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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
Máj, najkrajší mesiac v roku, je tu a s ním ďalšie číslo nášho 
časopisu. Príroda sa prebúdza k životu a s ňou aj naše akti-
vity. Máme pre vás nový informačný portál INAK OBDARENÍ 
a chystáme kopec ďalších zaujímavých aktivít. Za náš časo-
pis 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, v le-
kárňach, v  zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich 
posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o. 
v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety. 

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

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

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

MP
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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
Rozmery invalidného vozíka
a priestor potrebný
pre manévrovanie vozíka
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ZáKlADY PRVEj POMOCI ¨

Krvácanie z nosa
Stručná anatómia nosa
Nos má tvar trojbokej pyramídy vyčnievajú-
cej z  tváre. Tvoria ho časti ako: koreň nosa, 
chrbát nosa, hrot nosa, nosné krídla. Nosnú 
dutinu tvorí kostená časť a  chrupavka. No-
sová priehradka rozdeľuje nos na  dve časti 
- pravú a ľavú. V nose sa nachádzajú čuchové 
bunky a riasinkový epitel, ktorý zabezpečuje 
to, aby sa do nosa dostávali cudzorodé látky.
Krvácanie z  nosa považujú mnohí z  nás 
za  banalitu, avšak málokto vie, ako sa k  to-
muto problému postaviť. Veľa literatúr od-
porúča rôzne postupy v rámci prvej pomoci, 
nie všetky sú však správne.

Prečo sa nám púšťa krv z nosa?
Krvácanie z  nosa je spôsobené väčšinou sil-
ným smrkaním, kýchnutím, úderom do nosa, 
vysokým krvným tlakom. Krvácanie sa spustí 
najčastejšie v prípade, keď je dutina nosa vý-
razne prekrvená. Cievne zásobenie nosa slúži 
na ohrievanie vzduchu, keď sa niektorá z ciev 
poškodí, nos začne krvácať. Nos je taktiež 
citlivý na prekúrený a suchý vzduch. Preto je 
dobré dodržiavať niektoré zásady a síce: vy-
hýbať sa klimatizácií, vetrať izby, nedráždiť 
zbytočne nos rukou (nevŕtať sa v nose), prie-
bežne si merať krvný tlak, prijímajte dostatok 
vitamínu C.

Ako postupovať, keď vám krváca nos?
•	 postihnutého posadiť do predklonu, uvoľ-

niť mu odev okolo krku,
•	 stisnúť nosové krídla (mäkkú časť),
•	 po 10-tich minútach uvoľniť tlak a skontro-

lovať, či nos ešte krváca,
•	 ak krvácanie pretrváva viac ako 30 minút 

a  postihnutý sa cíti zle, navštíviť ORL am-
bulanciu.

Mýty a prežitky
Zakláňať hlavu dozadu - postihnutý väčši-
nou krv prehltne a  tá je pre žalúdok ťažko 
stráviteľná, môže dôjsť k zvracaniu.
Studené obklady na čelo/na záhlavie- nesta-
čia zastaviť krvácanie, pretože pôsobia len 
lokálne na malé cievky, čo je v tomto prípade 
nedostačujúce.
Vysmrkať nos - pri zastavení krvácania sa 
v  nose začnú tvoriť tzv. koagulá, ktoré za-
braňujú ďalšiemu krvácaniu, po  ich prud-
kom vysmrkaní nastáva väčšinou opätovné 
krvácanie.

Krvácanie z ucha
Stručná anatómia ucha
Ucho sa skladá z troch častí. Vonkajšie, stred-
né a  vnútorné. Vonkajšie ucho tvorí ušnica, 
zvukovod a  bubienok. Veľkosť ušnice nemá 
vplyv na  sluch. Bubienok je hranica medzi 
vonkajším a  vnútorným uchom, pomocou 
neho sa zvuk prenáša do vnútra ucha tým, že 
zvuková vlna narazí do bubienka, rozochveje 

ho, bubienok vlnu zosilní a odovzdá ju stred-
nému uchu. Stredné ucho tvorí sliznica a du-
tiny, ktoré vystiela vzduch. Hlasitosť zvuku sa 
dokáže regulovať v strednom uchu pomocou 
dvoch malých kostičiek. Zo stredného ucha 
do nosohltana putuje Eustachova trubica a tá 
slúži na  vyrovnávanie tlaku. Vo vnútornom 
uchu sa nachádza orgán rovnováhy slúžiaci 
na detekciu polohy a zrýchlenia. 

Prečo sa nám púšťa krv z ucha?
Najčastejšie ho spôsobuje trauma(ponára-
nie do vody, údery, cudzie telesá...)

Ako postupovať, keď vám krváca ucho?
•	 postihnutého pri vedomí uložiť do polose-

du, pričom nakloniť hlavu na  postihnutú 
stranu,

•	 na  poranené ucho priložiť čistú tkaninu 
a prelepiť, resp. obviazať obväzom,

•	 postihnutého v bezvedomí otočiť na pora-
nenú stranu uchom smerom nadol,

•	 navštíviť ORL.

Mýty a prežitky
Za  žiadnu cenu nevyťahovať cudzie teleso 
z ucha postihnutého.

Krvácanie z úst
Stručná anatómia dutiny ústnej
Dutina ústna je tvorená ústnou predsieňou 
a  vlastnou dutinou ústnou. Ústnu predsieň 
tvorí horná a dolná pera, horné a dolné zu-
boradie a  líca. Vlastnú dutinu ústnu tvoria 
zuby, jazyk, mäkké a  tvrdé podnebie. Hlav-
ná úloha úst je dýchanie, prehĺtanie, chuť, 
tvorba slín, tvorba reči a zvukov, mechanic-
ké spracovanie potravy pomocou žuvania. 
Chrup delíme na  dospelý (32 zubov) a  det-
ský (20 zubov). V ústach sa nachádzajú slinné 
žľazy obsahujúce enzýmy, pomocou ktorých 
sa ľahšie spracuje potrava putujúca ďalej 
do tráviaceho traktu.

Prečo sa nám púšťa krv z úst?
V  dutine ústnej sa najčastejšie poraní jazyk 
(zahryznutie), zuby (pády, zubárske výkony), 
krvácanie ďasien.

Ako postupovať, keď vám krváca z úst?
•	 postihnutému dať zahryznúť tampón (pev-

ne zovrieť zuby),
•	 tampón ponechať zhruba 10 minút,pri pre-

trvávajúcich ťažkostiach vyhľadať zubnú 
pohotovosť.

Mýty a prežitky
Ústa nevyplachovať vodou ani inou tekutinou.

Krvácanie z rodidiel
Stručná anatómia
Vonkajšie ženské pohlavné orgány tvorí  
vulva s  malými a  veľkými pyskami, medzi 
nimi sa nachádza klitoris a pod ním pošvový 
vchod pokrytý panenskou blanou. Vnútorné 

pohlavné orgány tvoria vaječníky (veľké ako 
slivka), vajíčkovody a maternica. Vo vaječní-
koch sa nachádzajú vajíčka (najväčšie bunky 
ľudského tela), ktoré v čase ovulácie putujú 
cez prasknutý folikul z  povrchu vaječníka 
k ústiu vajíčkovodu a odtiaľ ku maternici.

Menštruácia
Menštruačný cyklus je prirodzenou súčas-
ťou každej ženy. Počíta sa od  začiatku jed-
nej do začiatku druhej menštruácie. Zhruba 
14 dní od  prvého dňa menštruácie nastáva 
ovulácia- vajíčko je pripravené na oplodne-
nie. Menštruačný cyklus trvá približne 5-7 
dní a  opakuje sa cca každých 28 dní, avšak 
u každej ženy je to individuálne.

Gynekologické vyšetrenie
Je dobré absolvovať ho pri prvej menštru-
ácií, taktiež pri aktívnom sexuálnom živote, 
prehliadky je dobré absolvovať minimálne 
jedenkrát do roka.

Krvácanie z  rodidiel mimo menštruačný 
cyklus
Toto krvácanie najčastejšie spôsobujú zápa-
ly, kvasinkové infekcie, pohlavný styk, ak sa 
poškodí sliznica, hormóny...
Hormóny ovplyvňujú ovulačný a menštruač-
ný cyklus, pri výkyve ich hladín môže men-
štruačný a ovulačný cyklus kolísať.

Krvácam z rodidiel. Čo robiť?
•	 ak sa krvácanie dostaví mimo cyklus, na-

vštívte lekára.
•	 pri poranení rodidiel rodidlá prekryjeme 

čistou tkaninou alebo vložkou.
•	 krvácanie nepodceňujte, nečakajte, že sa 

samovoľne zastaví.

Milí čitatelia, sami vidíte, že poskytnúť prvú 
pomoc je niekedy veľmi jednoduché, stačí 
na to pár rád a logických postupov, určite sa 
nebojte pomôcť. Osobne si myslím, že je lep-
šie urobiť aspoň niečo, ako neurobiť vôbec 
nič. Nebojme sa pomáhať!

Bc. Zuzana Šagátová
Zdroj: odborná literatúra

KRVáCANIE Z TELESNýCH oTVoRoV
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¨ SKUTOčNÝ PRíbEH

TANCuj – SNíVAj SVoj SEN KAždý dEň
V marci mi volala kamarátka a autorka mno-
hých článkov v tomto časopise Ivetka Buria-
neková. V nedeľu večer nič nerob, len sleduj 
Tanec snov. Nakoľko mi Ivka vždy dobre po-
radí - poslúchla som ju.

Manžel odišiel do práce, ja som sa uvelebila 
v posteli a sledovala reláciu.

Pekná myšlienka vytancovať niekomu splne-
nie sna. Nie žiadne exkluzívne sny - nik z ob-
darovaných netúži po dovolenke na Kube, či 
exotickej poľovačke v Keni. Každý z nich túži 
aspoň po maličkej dávke zdravia. Žiaľ tento 
sen im nemôžu vytancovať ani najlepší ta-
nečníci na  svete. Svojim tancom tancujúci 
v Tanci snov však dokážu prispieť na nákup 
zdravotníckych pomôcok či materiálu, alebo 
vytancujú	 finančné	 prostriedky	 na  liečbu,	
ktorá sa v  takýchto prípadoch šplhá k  tisíc-
kam eur.

Veľmi som sa tešila na  vystúpenie Ivany 
Christovej, ktorá ani po  rokoch nestratila 
svoj šarm.

Aj napriek tomu ako ju v posledných mesia-
coch média osočovali kvôli jej kyprejšej po-
stave, pre mňa ostáva stále krásnou ženou. 
Možno preto, že som z  východu ako ona 
a možno preto, že aj ja mám podobné ideál-
ne miery ako Ivana :)

Moju pozornosť však upútal jej tanečný 
partner Rado. Osobne som ho nepoznala, 

ale viem, že u nás trénuje spoločenské tance. 
Neváhala som a  s  malou dušičkou som mu 
zavolala a  poprosila o  rozhovor. Na  druhej 
strane optimistickým hlasom zaznelo ÁNO.

Pred rozhovorom s  hviezdou, a  Rado ňou 
nepochybne je, ma bolel žalúdok, potila 
som sa aj bez paralenu a  vypila som litre 
medovkového čaju dúfajúc, že ma upoko-
jí. Moje obavy opadli po  prvých minútach 
nášho rozhovoru. Predo mnou sedel mladý 
usmievavý muž v perfektnej nálade, žiadne 
maniere a ani náznak toho, že som momen-
tálne hviezda a budem si stoj - čo stoj užívať 
svojich päť minút slávy. Rado je skromný 
mladý muž, veľa mi rozprával o  rodine, pre 
ktorú sníva svoj sen a o zákulisí z natáčania....
no ani zmienka o jeho úspechoch.

