dzi nami, v  januári to vzdala. To dievča bolo 
pôvodom zo Slovenska a nádherne maľovalo. 
Nie je žiaľ jediná, je ich už viac. Koľko ich ešte 
bude? Našich detí, ktoré my rodičia milujeme, 
ale žiaľ zobrali nám právo pomôcť im. Sme ho-
dení na okraj spoločnosti spolu s nimi.

Autizmus je iné myslenie, ale nie choroba, 
tou sú pridružené diagnózy a tlak spoločnos-

ti, ktorá spúšťa u neprijatých inak mysliacich 
bytostí psychické poruchy. Nech už konečne 
tento štát počúva svojich obyvateľov s autiz-
mom a pomáha im tak, ako to ukladá právo, 
ľudské právo. Právo na  kvalitné vzdelanie, 
terapiu, život v  pokojnej rodine, kde rodič 
nemusí vyhorieť do  tla, lebo žije ako otrok. 
Kde úcta k životu je samozrejmosťou a nielen 
pozmenenou skutočnosťou, ktorú ktosi pou-
žíva na to, že vytvára príležitosť pre seba ako 
zamestnanie a nie šancu na napredovanie pre 
bytosť s autizmom.

Článok vyznie tragicky, ale život väčšiny rodín 
s deťmi s autizmom je  taký a ja ako predsta-
viteľka SPOSA BB to takto vidím. Každý deň 
stretávam nové rodiny, ktoré nevedia kam 
sa obrátiť, kde načerpať sily, kam dať svoje 
deti, „nikto ich nechce“. Tento týždeň som sa 
stretla s rodičmi, ktorým odporučili, aby ich 5- 
ročného syna dali medzi „svojich“. Kde sme?, 
aby niekto ponúkol niečo také, alebo vám 
povedia, že či nerozmýšľate sa presťahovať 
niekde, kde sa o také deti vedia postarať? Ja 
sa pýtam, kde máme odísť, na Mars?

Matka Tereza raz povedala krásnu vetu „ŠTÁT 
JE SILNÝ NATOĽKO, NAKOĽKO SA VIE POSTA-
RAŤ O  NAJSLABŠÍCH“, preto sa pýtam - aký 
silný je tento štát?

Mária Helexová

V centre pre deti s viacnásobným postihnu-
tím OZ Nožička sa uskutočnil pekný a  po-
kojný karneval, na  ktorom sa stretli detičky 
spolu s rodičmi. 

Súčasťou bola aj ukážka  muzikoterapie , kto-
rú  predstavili  slečny z  Advanta Life z Popra-
du. Pre rodičov to bol tiež príjemný zážitok, 
keď si mohli na  vlastnej koži odskúšať, čo 
spôsobujú tibetské misky pri dotyku s  ľud-
ským telom. Zvuky, ktoré vydávali misky 
a aj iné netradičné hudobné nástroje, ktoré 
si mohli odskúšať aj detičky samotné za po-
moci terapeutiek, nenechali ani rodičov bez 
pocitov.  Bola to veľmi vhodná vsuvka pred 
samotným karnevalom.

Pre detičky si pripravili program dievčatká 
z  Tanečnej školy Janette Fáberovej. Krásne 

zatancovali a priniesli svieži elán. Detičky si 
spolu s rodičmi  zatancovali pri pekných pes-
ničkách a  pokračovali v  zábave pri rôznych 
hrách.

Na konci karnevalu deti za svoje masky do-
stali odmenu, z ktorej sa tešili. Maťko, ktorý 
dostal plastelínu, sa podelil aj s  ostatnými 
deťmi a spoločne vyrábali rôzne veci. Mode-
lovali, valcovali ju ako cesto, nadväzovali ko-
munikáciu medzi sebou navzájom. Rodičia si 
spolu podebatovali a spolu aj s partnermi OZ 
Nožička rozoberali rôzne témy. Všetci odchá-
dzali pozitívne naladení a  určite s  peknými 
zážitkami.

Ďakujeme Janke Vigašovej za  jej prínosnú 
prácu.

Mária Helexová

AuTIZmuS A žIVOT S NÍm

Karneval OZ Nožička dňa 26.2.2015
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SPOlOČNOSŤ NA POMOC OSObáM S AUTIZMOM ¨

Poslaním organizácie SPOSA BB je pomáhať 
osobám s autizmom a ich rodinám v zdolá-
vaní prekážok a zmierňovať ich dopad na ich 
existenciu. Úlohou organizácie je šíriť pove-
domie o autizme v širokej verejnosti a vyví-
jať snahu na spájanie komunity našej a ostat-
ných komunít. 

SPOSA – BB organizuje stretnutia rodín 
na  spoločenských, kultúrnych a  športových 
podujatiach a poskytuje im príležitosť k vý-
mene skúseností a vzájomnej pomoci. (Sta-
novy SPOSA BB)

Rodiny postihnuté autizmom majú obme-
dzenú možnosť kultúrneho, športového 
a  iného sociálno-spoločenského vyžitia, 
spoločnosť nevytvára podmienky, a  preto 
je pre nich takáto akcia veľkým obohate-
ním jednotvárneho a  často stereotypného 
spôsobu života. Prizvaním aj iných komunít 
chceme nadviazať komunikáciu a spoluprá-
cu, ktorá prinesie pozitívnu zmenu do všet-
kých životov. Ide tu o otvorenie našej komu-
nity smerom k ostatným, aby sme poukázali, 
aké odlišné sú naše životy.

Nultý ročník bol pod názvom Postav si svoj 
Lego sen, ktorý inicioval vysokofunkčný mla-
dý muž s autizmom. SPOSA BB ho realizovala 
a vzhľadom na ohlas zo strany zúčastnených 
sme sa rozhodli , že tento rok budeme po-
kračovať. A  aby sa ukázal vývoj autistickej 
komunity, tento rok sa názov projektu pre-
transformoval na  Lego spája. Je to metafo-
ra, v  ktorej sa ukrýva vôľa zmeniť v  našich 
životoch osamotenie, do  ktorého sme sa 
dostali životným údelom, ale nevzdávame 
to a  chceme priniesť niečo, čo urobíme my 
pre ostatných prizvaných. Kde je vôľa, tam je 
aj cesta.

Mária Helexová

SPOSA BB a LEgO
spájajú

Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime.
Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť.

Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť.
Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.

(Charlie Chaplin)
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¨ PRÍSPEVKY A NADáCIE

Vzhľadom na  to, že sú občania s  ťažkým zdravotným postihnutím 
oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže 
kompenzovať peňažnými príspevkami podľa zákona o  peňažných 
príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 
O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta 
bydliska. Po splnení zákonom daných podmienok sa príspevky po-
skytujú buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To 
závisí od druhu príspevku.

Čo znamená...
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
•	 za takúto	osobu	sa	považuje	osoba,	ktorej	miera	funkčnej	poruchy	

je najmenej 50 % 
•	 funkčnou	 poruchou	 je	 nedostatok	 telesných,	 zmyslových	 alebo	

duševných schopností, ktorý z  hľadiska vývoja zdravotného po-
stihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov

•	 musí	ňou	byť	uznaná	posudkovou	činnosťou	a musí	spĺňať	predpí-
sané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevý-
hodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou 
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovna-
kých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia pre-
konať sama.

Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požia-
dať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa mies-
ta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete 
potrebovať	a či	spĺňate	nárok	na ten-ktorý	príspevok.

Cieľ kompenzácie
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnu-
tia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskyto-
vaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním 
sociálnych služieb.

O aké príspevky z uPSVaR môžete požiadať
Jednorazové peňažné príspevky:
•	 peňažný	príspevok	na kúpu	pomôcky,
•	 peňažný	príspevok	na výcvik	používania	pomôcky,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	pomôcky,
•	 peňažný	príspevok	na opravu	pomôcky,
•	 peňažný	príspevok	na kúpu	zdvíhacieho	zariadenia,
•	 peňažný	príspevok	na kúpu	osobného	motorového	vozidla,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	osobného	motorového	vozidla,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	bytu,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	rodinného	domu,
•	 peňažný	príspevok	na úpravu	garáže.

