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aj tak sa to dá ...

ZDVÍHACIE ZARIADENIA PRE IMOBILNÉ OSOBY

Na naše produkty je
možné získať príspevok na základe zákona
447/2008 Z.z., § 33 až do
výšky 95% ceny pomôcky
do 11617,88 €
Vonkajšia šikmá schodisková sedačka

Schodisková sedačka
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Vám hore
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s ohradením

Vonkajšia zvislá plošina bez ohradenia

Bazénový zdvihák

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 105 707
www.spig.sk

www.vytahyaplosiny.sk
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Ponúkame vám naše májové číslo časopisu.
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
lekární, na zdravotné strediská či úrady. Tiež ich posielame
rôznym združeniam.
Naša spoločnosť SPIG s. r. o. v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety.
Myslíme si, že 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 pridávame informácie. Teraz je tu napríklad informácia o príspevku na úpravu bytu, domu, garáže a iné témy, ako sa
lepšie zorientovať a pomôcť si.
Ďakujeme vám za váš záujem a tešíme sa, ak sme vám aspoň trošku pomohli...
MP
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¨ CENTRUM SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

Denný stacionár pre osoby s ŤZP
DENNÝ STACIONÁR

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je
odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
(2) V dennom stacionári sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.
(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine
alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe
v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

ŽIADOSŤ

Kde sa podáva žiadosť?
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári sa podáva obci.
Kto môže podať žiadosť?
Ak osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať
žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu
o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie
sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto
osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
Čo musí obsahovať žiadosť?
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje meno
a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa
má posudzovať, dátum jej narodenia, adresu pobytu, rodinný stav,
štátne občianstvo, druh sociálnej služby, formu sociálnej služby, potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave
fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivá žiadosti je možné si vyzdvihnúť v miestnom úrade (obci),
prípadne sú zverejnené aj na ich web stránkach na stiahnutie.

Istota, nezisková organizácia v Lučenci (www.istotalc.sk),
za niekoľko mesiacov otvára Denné stacionáre vo viacerých
mestách, a to v Lučenci - tam otvára Denný stacionár Alžbetka, potom v Poltári, Veľkom Krtíši a plánujú do konca
roka otvoriť DS aj v Detve a Fiľakove. Ak máte ako osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím záujem o pobyt v týchto
denných stacionároch v uvedených mestách prosím kontaktujte sa na t. č. čísle 0907 175 987, alebo píšte email na
emial: ozdostojnyzivot@gmail.com
Zdieľajte ďalej medzi sebou, aby sa to dozvedeli všetci, ktorí majú o takéto služby záujem v uvedených mestách.
Informáciu poskytla PhDr. Zdenka Kotrasová
www.dostojnyzivot.sk

KEDY VZNIKNE NÁROK NA SOCIÁLNU SLUŽBU AKOU JE DENNÝ STACIONÁR?
Vydaním kladného rozhodnutia vzniká nárok na uvedenú sociálnu
službu.
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Obec doručí osobe,
o ktorej odkázanosti na sociálnu službu rozhodoval, spolu s rozhodnutím aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia.
Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je
jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti osoby na pomoc
inej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný
inou obcou alebo iným vyšším územným celkom. Pri rozhodovaní
o odkázanosti na sociálnu službu môže obec alebo vyšší územný
celok použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu posudok vydaný touto obcou alebo týmto vyšším
územným celkom alebo inou obcou alebo iným vyšším územným
celkom o odkázanosti na inú sociálnu službu na účel posúdenia
stupňa odkázanosti tejto osoby na pomoc inej osoby.

Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím Vám poskytnú v
Centrum samostatného života n.o
Tehelná 26,831 03 Bratislava
tel.02/ 44451923
e-mail : csz@csz.sk
web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-životano/288754665119
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Oblasti v ktorých sa poradenstvo poskytuje:
• sociálne zákony a sociálna pomoc pre občanov s ŤTP,
• zákon o zdravotnej starostlivosti,
• kompenzačné pomôcky pre občanov s ŤTP,
• zákon o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov s ŤTP,
• ochrana ľudských práv a slobôd občanov s ŤTP,
a iné.

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ¨

Schodolez Yack 911
Schodolez Yack je vhodný aj na miesta, kde sa schodolez Sherpa nedostane!
Obsiahne väčšinu schodísk, aj točitých.
Konfigurácia tohto schodolezu je určená
na prevoz osoby, ktorá sedí priamo na
zariadení, nie na invalidnom vozíku. Pohodlie prevážanej osoby zabezpečuje čalúnené sedlo, opierka nôh, opierky rúk a výškovo nastaviteľná opierka hlavy. Minimálne
rozmery schodolezu umožňujú jednoduchú manipuláciu v stiesnených priestoroch.
Veľkou výhodou je možnosť rozloženia na
viacero častí, čo umožňuje jednoduché skla
dovanie alebo prevoz.

Dĺžka schodolezu: 630 mm
Šírka schodolezu: 510 mm
Výška schodolezu: 1160-1520 mm
Hmotnosť: 43 kg
Nosnosť: max. 130 kg
Rýchlosť: 12 schod./min.
Výkon: 220 W
Minimálny priestor na manévrovanie:
800 x 800 mm
Max. výška schodu: 240 mm
Pracovná teplota: -10 až + 50 °C

SPIG s.r.o.
ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO
ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH

www.spig.sk

„STAVBA BEZ BARIÉR“ Garážové priestory
Prerábate garáž?
Ponúkame minimálne a optimálne rozmery
garážových priestorov pre ZŤP na vozíku:
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¨ SKUTOČNÝ PRÍBEH