Získal si moje sympatie a  ja som vedela, že 
na  svoj prvý rozhovor v  živote som si ne-
mohla vybrať lepšieho a  empatickejšieho  
človeka. Rado je momentálne veľmi vyťaže-
ný. Príprava na  súťaž mu zaberá veľa času. 
Okrem toho má krásnu manželku a  deti, 
ktoré ho každú nedeľu podporujú v hľadisku 
a ostáva mu málo času na to, aby sa im mo-
hol plnohodnotne venovať.

Som mu vďačná, že si našiel čas a odpovedal 
na moje zvedavé otázky. Rado tancuje Tanec 
snov pre malého Adamka, tancuje svoj sen 
a verí, že vďaka tancu pomôže nielen Adam-
kovi, ale aj iným.

Tancuje svoj sen aj napriek bolestiam či ne-
dostatku spánku. Tancuje sen....

Tancujme spolu s  ním svoj sen aj my. Ne-
musí to byť také perfektné tango či čača 
ako predviedol s Ivanou. Tancujme svoj sen 
každý deň vo svojom vnútri. Nech naše srdce 
a naša myseľ tancujú. V duchu môže byť kaž-
dý z nás perfektný tanečník....

Nevadí, že je niekto na  vozíku, nevadí, ani 
keď ma slabší zrak či sluch. Stačí, ak sa pono-
ríme do chytľavej rytmickej melódie, zatvo-
ríme oči, necháme pracovať našu fantáziu 
a začneme tancovať. Nebojme sa snívať, ak 
sa nám nesplní jeden sen, vysnívajme si iný. 
Veď snívať je tak krásne.

Prajem pekné májové snívanie, priatelia

M. Zakucia

Rozhovor s Radom Kováčikom
,,Sakra, kto si Ty!? Povedz mi“ ... tieto slová 
vyslovil Ján Ďurovčík v prvej časti charitatív-
no-tanečného projektu TANEC SNOV a  boli 
adresované sympatickému mužovi, otcovi 
dvoch detí, manželovi, trénerovi spoločen-
ských tancov a trinásťnásobnému majstrovi 
Slovenska v latinsko-amerických a štandard-
ných	 tancoch,	 semifinalistovi	 Majstrovstiev	
sveta,	 finalistovi	 Svetového	 pohára	 Radovi	
Kováčikovi.

Rado, v súťaži bojujete o splnenie sna pre 
Adamka ,ktorý je zdravotne postihnutý. 
Ako ste sa dozvedeli o  Adamkovi a  jeho 
osude?

Deti Majko a Karinka z tanečného klubu ma 
prihlásili do tejto súťaže. Pôvodne chceli oni 
vytancovať sen Adamkovi a  jeho maminke. 
Nakoľko minimálny vek súťažiacich je 15 ro-
kov, obrátili sa s prosbou na mňa. Keď som si 
vypočul Adamkovu maminku, bol som pev-
ne odhodlaný ísť a bojovať za nich. Dúfam, 
že v  súťaži vydržíme s  Ivanou čo najdlhšie 
a  pomôžeme Adamkovi a  jeho maminke.  
Som veľmi rád, že tancom, ktorý je mojím 

koníčkom už od  detstva, môžem niekomu 
uľahčiť život.

V  TANCI SNOV sme mali možnosť vidieť 
aj tanečníka, ktorý je nepočujúci. Máte aj 
Vy osobnú skúsenosť v oblasti spoločen-
ských tancov s  tanečníkmi inak obdare-
nými?

V tanečnom klube v Modre máme veľmi ši-
kovného chlapca Alexa, ktorý je sluchovo 
postihnutý. Má voperovanú zdravotnú po-
môcku, ktorá mu umožňuje počuť  na jedno 
ucho. Veľmi rád  by som pomohol aj jemu, 
nakoľko	 operácia	 je	 finančne	 náročná.	 Ve-
rím, že nájdeme nejaký spôsob a  získame 
peniaze na operáciu, aby mohol kvalitne po-
čuť na obe uši.

Čo Vám osobne prinieslo, dalo účinkova-
nie v Tanci snov?

Prinieslo mi kopec bolestí, mám menej času 
ako obvykle. Náročné tréningy mi na druhej 
strane aj prospeli, nakoľko sa mi podarilo 
schudnúť.

Vďaka Tancu snov som bohatší o skúsenosti 
a prehodnotil som svoj rebríček hodnôt. Ten 

pôvodný síce nebol zlý, ale teraz si skutočne 
vážim nielen svoje zdravie, ale zdravie celej 
mojej rodiny. Cením si, že mi je dopriate žiť 
v  krásnej rodine. Veľa vecí človek berie ako 
samozrejmosť, žiaľ, mohli sme sa presvedčiť, 
že to tak nie je. Život s nami hrá divnú hru. 
V okamihu, keď sa nám darí a je nám super, 
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uštedrí ranu, na ktorú nie sme pripravení.

Tanec, hudba, ladné pohyby, pekné šaty, 
usmiatí tanečníci, to vnímame my ako di-
váci. Za každým úspechom sa však skrý-
va veľké množstvo driny, potu možno aj 
sĺz. Spomeňte si na  Vaše začiatky - kto 
Vás priviedol k tancu?

Ako 10-ročný chlapec som navštevoval spe-
vácky krúžok a venoval som sa folklóru. Môj 
brat sa venoval spoločenským tancom a  ja 
som sa pridal k nemu. Po čase som sa musel 
rozhodnúť, akým smerom sa budem uberať. 
Vybral som si spoločenské tance a brat ,ktorý 
ma k nim priviedol, s tancom skončil. 

Okrem účinkovania v TANCI SNOV sa ve-
nujete mládeži, ktorej odovzdávate svoje 
tanečné skúsenosti. Aké úspechy ste do-
siahli v tejto oblasti?

Ešte ako aktívny tanečník som trénoval  aj 
páry. Bol som spolutrenérom Mateja Chrena 
či Katky Štumpfovej. V súčasnosti sa venuje-
me spolu s manželkou deťom a mládeži. Sme 
v podstate na začiatku, deti sa musia naučiť 
všetko od prvých krokov, správneho držania 
tela	a choreografiu.	Na súťažiach		sa	pretan-
cujú	 do  semifinále,	 finále	 a  máme	 aj	 páry,	
ktoré sa umiestňujú na víťazných miestach.

Mnoho detí však opustí náš tanečný klub, 
nakoľko prestupom na  strednú či vysokú 
školu si nájdu klub v mieste školy, aby mohli 
skĺbiť vzdelanie a tanec...a potom začíname 
zase od začiatku s malými deťmi, ktoré učí-
me prvé tanečné kroky.

Momentálne trénujete s  Ivanou Christo-
vou, stále sa venujete rodine aj svojim 
tanečníkom. Máte čas na  regeneráciu 
a oddych?

,,A to je čo?“ smeje sa Rado. Veru, teraz som 
tak vyťažený, že ledva stíham spánok.

Trénujeme s Ivanou každý deň, podľa potre-
by aj 2 x denne. Okrem toho stále trénujem 
deti v kluboch v Modre a Dechticiach. Víken-
dy mi zaberá intenzívnejšia príprava a  sa-
motná súťaž. Snažím si v  tom zhone nájsť 
pár chvíľ, aby som sa mohol venovať svojej 
rodinke.

V bežnom režime chodím veľmi rád na plesy, 
kde si posedím s priateľmi pri pohári dobré-
ho vínka a nájdeme si čas na rozhovor. Tam 
sa dobre odreagujem a  naberiem energiu. 
Keďže sa celý rok venujem tancu, tak na ple-
se tancujem veľmi málo. Som skôr pozorova-
teľ tancujúcich.

Je máj a my si pripomíname Deň matiek. 
Čo by ste zaželali mamám, hlavne tým, 
ktoré sa starajú o inak obdarené deti?

 Všetkým mamám patrí jedno veľké ĎAKU-
JEM, nakoľko mamy sú tie, ktoré nám dali 
život. Maminkám inak obdarených detí v pr-
vom rade patrí môj veľký obdiv za  to, ako 
sa dokážu, často bez pomoci iných, starať 
o svoje detičky. Vďaka relácií Tanec snov som 
zistil, aká tŕnistá je cesta pri vybavovaní a zís-
kavaní pomôcok uľahčujúcich starostlivosť 
o  inak obdarených. Prajem týmto mamič-
kám kopec zdravia, optimizmu a hlavne veľa 
síl pri prekonávaní týchto prekážok a pevne 

verím, že aj vďaka Tancu snov dokážeme po-
môcť viacerým.

5 NAj Rada Kováčika
Najkrajší zážitok - je ich veľa, ale narodenie 
mojich detí bol ten najkrajší zážitok.

Najobľúbenejšie jedlo - zemiaková placka 
plnená so soté a ako poriadny chlap nedám 
dopustiť na rezeň.

Najobľúbenejší nápoj - kedysi to boli colo-
vé nápoje, dnes preferujem minerálky.

Najobľúbenejšia pieseň, skupina, in-
terpret - je ich veľa, keďže som tanečník, 
hudbu mám rád. Spomeniem však pieseň  
I did it my way-na túto pieseň som tancoval 
rumbu na Svetovom pohári. kde som skončil 
na štvrtom mieste.

Najobľúbenejší citát alebo kniha - s úsme-
vom odpovedá: ,,Čo môžeš urobiť dnes, od-
lož na zajtra, zajtra na pozajtra a máš dva dni 
voľna.“

Super citát, Rado!!! Samozrejme neverím, 
že sa ním riadi, pretože jeho úspechy vravia 
o niečom inom. Myslím si, že tento vystihuje 
Rada lepšie: „Úspech je zmesou tvrdej práce 
a veľkých snov“. (Lee Iacocca)

Tento rozhovor vznikol v  Kultúrnom dome 
v  Dechticiach, kde Radova manželka Sil-
via trénovala deti ... a ako Rado s úsmevom 
na tvári dodal: ,,Mňa trénuje tiež, keď sa pri-
pravujem na súťaž s  Ivanou a trénuje ma aj 
doma, veď niekto musí byť generál.“ 

M. Zakucia

Život so svojimi rôznymi epochami je klenotnicou.
V každej z jej komôr sme bohato obdarovaní, ale ako bohato

to spoznáme až po vkročení do ďalšej komory. (Hebbel)
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Hotel SoREA Hutník I
Dnes sa vyberieme do Vysokých tatier. Snáď 
aj 10-krát som navštívila Hotel SOREA Hut-
ník I, ktorý sa nachádza v peknom a tichom 
prostredí Tatranských Matliarov, pod úpätím 
Lomnického štítu, necelé 2 km od Tatranskej 
Lomnice a  je vhodným východiskom pre 
túry do východnej časti Vysokých Tatier.

Hotel SOREA Hutník je vyhľadávaným do-
volenkovým miestom vďaka svojej tichej 
a atraktívnej polohe a predovšetkým vďaka 
širokej ponuke doplnkových a  športovo-
-relaxačných služieb. V  blízkosti hotela sa 
nachádza národná prírodná rezervácia Pra-
menište, ktorá chráni najzachovalejší boro-
vicovo-brezový porast v  tatranskej oblasti. 
Vysokohorské klimatické podmienky priaz-
nivo pôsobia na organizmus človeka a majú 
liečivé účinky pri ochorení dýchacích ciest.

Kompletne zrekonštruované izby ponúkajú 
klientom komfortné a pohodlné ubytovanie 
v  apartmánoch, v  jedno- a  dvojlôžkových 
izbách s možnosťou jednej alebo dvoch prí-

steliek. Izby sú vybavené kúpeľňou, WC, te-
lefónom, TV prijímačom so SAT programom 
a väčšina izieb má balkón. Do hotela vedie aj 
rampa a sú v ňom dva výťahy. Ide o bezbarié-
rové zariadenie a bližšie podrobnosti o izbách 
(2 bezbarierové) vám ochotne dajú na recep-
cii, kde môžete smerovať všetky požiadavky. 