Opakované peňažné príspevky: 
•	 príspevok	na osobnú	asistenciu,
•	 príspevok	na opatrovanie,
•	 príspevok	na kompenzáciu	zvýšených	výdavkov,
•	 príspevok	na prepravu.

Príspevok na osobnú asistenciu
- je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná 

na pomoc iného,
- je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy, 

ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku,
- počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendár-

neho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Výška príspevku:
- podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v  eurách, sadzba 

za 1 hodinu je 1,39 % sumy životného minima (t. č. je to suma 
2,76 €)

- suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej oso-
by a spoločne posudzovaných osôb.

Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatru-
je ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potre-
buje.

Výška príspevku: 
- 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP (t. č. 220,52 €),

- 148,42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb 
s ŤZP (t. č. 294,01 €),

- výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové zaria-
denie.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravova-
nie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostli-
vosť o špeciálne vycvičeného psa.

Výška príspevku:
- na diétne stravovanie je mesačne
a) 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a po-
ruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine (36,77 €) /zákona 
č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťaž-
kého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a po-
ruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine (18,39 €),

c) 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a po-
ruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine (11,04 €).

- opotrebenie šatstva a  bytu 9,28 % životného minima 
(18,39 €),

- na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádz-
ky osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 % 
sumy životného minima (33,09 €),

-  starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (44,12 €).

Príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak prepravnú službu potrebujete na  svo-
je pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe 
preukázaných výdavkov, ak je odkázanosť na IP OMV podľa §14 
ods. 6 Zákona 447/2008 Z.z.

Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životné-
ho minima (101,07 €).

Príspevky z uPSVaR
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Navštívte náš nový info portál
                      www.inakobdareni.sk

Stropný zdviháK Ergolet Luna
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 Stropný zdvihák Ergolet Luna je zariadenie slúžiace 
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!

ZÁRUKA

ro kov

Portálové koľaje

Nácvik chôdzeSchované parkovanie v skrini



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

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

schodolezy

Schodolez YackSherpa N909 pre elektrický vozík

Schodolez Sherpa N902

Nosnosť až do

150 kg

Vhodný aj pre
elektrické vozíky

Naše pobočky:
ZVOLEN
Tulská 2
960 01 Zvolen

BratisLaVa
Obchodná 39
811 06 Bratislava

PrEšOV
Hlavná 50
080 01 Prešov
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PEňAžNý PRÍSPEVOK NA KÚPu OSOBNÉHO mOTOROVÉ-
HO VOZIdLA
Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s  ŤZP, ak oň 
požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 
rokov veku. Možno ho poskytnúť len na osobné motorové vozidlo,  
ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov.

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je od-
kázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a:
•	je	zamestnaná	alebo	preukáže,	že	bude	zamestnaná,	alebo
•	sa	jej	poskytuje	sociálna	služba	v domove	sociálnych	služieb,	špe-

cializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa 
jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, 
špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, alebo

•	navštevuje	 školské	zariadenie	alebo	preukáže,	 že	bude	navštevo-
vať školské zariadenie a  osobné motorové vozidlo bude využívať 
najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, škol-
ského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializo-
vaného zariadenia alebo denného stacionára  a dvakrát späť.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závis-
losti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby 
s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 €.

V prípade, že fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného 
posudku na osobné motorové vozidlo s automatickou prevodovkou, 
výška peňažného príspevku je max. 8 298,48 €.

Cena motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €.

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVu ByTu, ROd. dOmu ALEBO gARÁžE
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak, 
aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za  úpravu bytu 
sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu 
a úprava prístupu k výťahu.

Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, 
rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov nesmie 
v období siedmich rokov presiahnuť: 

6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
1 659,70 € - úprava garáže.

PRÍSPEVOK NA KÚPu ZdVÍHACIEHO ZARIAdENIA
Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekoná-
vať architektonické bariéry. 

Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková  plošina, 
zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.

Výška: najviac suma 11 617,88 €.

PEňAžNý PRÍSPEVOK NA KÚPu, OPRAVu,
ÚPRAVu POmôCKy, VýCVIK POužÍVANIA POmôCKy
Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na zá-
klade verejného zdravotného poistenia, s  výnimkou druhého me-
chanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého 
načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou 
v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.

Výška: maximálne 8 630,20 €.

Pri kúpe druhého mechanického vozíka max. 1 659,70 €, druhého 
elektrického vozíka maximálne 4 979,09 € a  druhého načúvacieho 
zariadenia maximálne 331,94 €.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedo-
mostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overe-
nie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám 
osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

dRuHy PRÍSPEVKOV Z ÚRAdu PRÁCE

PARKOVACÍ PREuKAZ
Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osob-
ným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, 
ho vyhotoví príslušný úrad práce.

Preukaz treba umiestniť v prednej časti auta tak, aby bola jeho 
predná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neobmedzený čas.

Vodič takto označeného auta môže stáť na  mieste vyhradenom 
pre invalidné osoby a nemusí dodržiavať zákaz státia. Ak je to ne-
vyhnutné, môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je doprav-
nou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel 
a do pešej zóny.

Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého ale-
bo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trva-
lým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.

PREuKAZ OSOBy S ťAžKým ZdRAVOTNým POSTIHNuTÍm
Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím majú 
nárok na  rozličné zľavy a  výhody. Potrebujú však k  tomu preu-
kaz. Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa priznáva 
osobe, ktorá ma mieru funkčnej poruchy najmenej 50%.

Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňaž-

nom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. 
Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení po-
sudkových činností úradu prace sociálnych vecí a  rodiny podľa 
miesta trvalého bydliska. 

Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok. 

Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievod-
cu, dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím so sprievodcom.

Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať: 
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého ale-
bo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trva-
lým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.

Nezabudnite sa informovať na prípadné zľavy pri platení poplat-
ku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte 
na možné zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych po-
platkov za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či špor-
tové podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, takýto občan je oslo-
bodený od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny 
stavieb na bývanie, na príslušných miestnych či mestských úra-
doch sa spýtajte, či nie ste oslobodení od  platenia miestnych 
daní, resp. ak vlastníte psa, či vám neodpustia daň, ktorá sa 
za zviera platí.
Taktiež v autobusovej aj vlakovej doprave, v bankách. 
Aj niektoré poisťovne poskytujú zľavy pre držiteľov preukazu TZP.
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PEňAžNý PRÍSPEVOK NA OPRAVu POmôCKy
Peňažný príspevok slúži na:
•	 opravu pomôcky,
•	 opravu úpravy pomôcky,
•	 opravu úpravy osobného motorového vo-

zidla,
•	 opravu zdvíhacieho zariadenia.

Oprava pomôcky je:
•	 vykonanie zásahov na  pomôcke alebo jej 

časti, ktorými sa zabezpečí výmena ne-
funkčných alebo opotrebovaných častí, 
častí s prekročenou životnosťou alebo kon-
trola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,

•	 vykonanie zásahov na  tých častiach po-
môcky alebo osobného motorového vo-
zidla, ktoré boli upravené prispôsobením 
individuálnym potrebám fyzickej osoby 
s ŤZP,

•	 chirurgický zákrok v rámci veterinárnej sta-
rostlivosti alebo liečebné terapeutické čin-
nosti závažnejšieho charakteru na psovi so 
špeciálnym výcvikom.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie 
je možné poskytnúť v prípade, ak pomôcka 
prestala plniť svoj účel z  dôvodu nefunkč-
nosti napájacích batérií alebo akumulátorov 
s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:
•	 osobe s  ŤZP, ak si pomôcka, na  ktorú je 

odkázaná podľa komplexného posudku, 
vyžaduje opravu alebo úprava pomôcky si 
vyžaduje opravu,

•	 ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičia-
va na základe verejného zdravotného po-
istenia; tento peňažný príspevok je možné 
poskytnúť na  opravu druhého mechanic-
kého vozíka, druhého elektrického vozí-
ka alebo druhého načúvacieho aparátu, 
na  ktoré bol poskytnutý peňažný príspe-
vok alebo ktoré získala osoba s ŤZP darom 
alebo kúpou,

•	 ak cena opravy pomôcky, cena opravy 
úpravy pomôcky a  cena opravy úpravy 
osobného motorového vozidla, resp. cena 
opravy s cenou všetkých doterajších opráv 
je najviac 50 % poskytnutého peňažného 
príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky 
alebo na  úpravu osobného motorového 
vozidla alebo; je najviac 50 % ceny pomôc-
ky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej 
na trhu v čase rozhodovania o peňažnom 
príspevku alebo je najviac 50 % ceny úpra-
vy pomôcky alebo ceny úpravy osobné-
ho motorového vozidla aktuálnej na  trhu 
v čase rozhodovania o príspevku na opra-
vu pomôcky,

•	 ak úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
vydá rozhodnutie o  priznaní peňažného 
príspevku a  toto rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť 
na základe:
•	 dokladu o cene opravy („predfaktúra“) ale-

bo dokladu o  cene vykonanej opravy po-
môcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, 
ktorej predmetom činnosti je výroba, opra-
va alebo úprava pomôcky a  výroba alebo 
úprava osobného motorového vozidla,

•	 zmluvy o  vykonaní opravy pomôcky uza-
tvorenej medzi fyzickými osobami.