NAŠE VEĽKÉ

ZLATÍČKA
Máme dvoch chlapcov. Tomáška 16,5 roka
a Janka 15 rokov. Obaja naši chlapci sú ZŤP.
Majú psychomotorickú retardáciu, hypotonický syndróm. Ale presne určenú diagnózu
ešte nemajú.
Tomáško sa narodil v termíne, všetko bolo
v poriadku.
Do troch mesiacov sme ani nevedeli, že ho
máme. Napapal sa a spinkal. Potom začali
komplikácie. Celé noci preplakal. Nevedeli
sme, ako ho utíšiť. Ale zdravotne bol na tom
v poriadku. Neskôr som si začala všímať, že
sa nepúšťa do rozprávania. V porovnaní
s druhými detičkami akoby zaostával. Preto
sme navštívili neurológa. Tam sa potvrdilo
naše podozrenie. Tomáško bol vývojovo
oneskorený. Bol to pre nás šok. V tom čase
sme mali aj druhé bábätko- Janíka. Takže venovať sa Tomáškovi, chodiť s ním po vyšetreniach a starať sa o Janíka - bolo to náročné.
Veľmi mi v tom období pomáhali rodičia. Po
určitom čase sa mi nepozdával ani Janko. Začal neskoro sedieť, nerozprával, začal škúliť
na obe očká. Jeho vrstovníci chodili a on nie.
Preto sme opäť zašli za neurológom. Po vyšetrení nasledovala zdrvujúca správa. Janko
bol na tom podobne ako Tomáško. V tom
období sme sa veľa naplakali. Ale bolo treba ísť ďalej. Čakalo nás množstvo vyšetrení,
hospitalizácie. Dvakrát do týždňa sme chodili na injekcie. Janka operovali na obe očká.
Chlapci v noci zle spávali, plakali. Nevedeli
sme, čo je to pokojný spánok 5 rokov. Manžel si dal z práce výpoveď, pretože zvládať
starostlivosť o chlapcov bola veľmi náročná.
Ale v tých ťažkostiach nás potešilo to, keď
Janko urobil prvý krôčik. Mal 2 roky a 2 dni.
A ako sú na tom chlapci teraz?
Tomáško má chôdzu oslabenú, reč je u neho
ťažko zrozumiteľná, s obliekaním mu pomáhame. Má problém s vyprázdňovaním. 10 rokov bol na klyzme, ale vďaka pani doktorke
z Bratislavy sa to upravilo. Má skoliózu chrbtice, nosí korzet.
Janko sa oblečie sám, len ho musíme usmerňovať. Čo sa týka reči je na tom lepšie ako
Tomáško. Chôdzu má oslabenú, sťažuje sa
na bolesť nôh. Na pravú nohu nosí bandáž.
Podobne ako Tomáško má skoliózu chrbtice,
nosí korzet. Okrem neurologického ochorenia má hypermobilný syndróm. Kedykoľvek
si môže zlomiť končatinu. Na pravé očko vidí
slabo.
Chlapci chodia do ŠZŠ vo Valaskej na 4 vyučovacie hodiny denne. Páči sa im tam. V škole majú canisterapiu, hipoterapiu. A majú
tam aj Snoezelend. Takže so školou sme
spokojní.
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A čo nás teší?
Poteší nás každý najmenší pokrok, ktorí chlapci urobia. Oni pri tom musia vynaložiť veľké
úsilie. Majú sa radi, pomáhajú si navzájom.
Aj keď starať sa o chlapcov je náročné a vyčerpávajúce sme radi, že ich máme. Akoby
chlapci našu rodinu viac spájali. Sme spolu
zomknutí. Vedia vycitiť lásku a tá je pre nich
v živote najdôležitejšia. A preto sa snažíme
urobiť všetko pre šťastie našich detí.
Pravidelne s nimi chodíme do kúpeľov v Kováčovej- Marína. Veľmi sa im tam páči. Majú
radi všetky procedúry. Sme tam už skoro ako
doma, keďže tam chodíme od ich útleho
veku.
Spomínate si, kedy ste boli prvý krát na
liečení?
Bolo to v roku 2003. Chlapci toho času ešte
chodili do škôlky. V tom čase som bola
s chlapcami v Kováčovej sama. Ale od roku
2004 chodíme na liečenie aj s manželom.
Ako ste to zvládali?
Bolo to dosť ťažké. Chlapci boli menší a podotýkam dosť hyperaktívni. Kým som bola
s Jankom, Tomáško mi niekam odbehol. Ťažšie to bolo aj s procedúrami, preto mi pomáhali aj sestričky. Našťastie manžel v čase voľna chodil poobede za nami. Preto, keď vidím
v dnešnej dobe mamičku s dvoma detičkami, má u mňa veľký obdiv. Má sa čo obracať,
aby to zvládala.
Aké procedúry mali chlapci najradšej?
Asi ako každé detičky bola to voda, čiže všetky vodové procedúry. Len som vtedy musela
na nich dávať väčší pozor. Mali radi aj „liečbu
prácou“. Tam si precvičovali jemnú a hrubú
motoriku. Maľovali, lepili, navliekali korálky.
S obľubou chodili do škôlky, kde ich privítali
milé pani učiteľky, ktoré sú tam dodnes.
Bolo niečo, čo nemali radi?
Neznášali parafín, pretože museli v pokoji

ležať. Preto som im čítala rozprávky, aby vydržali.
Chodíte na liečenie pravidelne?
Snažíme sa chodiť každý rok. Keď to tak počítam, teraz sme tam boli 11-krát. A pokiaľ to
okolnosti dovolia, budeme sa snažiť chodiť
naďalej.
Takže ste tam už ako doma.
Dá sa to tak povedať. Poznáme tam už každého. A oni poznajú nás a vždy nás milo privítajú. Vystriedali sme už všetky pani doktorky
vrátane pána riaditeľa. Ale podstatné je to,
že chlapci sa na pobyt veľmi tešia. Doslova
si to tam užívajú.
A čo procedúry, ktorá je u nich na prvom
mieste?
U Janka jednoznačne vedie telocvik s obľúbeným fyzioterapeutom „ujom Andrejom“.
Obaja chlapci ho majú veľmi radi. Dokáže
ich tak zaujať, že sa na telocvik doslova tešia. Tomáško si pochvaľuje parafín, čo predtým neznášal. Potom nasleduje samozrejme
termálny bazén, rehabilitačný, kde si môžu
zaplávať, perlička, masáž, liečba prácou...
Nemôžem povedať, že by niektoré procedúry nemali radi. Všetky absolvujú s radosťou.
Ale určite je to aj tým, že všetci rehabilitační
pracovníci sú veľmi milí, ústretoví. Za tie roky
sme sa nikdy nestretli s neochotou.
Nedá mi nespomenúť liečebno-pedagogického psychológa. Je tam veľmi milá pani
doktorka. Vždy mi poradí ako chlapcov motivovať, čo ich mám učiť. Ako upútať ich pozornosť. A stále ma poteší správou, že chlapci sa neustále zlepšujú.
Vidíte na chlapcoch, že im liečenie pomáha?
Určite áno. Majú celkovo zlepšenú stabilitu,
obratnosť. Majú posilnené svalstvo. Ale musím podotknúť, že je naozaj dôležité, aby som
s nimi cvičila aj doma. Preto som bola s nimi
pri telocviku, aby som videla, ako s nimi cvičiť.

POMOC PRE INAK OBDARENÝCH ¨
Ako je to tam s ubytovaním?
Na detskom oddelení sú 4-lôžkové izby. Na
chodbe je spoločné sociálne zariadenie. Potom sú tam aj štandardné izby bez príslušenstva a nadštandardné izby s príslušenstvom,
za ktoré je potrebné si doplatiť.
Je v kúpeľoch aj škola?
V MARÍNE je ZŠ aj Špeciálna ZŠ. Personál je
tam veľmi milí. Naši chlapci už pani učiteľky
poznajú, takže sa tam okamžite udomácnia.
Chodia tam detičky s rôznym druhom postihnutia. Obdivujem pani učiteľky ako to
tam všetko bez problémov zvládajú. Je tam
aj školský klub, kde si detváky píšu úlohy,
hrajú sa, poprípade si pozrú rozprávku. Majú
ich na starosti milé pani družinárky, ktoré im
pomôžu, ked si s niečím nevedia dať radi.
Ako trávite v MARÍNE voľný čas?
V MARÍNE je oddychová zóna. Je tam vybudované detské ihrisko. Sú tam lavičky, hojdačky, preliezky. V budove je bufet, kde si môžete
posedieť pri dobrej kávičke. Obslúži Vás milá
pani predavačka, s ktorou sa vždy radi porozprávame. Pre detváky sa v areáli premieta
kino, občas je tam diskotéka. Na gitare zahrá
a zaspieva ujo Paľo, ktorého detváky majú
veľmi radi. Je tam knižnica, kde si môžete zapožičať knihu, časopis. V knižnici je k dispozícii aj počítač. Prostredie je v Kováčovej pekné,
takže sa máte kde prechádzať.