V  hoteli je možné ubytovať sa za  poplatok 
i so zvieraťom. Hotelová reštaurácia ponúka 
jedlá slovenskej a  medzinárodnej kuchyne. 
Raňajky a  večere sú podávané formou tep-
lých a studených bufetových stolov, servíro-
vané obedy sú ponúkané výberom zo 4 až 
5 jedál, vrátane vegetariánskeho menu. Prí-
jemné posedenie a  širokú ponuku nápojov 
poskytuje aperitív bar. Hotel disponuje aj 
priestormi vhodnými na  usporiadanie kon-
ferencií, seminárov, školení a spoločenských 
podujatí.

V hoteli je hosťom k dispozícii krytý plavecký 
bazén (15 x 6 m), sauna, klasické masáže, hyd-
romasáž, morský kúpeľ, solárium, bowling 
centrum,	 fitnescentrum,	 telocvičňa,	 stolný	
tenis, biliard, gulečník, minigolf, herňa pre 
deti, ihrisko. Hotel štandardne poskytuje in-
formačné služby, predaj pohľadníc, známok 
a ďalšieho tovaru, požičiavanie sušičov na vla-
sy a žehličiek, zmenárenské služby. Parkovisko 
pri hoteli je nestrážené a bez poplatku.

V  areáli hotela sa nachádza lyžiarsky vlek 
pre deti i  začiatočníkov. Hotel zabezpečuje 
informácie o organizovaní kultúrnych a spo-
ločenských programov, besiedok, fakulta-
tívnych výletov do  blízkeho i  vzdialeného 
okolia (Poľsko, Pieniny, Nízke Tatry, Ždiar, Be-
lianska jaskyňa, Zamagurie).

Počas pobytov ( hlavne v  sezóne a  počas 
pobytu organizovaných skupín ) organizuje 
posedenie pri ľudovej hudbe a diskotéky.

V  letnej sezóne sú Tatranské Matliare ide-
álnym východiskom pre menej náročné 
vychádzky po  okolitých lesných cestičkách 
a  výlety do  Tatranskej Kotliny, Tatranskej 
Lomnice, na  Medvediu lúku, ale aj pre vy-
sokohorské túry do  doliny Zeleného plesa, 
na  Kopské sedlo, Jahňací štít a  do  doliny 
Bielej vody. V  neďalekej Tatranskej Lomnici 
sa nachádza aj nástupná stanica kabínkovej 
lanovky na Skalnaté pleso s možnosťou pre-
stupu na  visutú lanovku na  Lomnický štít. 
Okolie ponúka vhodné trasy pre cykloturis-
tiku, v  blízkosti hotela sa nachádza golfové 
ihrisko (cca 8 km).

Asi najnavštevovanejšia a jedna z najobľúbe-
nejších trás vo Vysokých Tatrách je návšteva 
Rainerovej chaty. Celú túru by sme mohli 
rozdeliť na  dve časti: trasu A  (Starý Smoko-
vec – Hrebienok) a trasu B (Hrebienok – Rai-
nerova chata). 

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

Bezbariérový vstup do hotela

Hotel SOREA Hutník Rainerova chata

Bezbariérová izba Bezbariérová kúpelňa
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Trasa A:
Starý Smokovec (dolná hranica pozemnej 
lanovky) – Hrebienok (horná stanica pozem-
nej lanovky).
Variant 1: [asfaltový povrch: 2,9 km; cca 1 
hod; prevýšenie 280 m] – vhodný aj pre ko-
číky, invalidné vozíky a  iné dopravné pros-
triedky.
Variant 2: [zelená turistická značka (popri 
trase pozemnej lanovky): 2,5 km; cca 1 hod; 
prevýšenie 280 m] – pre kočíky a  ďalšie ko-
lesové nosiče sa tento variant veľmi nehodí. 
Odporúčame skôr pre peších.
Variant 3: vyveziete sa pozemnou lanovkou 
– vhodný pre všetkých, spiace bábätká aj 
starších imobilných ľudí. Tento už ale samo-
zrejme niečo stojí.

Trasa B:
Hrebienok (horná stanica pozemnej lanov-
ky) – Rainerova chata [zhutnený štrkovo-
-prírodný povrch: 1,3 km; 25 min; prevýšenie 
50 m] – vhodný aj pre kočíky a invalidné vo-
zíky.
Časť cesty od  Hrebienka k  Rainerovej cha-
te pri svojej návšteve Slovenska slávnostne 
otvárala britská kráľovná Alžbeta II. 24. ok-
tóbra 2008.

Ďalším výletom by mohlo byť - Popradské 
pleso – modro značený asfaltový turistický 
chodník je pre turistov na  invalidných vozí-
koch alebo s detskými kočíkmi bez problé-
mov priechodný. Dovoľujem si však upozor-
niť na  skutočnosť, že každodenne vrátane 
víkendových a sviatočných dní do 9.00 hodi-
ny a po 17.00 hodine je na chodník povolený 
vstup osobných a nákladných áut, ktoré za-
bezpečujú zásobovanie a prevádzku hotela 
Popradské pleso.

Na invalidnom vozíku môžete navštíviť aj tie-
to múzea:

•	 Múzeum Tatranského národného par-
ku (bežne nazývané aj Múzeum TANAPu) 
sídli v Tatranskej Lomnici od roku 1959. Má 
tvar typického trojuholníka týčiaceho sa 
k vysokým tatranským štítom, ktorý zapa-
dá do  okolitého tatranského prostredia. 
Hlavným cieľom múzea je oboznámiť náv-
števníkov s  tatranskou prírodou – jej cha-
rakterom a typickými črtami.
Expozícia tatranskej prírody je koncipova-
ná ako botanická záhrada pod otvoreným 
nebom. Nachádza sa neďaleko hlavnej 
budovy múzea TANAPu (vzdialeného asi 
5 min. pešej chôdze).Na rozdiel od spomí-
naného múzea TANAPu (ktoré je otvorené 
celoročne a pod ktoré organizačne spadá) 
je otvorená sezónne. Návštevníci môžu jej 
jedinečné exponáty obdivovať iba 4 mesia-
ce v roku – počnúc druhou májovou nede-
ľou a končiac druhou nedeľou v septembri. 
Počas tohto obdobia majú návštevníci 
možnosť sledovať meniacu sa farebnosť 
tatranských kvetov.

•	 Ski múzeum - súkromné múzeum zame-
rané na  históriu a  vývoj širokej škály zim-
ných športov (a nielen tých tradičných) vo 
Vysokých Tatrách od  ich prvopočiatkov 
až do  konca druhej svetovej vojny. Múze-
um bolo otvorené v 05/2013. Nachádza sa 
v centre Tatranskej Lomnice, neďaleko sta-
nice Tatranských elektrických železníc a je 
prístupné aj z hlavnej cesty. Vedľa budovy 
múzea sa nachádza parkovisko pre hostí 
a návštevníkov múzea.

Hotel SLoVAN Tatranská Lomnica
Ďalším hotelom, ktorý mám rada, je HOTEL 
SLOVAN Tatranská Lomnica, ktorý sa na-
chádza v srdci Vysokých Tatier, v Tatranskom 
národnom parku. Poloha hotela v Tatranskej 

Lomnici, obklopeného krásnou prírodou 
Vysokých Tatier, umožňuje stráviť jedinečnú  
dovolenku počas celého roka. Hotel je skve-
lým	miestom	pre	rodiny	i pre	firmy.

Ponúka pohodlné a  útulné ubytovanie, vý-
bornú kuchyňu, Relax centrum a  Centrum 
zábavy i 7 konferenčných miestností. 

Hotel SLOVAN je obľúbený i u rodičov s deť-
mi. Kapacita hotela je 120 izieb, 259 lôžok 
na piatich podlažiach s priamym výhľadom 
na Lomnický štít. Vybavenie hotela ponúka 
možnosti na aktívny oddych i príjemný relax. 

Čo je dôležité, je tu i 2-lôžková bezbariérová 
izba PLUS, ktorá poskytuje pohodlné ubyto-
vanie zohľadňujúce špeciálne potreby hostí 
so zdravotným obmedzením. K  dispozícii 
je priestranná 2-lôžková izba s  posedením 
a  veľkou kúpeľňou s  bezbariérovým WC 
a sprchou. Hotel má dve takéto izby. Na izby 
je možné umiestniť prístelku alebo detskú 
postieľku. Farebné prevedenie izieb v roč-
nom období zima s magickými fototapetami 
tatranskej zimy.

Milí priatelia, užite si neopakovateľnú atmo-
sféru VYSOKÝCH TATIER!

Popradské pleso Múzeum TANAPu SKI múzeum

Masáže v hoteli Slovan

hotel Slovan

Wellness v hoteli SlovanIzby v hoteli Slovan
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V  súčasnosti sa venujem deťom, ktoré sú 
zaradené do  variantu C, už siedmy rok. No 
teda, ani sa mi to nezdá, že už toľko. Pani ria-
diteľka sa ma vždy v júni opýta, či nechcem 
na ďalší školský rok zobrať inú triedu a ja bez 
váhania poviem, že nie. Pokračujem ďalej 
s  týmito deťmi, pretože viem a cítim, že im 
mám ešte veľa toho dať a aj oni mne. Kole-
gyne sa ma občas spýtajú, či mi nevadí to, 
že nevidím skoro žiadny pokrok, že sa moje 
deti nemôžu naučiť čítať, že nepreberú kaž-
dý mesiac nové číselko, že nerozoznajú tvary 
písmen, nevedia určiť farby, nepomenujú 
dni v  týždni, ročné obdobia, nevystrihnú 
obrázok podľa šablóny, nevymaľujú omaľo-
vánku... a hlavne mi ani nevedia povedať , čo 
by vlastne chceli robiť.  A  ja odpoviem, nie, 
nevadí mi to vôbec, pretože takto nie som 
nastavená. Toto od mojich detí neočakávam. 
Oni sa rozvíjajú inakšie, svojím spôsobom, 
podľa svojich možností a viem, že to, čo im 
poskytujem a ponúkam, má pre ne význam. 

Ale teraz pekne po poriadku. V  tomto roku 
mám v  triede 6 detí a  škála ich schopnos-
tí a  možností je veľmi široká a  rôznorodá. 
Delím si ich na  dve skupiny. Dvaja chlapci 
Adamko (15) a  Marc (17) spolu s  Kristínkou 
(12) sú v škole už od rána, chodia na dve ho-
diny denne. Tejto trojici ponúkam všetko, čo 
sa len dá, čítame spolu šlabikár, opakujeme 
neustále písmenká, skladáme ich do slabík, 
do slov, pomocou obrázkov, kociek, sklada-

čiek a pomaly s pomocou, s držaním ruky ich 
aj píšeme. Vždy s  komentárom – tri kopče-
ky, strieška, slzička, háčik, znovu to isté, čiže 
„mama“. A potom chvíľu počty, do nekoneč-
na,  jedna plus jedna sa rovná dva, potom 
spoločne na  prstoch, guličkách, gombič-
kách, obrázkoch vypočítame ďalší príklad, 
ale kým sa dopracujeme k napísaniu výsled-
ku, už je v hlave niečo inšie. A čo? Všetko iné 
len nie čísla, písmená. Marc najradšej spomí-
na na  rodinné oslavy, raz doma, raz u  star-
kých, ako chodí s otcom na futbal, alebo ako 
odpratával sneh vo dvore a  na  jeseň bude 
hrabať listy. A s mamkou pôjdu do cukrárne 
na koláčik a na narodky dostal rádio a počú-
va Senzus. Poznám celú ich rodinu, všetkých 
príbuzných, všetky sesternice, tety, strýkov. 
A tieto témy sú na programe denne... hmm... 
myslím si preto, že toto je jeho život, ktorý 
ho napĺňa, ktorý ho baví, v ktorom má isto-
tu a spokojnosť, a nie nejaké učivo, ktoré sa 
nezhoduje s jeho potrebami. Tak ho nechám 
chvíľu vyrozprávať a  potom zas berieme 
do ruky pastelky alebo nožničky a spoločne 
niečo vyrábame, aby sme sa mohli pochváliť 
na nástenke a popritom si utvrdzujeme ča-
sové pojmy, opakujeme dni v týždni, mesia-
ce, ročné obdobia, zmeny v prírode. No ale 
dlho ma hovoriť nenechá, zas mu už myš-
lienky utekajú niekde inde. Najradšej má, 
keď mu dovolím zobrať z  kumbálu vysávač 
a vyčistiť koberec, už aby bolo von teplejšie 
a pôjdeme zametať.