Peňažný príspevok sa neposkytne:
•	 ak príjem fyzickej osoby s  ŤZP prevyšuje 

päť násobok sumy životného minima.
•	 na  opravy, ktoré boli vykonané predo 

dňom vypracovania posudku.

žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa 
podáva písomne na úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trva-
lého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsaho-
vať odôvodnenie.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním 
žiadosti informovali na  príslušnom úrade 
práce, sociálnych vecí a  rodiny o  všetkých 
náležitostiach tejto žiadosti a  o  ďalších pí-
somnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku
Konanie o  priznanie peňažného príspevku 
sa začína na základe písomnej žiadosti. Pod-
kladom na rozhodnutie o príspevku je kom-
plexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posud-
ku nepovažuje za  osobu s  ŤZP, je lekársky 
posudok podklad na  rozhodnutie o  peňaž-
nom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňaž-
nom príspevku na kompenzáciu komplexný 
posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 
dní od začatia konania a  lehota na vyhoto-
venie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia 
posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, 
sociálnych vecí a  rodiny vzhľadom na okol-
nosti prípadu rozhodnúť v  lehote, môže 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre-
dĺžiť	lehotu	na rozhodnutie	najviac	o 30	dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku sa určí percen-
tuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy 
pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

Výplata príspevku
Nárok na peňažný príspevok na opravu po-
môcky a  jeho výplatu vzniká právoplatným 
rozhodnutím príslušného úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na  opravu pomôcky 
sa vypláca v eurách:
•	 v hotovosti alebo
•	 bezhotovostným prevodom na  žiadosť 

fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný prí-
spevok na opravu pomôcky priznal

•	 na jej účet v banke alebo v pobočke zahra-
ničnej banky so sídlom na  území Sloven-
skej republiky alebo

•	 na účet v banke alebo v pobočke zahranič-
nej banky so sídlom na  území Slovenskej 
republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická 
osoba s  ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok 
na opravu pomôcky priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný 
príspevok, je, okrem iných povinností uve-
dených v § 57,povinná najmä:
•	 dať si opraviť pomôcku do troch mesiacov 

odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr 
však do šiestich mesiacov odo dňa právo-
platnosti rozhodnutia o priznaní príspevku, 
ak ju nemožno opraviť z dôvodov na strane 
osoby, ktorá vtyrába, opravuje alebo upra-
vuje pomôcky alebo vyrába alebo upravu-
je osobné motorové vozidlá,

•	 predložiť príslušnému úradu práce, soci-
álnych vecí a  rodiny potvrdenie o  skutoč-
nosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku 
v  lehote troch mesiacov od  poskytnutia 
peňažného príspevku na  opravu pomôc-
ky z  dôvodov na  strane osoby uvedenej 
v predchádzajúcom odseku,

•	 preukázať skutočnosti rozhodujúce na pri-
znanie, výšku alebo výplatu peňažného 
príspevku na kompenzáciu,

•	 písomne oznámiť príslušnému úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny 
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie 
nároku, výšku alebo výplatu peňažného 
príspevku na kompenzáciu.

Upozornenie: Ak vám bol poskytnutý pe-
ňažný príspevok na opravu pomôcky do 31. 
12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvi-
siace s týmto peňažným príspevkom vzťahu-
je aj po 31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších pred-
pisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).



apríl 2015  I  Inak obdarení  I  13www.inakobdareni.sk

PRÍSPEVKY A NADáCIE ¨

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: O čo všetko môžete našu nadáciu žia-
dať?	Najčastejšie	od nás	ľudia	požadujú	finančnú	pomoc.	
Týchto žiadostí je najviac, no nie každému je táto pomoc 
poskytnutá. Neraz sme sa presvedčili, že možnosť po-
môcť	 finančne	 láka	 nejedného	 podvodníka	 k  ľahkému	
zdroju	príjmu,	pričom	financie	z nadácie	vôbec	neslúžia	
tomu, na čo boli určené. Pomôcť sa dá aj materiálne. Ak 
potrebujete vybavenie domácnosti (nábytok, televízor, 
podlahu atď.), nadácia je schopná potrebné zariadenie 
zabezpečiť. Darcovia však môžu pomôcť aj svojím vlast-
ným časom, ktorý poskytnú službe starým, chorým či 
inak postihnutým ľuďom.

Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
Tel.: +421 (0)33 7353 117
e-mail formulár: na stránke
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.: 0264461164,  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 37 57 
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 
Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka 
e-mail: dfsr@dfsr.sk 
http://www.dfsr.sk

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

Kontakt: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
Tel.: 02/ 44451923 
e-mail : csz@csz.sk, web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-
-života-no/288754665119
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¨ PRÍRODNá - AlTERNATÍVNA lIEČbA

Napriek tomu, že sme zdedili určité riziko, 
nemusíme ešte ochorieť. Naším cieľom by 
malo byť prostredníctvom včasného pozna-
nia rizika chorobe predchádzať a zvíťaziť nad 
ňou. Zistilo sa, že ak poznáme nebezpečen-
stvo, správnou životosprávou či inými pro-
striedkami	môžeme	riziko	znížiť.	Urobme	si	
teda pri najbližšej vhodnej príležitosti malý 
rodinný test. Desať nasledujúcich otázok pre 
rodičov nám môže pomôcť ostať zdravými, 
ak včas zaujmeme správny a  zodpovedný 
postoj k nášmu životu. 

Všetkých desať otázok uvediem postupne 
v  ďalších číslach časopisu. Mnohé tipy, ako 
obmedziť riziko ochorenia, nájdete predo-
všetkým však v mojich knihách
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Ka-
tarina-Horakova/

Cieľom tejto série by malo byť prostredníc-
tvom včasného poznania rizika chorobám 
predchádzať a  zvíťaziť nad nimi. Zistilo sa, 
že ak poznáme nebezpečenstvo, správnou 
životosprávou či inými prostriedkami môže-
me riziko znížiť. 

1/10	-	MÁTE	SRDCOVO-CIEVNE	ŤAŽKOSTI?	

Ženy za  normálnych okolností chráni po-
hlavný hormón estrogén, avšak ak silno 
fajčia (a súčasne užívajú antikoncepčné pro-
striedky) alebo prichádzajú do  prechodu, 
vtedy sa ochrana oslabuje. Danosti k srdco-
vému infarktu alebo porážke sa dedia. Hlav-
nou príčinou je vysoký krvný tlak a  vysoká 

hladina tukov v  krvi, na  čom 
sa podieľajú 50 až 60 per-

centami gény. Existuje 
však dobrá správa: 

srdcovému in-
farktu i porážke 

môžeme pre-
dísť, ak jeme 
nízkotučné 
p otrav iny 
b o h a t é 
na  výživ-
né látky, 

denne sa 
pohybujeme 

a  uvoľňujeme prostredníctvom antistreso-
vých cvičení. Pravidelne si necháme kontro-
lovať aj krvný tlak a hladinu tukov v krvi.