Zmenilo sa niečo v Maríne po tých rokoch,
čo ste tam boli prvý krát?
Zmenilo sa toho veľa. Keď sme tam boli prvýkrát, boli tam len detskí pacienti. Teraz
sa tam liečia aj dospelí, ktorí sú ubytovaní
v inom bloku. Prevádza sa tam hipoterapia,
canisterapia. Je tam Snoezelend.
Od januára 2014 je možné zaplávať si vo voľnom čase za symbolický poplatok. Je tam
rozšírená WiFi zóna, čo uvítajú nielen rodičia,

ale aj deti. Je možnosť navštíviť Holiday Park
v Kováčovej, kde je umožnená pacientom
zľava.
Kúpele MARÍNA sú výnimočné aj v tom, že
všetky zariadenia sú v jednej budove.
Kto chce tejto rodine pomôcť, tu je ich číslo
účtu: 2173371001/5600.
Za pomoc z celého srdca vopred ďakuje
mama Eva Výlupková

Špecializovaný liečebný ústav MARÍNA Kováčová
Prírodné liečivé zdroje: minerálna liečivá voda sírano – hydrouhličitanová,
vápenato – horečnatá, hypotonická, horúca s teplotou 48,5 °C. Liečivá voda má
mimoriadne priaznivé účinky pri liečbe
pohybového ústrojenstva.
Indikácie: onkologické choroby, nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva pre deti i dospelých.
Procedúry: termálny bazén 39 °C, liečebná telesná výchova, masáže, elektro-

liečba, výchova k sebestačnosti, balneoterapia (na plávanie alebo s termálnou
vodou), perličkový kúpeľ, škótske streky,
podvodná masáž, parafín, sauna, akupunktúra, hipoterapia a canisterapia.
Ubytovanie: celé zariadenie je kompletne bezbariérové.
Ubytovanie pre deti od 2 do 18 rokov
(a ich sprievodcov) je v trojposteľových
spálňach so spoločnou herňou pre 2 izby.
Ubytovanie pre dospelých je v štandardných dvojposteľových izbách s vlastným

sociálnym zariadením a sprchou. Izby sú
tiež vybavené interným telefónom, televízorom a rádiom.
Vzdelávanie: Celoročne funguje 9-ročná ZŠ.
Voľný čas: knižnica, internet, tenisové
kurty, 1x týždenne kultúrne podujatia
priamo v liečebnom ústave. V letnom
období sú v prevádzke veľké kúpaliská,
v meste Zvolen je možné navštíviť divadlo, kiná, zámok, galériu, múzeum a pod.
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¨ POMOC PRE INAK OBDARENÝCH

PLATENIE ZA SLUŽBY SÚVISIACE
S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Kto platí a kto nie a za čo...
Platenie za dopravu sanitkou
Za 1 kilometer prepravy sanitkou platíte
0,07 €.
Za prepravu sanitkou neplatí poistenec:
• zaradený do chronického dialyzačného
alebo transplantačného programu,
• ktorému sa poskytuje onkologická alebo
kardiochirurgická liečba,
• s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom, ktorého prepravujú
z jednej nemocnice do druhej na základe
rozhodnutia nemocnice.
Sprievodca v nemocnici
Službou súvisiacou s poskytnutím zdravotnej starostlivosti je aj pobyt sprievodcu v nemocnici.
Sprievodca platí 3,32 € na deň, pričom prvý
a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.
Od platby poplatku je oslobodený:
• sprievodca dieťaťa do troch rokov veku,
• dojčiaca matka s dojčaťom,
• sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej
na onkologickú liečbu.
Platenie v lekárni
V lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok platíte poplatok 0,17 € za štatistické spracovanie receptu alebo poukazu.
V lekárni 0,17 € neplatí:
• poistenec pri výdaji lieku predpísaného na
výpise z lekárskeho predpisu,
• poistenec, ktorý si na recept vyberá lieky
alebo dietetické potraviny, ktoré si plne
hradí sám,
• pri vydávaní očkovacích látok označených
symbolom „V“ na jednom lekárskom predpise.
Pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) je poplatok za výber lieku 0,17 €.
Od platenia za poukaz na zdravotnícke pomôcky (nie recept na lieky alebo dietetické

potraviny) sú oslobodení držitelia preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
ak preukážu, že poberajú príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov.
Platenie na pohotovosti
Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a ústavnej pohotovostnej služby
(ÚPS) v nemocnici je poplatok 1,99 €. Ak po
vyšetrení poistenca na pohotovosti nasleduje prijatie do nemocnice, poplatok 1,99 €
neplatí.
Platenie za kúpeľnú liečbu
Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade s indikačným zoznamom, v plnom rozsahu hradí
zdravotná poisťovňa. Poistenec uhrádza
poplatok za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.
V kúpeľoch sa poplatok platí za každý deň
bez ohľadu na dĺžku pobytu, prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň. Poplatky sa
líšia podľa druhu diagnózy.
Diagnózy typu A
Liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne
nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici
a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii. Poplatok je 1,66 € za deň pobytu, bez
ohľadu na dĺžku liečby.
Od poplatku sú oslobodení:
• deti do 3 rokov veku,
• nositeľ najmenej striebornej Janského plakety,
• osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu
rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia
len prvé tri dni pobytu, od štvrtého dňa
neplatia.
Diagnózy typu B
Sú to poistenci najčastejšie s chronickým
ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie. Poplatok v tomto prípade je 4,98 €, resp.
7,30 € za deň pobytu.
4,98 € za deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú

liečbu mimo sezóny, teda v prvom alebo
štvrtom štvrťroku (október – marec) a ubytujete sa v tzv. štandardnej izbe.
7,30 € na deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu v hlavnej sezóne, teda v druhom
alebo treťom štvrťroku (apríl – september)
a ubytujete sa v štandardnej izbe.
Za štandard sa pokladá minimálne dvojlôžková izba so sociálnym zariadením mimo
izby. Ak požiadate o vyšší štandard ubytovania, zaplatíte podľa cenníka jednotlivých
kúpeľov.
Kúpeľnú starostlivosť môžete absolvovať aj
ako samoplatca, v takom prípade zdravotná
poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú
úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, za ubytovanie a za stravu uhrádza poistenec sám.
Za čo neplatiť!
V nemocnici ani v ambulancii sa neplatí za
zdravotnícky materiál (napríklad ihly, striekačky alebo obväzy).
Všeobecnému lekárovi pre deti a dorast,
všeobecnému lekárovi pre dospelých, gynekológovi, stomatológovi, ak má zmluvu so
zdravotnou poisťovňou, náklady za vstupnú
prehliadku poistenca (t. j. za založenie zdravotnej karty) uhrádza zdravotná poisťovňa.
Lekár nemá právo požadovať za tento výkon
úhradu od poistenca. Takisto nemá právo
spoplatňovať vedenie zdravotnej karty.
Lekáreň nesmie požadovať od poistenca poplatok 0,17 € za recept, ak poistenec uhrádza
plnú cenu lieku.
Ak zdravotnícke zariadenie naďalej požaduje
platbu za ambulantné ošetrenie alebo za pobyt v nemocnici alebo v liečebni pre dlhodobo chorých, prípadne máte pocit, že od Vás
žiada neoprávnené platby, máte možnosť
sťažovať sa. Môžete sa obrátiť na Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Adresa:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Tel.: 02 / 593 11 312; 315; 352
Fax: 02 / 593 11 237

S námahou a trápením by sme si mali poradiť sami.
Ale s radosťou by sme sa mali podeliť s inými.
(Ibsen)
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Príspevky z UPSVaR
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 poskytujú 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 postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
• musí ňou byť uznaná posudkovou činnosťou a musí spĺňať predpísané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou
bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia prekonať sama.
Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta 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 postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním
sociálnych služieb.

Na aké príspevky z UPSVaR máte nárok:
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,

Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje
ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
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 zariadenie

Opakované peňažné príspevky:
• Príspevok na osobnú asistenciu
• Príspevok na opatrovanie
• Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
• Príspevok na prepravu

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
- pri stravovaní podľa diéty od 5,57 do 18,56 % sumy životného
minima
- opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima (18,06 €)
- na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky
osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 % sumy
životného minima (32,50 €)
- starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (43,34 €)

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 kalendárneho 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 osoby a spoločne posudzovaných osôb.

Príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných
výdavkov.
Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima (do 99,28 €)

Šťastie prospieva telu, ale starosti rozvíjajú ducha. (Proust)
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DRUHY PRÍSPEVKOV Z ÚRADU PRÁCE
PRÍSPEVOK NA OSOBNÉ AUTO

Kúpa
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň
požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie
ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.
Výška: maximálne 6 638,79 €, pri aute s automatickou prevodovkou maximálne 8 298,48 € (cena kupovaného auta sa zohľadňuje
najviac v sume 13 277,57 €)
Úprava
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla,
ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Výška: do 6 638,79 €

PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU BYTU, RODINNÉHO 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.