Takto isto funguje aj Adamko, akurát nedo-
káže chodiť, jeho rúčky sú tiež spastické, ale 
s ústami teda problém nemá. Po spoločnom 
splnení predpísaných úloh z čítania, písania, 
počtov, vecného učenia sa už pri maľovaní 
alebo modelovaní, alebo stavaní staveb-
nice dozvedám, čo nového doma. Kto bol 
na návšteve, kde bol ocino, čo sa komu pri-
hodilo, ale najviac zo všetkého, čo nového 
v  Paneláku, jeho najobľúbenejšom seriáli. 
A okrem toho ešte „súd“ a „piati“ a Sultán, či 
čo....proste jeho život, ovládač do ruky a som 
pán. A samozrejme rodinné návštevy. Ale aj 
keď sa to na prvý pohľad nezdá, Adamko je 
naozaj ako „wikipédia“. Fakt vie skoro všetko 
o každom, pozná všetkých slovenských her-
cov, keď začuje v rádiu pesničku, hneď mi vie 
povedať, kto ju spieva, pozná skoro celý text,  

ale vie aj, čo sa kde sa stalo, aká nehoda, kto 
sa narodil, kto zomrel, kto sa ženil. A ja viem 
prečo to vie, lebo jeho vnímanie je perfektné, 
naozaj mu nič neunikne, aj pamäť má skvelú, 
akurát, že on si sám vyberá o čom chce roz-
právať... Hlavne o tom, po čom túži. A stále 
a  dookola a  tristokrát za  minútu, no čo už, 
toto sú tiež jeho istoty, pokoj a kľud. Viete si 
predstaviť, keď sú naraz obaja v triede a kaž-
dý si rozpráva to svoje, celkom zábava. Majú 
jediné šťastie, že Kristínka je nehovoriaca. 
Pekne pomalými , kývavými krokmi sa usadí 
do lavice, potíšku sa pozdraví – ahoj – a už je 
vo svojom svete. Najradšej má počítač, a to 
využívam, vyberám jej náučné programy 
(Alík, Matematika pre prvákov, Detský kútik 
1-5, Maľovanie) a tu dokáže sama riešiť úlohy, 
kým sa venujem chlapcom. No riešiť, niečo 
už má naučené, zapamätané, vie, kde má 
kliknúť, najradšej sa však smeje, keď jej nápo-
veda povie – „chyba, skús to ešte raz, oprav 
sa“,... a kliká dovtedy, kým neprídem a spolu 
to neopravíme. Mňa by to už asi priviedlo 
do zúrivosti, keby sa mi nedarilo určiť správe 
riešenie a ona sa smeje. Normálne sa raduje. 
Ale potom už zas chytím jej poddajnú rúčku 
a  spolu klikáme na  správne čísla, obrázky, 
tvary. A  potom si presadneme k  šlabikáru, 
rozlišujeme písmenká, zratúvame predmety. 
Pri vymaľovávaní jej nemusím vôbec pomá-
hať, dokáže to úplne sama a krásnučko, jem-
nučko vyfarbí obrázok. A popritom počúva 
svoje obľúbené pesničky alebo rozprávky. 
Povedala som, že Kristínka nerozpráva, ale 
dokáže zopakovať slová po slabikách a naj-
viac sa jej podarí povedať slová, ktoré majú 
pre ne veľký a  hlavne citový význam - na-
príklad slovo po-ci-tac. S  tým nemá prob-
lém. Ukazujem jej množstvo iných obrázkov 
a kartičiek, ja jej pomaly slabikujem, ona po-
maly opakuje, a tak sa snažím rozširovať jej 
slovnú zásobu. Na  budúci rok sa chystáme 
na čítacie pero s jej vlastnou knihou, pomo-
cou ktorého bude môcť komunikovať. Zas 
niečo iné. Nové veci má Kika rada. 

Ako som vravela, snažím sa týmto deťom dá-
vať čo najviac, ale nielen to, čo je predpísané 
v  učebných osnovách. S  tým by som si pri 
nich nevystačila. Snažím sa ich čo najviac po-
čúvať, pozorovať ich, dešifrovať ich pohyby, 
neustále opakujúce slová, a tak hľadať a zis-

INAK oBdARENí V ŠKoLE III. – PRIBudLI ĎALŠIE dETI
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V tomto roku naša škola oslávi 
30. výročie vzniku. Pripravíme krásny 
program s našimi deťmi, kde ukážu, 
čo všetko vedia – spievať, tancovať, 
recitovať, hrať divadlo. A na záver si 

spolu zaspievame hymnu.

HyMNA – Inak obdarení

Anjel k zemi letí s deťmi v náručí, 
aké budú deti, nik ešte netuší.

Niektoré sú iné, než by sa mohlo zdať, 
sú však obdarené niečo nám ukázať.

Všetky si však prajú byť šťastné, veselé, 
i keď trochu majú krídelko zranené. 

Aj oni sa chcú vznášať, až tam 
za hviezdami, 

splniť si svoje priania a nezostať sami.

Tak sa pochytajme za ruky a spolu 
spievajme, 

sme tu jeden pre druhého, srdcia 
otvorme.

Veď každý z nás má právo lásku 
dostávať, 

každý z nás má schopnosť, veriť 
a milovať.

Tak sa pochytajme za ruky a spolu 
spievajme, 

sme tu jeden pre druhého, srdcia 
otvorme.

Veď každý z nás má šancu, svojou 
cestou ísť, 

rýchlejšie, či pomalšie k  svojmu cieľu 
prísť.

(text – Silvia Kedroňová)

ťovať, čo potrebujú. Častokrát to nie je v sú-
lade s tým, čo si myslíme my, učitelia, rodičia, 
že je pre nich dôležité. Aj keď majú problém  
vyjadriť svoje pocity a  požiadavky na  rovi-
nu, práve v ich správaní sú hlboko skryté ich 
požiadavky a  túžby. Túžby po  obyčajných, 
jednoduchých veciach, ktoré im ale dokážu 
priniesť radosť a spokojnosť, v ktorých doká-
žu dať najavo, že sú tu, medzi nami, a že sú 
osobnosti so svojimi túžbami a potrebami. 

A  čím ma obdarili tieto tri detičky – Marc, 
ináč veľký bojovník od narodenia, prekonal 
niekoľko operácií (hydrocefal), ale nikdy som 
ho nevidela nahnevaného, namosúreného, 
smutného, aj keď sa s  ním niekedy vadím 
a  zvýšim hlas, tak mi láskavo povie, že ma 
ľúbi, že sa nemám na  neho hnevať, naozaj 
usmiate slniečko a  šťastko. Adamko – mám 
rešpekt k  jeho poznaniu, obdivujem jeho 

sčítanosť a  viem, že jeho podvedomie je 
plné vedomostí a  znalostí, ktoré sú tam hl-
boko, ale nedajú sa odhaliť. Kristínka – mám 
rada jej zvláštnosť, i keď nerozpráva, ale po-
čuje a vníma veľmi dobre a pozorne, rozumie 
všetkému, čo sa okolo nej deje a vyberá si ,čo 
jej vyhovuje, taká malá špekulantka. A je mi 
s  nimi dobre, aj s  ich mamkami, ktoré ich 
vodia do  školy, a  s  ktorými sa vždy máme 
o čom porozprávať.

A  ešte niečo, aj keď tieto deti rozprávajú, 
a  rozprávajú veľa, aj kadečo popletú a  po-
motajú, ale nikdy, nikdy neklamú. Ich dušička 
je čistá. 

Nabudúce napíšem o  ďalšej trojici mojich 
žiakov, ktorá je ale úplne iná.

Silvia Kedroňová 

Toto ráno nebolo pre mňa dobré. Zaviezli 
sme s mužom Marca a Sofku do školy, a kým 
bol Marc v škole na dve hodinky,  bežala som 
hneď do mesta za jeho neurologičkou. Bolo 
pár dní pred sviatkami a  chcela som, aby 
mu predpísala potrebné lieky, aby sme mali 
sviatky v kľude. Nestalo sa, sestrička poveda-
la, aby som prišla neskôr. Tak som zas bežala 
naspäť do školy po Marca a s ním potom zas 
k doktorke. Čakali sme dosť dlho, a to už kar-
ta bola od rána dnu, stačilo len pozrieť a vy-
písať recept... takto to nemalo byť, takto by 
to nemalo fungovať.

Keď som odchádzala zo školy, Silvia (učiteľ-
ka) mi dala do  ruky časopis Inak obdarení, 
povedala, „prečítaj si“ a ak chceš aj niečo na-
píš, čo si zažila, čo prežívaš so svojimi deťmi, 
ktoré sú obidve inak obdarené, čo ťa trápi, 
aké máš skúsenosti“...

Na ďalší deň ráno, keď bol Marc v škole, som 
si zašla na  kávičku, to je moja chvíľka, keď 
som sama so sebou, so svojimi myšlienkami, 
so svojimi pocitmi. Vytiahla som pero, kúsok 
papiera a slová mi išli z vnútra spolu so slza-
mi v očiach......

...Keď sa deti nevedia brániť...
Naše deti sú trpezlivé  a očakávajúce, plné ži-
vota. A my, ako rodičia, im v tom pomáhame 
a tiež očakávame od druhých, že nás pocho-
pia, keď uvidia naše deti. Pretože my žijeme 
pre deti a deti sú pre nás všetkým, čo máme.  
Ale čo ponúkame našim deťom a  čo môžu 
ponúknuť tí druhí. Koľko môžu dať a  vydať 
úsilia a energie, tak ako my rodičia, ich uči-
telia. Obraciate sa s prosbou na lekárov... ale 
spytujú si len rodičia svedomie, robíme to 
dobre, urobil som to správne? Aké následky 

to bude mať? Bude to dieťa napredovať? Bu-
dem mať dosť síl?... Niekedy nie je čas sa pý-
tať, ale konať! Ísť po ceste v správnom smere 
a z toho smeru nevybočiť, nevykoľajiť. I keď 
ten rodič prežije a  prežíva utrpenie spolu 
s  dieťaťom. Dieťa povzbudzujete a  prajete 
si len jedno, nech svieti to slniečko. Slniečko, 
ktoré zahrieva a hrá plamienkom lásky. 

Prosím, prebuďte sa všetci, pretože máme 
oči, vidíme a  vieme, ako to občas chodí  
v  niektorých inštitúciách. Vidíme a  vníma-
me aj to, čo sa nedá urobiť, ale niekedy sa 
aj nechce. Majme pri tom otvorené oči. 
Oči, ktoré pozerajú srdcom a  hlavne milým 
a vľúdnym slovom, ktoré poteší a povzbudí.  
A tiež usmerní v konaní. Nech má to slniečko 
a  svetlo každý z  nás. A  prajme si veľa lásky 
jeden od druhého, aby sa nám a a našim de-
ťom ľahšie žilo.