O cievnych problémoch píšem v mojej naj-
novšej knihe Ako mať zdravé srdce a  cievy 
v  každom veku, ktorá vyjde v  najbližších 
dňoch.

2/10	-	MÁTE	PROBLÉMY	SO	ŠTÍTNOU	ZĽA-
ZOU?	

Choroby štítnej žľazy sa najčastejšie prená-
šajú z matky na dcéru. Ženy na ňu trpia päť-
krát častejšie ako muži – väčšinou majú zní-
ženú funkciu, čo im spôsobuje pocit únavy 
a malátnosti. Na predchádzanie výskytu tej-
to choroby sa u nás používa jodidovaná soľ. 
Kto má na to dedičné danosti, môže tomuto 
riziku predísť, ak si bude zaraďovať do stra-
vy veľa rýb, jodidovanú soľ alebo tabletky. 
Zvýšená funkcia štítnej žľazy je zriedkavejšia 
a  často sa prehliadne. Varovnými signálmi 
býva strata hmotnosti, nespavosť a nepokoj, 
čo sa odôvodňuje tým, že je to pod vplyvom 
stresu. Pritom včasná diagnóza pri zvýšenej 
funkcii štítnej žľazy a vhodná lieková terapia 
môže predísť aj poruche menštruačného 
cyklu.

Konkrétne o štítnej žľaze píšem v mojej kni-
he Monitor zdravia, ktorá vyšla v  októbri 
2005 a  o  strese a  nespavosti píšem v  mo-
jej knihe Ako mať zdravý mozog v  každom 
veku, ktorá vyšla v októbri 2014. 

3/10 - VYSKYTLA SA V NAŠEJ RODINE RA-
KOVINA	PRSNÍKA?	

Ak boli vo vašej rodine prípady rakoviny prs-
níka alebo vaječníkov, mali by ste to ihneď 
povedať svojmu gynekológovi a  poradiť sa 
s ním. Hlavnú zodpovednosť za dedičnú ra-
kovinu prsníka a vaječníkov (5 až 10 percent 
sa dedí) majú dva gény, ktoré sa vyskytujú 
v stovkách mutácií. Mnohé sú nebezpečné. 
Ženám so zvýšeným rizikom lekári radia 
častejšie preventívne kontroly, najmenej raz 
za pol roka, a veľmi dôležitá je pravidelná se-
bakontrola.

Konkrétne o rakovine prsníka píšem v mojej 
knihe Monitor zdravia, ktorá vyšla v októbri 
2005. 

4/10 - MÁ U NÁS NIEKTO V RODINE CUK-
ROVKU?	

Cukrovka typu 1 (mladistvá) je následkom 
dedičnej chyby imunitného systému, pri 
ktorej obranné bunky postupne ničia bunky 
pankreasu produkujúce inzulín. Aj cukrovka 
typu 2 (starecká) je dedičná. Až v  90 per-
centách sa prejaví len ako následok obezi-
ty	 a nedostatku	pohybu.	U niektorých	 žien	
sa prejaví už v priebehu tehotenstva, môže 
poškodiť dieťa a v neskoršom veku spôsobiť 
jeho cukrovku. Kto má takéto riziko, musí 
dbať o  zdravú stravu a  dostatok pohybu. 

Okrem toho je potrebné nechať si pravidel-
ne robiť test hladiny cukru v krvi. 

Konkrétne o  cukrovke píšem v  mojej knihe 
Monitor zdravia, ktorá vyšla v októbri 2005.
 
5/10	-	MAL	NIEKTO	Z VÁS	ŽLČNÍKOVÉ	KA-
MENE?

Zdá sa pritom, že dedičné faktory i  tu zo-
hrávajú určitú úlohu. Ženy sú postihnuté 
dvakrát viac ako muži. Náchylnosť sa zvyšuje 
predovšetkým počas tehotenstva. Príčinou 
žlčových kameňov takmer vždy býva obez-
ita, vysoký krvný tlak a príliš vysoká hladina 
tukov v  krvi. Kto pozná svoje riziko, môže 
zabrániť ich vzniku tým, že konzumuje jedlá 
s  obmedzeným množstvom cholesterolu 
a  živočíšnych tukov a  dostatočne sa pohy-
buje.

Profesorka Katarína Horáková
http://www.katarinahorak.com/sk/ 

Knihy si môžete zakúpiť na
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Katari-
na-Horakova/ 

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

ČO uROBIť, ABy SmE NEOCHORELI? 

žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
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Nikdy neuvidíš nádherné veci, ktoré sto-
ja pred tebou, ak sa budeš stále pozerať 
na tie zlé za sebou. (Giovanni) 

Zažila som jednu zaujímavú a hlavne veľmi 
poučnú situáciu. Podrobnosti nejdem rozpi-
sovať. Istú záležitosť som odkladala zo dňa 
na deň.	Urobím	 to	 zajtra,	dnes	 sa	mi	nech-
ce, nemám čas. Vždy nejaká výhovorka. No 
v  jedno ráno prišlo náhle upozornenie, veľ-
mi naliehavé a ja som si uvedomila, že stačí 
tak málo a mohla som prísť o niečo, čo je pre 
mňa dôležité ... V to ráno som ďakovala pánu 
Bohu, vyšším silám, anjelom, že stáli pri mne. 
Ani to neviem rozpísať, čo sa dialo v mojom 
vnútri. Ten pocit bezmocnosti, keď som mu-
sela len čakať a  sledovať, čo sa bude diať... 
nemohla som robiť nič, len sa modliť. A na-

šťastie modlitby boli vypočuté. Niekto tam 
hore na  mňa dával pozor. Mám okolo seba 
veľa strážnych anjelov. 

Aké ponaučenie som si z tejto skúsenosti zo-
brala? 

•	 Nečakať na ďalší deň, urobiť to hneď. Ako 
sa hovorí: „Čo môžeš urobiť dnes, neod-
kladaj	na zajtra.“	Už	sa	toho	držím.	Dnes	je	
teraz - prítomnosť, zajtra nemusí byť, a pre-
to si vážme to, čo prežívame v prítomnom 
okamihu.

•	 Pozitívne na  tejto skúsenosti bolo to, že 
už mám nielenže urobené to, čo som od-
kladala niekoľko dní, ale môžem sa tešiť 
na  zaj trajšok, že sa budem venovať inej 
krajšej činnosti. 

•	 Viac si vážim to, čo mám.
•	 Posilnila som vieru v pána Boha a anjelov. 

Všetci stáli pri mne v to ráno a im nesmier-
ne ďakujem.

Moja najlepšia kamarátka Ľubka, v  jeden 
večer cestovala do práce, no osud to zariadil 
inak. Mala autonehodu. Skoro to neprežila. 
Už	 tri	 roky	 sa	 spamätáva	 a  lieči	 zlomeniny	

na  tele. Našťastie jej duša rastie a  táto skú-
senosť ju posilnila a  ja ju za  to obdivujem. 
Nevzdala sa, práve naopak je plná optimiz-
mu a svojím smiechom vie nakaziť veľa ľudí 
okolo seba.

Dada Sváteková, húževnatá žienka, ktorá 
o vlások unikla smrti, nezlomila ju diagnóza. 
Aj lekári sa pozastavujú a čudujú, aký zázrak 
sa stal, že ona žije. Nemala chodiť, ... vozík už 
odložila do  pivnice, barly zahodila do  kúta 
a pri chôdzi je jej oporou chodítko. Aj s tým 
sa chce rozlúčiť.

Podľa lekárskych štúdií mala bezmocne le-
žať, v  tom horšom prípade už nemala byť 
medzi živými.

Preto si uvedomme, že dôležitý je prítomný 
okamih. Tešme sa z toho čo máme, čo práve 
prežívame. 