PARKOVACÍ PREUKAZ

Jeho vydávanie upravuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Postihnutému, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným 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 nevyhnutné, môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je dopravnou 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 alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým 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 preukaz.
Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa priznáva osobe, ktorá ma mieru funkčnej poruchy najmenej 50%.

PRÍSPEVOK NA KÚPU ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať 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
základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého
mechanického 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 vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.
Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám
osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom
príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových 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 sprievodcu,
dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.
Žiadosť o jeho vydanie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o občana SR s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, rodné číslo, lekársky nález.
Nezabudnite sa informovať na prípadné zľavy pri platení poplatku
v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach, na pošte sa opýtajte na
možné zľavy, prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a televíziu, ak máte záujem o kultúru či športové podujatia, pýtajte sa na možnosť zliav, takýto občan je oslobodený od
poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie, na príslušných miestnych či mestských úradoch 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.

Podľa mojich skúseností ľudia bez nedostatkov
majú len málo predností. (Lincoln)
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PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY NA ÚPRAVU
BYTU, RODINNÉHO DOMU ALEBO GARÁŽE
Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na:
• úpravu domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa
zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
• odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,
• úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.
Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:
• zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,
• úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu
a garáže,
• úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.
Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje:
• vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
• úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti
úpravy.
Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži
sa považujú prekážky, pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná
premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:
• je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu
bytu, rodinného domu alebo garáže,
• má osoba s ŤZP v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže alebo je garáž súčasťou nájomného bytu
a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby,
• úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú
úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré
osoby s ŤZP.
Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu
o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“)
vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie
úprav.
Peňažný príspevok sa neposkytne:
• ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• na tie úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o týchto peňažných príspevkoch.

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať 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 písomnostiach, ktoré je k nej
potrebné priložiť.
Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť po vyúčtovaní predchádzajúceho peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného
domu alebo garáže.

Konanie o príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.
Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom
príspevku na kompenzáciu.
Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60
dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je
30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť
v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku

Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
• 6 638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu
alebo rodinného domu,
• 1 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.
Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu
bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných
prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej
v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
sa vypláca v eurách:
• v hotovosti
• alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP,
ktorej sa peňažný príspevok priznal
- na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom
na území Slovenskej republiky alebo
- na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom
na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická
osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok priznal, určí.
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¨ PRÍSPEVKY A NADÁCIE

ZOZNAM NADÁCIÍ
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách a potrebujeme pomoc pri získaní finančných
prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré
Vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.
RADY PRI OSLOVOVANÍ NADÁCII:
nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou formou - žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém a stručne žiadosť odôvodnite.

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

Charakteristika: O čo všetko môžete našu nadáciu žiadať?
Najčastejšie od nás ľudia požadujú finančnú pomoc. Týchto
žiadostí je najviac, no nie každému je táto pomoc poskytnutá. Neraz sme sa presvedčili, že možnosť pomôcť 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 vlastným 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
prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu
dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov 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.
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

Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje
tvrdenie:
• správu lekára o diagnóze,
• prefotený preukaz ZŤP
• kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny
• kópiu predfaktúry,  alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou - ak žiadate o zdrav. pomôcku)
• dátum narodenia dieťaťa
• číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti zaslaný finančný príspevok
• kontaktnú emailovú adresu prípadne tel. číslo.
• dokladujte svoju príjmovú situáciu
• ak potrebujete vyššiu čiastku je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a OZ.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

Charakteristika: Je nezávislá organizácia so špeciálnym
zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté 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 Pontis. Pomáhame deťom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením 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 forme 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
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PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA ¨

SKOROCEL KOPIJOVITÝ
Ľudový názov:
jatrocel, kolocier, psí a baraní jazyk, ranocel,
volský jazyk
Vlastnosti:
antiflogistikum, mucilaginózne expektorans
Zber:
listy: pred kvitnutím (máj - august)
Sušenie:
riedko rozložené, rýchlo bez obracania dbáme aby nezhnedli
pri teplote do 40°C
Uskladňovanie:
dobre uzavreté, chránime pred svetlom, vlhkom a hmyzom
Z veľkého počtu liečivých rastlín som ako
ďalšiu vybrala túto, lebo aj dnes je rozšírená
tak ako za dávnych čias, keď mala veľmi dobrú povesť. Posledná slabika staronemeckého
slova Wegerich (Spitzwegerich = skorocel
kopijovitý, pozn. prekl.), rih zodpovedná srbskému reiks a to je príbuzné latinskému rex
- kráľ. Prvé dve slabiky Wege = cesta. Teda
meno rastliny značí vládca ciest a skorocel
naozaj rastie na požehnanie ľudstva na ceste. Anglosaská oslavná báseň z istého starého rukopisu, pravdepodobne z jedenásteho
storočia, velebí deväť rastlín a o skoroceli
hovorí toto:
A ty, skorocel,
matkou si rastlín,
otváraš sa na východ,
vnútri si mocný:
po tebe vozy škrípu,
po tebe ženy jazdia,
po tebe sa mladuchy nosia,
po tebe býčky fučia.
Všetkému odolávaš,
všetkému sa staviaš,
Tak odporuj aj jedu,
nákaze a neduhom,
čo nad krajinou tiahnu.

Aj dnes je to tak ako voľakedy. Nad krajinou
sa vznášajú neduhy a my potrebujeme také
liečivé rastliny, ako je skorocel kopijovitý,
preslávený vo všetkých zelinkárskych knihách a zdolávajúci zlo. Príbuzná rastlina skorocel väčší (Plantago major L.) za ním nijako
nezaostáva a takisto sa využíva v liečiteľstve.
Oba druhy nájdeme na lúčnych cestách
a medziach, v priekopách a na vlhkých úhoroch; vyskytuje sa prakticky na celom svete.
Skorocel sa predovšetkým používa na všetky ochorenia dýchacích orgánov, najmä
na silné zahlienenie, kašeľ, čierny kašeľ,
pľúcnu astmu, dokonca na pľúcnu tuberkulózu.
Tak ako žiadna iná rastlina prečistí krv, pľúca a žalúdok, je preto dobrá pre každého
málokrvného alebo so zlou krvou, slabými pľúcami a obličkami, pre toho, kto
je bledý, má vyrážky, lišaje alebo kto pokašláva, je zachrípnutý, chudý ako koza, aj
keby ho do masla ponoril. Pomáha slabým
deťom, ktoré napriek dobrej strave sotva sa
udržia na nohách!“
Sama som niekoľkým ľuďom pomohla pri
pľúcnej a prieduškovej astme skorocelom
zmiešaným v rovnakom pomere s dúškou
materinou. Táto čajová zmes sa veľmi odporúča aj pri chorobách pečene a mechúra.
Pri bronchitíde a prieduškovej astme odporúčam takýto čaj: do šálky studenej vody
dáme plátok citróna (ak bol striekaný, ošúpeme ho) a jednu vrchovatú kávovú lyžičku
kandizovaného cukru a povaríme tak, že
štyri až päť ráz necháme vodu vzkypieť, odstavíme ju zo sporáka, a až potom pridáme
plnú lyžičku čajovej zmesi. Necháme pol minúty vylúhovať. V ťažkých prípadoch sa musí
pripraviť čerstvý čaj štyri až päť ráz za deň.
Pijeme ho po dúškoch taký horúci, ako len
znesieme. Ako sa možno dočítať v starých
knihách o liečivých rastlinách, semená skorocela pomáhajú proti tvorbe kameňov,
keď ich denne požijeme 8 gramov. Zapíjame
čajom zo skorocelu. Sirup zo skorocelu prečisťuje krv od všetkých odpadových a chorobných látok. Treba ho užívať denne ako
bežnú, pravidelnú liečebnú kúru po jednej
polievkovej lyžici pred každým jedlom (deti
jednu čajovú lyžičku).
Na vidieku ľudia od nepamäti vedia, že skorocel je vynikajúci prostriedok na rany. Raz
sa jeden roľník poranil na poli akýmsi nástrojom; na moje veľké prekvapenie odtrhol
čerstvý list skorocelu, rozmliaždil ho a priložil
na ranu. Napriek tomu, že list nebol umytý,
nevznikol žiaden zápal. Čerstvé, pomliaždené listy pomáhajú pri tržných a sečných
ranách, pri pichnutí osou, dokonca aj pri
pohryzení besným psom, jedovatým
hmyzom a hadom, keď niet nablízku lekára.