S pokorou a veľkou úctou, srdcom pre deti.
S úprimným pozdravom Patrícia Tisoňová

KEĎ SA dETI NEVEdIA BRáNIť
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Trochu o nás
Naším pôvodným domovským klubom bol 
najprv Športový klub IAMES Bratislava, kto-
rý bol založený v roku 1967. Hlavným zame-
raním klubu bolo športové horolezectvo. 
Rozvojom ekonomickej sebestačnosti sa 
športový klub rozrastal o  ďalšie športové 
a rekreačné odvetvia. 
Športový klub IAMES Bratislava sa ďalej roz-
víjal a  rastom členskej základne boli špor-
tovci začlenení do oddielov: horolezeckého, 
zjazdového lyžovania, triatlonového oddie-
lu, kulturistiky a  silového trojboja. V  roku 
1968 bol založený plavecký oddiel telesne 
postihnutých športovcov (ďalej len „TPŠ”), 
ktorý založil Štefan Brčák a  bol súčasťou 
oddielu telesne postihnutých športovcov, 
do  ktorého patrili športy: ľahká atletika, 
volejbal, stolný tenis a  plávanie. Na  vedení 
oddielu TPŠ sa vystriedali viacerí predsedo-
via. Oddiel telesne postihnutých športovcov 
prešiel rôznymi zmenami, prví sa odčlenili 
stolní tenisti, potom atléti a  osamostatnili 
sa aj volejbalisti. V ŠK IAMES Bratislava nako-
niec ostali len plavci a  poslednou predsed-
níčkou nakoniec už len plaveckého oddielu 
TPŠ bola Ing.  Daniela Šipošová, pod ktorej 
vedením aj ako trénerky členovia dlhé roky 
dosahovali mimoriadne športové výsledky. 
Celkovo jej zverenci prekonali 2 paralym-
pijské rekordy, 3 svetové rekordy a  8 eu-
rópskych rekordov. Medzi tieto významné 
výsledky patrí úspešné organizovanie a  za-
bezpečenie 30. ročníkov medzinárodných 
plaveckých pretekov zdravotne postihnu-
tých športovcov SLOVAKIA CUP, ako aj zisk 
prvej zlatej paralympijskej medaily za  éry 
samostatnosti Slovenskej republiky na para-
lympijských hrách v Atlante v  roku 1996 jej 
zverencom Andrejom Zaťkom.

V roku 2011 bolo založené občianske združe-
nie s názvom Plavecký klub telesne a zrakovo 
postihnutých športovcov DOLPHlNS v  Brati-
slave (PK DOLPHINS), kde sa dobrovoľne zdru-
žujú jednotlivci, ktorí majú záujem rozvíjať in-
dividuálne plavecké športy v Bratislave a jeho 
okolí. Zakladateľmi boli Ing. Daniela Šipošová, 
Daniela Barbušová, Daniela Hamšíková, Eva 

Horňanská, Ján Beracka st. a Igor Petrikovič.

Plavecký oddiel telesne postihnutých špor-
tovcov organizovaný v  ŠK IAMES v  tomto 
klube v roku 2013 v decembri zanikol a všetky 
kompetencie v oblasti plávania telesne a zra-
kovo postihnutých športovcov vrátane jeho 
členskej základne prešli delimitáciou na  Pla-
vecký klub telesne a  zrakovo postihnutých 
športovcov DOLPHINS v  Bratislave (ďalej len 
„PK TZPŠ DOLPHINS“), aby sa mohli ďalej ve-
novať plaveckému športu a pokračovať v do-
sahovaných kvalitných športových výkonoch.

Počas celej našej existencie klubu či už ako 
ŠK IAMES Bratislava alebo teraz PK TZPŠ 
DOLPHINS prešlo výcvikom neplavcov 
a  zdokonaľovacím výcvikom celkom 134 
telesne a  zrakovo postihnutých detí i  do-
spelých z nášho klubu a aj ďalších neplavcov 
i plavcov z  iných klubov, napr. Mladosť Bra-
tislava a i z ďalších klubov. Ďalších 31 členov 
nášho klubu okrem veľkého počtu dobro-
voľníkov nám pomáhalo v  činnosti klubu 
alebo pri organizovaní športových aktivít.

Poslanie PK TZPŠ doLPHINS
Poslaním PK TZPŠ DOLPHINS je uspokojovať 
záujmy občanov v  oblasti telesnej kultúry. 
Za týmto účelom im umožňuje dobrovoľne 
sa združovať, vytvárať podmienky na upev-
ňovanie ich zdravia, telesnej a  duševnej 
zdatnosti a  športovej výkonnosti v  oblasti 
športu zdravotne postihnutých športovcov 
a  môže byť rôzneho charakteru v  oblasti 
športu zdravotne postihnutých športovcov.

Hlavné zameranie klubovej činnosti
Výchova pretekárskej plaveckej základne 
telesne a  zrakovo postihnutých športovcov 
formou výučby plávania v  základnom pla-
veckom výcviku a následného zdokonaľova-
nia ich plaveckých zručností a zdatností for-
mou systematickej tréningovej prípravy až 
k vrcholovému plávaniu a reprezentácii SR.
Viac informácií na
www.plavecky-klub-dolphins.sk

V  tomto roku sa bude konať viacero vý-
znamných pretekov na  svetovej i  európ-
skej úrovni. 

V dňoch od 13. 7. 2015 do 19. 7. 2015 sa budú 
konať Glasgow 2015 IPC Swimming World 
Championships - majstrovstvá sveta IPC (In-
ternational Paralympic Commettee) v  Glas-
gowe vo Veľkej Británii. Z  nášho klubu 
splnili limity až dve zrakovo postihnuté 
plavkyne - skúsená pretekárka Karina 
PETRIKOVIČOVÁ, ktorá už má medaily 
ako z  majstrovstiev sveta, tak aj z  ME 
a  zúčastnila sa aj dvoch paralympiád 
- v  Pekingu a  v  Londýne a  nevidiaca Ta-
tiana BLATTNEROVÁ, ktorá sa vlani prvý-
krát zúčastnila veľkých pretekov - maj-
strovstiev Európy, kde bola vo veku 12 
rokov najmladšou účastníčkou.

Ďalšími pretekmi budú v dňoch od 3. 7. 2015 
do 7. 7. 2015 Svetový pohár vozíčkárov IWAS 
Wheelchair Fencing juniorov do  23 rokov 
v  holandskom Stadskanaal, ktorých by sa 
mal zúčastniť telesne postihnutý Adam RIE-
ČIČIAR, ktorý v minulom roku síce splnil limit 
na ME, ale organizátori ho na ne neprijali.

Tretími dôležitými pretekmi sú European 
Paralympic Youth Games 2015 v  chorvát-
skom Varaždine v  dňoch od  16. 7. 2015 
do  19. 7. 2015. Chceli by sme, aby sa tých-
to európskych hier mládeže do  20 rokov 
zúčastnili naši telesne postihnutí plavci - 
Jadranka MARIĆ - medailistka zo svetových 
i európskych hier juniorov, Anna GETTLERO-
VÁ a Šimon HOLEK, ako aj nevidiaci plavec, 
Marek SLOBODA. 

Aby sa spomenutých pretekov mohli zúčast-
niť, pôjdu potvrdiť svoju výkonnosť na  29. 
Internationale Deutsche Meisterschaften 
im Schwimmen der Behinderten (IDM) 
do Berlína (15. 4. - 19. 4. 2015), posledná mož-
nosť bude na pretekoch v Egeri Hungarian 
OPEN, Eger, HUN, IPC (15. 5. - 17. 5. 2015). Zú-
častníme sa ešte plaveckých pretekov v Brne 
- XX. Mistrovství České republiky 2015 v pla-
vání tělesně postižených v termíne od 29. 5. 
do 31. 5. 2015.

Ing. Daniela Šipošová,
predsedníčka a súčasne aj trénerka klubu

V Bratislave 14.4.2015

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých
športovcov doLPHlNS v Bratislave 
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Autizmus nie je liečiteľný, nie je totiž choro-
bou, ale mozog funguje inak. Myslí a  spra-
cováva informácie inak, ako u  neurotypic-
kých ľudí. Mnohé veci v  živote sú zvláštne 
a  ak neprejdete vlastnou cestou poznania 
a spracovania informácií „po svojom“ nepo-
chopíte. No v situácii, keď sa otvoríte pravde 
sebaprijatia a pochopenia niečoho pre iných 
nepochopiteľného, otvoria sa povestné dve-
re. Zrazu začnete pozerať zabudnutým po-
hľadom na svet a všetko je jasné. 

Od chvíle počatia nášho syna som stretáva-
la rôznych ľudí, ktorí hlboko zasiahli do na-
šich životov. Cez jeho predčasné narodenie 
a  všetky strachy, ktoré som musela sama 
spracovať. Keď som musela prvýkrát prebrať 
zodpovednosť za život niekoho iného a na-
učiť sa veriť, že je rovnako silný ako ja. Ne-
pripustiť si myšlienku, že tu nemusí byť. Naj-
ťažšie chvíle života. Strach má svoju hmotnú 
formu, vie to každý človek, čo má niečo po-
dobné za sebou. 

No a v tých chvíľach prichádzali tí praví, ktorí 
ma formovali, vlastne môj syn ich priťahoval.  
Učili ma cez svoje zvládnuté útrapy, ako ich 
mám zvládať ja. Straty, bolesti, slzy a všetko, 
čo mi dalo posilnenia.

Keď pred vyše rokom po dôkladnej príprave 
na cestu autizmu a hľadania jeho iného roz-
meru, som sa rozhodla prevziať našu orga-
nizáciu, priznávam, so zmiešanými pocitmi 
a  istou nedôverou, či to zvládnem, urobila 
som neistý krok. So zápalom v srdci pomôcť 
môjmu synovi a  iným deťom a  ich rodinám 
žiť konečne plnohodnotný život. Ešte nie sú 
vybudované moje plány, „zatiaľ“, ale pocho-
pila som, že ak má byť pomoc komplexná, 
musím prejsť mnohými skúškami, výzvami. 
Napriek všetkým problémom sa mi podarilo 
v priebehu roka urobiť nemálo dosť dôleži-
tých krokov. Prekonať vlastné strachy, spo-
znať pre mňa úplne nových ľudí, písať články, 
rozprávať o problematike, učiť sa priebežne 
od ľudí, ktorí ma učili. 

Začalo to presne v  decembri pred prevza-
tím funkcie predsedkyne. Už pol roka som 
kdesi mala odložené číslo s  menom jednej 
terapeutky. Zabudla som na neho, ale tele-
fonát s  kamarátkou mi ho pripomenul, veď 
ona mi ho dala. A  s  otázkou: „Ty si jej ešte 
nevolala?“ som vo svojich papieroch začala 
bádať. Ešte som nemala odvahu. Ale našla 
som si jej email na internete, napísala správu  
s informáciami, o čo mi ide a s malou dušič-
kou čakala, či príde odpoveď. Prišla, pokoj-
ná a  veľmi príjemná, na  konci s  výzvou, že 
„kontakt nadviazaný, telefónne číslo na mňa 
máte, ak by ste potrebovali, aby som Vám za-
volala ako prvá, môžete mi dodať Vaše číslo, 
alebo mi pokojne môžete nejaký čas písať“. 
V hlave mi vŕtalo, čo je to za človeka. Jeden 

podvečer som zavolala na číslo naškrabané 
na kúsku papiera. Zrazu sa na druhej strane 
ozval príjemný, pokojný hlas. Moja duša v tej 
dobe bola rozorvaná a pokoj na druhej stra-
ne ma tak trochu vyvádzal z miery. Dohodli 
sme sa na osobnom stretnutí. 