Zavŕš každý deň a skoncuj s ním. Urobil si 
čo si mohol, nejaké omyly a hlúposti sa doň 
nepochybne vkradli, zabudni na  ne čím 
skôr. (Ralph Waldo Emerson)

Iveta Burianeková

Ten, kto lipne na živote, ho stratí – ale ak ho 
stratí pre správnu vec, vlastne ho získava. 
(neznámy autor)

Netreba lipnúť a zakladať si na veciach, penia-
zoch, majetkoch... Aj tak si nič z toho čo sme 
nadobudli, nezoberieme do sebou na druhý 
svet. Tam odíde len naša duša a všetko hmot-
né ostane na zemi. Áno, to hmotné po nás zo-
stane pre pozostalých. Preto sa snažme žiť tak 
aby na nás spomínali len v dobrom. Žime tak 
aby naši blízki mali z nás radosť, aby sa tešili, 
že sme robili dobro na zemi.

Nemám rada ľudí, ktorí sa povyšujú ako len 
ONI v  živote niečo dosiahli, ako len vďaka 
nim sa má rodina dobre. 

Koľkí sa trápia nad majetkami, rátajú peniaze, 
boja	sa	o svoje	úspory.	Uniká	im	prítomnosť,	
nemajú v  sebe pokoru. Veď nič si nezoberú 
do večnosti. Všetko zostane tu na zemi. Aku-
rát že dedičia sa budú medzi sebou hrýzť, 
neznášať len preto, že sa nevedia dohodnúť, 
koľko ktorí dostane. Mamon ich ničí, nevážia 
si to, že sú živí a  zdraví. Tomu, kto zanechal 
majetok, je to už jedno, on sa netrápi, odi-
šiel tam, odkiaľ niet návratu. No kým žil, mal 
myslieť na  to, čo bude, keď sa pominie. Mal 
rozmýšľať nad tým, či náhodou neuškodí prí-
buzným. Občas by nezaškodilo zapojiť myseľ 
a vysporiadať majetky za svojho života.

Mrzí ma, keď počujem, ako sa dedičia hneva-
jú jeden na druhého, nenávidia sa len kvôli 
majetkom. Čo z  toho majú? Viem, že občas 
sa to nedá, smrť nás zastihne nepriprave-
ných, príde nečakane. 

Preto chcem týmito vetami pripomenúť 
všetkým, ktorí čítajú tieto riadky, aby si uve-
domili, že nie je dôležité zakladať si na tom 
čo nadobudli, lebo to môže veľmi rýchlo po-
minúť. 

Stačí sekunda,... veľakrát počujeme - vidíme 
v správach ako zhorel dom, alebo prišla po-
vodeň, a oheň - voda zobrali všetko, čo tam 
bolo. Dôležité je, aby ľudia zostali na  žive. 
Tešme sa z  toho, čo máme a majme v sebe 
pokoru a úctu ku všetkému, čo sme dosiahli.

Ja každý deň ďakujem pánu Bohu, že mám 
strechu nad hlavou, plnú chladničku, v tep-
lúčku sedíme pri pozeraní televízie, mohla 
by som písať ďalej,....

Veľa ľudí tieto vymoženosti nemá... Sledu-
jem a  fandím relácii V siedmom nebi, ktorá 
pomáha ľuďom, ktorí sú v  núdzi a  veľakrát 
sa mi stalo, že keď som mala depresiu, vide-
la som rodinu, ktorá je na  tom oveľa, oveľa 
horšie, tak som si uvedomila, že musím byť 
vďačná za to, čo mám. 

A  som šťastná, že mám rodinu, ktorá drží 
pokope. Som vďačná celej mojej rozvetve-
nej rodine, že patríme medzí tých, ktorí si ve-
dia vážiť to, že sme spolu. Teším sa na každé 
naše stretnutie.

Iveta Burianeková

NEČAKAť
NA ĎALšÍ dEň

mAmON alebo POKORA

Vďaka pozitívnemu mysleniu sa dá prežiť krásny život!

Mamon?

Pokora?
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S  Ivetkou Burianekovou som sa prvýkrát 
stretla	asi	pred	3-4	 rokmi.	Upútala	ma	tým,	
že mala väčší kočík. Vedela som, že musí mať 
postihnuté dieťatko, pretože podobný kočík 
som mala aj ja. Neskôr som sa jej prihovorila. 
Dozvedela som sa, že má dcérku Katku, kto-
rá má DMO. Občas sme sa stretli a prehodili 
pár slov.

Po určitom čase som Ivetku navštívila doma. 
Porozprávala mi viac o  dcérke. Ja o  mojich 
dvoch chlapcoch, ktorí sú tiež ZŤP. Aj napriek 
tomu, že má doma postihnutú Katku založila 
OZ Spolu to zvládneme - Burko. Obdivujem 
ju, ako to všetko zvláda. Viem, že to v živote 
nemá ľahké a aj napriek tomu sa snaží pomá-
hať iným.

Ivetka je veľmi milá a priateľská. Dokážem sa 
s ňou o všeličom porozprávať. O starostiach, 
problémoch, čo ma trápi, čo ma teší. Vždy 
si ma vypočuje a poradí mi. Jej slová sú ako 
balzam na dušu. Vzorne sa stará o Katku. Má 
chápajúceho a  milujúceho manžela. Rodin-
ku sa snažím navštevovať častejšie a  vždy 
od nich prídem pozitívne naladená. V jednej 
pesničke sa spieva – „Oni s Tebou Tvoje sta-
rosti, aj problémy zdieľajú...“ A  taká je Ivet-
ka. Som rada, že som ju spoznala a  celú jej 
rodinku. Preto sa jej chcem poďakovať za to, 
že myslí aj na iných ľudí s podobnými prob-
lémami a pokiaľ môže, vždy pomôže.

Ivetka myslí aj na iných a mnohé informácie, 
ktoré sa dozvedela, si nenecháva pre seba. 
V decembri r. 2013 sa stala redaktorkou tohto 
časopisu INAK OBDARENÍ. Sú v ňom vynika-
júce články, ktoré určite mnohých povzbu-

dia. Pri čítaní niektorých článkov si možno 
uvedomíme, že okrem nás sú tu aj iní, ktorí 
zažívajú podobné problémy a zápasia s nimi. 
Nájdeme si tam kontakty na  nadácie, ktoré 
pomáhajú ZŤP a  informácie na  čo všetko 
máme nárok z Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Myslím si, že niektoré číslo časopisu 
sa dostane aj medzi ľudí, ktorí nemajú také 
starosti ako my. A tým, že si ho prečítajú, do-
kážu nás viac pochopiť a uvedomiť si, že v ži-
vote to nemáme také ľahké, ale snažíme sa 
robiť všetko pre to, aby sme to zvládali.

Pre mňa osobne je tento časopis povzbu-
dením	a vždy	sa	teším	na nové	číslo.	Určite	
hľadať námety do  časopisu si vyžaduje čas 
a Ivetka si tento čas pre nás ostatných vždy 
nájde aj napriek tomu, že sa stará o ZŤP dcér-
ku	Katku.	Za to	jej	patrí	veľké	ĎAKUJEM.	

Eva Výlupková

Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré nevie-
me vysvetliť, lebo prinášajú do nášho života 
mozaiku šťastných, radostných, ale i  smut-
ných a útrpných udalostí, determinujúc tým 
naše prežívanie - šťastie, či úsmev na  tvári, 
ale i slzy beznádeje.

Som ženou, už v  zrelom veku, mám 54, ale 
hoci nemám telesný hendikep, len problé-
my s chrbticou a kolenom, siahla som počas 
liečenia v  Kováčovej po  časopisoch INAK 
OBDARENÍ a  neľutujem, že som sa začítala. 
Sama možno „blúdim“ vo svojom živote, 
lebo som stratila zamestnanie a zároveň sa 
u  mňa vyhrotili niektoré zdravotné problé-
my, preto sa len málo smejem a už vôbec sa 
necítim šťastná.

Tu v Kováčovej, práve z článkov v časopisoch 

INAK OBDARENÍ som ale pochopila, že ra-
dosť zo života možno mať stále a v každom 
veku, že mne je vlastne dobre, nepoviem, 
že fajn, ale dobre, mám rodinu, mám deti, 
manžela, možno nie celkom dobré zdravie, 
ale mala by som mať pred sebou veľký cieľ, 
aj to, čo hapruje, nejako získať – zamestna-
nie, či zlepšenie zdravotného stavu, aby som 
pri každom kroku nepociťovala len bolesť 
na niektorom mieste a nejedla kopu liekov. 
Bolo to pre mňa ako precitnutie zo zacykle-
ného kolobehu negatívnych myšlienok. Ale 
nie o tom som chcela písať. 