Keď čerstvé listy pomliaždené medzi prstami a premiešané so štipkou soli priložíme
na krk, liečia strumu (hrvoľ). Keď máme na
nohách pľuzgiere, treba vložiť do topánky
list skorocelu, pľuzgiere sa vyhoja. Stratia sa
aj zhubné opuchy, keď na ne prikladáme
obklad z rozmliaždených čerstvých skorocelových listov. V týchto prípadoch je však
dobré priložiť čerstvý majorán v olivovom
oleji (v súrnych prípadoch možno použiť aj
sušený majorán). Majorán naložíme do fľaše, zalejeme olivovým olejom a dáme na 10
dní na teplé miesto. Získaným majoránovým
olejom natrieme choré žľazy, priložíme rozmliaždený skorocelový list a miesto obviažeme šatkou.
Čím väčšmi spoznávam liečivé účinky rastlín, tým väčšie prekvapenia zažívam. Mnoho ľudí každoročne v hrozných bolestiach
umiera na rakovinové nádory, hoci existujú
na ne liečivé rastliny. S akou radosťou by sme
mohli zdraví kráčať životom, keby sme dali
na naše liečivé byliny. V očiach nezasväteného človeka je to obyčajná burina. Začnite sa
väčšmi zaujímať o liečivé rastliny a postupne
sa zbavíte ťažkostí.
Tieto moje riadky by mali dodať odvahu
a útechu všetkým starým ľuďom, ktorí roky
trpia na otvorené nohy. Keby si prikladali
skorocelové listy, rany by sa čoskoro zavreli a vyliečili. Staroba tu nehrá žiadnu úlohu.
Ak sú nohy aj opuchnuté, kúpeme ich v studenom kúpeli zo slezu nebadaného alebo
v odvare z prasličky. Okraje rán sa po kúpeli
natierajú nechtíkovou masťou (pozri heslo
Nechtík lekársky, Spôsob použitia). Skorocelové listy mimoriadne odporúčam aj pri
trombóze.
Na Božiu lekáreň sa možno spoľahnúť, aj
keď lekári už nedávajú chorému nijakú
nádej.
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¨ POZITÍVNE MYSLENIE

AKO ČLOVEKU ZDVIHNÚŤ EMÓCIE

Tu sa emócie človeka búrlivejšie menia.
Chvíľu je život hrou a chvíľu slzavým údolím.
Tento človek je vo veľkej miere efektom otáčania kolesa – životných udalostí.

ktorý môže byť aj dosť dlhý. Napríklad ak by
tieto vlnovky boli potrubím na dobré priania, kde na jednej strane by sme pustili vodu
– dobré prianie a na druhej by bol výsledok
– splnené prianie, tak dolu by dosahovanie prianí bolo podstatne dlhšie, ako hore.
V skutočnosti je to s emóciami podobné.
V čím vyššej emócii sme, tým lepšie a rýchlejšie myslíme a konáme a dočkáme sa žiadaného výsledku. Ako všade, aj tu však funguje
zákonitosť etiky. Voči sebe, voči iným.

Okolie tohto človeka je nútené buď sa naučiť
tieto striedania zvládať, alebo sa často mení,
podľa toho, v ktorých udalostiach sa priťahuje a je si podobné.

Z týchto úvah mi vyplýva, že vo vyšších emóciách dokážem skôr dosiahnuť želaný dobrý
cieľ. A čím vyššie emócie, tým lepší cieľ si dokážem dať.

Toto je pravdou za predpokladu, že naše
emócie blúdia po emočnej škále hore dolu.

V nízkych emóciách človek myslí skôr na
seba, svoj „problém“.

Ak je však emócia človeka trvalejšie ustálená
na niektorom vyššom bode emočnej škály,
môže to byť inak.

Vo vysokých emóciách človek vidí aj širšie
súvislosti ako seba, vidí rodinu, okolitých
ľudí, prírodu, princípy... A toto všetko do
svojich plánov zahŕňa. Teraz si predstavím
človeka vo vysokých emóciách. Je šťastný,
vníma a chápe okolie a spôsobuje šťastnejšie
bytie aj okoliu, darí sa mu, napĺňa svoje ciele,
je rád, že je a chce aby aj okolie žilo v týchto
emóciách, pretože tak sa žije ľahšie a lepšie.
Hľadí zvnútra von a chce byť príčinou dobrých vecí.

Počuli ste už vetu, že koleso sa otáča, raz si
hore, raz si dolu?
V tejto predstave vidím zvislé koleso, vertikálne orientované (ako na aute), na kolese je
označený bod „teraz“ a ten sa pohybuje otáčaním kolesa hore a dolu.

Predstava zvislého kolesa sa môže zmeniť na
horizontálne koleso (ležiace). Aj na ňom je
bod „teraz“, ale pohybom môže vytvárať špirálu, smerom hore, ale aj smerom dolu. Smer
špirály je pre tento prípad smer emócie po
emočnej škále.
Preto je dôležité, aby emócie stúpali a špirála stúpala hore. Vtedy poznávame nové veci
a aj tie isté veci, ale v nových súvislostiach
a poznaním zvládame viac a lepšie.
V tejto polohe ustálených emócií je možné
vedome posúvať bod „teraz“ hore.
Dôležité je pravdivo si priznať v akej emócii
skutočne väčšinou som. Keď to viem a som
ochotný sa na to bez odsudzovania či strachu pozrieť, už len tým som sa posunul o obrátku vyššie. Proste som túto emóciu spracoval a môžem pokročiť ďalej. Človek sa viac
stáva príčinou toho, ako sa cíti.
A to ako sa cíti je príčinou toho, čo zažíva.
Prečo je to tak?
Ja si škálu emócií predstavujem ako nakreslenú pyramídu, trojuholník.Dolu sú nižšie
emócie a hore vysoké.
Túto pyramídu rozdelím na rovnaký počet
dielikov zdola nahor, napr. 40.
K tomu si predstavím, že v každom dieliku
má byť vlnovka s rovnakým počtom amplitúd (napr. s 13-timi kopčekmi a jamkami ~).
Z toho mi vyjde, že v nízkych emóciách sú
vlnovky skoro rovné. Postupne vo vyšších
dielikoch pyramídy sa vlnovky zhusťujú.
Keď si predstavím, že vlnovky sú vlastne živá
energia emócie, tak v nízkych emóciách je
kmitanie pomalé a vo vyšších rýchle. Na vrchole je bod najvyšší, tam vlnovky splývajú
a čas a priestor tiež.
V bode vrcholu sú akcie reakcie v podstate
okamžité, kým v dolnej časti trvajú istý čas,
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A keď si teraz predstavím človeka v žiali, zúfalstve, či úzkosti, je to človek, čo vidí hlavne
dovnútra, vidí svoj „problém“ a okolie vníma
len cez tento „problém“.
Nemá ani väčšinou záujem okolie vnímať,
neuvedomuje si svoju spojitosť s ním. Vidí
veci v krivých zrkadlách, nevníma realitu, ale
jej pokrivený obraz. A teraz si predstavím, že
sa títo dvaja stretnú.
Prvý cíti a chápe položenie druhého. Chce
aby sa aj on cítil lepšie, chce dávať, lebo je
to pre neho prirodzené a snaží sa radostne
hovoriť o tom, ako sa to dá.
Druhý však cez clonu svojho „problému“ je
schopný počuť, pochopiť a prijať len zlomok
tejto živej vody. Prečo?
Ich emócie sú si tak vzdialené, že je pre neho
nereálne to čo počúva, neverí, lebo sa nevie
„napojiť“ na tieto informácie. Informácie
totiž neplynú len slovami. Komunikácia je
tiež energiou a má svoju vlnovú amplitúdu,
svoje vyžarovanie. Napríklad ak človek v nízkych emóciách vníma tieto vysoké informačné vlny, je to akoby človek hľadel do Slnka:
vie síce, že svetlo - energia tam je, ale bolí to,
keď sa má dlhšie pozerať. Preto ho ani nenapadne, že by ho mohol využiť na dobré veci
pre seba a dokonca aj pre iných. Vníma síce,
že v tom svetle lepšie vidí, že ho hreje, ale že
by mohol stavať slnečné kolektory pre celý
svet, to ho zatiaľ nenapadlo. Naopak, často
odvráti zrak, aby zmiernil svoju bolesť a berie to, že to nie je cesta pre neho.