Nevedela som, čo očakávať, už som prešla 
mnohými vecami, napr. terapiou pevným ob-
jatím, to mi tiež niečo dalo, ale to, čo ma ča-

kalo tu, bolo niečo iné. Prvý dojem - príjemný 
človek, ktorý ma nechal vyrozprávať sa. Žiad-
ne súdenie, zbytočné otázky. Už pri druhom 
stretnutí som začala makať na úlohách, ktoré 
mi boli dané. Naučila som sa relaxovať, spra-
covávať informácie, spájať súvislosti a  moja 
učiteľka ma pomaly previedla cez mnohé 
úskalia vlastnej bytosti. Ak som niektoré veci 
považovala za  vyliečené, až po  sedeniach 
s ňou som dokázala skutočne odpustiť a ča-
som v tých najbolestivejších veciach nájsť sú-
vislosti a ponaučenie. Človek očakáva zázraky 
na počkanie. Tak to nefunguje, na zázrakoch 
sa musí drieť a  potom prídu úspechy, nie 
v  hotových veciach, ale v  ľuďoch, s  ktorými 
tie zázraky urobíte. Ak do istej doby som mala 
pocit, že všetko je zlé a proti mne, zrazu  tie 
nepriaznivé veci, ktoré by som kedysi považo-
vala za neriešiteľné, stali sa v pokoji zvládnu-
teľné. V krátkom čase mi do života prišlo veľa 
dobrých a skutočne úprimných ľudí. 

Niet nad dobrého učiteľa, ktorý naučí člo-
veka pracovať so sebou, veriť v svoje schop-
nosti, vážiť si svoju jedinečnosť a pochopiť, 
že každý môže docieliť všetko, čo si zaumie-
ni, len musí odložiť ťažobu minulosti a otvo-
riť srdce poznaniu. 

V spojitosti s touto skúsenosťou som pocho-
pila, že všetko, čo sa mi  v posledných jede-

nástich rokoch stalo, bolo súčasťou niečoho 
predurčeného. Že všetko malo byť tak, ako 
sa to stalo. A každý, kto sa na  tom podieľal 
v dobrom alebo zlom, za jedenásť rokov pre-
šiel vlastným údelom. V  posledných mesia-
coch sa mi všetko vyjasnilo. Pochopila som 
jednu vec, že všetko, čo sa mi prihodilo, dalo 
základy mojej terajšej práci. Chcem, aby sa 
ľudia s  autizmom mali dobre, všetci, aj tí, 
ktorí to nepriznali a sú medzi nami. 

Prežívajú útrapy v  školách, nepovšimnutí 
vlastnými rodičmi, neprijatí spolužiakmi, 
ktorí ich šikanujú. Inteligentné deti milujú-
ce encyklopédie, žiaľ nezvládajúce učenie 
a  domov nosiace zlé známky. Ukrývajúce 
svoje nedostatky v  spracovávaní informá-
cií, niektoré spomalené, iné hyperaktívne, 
utiahnuté niekde v kúte s bábikou so slzami 
v  očiach. Terorizované otcom alkoholikom 
a pomáhajúce chorej maminke a dvom ma-
lým súrodencom. Nakoniec vyštudované 
dve vysoké školy a  neschopné sa uplatniť 
v  živote. Milujúce vláčiky, tiché a  mierumi-
lovné, ktoré spolužiaci skoro len tak z nudy 
obesili. Áno, poznám tie príbehy a ešte mno-
hé iné. Nikto im nikdy neurčil diagnózu, žijú 
medzi nami , pracujú, rozprávajú, snažia sa 
žiť čo najhodnotnejšie. Hlboké ryhy ich ne-
prijatia  v detstve sa preniesli i do ich súčas-
ných  životov. Dnes už to viem, že sú tu, inak 
mysliace, ale nie hlúpe bytosti. Boli tu, sú tu 
a prichádzajú nové. Nie je začo sa hanbiť, sú 
naše a  sú výsledkom neurotypickej kultúry 
(neurotypický - typický v prejavoch nervovej 
sústavy). Sú naším obrazom, len my môže-
me ovplyvniť ich výzor a  osobnú výpoveď. 
Všetci máme za  nich zodpovednosť, preto 
urobme v  našich a  ich životoch niečo viac, 
autizmus sa týka každého z nás.

M.H.

AuTIZMuS A NoVÉ STRETNuTIA
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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

Sú tri veci v živote, ktoré sa nikdy nevrátia: čas, vyslovené slová a premárnené príležitosti.

Sú tri veci v živote, ktoré by si nemal nikdy stratiť: nádej, trpezlivosť a česť.

Sú tri veci v živote, ktoré ťa môžu zabiť: sklamanie, pýcha a závisť.

Sú tri veci v živote, ktoré majú najväčšiu hodnotu: láska, priateľstvo a rodina.
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Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707

Navštívte náš nový info portál
                      www.inakobdareni.sk

Stropný zdviháK Ergolet Luna

 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
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Foto: K. Orešanská
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 Schodisková sedačka Platinum pre zákrutové aj rovné 
dráhy je najnovšia a najmodernejšia sedačka svojho druhu. 

 Jej exkluzívny vzhľad z nej robí príjemný doplnok Vášho 
domu. 

 Displej na rúčke Vám zobrazuje každú jej činnosť.
 Možnosť výberu tvaru sedátka z viacerých typov.
 Ako jediná zo sedačiek má nosnosť až do 160 kg.

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

schodiskové sedačky

Sedačka Platinum do zákrut

Sedačka Home Glide v exteriéri

Schodisková sedačka Home Glide

Schodisková sedačka Platinum pre rovnú dráhu

aj tak sa to dá ...

číslo 3/2015, ročník II

číslo 3/2015, ročník II

aj tak sa to dá ...

február 2015

Navštívte náš nový informačný portál

www.inakobdareni.sk

Vydávame
bezplatný časopis

INAK OBDARENÍ
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V  Banskej Bystrici sme ho oslávili 1.  apríla, 
otvorením nádhernej výstavy mladých ľudí 
a detí s autizmom pod názvom „TAKTO VI-
DÍM SVET JA“, morálne nás podporili aj detič-
ky a rodičia z OZ Svetielka nádeje. Účasť, aj na-
priek zlému počasiu, bola početná. Prišli nás 
podporiť deti a pani učiteľky zo ŠZŠ na Ďum-
bierskej v BB, mladí ľudia z DSS Prameň, DSS 
Kompa a ďalší naši priaznivci.

Pred rokom sme presne na  pôde radnice 
vykročili nesmelými krokmi do  novej bu-
dúcnosti SPOSA BB. Prišli s novým vizuálom 
nakreslených pootvorených dverí. Na verni-
sáži tento rok pribudli reálne dvere ,cez ktoré 
hostia vstúpili do reality sveta, v ktorom ro-
diny s deťmi s autizmom žijú. Je rovnaký ako 
svet ostatných ľudí, v tej vizuálnej rovine, iný 
v prežívaní ľudí s autizmom a ich najbližších. 
Prežívanie autizmu je náročné, ťažké, emoč-
ne a  fyzicky vysiľujúce. Podľa Thea Petersa 
belgického neurolingvistika sa dnešné ľud-
stvo delí na kultúru neurotypického človeka  
to je majorita a kultúru ľudí s autizmom. Je 
na  každej civilizovanej spoločnosti, aby si 
s pribúdajúcim počtom nových ľudí, či sú to 
utečenci z  iných krajín, alebo spoločenstvá 
s  osobami s  problémovým správaním, za-
čali všímať aj úplne novú kultúru, ktorá je vo 
všetkých smeroch prieniková. Nie je viazaná 
na  rasu, náboženstvo, proste je výsledkom 
života neurotypickej kultúry. Preto je po-
trebné otvárať dialóg a schopným jedincom 
(ktorých nie je málo) napomôcť pomáhať 
budovať podmienky vo vzájomnom živote, 
aby tieto dve kultúry dokázali žiť v symbióze.

Autizmus je výzva naučiť sa komunikovať, 
vnímať, mať odvahu spoznávať nové a  ta-
jomné veci života.

Cez reálne dvere mali možnosť zúčastnení 
vstúpiť do  sveta novej kultúry, ktorá čaká 
na prijatie. A ktorá tak isto chce prijímať nové 
rozmery bytia. 

Minulý rok sme tu ,na  pôde radnice, boli 
ako komunita sami. Na našej ceste sme však 
stretli nových priaznivcov, cez veci, ktoré 
sme urobili sa k nám pripojili noví priatelia, 
partneri. Tento rok nás podporili deti zo Sve-
tielka nádeje, ktoré sa tiež pre ťažké životné 
okolnosti ocitli vo svete, ktorý je izolovaný, 
podobne ako ten náš. Sme medzi ľuďmi, ale 
sme sami. My sme v  modrom spektre, oni 

sú svetielkom. Svetielko nádeje, ktoré dáva 
nádej. Osamotenie niekedy znamená naučiť 
sa veľa o živote. Naučiť sa prijímať, milovať, 
spájať. Síce na  diaľku, vo vzájomnej solida-
rite dvoch svetov, odlišných a  predsa spo-
ločných. Sme deti, sme ľudia, sme bytosti 
s dušou. Učíme sa spájať v  inej komunikácii 
i vzájomnom videní toho druhého. Okuliare, 
ktoré sme si dali, sú symbolom zvýraznenia 
a  pohľadu na  to, čo nám pre inú zrakovú 
nedostatočnosť uniká. Nasaďme si okuliare, 
aby sme lepšie videli. Nie očami, ale srdcom. 
Je čas na  otvorenie tém znevýhodnených 
skupín obyvateľstva, ktoré žijú na pôde mes-
ta BB a nielen tu, aby vstúpili do života zdra-
vej populácie a nadviazali aktívny dialóg.

Spoločný prístup pri riešení otázok zdravot-
ne/telesne a  duševne handicapovaných je 
veľmi dôležitý, pretože spoločne si môžeme 
pomáhať a tiež ozrejmovať problematiku ži-
vota s istým typom obmedzenia.

Aby ju zdraví, ktorí ju nepoznajú alebo zjed-
nodušujú, lepšie pochopili.

Naši mladí autori Marek Golema a Mário Bal-
co sa venujú umeleckej práci. Svoj vnútorný 
svet dávajú na papier. Odzrkadľujú svoj po-
hľad na svet okolo nás. Je nádherný, farebný, 
rôznorodý, individuálny, ako je každý ľudský 
jedinec. Chcem upozorniť na  tvorbu Mária 
Balca, ktorý vytvoril aj knižku so svojimi ob-
rázkami a napísal aj pár básničiek. Sú to jedi-
neční mladí muži, ktorí zreálňujú svet, ktorý 
možno našej spoločnosti uniká. Techniky, 
ktoré používajú, sú rôzne, ale podstatou je, 
že všetko, čo tvoria, robia s  neskutočnou 
trpezlivosťou. S  rešpektom pristupujem aj 
k  ich rodičom, ktorí ich aj napriek nepriaz-
ni osudu dokázali podporiť a  vďaka nim sa 
mohla realizovať vernisáž s obrazmi ich detí.