Počas mesačného pobytu v kúpeľoch sa mi 
dostali do  rúk nielen aktuálne čísla mesač-
níka INAK OBDARENÍ, ale i  tie staršie a  svoj 
dojem z  ich príspevkov môžem zhrnúť len 

do veľkého	ĎAKUJEM.	Ďakujem,	že	mi	bolo	
dopriate článkami pani Svátekovej, ale i Bu-
rianekovej, otvoriť si oči a  zamyslieť sa nad 
tým, že všetko, naozaj takmer všetko vo svo-
jom živote máme vo svojich rukách – že sa 
nesmieme uzatvárať do žiaľu a skepsy, stále 
sa skrývať len za  výhovorky, za  formulky, 
ako sa to nedá, prečo musíme hodiny robiť 
to i ono a na seba nemáme čas a hlavne, že 
môžeme zavŕšiť celé naše nové správanie 
tým, že budeme mať radi seba samých, bez 
ohľadu na naše nedostatky. Naozaj sa hlbo-
ko skláňam nad odhodlaním pani Svátekovej 
vyboxovať si miesto pod slnkom, dokázala 
ozaj veľa a  môže byť veľkým vzorom všet-
kým, ktorí sa chcú vzdať, alebo sa už vzdali 
a rezignovali. 

Prajem jej, ale i celej redakcii, veľa úspechov, 
veľa elánu a životnej energie.

S úctou Ing. Jana Šuleková

BALZAm PRE dušu
Veľmi rada si prečítam alebo vypočujem ohlasy na náš časopis. V poslednom čase ich je dosť a teším sa, že robíme úžasnú prácu, ktorá 
pomáha	ľuďom,	nielen	Inak	obdareným.	Oplatí	sa	pomáhať,	písať	články	o tom,	čo	sme	prežili,	čo	nás	napĺňa...	

Už	to	prináša	ovocie	v podobe	krásnych	Ďakovných	viet,	ktoré	sú	venované	nám	redaktorkám.	

Aj ja ďakujem nám všetkým, ktoré sa zapájajú do písania: Dagmar Svátekovej, Majke Helexovej, Janke Prekopovej a hlavne Monike 
Ponickej, ktorá nás vie svojimi radami a skúsenosťami usmerniť a povzbudiť. 

Som dojatá, keď mi niekto zavolá a opýta sa: „Môžem aj ja prispieť nejakým článkom? Môžem aj ja s Vami spolupracovať?“ 

Ďakujem za to, že cez časopis stretávam úžasných ľudí, ktorí sa radi porozprávajú, poradia, pomôžu. 

Iveta Burianeková

POĎAKOVANIE IVETKE

OHLAS NA ČLÁNKy V INAK OBdARENÍ

Bolesť druhých nám pomáha niesť našu vlastnú. (J.W.Goethe)
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POZITÍVNE MYSlENIE ¨

Kapitola 1 
Uprostred	malej	dedinky	stál	malý	domček.	
A  tu sa začína náš príbeh. Bývali v  ňom je-
denásťročné dievčatko, ktoré sa volalo Mária 
Hrušková a jej strýko Alojz Mucha, ktorý si ju  
vzal ku sebe, lebo jej zomreli rodičia. 
Mamička Natália zomrela mesiac po  jej na-
rodení. Otec Jozef umrel, pretože sa utrápil, 
keď mamička skonala. 
Mária mala hnedé vlasy hladké ako hodváb, 
modré oči, maličký noštek, červené pery ako 
ruža. Mária bola skromné dievčatko, ktoré 
rado čítalo knihy o  ježibabách, morských 
vílach, drakoch... Dokonca verila, že existujú. 
Veľmi veľa rozprávala hlavne o tom, čo čítala 
v knihách. Snívala, že sa raz stretne s bytos-
ťami z  rozprávok. Najradšej chodila na  pre-
chádzky do prírody so svojou najlepšou ka-
marátkou Evou Motýľovou s vlasmi čiernymi, 
očami hnedými, nosom pehavým a úzkymi 
perami.  
Strýko Alojz mal päťdesiat rokov. Na  hlave 
mal riedke biele vlasy, zelené oči, veľký guľa-
tý nos s bradavicou v strede, postavu tučnú, 
ústa nebolo vidno, lebo ich pokrývali dlhé 
fúzy. Alojz bol dobrosrdečný, milý, rád varil 
a Máriu mal rád ako vlastnú dcéru. 
Raz za slnečného dňa po obede si vyšla Má-
ria s Evou na prechádzku do parku. 
,,Páči sa ti tu, Eva? Pozri aké prekrásne stromy 
sú tu! Borovice, lipy, jedle a brezy. Mne sa tu 
veľmi páči, tá krásna zelená tráva, konečne 
k  nám zavítala jar. Zima trvala pridlho. Máš 
rada jar? Ja áno, lebo všetko kvitne, zelená 
sa, vtáčiky sa vracajú z južných krajín a zvie-
ratká sa zobúdzajú zo zimného spánku,“ vra-
vela Mária zasnene. 
,,Tento park sa mi strašne pozdáva, budeme 
sem chodievať častejšie, však? Jar mám rada, 
lebo moja najlepšia kamarátka má na jar na-
rodeniny. Je prvého marca o dva týždne máš 
dvanásť rokov, čo ti mám kúpiť, moja milá? Si 
tak vyrástla do krásy za ten rok,“ odpovedala 
Eva veselo. 
,,Samozrejme, že budeme do  takého raja 
chodiť, dokonca sa tu môžeme aj učiť, ro-
biť si piknik. Nemusíš mi nič kupovať, stačí, 
keď prídeš na oslavu. Začínam byť poriadne 
hladná, poď sa navečerať  k nám,“  schmatla 
ju za ruku, nečakajúc na odpoveď. 

Kapitola 2 
VARENIE VEČERE – POhROMA
Mária si myslela, že keď prídu domov, bude 
navarené. Ibaže Alojz zaspal v  obývačke 
na kresle pri čítaní detektívky. 
,,Mám nápad Eva, čo keby sme navarili na ve-
čeru kašu s kakaom? To je Alojzovo obľúbené 
jedlo,“ šepkala Mária, aby nezobudila Alojza. 
,,Výborný nápad! Ale musíme sa preobliecť 
do  starých šiat. Poďme do  tvojej izby,“ ra-
dostne hovorila Eva. 
Máriina izba bola namaľovaná na  modro, 
v strede bol zelený koberec z jemného plyšu, 

vedľa okna dal Alojz drevenú posteľ s mod-
ro-ružovou posteľovou bielizňou, do  kúta 
izby žltú drevenú knižnicu preplnenú kni-
hami a v druhom kúte chyže stál šatník. Má-
ria vybrala zo šatníka dvoje šaty. Jedny boli 
červené s bielymi kvetinkami a druhé zelené 
s čiernymi mašľami. 
,,Ty si obleč tieto zelené, ja si oblečiem tie 
červené,“ rozhodla Mária. 
,,Dobre,“ súhlasne prikývla hlavou Eva. Diev-
čatá sa obliekli a šli variť kašu. 
,,Idem do komory po mlieko,“ povedala Má-
ria odchádzajúc z kuchyne. 
Zobrala z police fľašu, kde boli všetky potra-
viny, lenže Alojz dal omylom do police fľašu 
lepidla, lebo lepil nožičku zo starobylého 
stolíka, ktorá sa zlomila. A  práve to lepidlo 
vzala Mária. Myslela si, že je to mlieko. 
,,No, už sa varí kaša a kým sa dovarí, povieš 
mi,  čo si čítala naposledy?“ spýtala sa Eva 
zvedavo. „Jasné! Naposledy som čítala o Šíp-
kovej Ruženke. Raz sa narodilo kráľovi a krá-
ľovnej dievčatko, ktoré nazvali Ruženkou. To 
bolo slávy...“
,,To poznám, mám tú knihu doma. Ale tá kaša 
čudne vyzerá, nemyslíš?“ skočila jej do reči. 
,,No, sú tam len hrčky, lebo sme dobre ne-
miešali, aj tak si myslím, že bude Alojzovi 
chutiť,“ konštatovala Mária. 
Keď dovarili kašu, začali prestierať na  stôl, 
ktorý stál uprostred kuchyne. Na  stôl dali 
pekný strieborný obrus so zlatými hviezda-
mi a taniere s príborom pre troch ľudí. Alojz 
sa zobudil na hrkot tanierov. Išiel sa pozrieť 
do kuchyne. 
,,Uvarili	 sme	 na  večeru	 kašu,	 dúfame,	 že	 ti	
bude chutiť,“ privítali ho dievčatá s úsmevom.