Čo teda urobiť? Ako by mala prebiehať komunikácia medzi ľuďmi s dosť rozdielnymi
emóciami?
Ideálne je, ak si človek v dobrej emócii uvedomí emóciu druhého človeka. Svoju emóciu
si udrží, ale pre druhého človeka je ochotný
dobrovoľne sa mu na chvíľu priblížiť. Preukáže mu rešpekt a porozumenie, spoluúčasť
vo vnímaní veci. Keď mu podá komunikáciu
v blízkej emócii len o niečo vyššej. Postupne
sa po menších krokoch dá takto reálne vytiahnuť človeka vyššie. A ak chceme, aby sa
na týchto vyšších emóciách udržal a postupne stúpal, potrebuje cítiť skutočné pochopenie, jeho prijatie takého, aký je. Prečo?
Myslím si, že aj v nižších emóciách človek cíti,
že „niečo nesedí“, nie je v „poriadku“ a nejako sa za to trestá, na zdraví, kazia sa mu veci,
vzťahy...
Potrebuje si odpustiť.
Napríklad keď som raz v chladnom počasí
večer išla z práce k autu, kúsok odtiaľ sa chúlil na kartónoch bezdomovec, čo s okolím
nehovoril. Niečo vo mne sa pohlo, vytiahla
som deku a zakryla ho (moja mama stála
opodiaľ a síce som ju neprekvapila, pozná
ma, ale mala o mňa strach, no ja som vedela,
že toto chcem urobiť). A viete, čo sa stalo?
Bezdomovec ma začal zdraviť a dozerá, aby
sa nič nestalo môjmu autu.
A na tomto základe sa dá pokračovať, lebo
začal vnímať aj iné, ako svoj problém a môže
byť niečím užitočný.
Môže to byť beh na dlhé trate. Rešpektovaný
človek je ochotný a schopný vnímať a zužitkovať čo k nemu prichádza, dovolí si prijať
to. Cíti, že vy ho neodsudzujete a postupne
si môže odpustiť.
Bude sa pri vás cítiť skutočne lepšie a časom
zistí, že jeho svet sa rozšíril, vy ste ho prijali
a on prijal vás a nové veci do života. A postupne si pritiahne lepšie a lepšie.
Napríklad, ak vaša švagriná stále žiali nad
strateným dieťaťom, určite jej ukážete svoje pochopenie a súcit. Viete však, že nikam
nepovedie, ak spolu preplačete celé noci.
Ak ju budete v jej žiali chápať, určite vycítite
že túto stratu jej nenahradíte, ale môžete jej
pomôcť vyrovnať sa s ňou.
Napríklad jej pozornosť postupne preorientujete na iné veci, kde môže byť užitočná
a budú mať pre ňu zmysel.
Napríklad pomoc pri zháňaní počítačov pre
detské domovy, alebo napečenie vianočného pečiva pre domovy dôchodcov, alebo
program pre detské nemocnice, či vzdelávanie problémových mladistvých. Čokoľvek,
v čom bude vidieť zmysel a bude to pomáhať iným ľuďom.
Keď pomáhame, vtedy naša emócia stúpa.
Nevidíme už len náš problém ako najväčší,
naše zorné pole sa rozšíri a vníma aj iných ľudí
a iné riešenia vecí. Vtedy sme schopní svoj po-

POZITÍVNE MYSLENIE ¨
hľad do vnútra otočiť von, vnímať a aj dávať.
Alebo ak je zamestnanec z výroby v nepriateľstve so zamestnancom konštrukcie, je dobré
prejaviť nezáujem o zákerné frázy a následne záujem o fakty prečo, a na základe faktov
problém vyriešiť a vzbudiť v nich silný záujem, aké dobré to bude, keď tento problém
už nebude a takto sa dá pokračovať...
Jedným z najväčších uvedomení pre mňa
bolo, že ľudia nechcú byť zlí.
Ak sa takí aj javia, je za tým vždy nepochopenie, strach.

A to je riešiteľné. Komunikáciou sa stráca nepochopenie aj strach. Dôležité je, aby to čo
hovoríme z nás aj plynulo.
Ak chceme ľudí chápať, buďme ochotní ich
aj vypočuť a pochopiť.
Nečakajme, že ľudia budú používať len náš
recept na šťastie, veď majú právo na vlastný.
Nedávajme preto, aby nám boli vďační. Veď
skutočnou odmenou dávania je naša vlastná
radosť a nie cudzia vďaka.
Ak chceme ľuďom robiť radosť, tak buďme
sami radostní.

MAMA A JEJ SRDCE PLNÉ LÁSKY
Iste si všetci pamätáte, ako Vás v detstve
ale aj v dospelosti mama prosila: ,,Dávaj
na seba pozor!“, ,,Pozdrav sa!“, ,,Keď budeš prechádzať cez cestu, dávaj pozor,
poriadne sa pozri či nejde auto!“... ale ešte
mnoho ďalších upozornení mala vždy po
ruke.
Neviem ako Vám, ale mne to už niekedy
pripadalo smiešne, ako neúnavne stále
dookola opakuje jedno a to isté. V duchu
som si tie vety opakovala s ňou, veď pri
každodennom opakovaní som to ani nemohla zabudnúť. Keď sme zo súrodencami dorástli do veku a mohli ísť na miestnu
diskotéku celú noc nespala. Zaspala až
po našom príchode domov. Ja som ju
podpichovala prečo nespí, veď sme len
200 metrov od domu a nič sa nám nemôže stať. Jej odpoveď bola stále rovnaká:
,,Počkaj, až budeš mať deti, potom sa Ťa
opýtam moja.“
Samozrejme, bola som presvedčená do
špiku kosti, že budem úplne iná ako moja
mama. Navyše som tvrdila, že nebudem
vypekať a vyvárať pre svoju rodinu po
večeroch či nociach ako to robila moja
mama. Častokrát, hlavne pred sviatkami
vypekala aj 15 druhov koláčov. V nedeľu,
kým sme my deti boli ešte v posteliach,
mama s otcom už dávno v kuchyni pripravovali nedeľný obed. Aj to som v duchu
odmietala robiť ako dospelá. Veď na nedeľný obed navarím špagety s kečupom

a basta!!! Určite nebudem skoro ráno
vstávať a vyvárať!!! Ani keby fúriky z neba
padali!!!
Prešlo pár rokov a ja som na mojej mame
stále obdivovala, že nepoľavila zo svojej
usilovnosti. Hoci jej zdravie nie je 100%,
stále je aktívna. Nedeľné obedy varí spolu s otcom stále, vypeká nielen pred sviatkami, ale
hádam každú sobotu.
Teraz ako dospelá
a zároveň aj matka
troch detí pozerám
sa na to inak.
Hoci pečenie nie je
moja silná stránka, varím veľmi rada. Niekedy
aj večer či do neskorej noci.
Hádam nebude moja rodina
o hlade, alebo nedaj Bože jesť
v nedeľu špagety s kečupom!