Súčasťou vernisáže boli okrem obrázkov 
mladých mužov aj obrázky detí s autizmom 
zo ŠZŠ na Ďumbierskej ulici, kde sa autizmu 
venujú už vyše desaťročie. Ich obrázky boli  
jednoduchšie, ale ich cena bola rovnaká ako 
hodnota tých dokonalých. Lebo práca detí, 
ktoré to vytvorili, je mnohokrát náročnej-
šia aj pre iné znevýhodnenia, ktoré dostali 
k  autizmu do  vienka. V  rámci výstavy boli 
situované	aj	fotografie	a informačné	panely	
venované problematike autizmu. V priestore 
vernisáže sa nachádzali aj plastiky pani uči-

teľky Jitky Kučerovej zo ŠZŠ, ktoré zobrazujú 
život a vnímanie osôb s autizmom.

Touto cestou sa chcem poďakovať aj našim 
SPOSA rodičom a  členom, priateľom, part-
nerom, ktorí nesmú ostať v  tieni. Pomáhali 
organizovať a pripravovať túto krásnu akciu, 
menovite ďakujem Silvii Žabkovej, Jitke Ku-
čerovej, Jarke Hudecovej, Zuzane Kučerovej, 
Marcele Anderle, Erike Karovej, Ingrid Škro-
pekovej, všetkým zo ŠZŠ a našim ďalším part-
nerom, ktorí nám pomáhali aj mediálne túto 
akciu podporiť. Ďakujem Vám za spoluprácu 
a podporu, ktorú ste do tejto vernisáže vniesli.

Vernisáž symbolickým kľúčom otvoril zá-
stupca primátora BB Martin Turčan, ktorý 
predniesol aj krátky príhovor a  stal sa prí-
jemným spoločníkom zúčastnených . 

Večer o 20.00 hodine si SPOSA rodičia, niekto-
rí aj s deťmi a naši sympatizanti z OZ Kompas, 
OZ Nožička, OZ BCF pod vysvietenými budo-
vami na námestí SNP, kde si pri nepriaznivom 
vetre, ktorý skúšal v trpezlivosti pri zapaľova-
ní sviečok, symbolicky v  namodro namaľo-
vaných svietnikoch pripomenuli prítomnosť 
autizmu na území mesta Banská Bystrica. Keď 
sme zapaľovali tie sviečky a vietor nám v tom 
aktívne bránil, na  malú chvíľu som pocítila 
ten dávno zabudnutý pocit spolupatričnosti. 
Chrániť oheň, ktorý sme tak krvopotne zís-
kali na  schodoch morového stĺpu s  Matkou 
Máriou, pod ktorým sa odohralo toľko „zá-
zrakov“. Je to symbolické, krásne, pod moro-
vým stĺpom. Také sa vždy stavali , keď ľudia 
prekonali veľkú kataklizmu ochorenia moru. 
Aj nenásytnosť a sebeckosť je druh moru. My 
všetci, čo sme pod tým stĺpom stáli, sme už 
z týchto lacných druhov moru vyliečení. Do-
kázali sme to tým, že sme tam boli. A verím, že 
jedného dňa nás tam bude oveľa viac.

M.H.

Deti na  banskobystrickej onkológii pros-
tredníctvom Svetielka nádeje OZ, podporili 
1. 4. 2015 celosvetovú kampaň Vysvieťme to 
na modro. Prečo práve na modro? Modrá far-
ba je symbolom komunikácie a modré svetlo 
pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na au-
tizmus. A my na onkológii sme sa veľmi radi 
cez ich okuliare pozreli na  tento svet. Tak, 
ako oni sa cez ne dívajú na nás. Ďakujeme!

Ingrid Škropeková

Svetový deň povedomia o autizme 2. apríl
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¨ PRíSPEVKY A NADáCIE

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

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

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

Imobilný pacient potrebuje:
•	 polohovaciu posteľ s antidekubitným mat-

racom,
•	 mechanický alebo elektrický vozík s vhod-

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

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

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

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

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až 
týždňov.

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

votným postihnutím
•	 žiadosť o peňažné príspevky na kompen-

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

Peňažné príspevky na kompenzáciu, kto-
ré úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 
c) peňažný príspevok na  výcvik používania 
pomôcky, 
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
f) peňažný príspevok na  kúpu zdvíhacieho 
zariadenia, 
g) peňažný príspevok na  kúpu osobného 
motorového vozidla, 
h) peňažný príspevok na  úpravu osobného 
motorového vozidla, 
i) peňažný príspevok na prepravu, 
j) peňažný príspevok na úpravu bytu, 
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu, 
l) peňažný príspevok na úpravu garáže, 
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvý-
šených výdavkov, 
•	 na diétne stravovanie,
•	 výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotre-

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

•	 so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla,

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

rou je pes so špeciálnym výcvikom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

padne vozidiel.

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

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

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

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

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

Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa 
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi 
pomôžu a poradia.

Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 
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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

Pokračovanie z minulého čísla

6/10 - AKO JE TO S REUMOU V NAŠEJ RO-
DINE? 

Začína sa to po  dlhý čas náhodnými, krát-
kymi bolestivými pocitmi, až to časom pre-
rastie do trvalej bolesti. Pohyblivosť kĺbov sa 
čoraz viac zhoršuje. Takmer každý človek sa 
v starobe stretne s reumou vo forme viac či 
menej prejavenej artrózy. Ide o  prirodzenú 
opotrebovanosť kĺbov. Oveľa horšia je reu-
matoidná artritída, tá je dedičná. Výskumníci 
identifikovali	 látku,	 ktorá	 narušuje	 kĺby.	 Ide	
o  telu vlastné látky, tzv. cytokíny, ktoré má 
každý človek. U reumatických pacientov ob-
ranné bunky tieto látky vylučujú čím ďalej 
tým viac. Súčasne sa vytvára menej proti-
zápalových látok ako u  zdravých ľudí. Tejto 
artritíde nemožno predísť, ale včasným lie-
čením sa dá priebeh choroby spomaliť. 

7/10 - A ČO ALZHEIMEROVA CHOROBA? 

Túto chorobu prináša so sebou zvyčajne vy-
soký vek a  dvakrát viac ňou trpia ženy ako 
muži. Dôležitým rizikovým faktorom je cho-
roba príbuzných prvého stupňa, pretože „Al-
zheimer“ je choroba dedičná. Príslušný gén 
je však už odhalený a včasná diagnóza môže 
zohrať dôležitú úlohu v súboji s časom. Po-
kiaľ je v  mozgu poškodených iba málo bu-
niek, môže sa choroba pozitívne ovplyvniť. 
Kto vie, že je nosičom zvýšeného rizika, kto-
ré zdedil, môže sa včas postaviť proti. Nové 
lieky spomaľujú stratu duševnej schopnosti. 

Konkrétne o  Alzheimerovej chorobe píšem 
v  mojej knihe  Ako mať zdravý mozog 
v každom veku, ktorá vyšla v októbri 2014 
a  o  rakovine hrubého čreva v  Detoxikácia 
organizmu – kľúč k zdraviu 6. rozšírené vy-
danie, ktorá vyšla v roku 2012. 

8/10 - MAL NIEKTO Z RODINY OSTEOPO-
RÓZU? 

Každá tretia žena trpí po prechode na stra-
tu hustoty kostí. Avšak aj prirodzený proces 
starnutia kostí zohráva rovnakú úlohu, navy-
še sa pridružuje nedostatok vitamínu D, váp-
nika a pohybu. Z pohľadu dedičnosti človek 

získava schopnosť dobrého alebo zlého zu-
žitkovania vápnika z  potravín. Predchádza-
nie a včasné odhalenie zohráva pri osteopo-
róze zvlášť dôležitú úlohu. Najnovšie štúdie 
ukazujú, že športovaním sa môže hustota 
kostí zvýšiť až do 40 percent, a  to dokonca 
i  v  starobe. Ďalšia výhoda je, že u  človeka 
s dobre vyvinutým svalstvom sa kosti nezlo-
mia tak ľahko. Navyše už dnes existujú lieky, 
ktoré pozitívne ovplyvňujú hustotu kostí.

9/10 - VYSKYTOL SA U NÁS PRÍPAD RAKO-
VINY HRUBÉHO ČREVA?

U  pacientov s  rakovinou hrubého čreva sa 
ukázalo, že dedičnosť tu zohrala dôležitú 
úlohu. Proti rakovine hrubého čreva sú dnes 
už účinné liečebné postupy. Symptómy 
ochorenia sa prejavujú až v  pokročilejšom 
štádiu (krv, hlien v  stolici, neskôr chudnu-
tie), preto je ťažké nádor včas odhaliť. Práve 
preto je pri rakovine hrubého čreva dôležité 
poznať svoje osobné riziko. Predchádzať mu 
môžeme pravidelnou konzumáciou potra-
vín bohatých na  vlákniny, pohybom a  pra-
videlnou preventívnou kontrolou. V  rámci 
včasného zistenia rakoviny čreva je dôležité 
dať si každý rok urobiť test na  prítomnosť 
krvi v stolici. Vo veku nad 45 rokov by sa vy-
šetrenie malo prehĺbiť prvý raz o  základné 
endoskopické vyšetrenie. Ak pri ňom lekár 
odhalí malé bujnenie sliznice alebo polypy, 
môže problémy hneď odstrániť.

10/10 - MÁTE PROBLÉMY S KŔČOVÝMI ŽI-
LAMI? 

Každá druhá žena a  každý štvrtý muž má 
v priebehu svojho života problémy s kŕčový-
mi žilami. U  každej tretej ženy sa vyskytnú 
prvé kŕčové žily už počas tehotenstva. Pre-
čo? Krv v žilách sa musí pumpovať proti sile 
srdca a ak sú väzivové tkanivá a lýtkové svaly 
veľmi slabé, rozšíria sa steny žíl tak, že žilové 
chlopne sa správne neuzatvoria. Následok 
je, že namiesto toho, aby krv tiekla k srdcu, 
zahatá sa a  nastáva nebezpečenstvo, že sa 
zrazí. Tieto zrazeniny alebo tromby môžu 
upchať žilu alebo putovať k srdcu či do pľúc 
a  spôsobiť životu nebezpečnú embóliu. Ri-
zikovým faktorom číslo jeden je dedičná 
dispozícia. Ak majú obaja rodičia problémy 
so žilami, vlastné riziko je až 80 percent. Na-
šťastie, je toho dosť, čo môžeme urobiť pre 
to, aby sme stáli na  vlastných a  zdravých 
nohách. Dôležité je mať veľa pohybu, odbú-
rať nadváhu, častejšie si položiť nohy vyššie 
– na  nejakú podložku – a  nenosiť sústavne 
topánky s vysokým opätkom.

Toto je posledná, desiata z  desiatich otá-
zok: ČO	UROBIŤ,	ABY	SME	NEOCHORELI? 
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. Všetkých desať otázok som 
uviedla postupne v  priebehu týchto dní, 
všetky spoločne nájdete na  mojom blogu. 
Mnohé tipy, ktoré riešia spôsob ako obme-
dziť riziko ochorenia, môžete nájsť v mojich 
knihách .