Kapitola 3
MÁRIINE NARODENINY
Na druhý deň v škole Márii triedna pani uči-
teľka Emília Ropková a  jej spolužiaci gratu-
lovali k dvanástim narodeninám. Mária bola 
už piatačka, chodila do 5. A, aj s Evou. Škola 
jej išla výborne, skoro samé jednotky nosila 
zo školy. Mala rada svoju pani učiteľku, lebo 
bola dobrá, trpezlivá pri vysvetľovaní no-
vých učív z  matematiky. Vždy sa usmievala 
a Mária sa chcela na ňu podobať. 
Okrem toho skvele vyzerala. Mala blond 
vlasy po  plecia, malý nos, pleť jemnú, plné 
ružové pery i štíhlu postavu. 
Mária pozvala na  hostinu všetky dievča-
tá. Zatiaľ, čo sa tešili, Alojz chystal oslavu 
v  dome. Najprv navaril obed pre trinástich 
ľudí, a to hovädzí vývar s pečeňovými kned-
ličkami, pečenú kačicu plnenú plnkou s du-
senou kapustou a domácou knedľou. Potom 
upiekol rôzne koláče a hlavne trojposchodo-
vú tortu s jahodovou plnkou, na vrchu polia-
tou čokoládovou polevou. Celý dom ozdobil 
nafukovacími farebnými balónmi.  Nad dve-
re zvonka zavesil obrovský plagát, na  kto-
rom bolo ružovou farbou napísané: ,,Všetko 

najlepšie k  tvojim dvanástim narodeninám, 
Mária!“ Ale ešte nemal kúpený darček pre 
Máriu. Tak sa vybral do mesta. 
Dlho nič nemohol nájsť a už si myslel, že to 
vzdá. No zazrel na  trhu stánok so zlatými, 
striebornými retiazkami aj prsteňmi. Podišiel 
k  stánku, hneď sa mu zapáčil jeden prsteň, 
ktorý bol zo zlata a s anjelom. Kúpil ho. Len-
že on nevedel, že ten prsteň nie je taký oby-
čajný, ako si myslel. 
Totiž ten prsteň mal čarovnú moc, plnil jed-
no pranie zo srdca. Čarodej Dlhofúz ho stra-
til, vypadol mu z vrecka, keď letel cez dedinu 
v noci, aby ho ľudia nezazreli. 
Bol to čarodejník, ktorý mal dobrosrdečné be-
lasé oči, malý nos, fúzy dlhé až po zem. Odetý 
bol do  dlhého ligotavého plášťa modrej far-
by so žltými hviezdami a  hnedými čižmami 
na nohách, ktoré mu siahali až nad kolená.
Alojz prišiel domov a o chvíľku dorazila Má-
ria. Pozrela sa na  stôl a začudovane sa opý-
tala: ,,Prečo  je na stole trinásť tanierov, veď 
som pozvala len jedenásť kamarátok, budeš 
s nami obedovať?“ 
,,Nie zlatko, teta Janka s vami bude obedo-
vať, ja pôjdem k Martinovi,“ odvetil milo. 
,,Čože?! Ja ju nemám rada, lebo ma núti 
o ôsmej ísť spať a umývať si ruky každých päť 
minút... Okrem toho mi vraví, že by som ne-
mala čítať knihy, ale učiť sa spoločenskému 
správaniu,“ hovorila nervózne Mária. 
,,Dobre, viem, čo ti vraví, počul som to naj-
menej stokrát, ale už musím ísť. Pá, zlatíčko. 
Uvidíme	sa	večer,“	povedal	a odišiel.	
Mária sa šla preobliecť do  krásnych dlhých 
večerných šiat smaragdovej farby, aby teta 
bola spokojná, dokonca sa očarujúco uče-
sala a opakovala si pravidlá bontónu. Zŕŕŕň, 
zazvonil zvonček a  Mária šla otvoriť dvere. 
Vo dverách stála teta Jana. Bosorka, ako ju 
nazývala Mária. 
,,Dobrý deň, tetuška Januška, ako sa máte? 
Tak som sa na vás tešila,“ milo klamala. 
,,Fíha, už ma neprezývaš teta Jana bosorka, 
čo sa stalo? Ó, aká si pekná, aj účes sa mi 
páči,“ prekvapene skonštatovala.
,,Viete, teta, ja som sa rozhodla, že sa budem 
správať, ako si vy prajete,“ odvetila, potláča-
júc smiech a tetu odviedla do kuchyne, kde 
sa mala konať oslava. 
„A kedy prídu tvoje priateľky?“ vyzvedala. 
„O tretej po obede, oslava skončí o jedenás-
tej večer, dúfam, že vám to nevadí teta,“ in-
formovala ju Mária. 
„No podľa mňa by si mala chodievať spávať 
o  ôsmej. Ja nesúhlasím!“ kričala červenajúc 
sa. Pritom tak dupala nohami, že si na pek-
ných a nových červených lodičkách zlomila 
oba opätky. Spadla na  zem. Nanešťastie si 
zlomila nielen  spomínané opätky na  lodič-
kách ale aj obe nohy. 
„Au, au, to je bolesť! Asi som si dolámala 
nohy, rýchlo zavolaj nejakého doktora! Hýb 
sa dievčisko jedno nepodarené, panebože!“ 
kričala. 

Simonka Strelcová
(pokračovanie v ďalšom čísle)

„mÁRIA A ČAROVNý PRSTEň“ 
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¨ RECEPT

Suroviny:
•	 6 vajec
•	 6 lyžíc práškového cukru
•	 6 lyžíc teplej vody
•	 10 lyžíc oleja
•	 6 lyžíc polohrubej múky
•	 1 vrecko prášku do pečiva
•	 kakao
•	 tuk na vymastenie formy

Plnka:
•	 1/2 l mlieka
•	 1 pudingový prášok Zlatý klas
•	 1 vrecúško vanilkového cukru
•	 250 g masla
•	 150 g práškového cukru
•	 čokoládovú polevu

Postup:
Žĺtky	 a  cukor	 vymiešame,	 pridáme	
vodu a  olej. Striedavo vmiešavame 
múku s  práškom do  pečiva a  sneh 
z bielkov. Cesto rozdelíme na polovi-
ce	a  jednu	prifarbíme	kakaom.	Upe-
čieme v 2 formách „srnčí chrbát“.
Mlieko, vanilkový cukor a pudingový 
prášok uvaríme na  krém a  necháme 
vychladnúť. Krém zmiešame s  mas-
lom a práškovým cukrom.
Cestá narežeme na  plátky, natrieme 
ich krémom a  striedavo prikladáme 
svetlý a  tmavý rez. Povrch natrieme 
zvyšným krémom a  polejeme čoko-
ládou. Po  stuhnutí režeme šikmým 
rezom.

Iveta Burianeková

metrový koláč
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PREDSTAVUjEME ¨

Detské šťastie a  úsmev je cieľom každého rodiča. 
Deti sú budúcnosťou, zárukou rozvoja a  potenci-
álom rastu každej krajiny. Deti sú potešenie života 
a  opora v  starobe. Rozdávať šťastie a  vyčarovať 
úsmev na  nevinnej detskej tvári má za  cieľ aj na-
dácia Pomoc deťom v  ohrození. Podporovateľom 

a priaznivcom tejto nadácie sa môže stať každé šľachetné srdce.