Ak sa chceme s deťmi hrať, tak sa hrajme
a nepozerajme na kolená špinavé od trávy.
Ak chceme ľudí milovať, tak ich milujme takých, akí sú.
A sami sa staneme slobodní, ak dokážeme
dať slobodu iným ľuďom.
Tam, kde je sloboda, môžu prísť úžasné
a krásne veci, lebo všetky hranice sú len
v nás.
S Láskou Monika Ponická

ko očami ako ja, keď počuje známe vety
o tom, ako má prechádzať cez cestu, pozdraviť ľudí, byť slušná v škole a podobne.
Je ako ja v jej veku, tiež nechápe prečo sa
tak o svoje deti bojím.
,,Počkaj, až budeš mať deti, potom sa Ťa
opýtam!“ znie moja odpoveď.
Matkine srdce je plné lásky, ale aj obáv
a strachu o svoje poklady. Je úplne jedno
či má dieťa pár dní alebo už dávno prekročilo prach dospelosti a je samostatné.
Je máj. Je to mesiac lásky
a zároveň si pripomíname aj deň matiek. Deň,
kedy si spomenieme
na naše mamy, mamky, mamičky, ktoré nás
vždy s láskou pohladia,
zavolajú nám, poradia
s problémom...
Spomienka patrí aj všetkým
mamičkám, ktoré dávajú pozor a držia ochrannú ruku nad
svojimi deťmi tam hore.

Dokonca viem, čo je to strach o deti.
Viem, ako trpí matka, ktorá nevie a nemôže pomôcť svojmu dieťatku a jediná
pomoc je viera, láska a modlitba za zdravie dieťatka. Viem, ako sa teší matkine
srdce, keď počuje dobrú správu od lekárov... Teraz chápem moju mamu a úplne
inak vidím to, čo prežívala keď som bola
dieťaťom ja a moji súrodenci.

Vďaka patrí všetkým matkám, ktoré
neraz na úkor svojho pohodlia či zdravia obetujú svoj čas rodine a deťom.
Vďaka patrí aj babičkám a prababičkám,
ktoré pre svoje vnúčence majú otvorenú
náruč a ľúbia ich jedinečnou babičkovskou láskou.

Dcéra je v období puberty a je mi niekedy
aj smiešne, keď vidím, že prevracia rovna-

Milé mamičky - ĎAKUJEME VÁM !!!

M. Zakucia

Človeku sa zdá jeho vlastný život hneď krajším,
keď ho prestane porovnávať so životom iných ľudí.
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¨ OZNAMY

ULZIBAT – POMOC PRE MOJU KATKU
Dlho som sa nevedela zmieriť s tým, že ju nevidím behať po dvore, nepríde za mnou a nepovie slovko „ Mama“. No človek si postupne
časom na to zvykne, aj keď je to ťažké.
Prežili sme veľa ťažkých chvíľ. Lekári už pri
narodení odpísali moje dieťa: „Nedožije sa
roka, nemá šancu na normálny život. Nič
z nej nebude. Pripravte sa na to najhoršie,...“
Katka je moje jediné dieťa, ktorému sudičky pri narodení nedopriali, aby mala zdravé
detstvo.
13,5 roka nevie, čo je to jesť ústami, nikdy
neochutnala koláčik, nenapila sa z pohárika
mliečka. Stravu prijíma striekačkami rovno
do žalúdka cez hadičku. Sliny a hlieny jej odsávam, keďže nemá pregĺgací reflex. Musím
byť v strehu, keď sa začne dusiť a hneď naštartovať pomocníčku odsávačku.

No moja Katka bojuje, je tu s nami a tešíme
sa, že ju máme. Pri nej som pochopila veľa
vecí, život beriem s nadhľadom, neriešim banality. Vážim si to, čo mám. Katka ma dobíja
svojimi krásnymi očami.
Aj keď nerozpráva, viem jej z očiek vyčítať
ako sa cíti, či ju niečo trápi alebo teší. Je to
spokojné dieťa. Viac si nemôžem želať.
Chcem mojej dcérke pomôcť uvoľniť svalstvo a napraviť poskracované šľachy. Roz-

hodli sme sa pre metódu Ulzibat, ktorú robia
v Čechách.
Výhodou tejto metódy je, že operácia trvá
len niekoľko minút, hospitalizácia 24 hodín
a regenerácia doma. Po operácii neostávajú
jazvy a čo je najdôležitejšie odpadá sadrovanie. Verím tomu, že Katke pomôže a tým
pádom aj mne, lebo určite bude lepšia manipulácia s jej telíčkom pri ošetrovaní a polohovaní.
Aby sme mohli absolvovať ULZIBAT potrebujeme okolo 3000 €. Poisťovňa nám nepomôže, tak musíme hľadať peniažky aj takouto
formou. Prosím kto môže nech pomôže.
Ďakujeme veľmi pekne za pomoc.
S pozdravom Katkina mama Iveta
Č. účtu: SK9702000000002407989251

Konzultácia pred operáciou ULZIBAT v Bratislave
KEDY: 21.6.2014 od 13:00 do 19:00 a 22.6.2014 od 9:00 do 13:00
KDE: Vyšehradská 25, Bratislava - Petržalka, Slovensko
KTO: MUDr. Nazarkin
ZA KOĽKO: cena bude stanovená na základe počtu prihlásených záujemcov
KONTAKT: Přemysl Zima
t. č.: +420 720 653 515
e-mail: info@ulzibat.cz
web: www.ulzibat.cz

Prihlášky posielajte najneskôr do 20.5.2014

Spolu to zvládneme

je motto, ktoré
spája rodičov inak obdarených detičiek, lebo
viem, že naozaj sa dá všetko zvládnuť spoločnými silami a skúsenosťami.

Kto bude mať záujem o podrobnejšie in
formácie, nech sa mi ozve na:
t. č. 0903 534 767,
e-mail: oz.burko@burko.sk.

Veľmi tužím pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Viem, že nás je veľa v našom okolí. Len
nevedia ako sa spojiť, ako urobiť prvý krok,
nehanbiť, nebáť sa,... Sme na jednej lodi.

Stránky o našom občianskom združení si
môžete pozrieť na www.oz.burko.sk

Preto Vás pozývam všetky mamičky aj
oteckov na stretnutia, kde si navzájom
poradíme, posmelíme, pomôžeme. Bude
nám ľahšie, keď vieme, že sa máme komu
vyžalovať, posťažovať,...

Zatiaľ nemáme vhodné bezbariérové
priestory v meste Brezne. Stále hľadáme
miesto, kde by sme sa mohli stretávať.
Kto vie, nech nám poradí. Potešíme sa.
S pozdravom Iveta Burianeková

Podmaniť si svoju radosť je oveľa vzácnejšie
ako sa poddať svojej bolesti. (Gide)
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RECEPTY ¨

Jarná polievka

Suroviny podľa chuti:
lyžica masla
špenát
žihľava
žerucha
pažítka
smotana alebo mlieko
vajíčko
cesnak
strúhaný syr
rožky, bageta alebo chlieb
Postup cesto:
V hrnci roztopíme maslo, pridáme čerstvý
špenát, mladú žihľavu a ochutíme soľou
a korením.
Podlejeme buď vodou alebo vývarom od

nedeľňajšej polievky. Pomaly prikryté dusíme asi 20 minút.
Na záver pridáme smotanu a chvíľku povaríme.
Namiesto smotany môžeme dať mlieko.
Taktiež polievka je chutná s rozšľahaným
vajíčkom.
Podávame buď čisté alebo aby bolo sýtejšie s opečenou bagetou, rožkom či chlebom potretým cesnakom.
Posypeme strúhaným syrom.
Kto má rád cesnak, môže si ho dať do polievky pred ukončením varenia.
Na záver dobrý typ: Dochutiť žeruchou
a samozrejme aj pažítka dá dobrú chuť.

Vymaľuj si :)

máj 2014 I Inak obdarení I
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¨ PREDSTAVUJEME

ĽudiaĽuďom.sk

je prvý skutočne komplexný a univerzálny on-line systém darcovstva na Slovensku. Jeho
základom je internetový portál www.ludialudom.sk s prehľadnou
databázou výziev na podporu ľudí s chorobou či postihnutím, ľudí
v núdzi ako aj kvalitných verejnoprospešných projektov.
Portál je otvorený pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Môžu si tu
bezplatne zverejniť svoju žiadosť o podporu. Na rozdiel od iných
systémov podpory, kvalitu žiadostí posudzujú samotní darcovia. My,
ako prevádzkovateľ portálu, do nich nezasahujeme. Pri rozhodovaní
môže darca využiť hodnotenia tzv. overovateľov, ktorí na požiadanie príjemcov overia presnosť a pravdivosť zverejnených informácií
v podobe vydaných overení. Darca tak sám rozhoduje, ktorú rodinu,
jednotlivca či organizáciu podporí. Celá darovaná suma je pripísaná
tej výzve, ktorú si darca zvolí. Cez darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk
bolo zaslaných už viac ako 10-tisíc darov v celkovej hodnote vyše
335-tisíc eur. Všetky peniaze do posledného centu boli zaslané na
účty príjemcov.
Portál ĽudiaĽuďom.sk sa počas svojej existencie rozrástol a na podporu výziev vznikli nové platformy. Medzi najúspešnejšie patrí platforma elektronických benefičných aukcií aukcie.ludialudom.sk.
Ide o netradičný nástroj pomáhania, kedy dražobník vyhlási aukciu
v prospech niektorej výzvy na portáli. Predmetom aukcie môže byť
napríklad zážitok, stretnutie so zaujímavou osobnosťou alebo umelecké predmety, pričom celý výťažok z aukcie je po jej úspešnom
ukončení pripísaný zvolenej výzve. Aukcie prebiehajú elektronicky priamo na darcovskom portáli. Naše aukcie podporili aj viaceré
známe osobnosti ako napríklad Janka Lieskovská, Marek Majeský,
Robo Papp, Martin Pyco Rausch, Ady Hajdu, Kristína Farkašová a iní.
Prostredníctvom aukcií bola v prospech výziev na portáli darovaná
suma už viac ako 20-tisíc eur.
Taktiež prevádzkujeme blogovú platformu blog.ludialudom.sk
Ľudia tu môžu publikovať svoje poviedky, básne, blogy a na konci
textu upozorniť na výzvy, ktoré ich zaujali. Škála tém je široká – od
rozprávok cez zamyslenia sa autorov až po vyjadrenie názorov na
rôzne témy spoločenského života. Nájdete tu tiež rozhovory so známymi celebritami, ktoré sa rozhodli pomáhať cez darcovský portál
ĽudiaĽuďom.sk.
Čerstvou novinkou je platforma pre dobrovoľnícku činnosť dobrovolnici.ludialudom.sk. Stránka slúži ľuďom, ktorí chcú pomáhať
ako dobrovoľníci, ako aj rodinám alebo organizáciám, ktoré pomoc
dobrovoľníkov hľadajú. Dobrovoľníci si tu môžu zverejniť svoje profily a konkrétne ponuky, v akej oblasti by chceli pomáhať. Organizácie či ľudia v núdzi prostredníctvom stránky môžu hľadať dobrovoľníkov na rôzne typy projektov a podujatí po celom Slovensku.
Stránka poskytuje organizáciám celkový manažment a evidenciu
práce dobrovoľníkov. Ak dobrovoľník za rok odpracuje minimálne
40 hodín dobrovoľníckej práce a má o tom potvrdenie, môže podľa
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zákona poukázať až 3% z dane (namiesto štandardných 2%). Stránka
umožňuje na konci daňového obdobia vytlačiť dobrovoľníkovi toto
potvrdenie so sumárnym číslom odpracovaných hodín.
Rozbehli sme tiež spoluprácu s moderátorom Vilom Rozborilom.
Jeho štáb v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk spustil
21. marca možnosť registrácie námetov pre svoju novú televíznu reláciu, ktorú bude vysielať TV JOJ. Svoje sny môžu ľudia registrovať na
stránke vilo.ludialudom.sk. Natáčanie prvých príbehov už začalo.
Okrem už existujúcich projektov pracujeme aj na projektoch nových, ktoré uzrú svetlo sveta v najbližších mesiacoch. Včas o nich
budeme našich fanúšikov a širokú verejnosť informovať na našej
stránke www.ludialudom.sk aj na sociálnych sieťach.
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať:
02/35 000 567
info@ludialudom.sk
PhDr. Roland Kyška
Výkonný riaditeľ portálu ĽudiaĽuďom.sk
roland.kyska@4people.sk
Ing. Daniela Lališová
Projektový manažér hlavného portálu ĽudiaĽuďom.sk
daniela.lalisova@4people.sk
Mgr. Tomáš Mácha
Projektový manažér eAukcií
tomas.macha@4people.sk
Mgr. Lucia Gregorová
Projektový manažér portálu dobrovolnici.ludialudom.sk
lucia.gregorova@4people.sk

RUKY+RUKY
Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová
a Občianske združenie Milan Štefánik vás pozývajú na 3.ročník benefičného koncertu
pre osoby so zdravotným postihnutím

spoja

nedeľa 25.máj 2014, o 15.00 hod.
Národné rehabilitačné centrum, spoločenská sála

SLÁČIKOVÉ QUARETO

SYNEQUA BRATISLAVA

ROBO PAPP
AC+ HIT KLÁRA

OBJAV ROKA + ALBUM ROKA 2013

SIMA MARTAUSOVÁ

MADUAR

MODERUJE: OĽGA ZÁBLACKÁ

Pomáhame Vám hore ...
Schodolez s obsluhou

Schodolez Sherpa

Schodolez Yack

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NÁS?
Dodávame komplexné služby, lebo poznáme
Vaše potreby:

Dokážeme sa prispôsobiť Vašim individuálnym
potrebám:

• bezplatné zameranie u klienta, vyhotovenie ponúk
• bezplatné poradenstvo v oblasti bezbariérových
riešení
• bezplatné poradenstvo v oblasti získania príspevkov až do 95% z ceny
• možná pomoc pri získaní celkovej sumy
• projekcia, výroba dodávka, servis, popredajné
služby...

• vlastná projekcia a vývoj mnohých zariadení, aj
atypických
• výroba umožňujúca individuálne prispôsobenie
zariadení
• dovoz len od renomovaných výrobcov
• kompletný servis, revízie, opravy, skúšky, certifikáty
• možné prispôsobenie vyrábaných zariadení na
iné miesto inštalácie

Dodávateľ: SPIG s.r.o.
Študentská 12, 96001 ZVOLEN
BEZPLATNÁ LINKA: 0800 105 707

tel./fax: +421 / 45 / 5330 300
tel./fax: +421 / 45 / 5400 388
e-mail: spig@spig.sk

mobil: +421 / 905 / 649 546
mobil: +421 / 903 / 221 795
www.spig.sk • www.vytahyaplosiny.sk