Naším poslaním je predovšetkým individuálna pomoc chorým, týra-
ným, zanedbávaným, zneužívaným, postihnutým deťom alebo de-
ťom, ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života.

Nadácia Pomoc deťom v  ohrození bola založená v  roku 2001. Čle-
novia orgánov pôsobia vo funkciách dobrovoľne, vo svojom voľnom 
čase a bez nároku na odmenu. Pomoc deťom nevnímajú len z chari-
tatívneho	hľadiska,	ale	berú	ju	aj	ako	záväzok	k napĺňaniu	životných	
cieľov našej budúcej generácie.

Pomoc, ktorú nadácia v roku 2014 poskytla konkrétnym deťom, mož-
no rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:
•	 pomoc sociálne odkázaným deťom prostredníctvom zakúpenia 

školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou vý-
davkov za dopravu dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou po-
platkov za stravu dieťaťa v školskej či internátnej jedálni, zaplatenie 
školského výletu a pod. 

•	 pomoc zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu 
zdravotných pomôcok na  základe potrieb konkrétneho dieťaťa, 
úhradou faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, preplatením 
operácie mimo územia SR, atď.

V čase	hospodárskej	krízy	sa	dobročinné	ciele	napĺňajú	ťažšie,	nakoľ-
ko	zdroje	mnohých	firiem	na filantropiu	sú	výrazne	limitované.

Čo	konkrétne	znamenal	pre	nás	rok	2014?

52	rodinám	sme	zaslali	finančnú	pomoc	vo	výške	viac	než	11	tis.	eur	
a  vyše 70 balíkov s  ošatením, hračkami a  potravinami putovalo 36 
rodinám z celého Slovenska. Pred koncom roka nás opätovne poteši-
la spolupráca s miestnym vojenským útvarom v Ružomberku, vďaka 
ktorej	do ďalších	5	rodín	pribudlo	z ich	zbierky	900	eur.	Okrem	finan-
covania nadácie z 2 % a darov individuálnych prispievateľov sa snaží-
me	získavať	financie	aj	iným	spôsobom.	Už	dvakrát	sme	sa	zúčastnili	
v Bratislave Staromestského charitatívneho trhu, kde sme predávali 
čaj	 a  sladkosti.	 Už	 tradične	 veľký	 úspech	má	 predvianočný	 predaj	
charitatívneho punču, ktorého sme sa zúčastnili v uplynulých troch 
rokoch. Veľkou pomocou pre nás boli slovenské populárne osobnos-
ti, ktoré nám bez nároku na honorár v tejto činnosti pomáhali.

Nadácia POmOC dEťOm V OHROZENÍ

Kontakt:

Nadácia Pomoc deťom v ohrození
Mostová 2

811 02 bratislava

postmaster@pomocdetom.sk

tel: 0902/148 346, fax: 02/59317 112

www.pomocdetom.sk

Foto:
Dušan Kittler
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¨ PREDSTAVUjEME

Občianske združenie BOdg/2014
Svet je predsa taký farebný... 
Začiatkom roka 2014 slovenskej novinárke žijúcej v  Nitre Henrieta 
Ďurovovej napadla myšlienka spojiť do  neformálneho združenia 
neprofesionálne výtvarníčky z  tohto krajského mesta a  zapojiť ich 
do projektu spoločných výstav, ktorými sa mali spolu so svojimi prá-
cami predstaviť širokej verejnosti. Vznikol tak ženský spolok, ktorý 
formálne zastrešilo novovzniknuté občianske združenie BODG/2014 
so sídlom v  Pohraniciach kúsok od  mesta. BODG/2014 je bodom, 
kde sa spája ženské videnie sveta, umenie a galéria. Po roku činnosti 
sa ukázalo, že o  výtvarné a  kreatívne práce je veľký záujem, preto 
vznikla na facebooku skupina s rovnakým názvom, kde všetci, ktorí 
tvoria, môžu prezentovať svoje práce a tvorivé postupy bez ohľadu 
pohlavia.

„Okrem spoločných výstav sa ženy venujú dobrovoľníckej práci. Veľa 
výtvarníčok má pedagogické vzdelanie, a to bol dôvod, prečo sme 
sa rozhodli pre dobrovoľnícku prácu s  deťmi, ktorým by sme rady 
ukázali, ako maľovať a čo všetko môžu vo svojom voľnom čase robiť,“ 

hovorí Henrieta. „Práve to je dôvod, prečo chodíme s deťmi maľovať 
priamo na sídliskové ulice, organizujeme rôzne detské súťaže v kres-
lení a naše výstavy zásadne koncipujeme tak, aby na ne prišli rodičia 
so svojimi deťmi. Takto sa snažíme inšpirovať tých najmenších.

Práve práca s  deťmi nás spojila s  občianskym združením Milana 
Štefánika, ktoré organizuje veľmi zaujímavé a atraktívne  podujatia 
pre osoby s  mentálnym a  zdravotným postihnutím v  rámci celého 
Slovenska. Tieto podujatia, ktoré sú všehochuťou koncertov, tanca 
sa vždy snažíme podporiť svojimi výtvarnými návrhmi na  plagáty 
a samozrejme osobnou účasťou. Vždy sa na tieto spoločné stretnutia 
tešíme. Sú dôkazom, že žiadny hendikep nebráni umeleckému vní-
maniu sveta, skôr naopak, kreslenie medzi zdravými a hendikepova-
nými ľuďmi stiera akékoľvek hranice, pretože farby a čiary vnímame 
všetci a svet je predsa taký farebný...“

Henrieta Ďurovová

Kontakt:

Občianske združenie BODG/2014

Pohranice 59   95102

IČO: 42369215

tel: +421 - 918 - 700 835

e-mail: Henrieta.durovova@azet.sk

www.bodg2014.sk



bláznivá východolondýnská kapela 

vás pozýva na folk, ska, temný kabaret 

a ešte temnejšie blues šmrncnuté balkánskou dychovkou
bláznivá východolondýnská kapela 

vás pozýva na folk, ska, temný kabaret 

a ešte temnejšie blues šmrncnuté balkánskou dychovkou

24. APRÍL, BRATISLAVA, MUSIC GALLERY U DEŽMÁRA

25. APRÍL,  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, BLUE NOTE

26. APRÍL,  GALANTA, MSKS, BENEFÍCIA  „CHYŤME SA ZA RUKY“
24. APRÍL, BRATISLAVA, MUSIC GALLERY U DEŽMÁRA

25. APRÍL,  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, BLUE NOTE

26. APRÍL,  GALANTA, MSKS, BENEFÍCIA  „CHYŤME SA ZA RUKY“

Vstup od 19:00 (Galanta o 14:00)
Vstupné 7€ v predpredaji a 10€ na mieste. Predpredaj Ticketportal, Blue Note a MsKS Galanta. 

Kúpou vstupenky podporíte benefičné podujatie ,,Chyťme sa za ruky“ pre deti s mentálnym postihnutím.
Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím. Prihlášky a info milan@dobryfestival.sk.

Veľká BritániaVeľká Británia



Benefičný koncert
darček pre Domov sociálnych služieb pre deti

a dospelých v Galante a jeho priateľov

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím zo zariadení DSS, detské domovy a pre deti do 140cm. Vstupné pre verejnosť je 7€ v predpredaji a 10€ na mieste. 
Predpredaj MsKS Galanta a Ticketportal. Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 100ks! 

Zmena programu je vyhradená. Ďakujeme za pochopenie.

NO NAME  KRISTÍNA  DEBADEMBA
THE GREAT MALARKEY

NO NAME  KRISTÍNA  DEBADEMBA
THE GREAT MALARKEY

VSTUP OD 14.00H. ZUMBA S MICHELLE VSTUP OD 14.00H. ZUMBA S MICHELLE 

PODUJATIE SA REALIZUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA. ĎAKUJEME.PODUJATIE SA REALIZUJE S FINANČNOU PODPOROU MESTA GALANTA. ĎAKUJEME.

 (VEĽKÁ BRITÁNIA) (VEĽKÁ BRITÁNIA)

(DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA)(DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA)

 (MALI/BURKINA FASO) (MALI/BURKINA FASO)