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?  (2. časť)

žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
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AKo uRýCHLIť ZáMER? oBETou A PoKoRou
Zameriam	 sa	 na  používanie	 afirmácií	 a  zá-
ležitosť pokory a obety, ktoré Sila nad nami 
uvidí, čím sa urýchli naše úsilie. Používajte 
afirmácie	 –	 jednou	 vetou	 opíšte	 žiadaný	
stav a  tú vetu si neustále opakujte v  hlave. 
Napíšte si ju na kúsok papiera, ktorý si nale-
píte pri raňajšom holení na zrkadlo, pri ceste 
do práce na prístrojovú dosku auta, v robote 
na  stolový kalendár alebo monitor. Stokrát 
i  viackrát za  deň si opakujte: „Môj vzťah 
s  otcom sa zlepší.“ – „Dám výpoveď, šéf to 
pochopí a  rozídeme sa v  dobrom.“ – „Som 
nádherná žena, moja milovaná maternica 
to konečne taktiež cíti a  uzdravuje sa z  ra-
koviny.“ Prípadne vyskúšajte všeobecnejšie 
mantry: „Dostáva sa mi hojnosti vo všetkých 
oblastiach života,“ či: „Stávam sa vďačnejším 
a pokojnejším človekom.“

Nestačí však dané prosby iba mechanicky 
drmoliť! Musia byť podporené emóciami, 
posilnené láskou, ale predovšetkým sa musí-
te správať tak, akoby už zmena prišla, naplniť 
sa záverečným pocitom. Myšlienka v súzvu-
ku s  emóciou sa postupne mení na  realitu, 
stáva sa skutočnosťou. Ak sa napríklad chce-
te vyliečiť z nejakej choroby, úspešná mod-
litba	či	afirmácia	by	mali	byť	založené	na po-
cite, že ste už uzdravení. Svojou vďačnosťou 
za  uzdravenie si privoláte do  života zmeny, 
ktoré budú zrkadliť vaše pocity. Predstavujte 
si teda stav, ako vám doktor celý prekvapený 
oznamuje, že po  chorobe už niet ani vidu, 
ani slychu a vy odchádzate z nemocnice na-
plnený šťastím. Jediný, kto tomu rozumie, 
ste vy, a  nielen to – odchádzate zo špitála 
s  obrovským POĎAKOVANÍM za  to, čo sa 
stalo. Takže snívajte odzadu a  nezabudnite 
dopredu ďakovať.

Keď sme s  manželkou zariaďovali dom, po-
chopili sme, že vybrať vnútorné zariadenie, 
bytové doplnky, všetok nábytok, farby jed-
notlivých izieb, proste zosúladiť celý vnút-
rajšok nezvládneme bez toho, aby to nedo-
padlo ako gýč. A  tak sme vyhľadali pomoc 
človeka, ktorý je v tomto odbore doma, inte-
riérovú architektku. Predkladala nám návrhy, 
my sme srdcom vyberali a odrazu to šlo ako 
po masle. Spolupráca končila našou spokoj-
nosťou, a tak sme ju chceli pozvať na obed. 
Žiaľ, milo odmietla, „dnes držím hladovku“. 
Spýtal som sa jej prečo. Odvetila mi, že po-
trebuje peniaze a takto prosí Boha o viac zá-
kaziek (bola veriaca kresťanka). Takéto veci si 
ja pamätám...

Stretli sme sa o tri mesiace. Spýtal som sa jej, 
či hladovka priniesla svoju úrodu, lebo také-
to veci ma nesmierne zaujímajú. Asi tušíte, 
ako mi odpovedala: „Paľko, musela som pri-
jať novú babu, toľko sa toho začalo na mňa 
valiť. Super, veľmi sa mi darí.“

Inokedy som zas stretol kamaráta, poslanca 
nášho mesta. Pochválil som sa mu, že som si 

dal očistnú hladovku, lebo je spln, na čo mi 
odvetil, že si dal taktiež pol dňa bez jedla, 
ale nie pre telo, ale pre svojho Boha, aby mu 
pomáhal v  uskutočnení jeho osobných cie-
ľov. Jeho Boh to videl, môžete si byť istí. Čím 
viac je v niekom pokory, tým krajší človek sa 
z  neho stáva. Frekvenčne stúpa, čarovanie 
mu ide rýchlejšie, napĺňanie mét hladšie. 
Pokora, pokora a  ešte raz pokora. Kto vy-
soko lieta, hlboko padá. Preto nezabudnite 
pozdraviť každého, koho predbiehate, keď 
kráčate horou na vrchol. Určite ho stretnete 
aj cestou nadol. 

Platí teda rovnica, že čím čistejšia duša, tým 
sa jej zámery uskutočňujú ľahšie. Preto Ježiš 
Kristus konal zázraky v  priamom prenose. 
Bol duchovne veľmi na výške, osvietený, vní-
mal všetky svety a dimenzie súčasne, chápal, 
a  teda prijímal všetko. Všetky tieto pred-
poklady mu dovolili dostať sa k  množstvu 
znalostí a  naučiť sa ovládať rôzne techniky, 
ktoré ľudia na nižšom stupni bytia nakoniec 
vyhodnotili ako zázraky. Nájsť vodu na púš-
ti, oživiť mŕtveho, chodiť po vode, premeniť 
vodu na víno však pre neho nebolo ničím zá-
zračným, ale bežnými schopnosťami osvie-
teného človeka. Sú to veci, ktoré môže doká-
zať každý z nás, keď začne na sebe pracovať, 
očisťovať sa, dávať do  harmónie následky 
predošlých prešľapov, zastaví vznik nových 
patálií. Každá karma sa totiž začína naším 
rozhodnutím a rozhodujeme sa podľa toho, 
akí sme. Sme tým, ako myslíme, aké vytvá-
rame myšlienky. Z myšlienok sa stávajú slo-
vá, zo slov činy. Činy vytvoria zvyky a z nich 
vznikne náš charakter.

Ten vymodeluje náš osud, ktorým k sebe pri-
ťahujeme potrebné životné lekcie, neuzav-
reté veci, ľudí – učiteľov i zrkadlá.

Ak zosadíte z trónu svoj rozum, ktorý pracuje 
na princípe porovnávania a určovania polari-
ty, teda je sluhom najmä pre ego, a za kráľa 
korunujete svoje srdce, vaše myšlienky sa 

začnú zhmotňovať oveľa rýchlejšie. Preto je 
veľmi dobré, aby ste dôkladne preverovali 
ich kvalitu a  obsah. Praktizujte to v  každo-
dennom živote, každú minútu svojho bytia. 
Nedajte sa zahltiť negatívnymi myšlienkový-
mi pochodmi, lebo sa stanú súčasťou vášho 
emočného sveta a bude otázkou času, kedy 
sa prejavia aj v prežívanej realite.

Energie všetkých vašich emócií, myšlienok 
a  činov sa ukladajú do  vášho osobného 
magnetického poľa. Nielen prvé minúty 
života v  inkubátore máte v  sebe dokonale 
nahraté. Preto máte možno taký vycibrený 
čuch, lebo vaša duša si veľmi dobre pamätá 
„vôňu“ toho inkubátora, ktorý dokonale pre-
budil vaše čuchové zmysly. Alebo ste možno 
v  jednom vašom predošlom živote v  aréne 
zabíjali zvieratá, a tak sa teraz nemôžete do-
tknúť nijakého zvieraťa, aj keď vám je milé. 
Ak je niečo nepochopené, prejavuje sa to. Je 
v  nás každá sekunda bytia zo všetkých na-
šich životov, je v nás celý vesmír.

Jedna čitateľka mi raz napísala: „Keď som 
sa začala venovať anjelom a vesmíru, pripla 
som si na chladničku papier, kam som si pí-
sala všetky svoje priania, aby som ich mala 
na  očiach. Keď sa mi nejaké vyplnili, škrtla 
som ich a  dopísala nové. Môj osemročný 
syn Simon si zas založil škatuľku, do ktorej si 
vkladal želania. Buď si ich tam napísal, alebo 
vystrihol niečo z časopisu. Stále sa ma pýtal, 
kedy mu to už anjelik prinesie. Hovorila som 
mu, nech je trpezlivý, že mu tie veci určite 
prídu do cesty, veď o ne poprosil. Ubehol asi 
polrok, prišli Vianoce a  s  nimi opäť otázka: 
‚Kedy?‘ Tak som mu povedala, aby priniesol 
škatuľku, že sa na  to pozrieme. Či mi veríte 
alebo nie, my sme tú škatuľku vyprázdnili, 
pretože všetko, o čo prosil, už dávno mal. Bol 
tým milo prekvapený. Opýtala som sa ho, či 
už tomu verí, a on že áno. Tak som mu pove-
dala, nech poďakuje, a stalo sa.“

Nič sa nestane náhodou, všetko má svoje 
zákonitosti, podľa ktorých sa veci dejú. Ani 
loptička sa neodráža od  mantinelu náhod-
ne, ale podľa fyzikálnych zákonov. Hádam si 
nemyslíte, že sa nám veci stávajú na matičke 
Zemi len tak? Všetko sa riadi pravidlami. Ja 
ich nazývam vesmírne zákony a  ak ich ob-
javíte a začnete sa podľa nich ako rozumná 
bytosť správať, rýchlejšie a „bezbolestnejšie“ 
dosiahnete to, čo sa v živote snažíte uskutoč-
niť. Takisto objavíte svoje poslanie, čo máte 
vykonať pre druhých.

Ste tým, na čo myslíte, a všetko, na čo myslí-
te, vám príde aj do života. Ak myslíte na chu-
dobu, budete prežívať biedu. Keď myslíte 
na nešťastie, stane sa vám. Ak myslíte na ra-
dosť, budú sa vám diať veselé veci. Začni-
te teda naplno veriť a  ocitnete sa razom 
uprostred svojich snov.

Nech svet speje k láske, Hirax
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PoČÚVAjTE VLASTNÉ SRdCE, odPoVIE VáM NA VŠETKo
Vaše podvedomie je sila, ktorá je spojená 
s  Bohom a  napĺňa váš osud. Dôverujte jej. 
Počúvajte svoje srdce, to vás bude viesť tmou 
i svetlom. Odpovie vám na každú jednu otáz-
ku, môžete si byť istí. Spýtajte sa ho, čo ho-
vorí na ponuku novej práce alebo čo si myslí 
o  najnovšom nápadníkovi, prípadne či má 
chuť čítať knihu, ktorú vám svokra darovala 
na Vianoce. Okamžite príde odpoveď, nepo-
chybujte! Všetko v „učebnom“ priestore totiž 
reaguje na vyžarovanie srdca a srdce rovnako 
neustále reaguje na podnety zvonka.

Vaše podvedomie je sila, ktorá je spojená 
s  Bohom a  napĺňa váš osud. Dôverujte 
jej. Počúvajte svoje srdce, to vás bude 
viesť tmou i  svetlom. Odpovie vám 
na každú jednu otázku, môžete si byť 
istí. Spýtajte sa ho, čo hovorí na po-
nuku novej práce alebo čo si myslí 
o  najnovšom nápadníkovi, prípad-
ne či má chuť čítať knihu, ktorú vám 
svokra darovala na Vianoce. Okamžite 
príde odpoveď, nepochybujte! Všet-
ko v  „učebnom“ priestore totiž reaguje 
na  vyžarovanie srdca a  srdce rovnako ne-
ustále reaguje na podnety zvonka. 

Telo rozpráva zježenými vlasmi (strach), 
stiahnutým hrdlom (neistota, obavy), roz-
páleným bruchom (ťažoba), ťažkým výdy-
chom (úľava), smejúcimi sa očami (dojatie), 
usmiatou tvárou (radosť). Ale môžete ísť 
hlbšie a  hlavne predísť zlomovým udalos-
tiam, keď sa už dostavuje jasná reakcia tela. 
Vaše vnútro rezonuje pocitmi, emóciami. 
Počúvajte ich, sú to slová duše, toto je forma 
komunikácie. Stiahnuté srdce alebo rados-
ťou zovretá krv, to sú odpovede! Dávajte si 
tieto reakcie spätne do súvislostí a veľakrát 
si budete musieť nadať do hlupákov, že ste 
si nevšimli varovania, signály, ignorovali ste 
tak dokonalo nastavené vlastné antény. 

Cibrite si intuíciu. Pozorujte sa, ako vaše 
vnútro zareagovalo na tú či onú vetu, novin-
ku, ponuku, udalosť. Nájdite si čas, zavrite 
sa vo chvíli samoty do  šifrovacej miestnos-
ti. Snažte sa nájsť odpoveď. Zo začiatku to 
bude ťažšie, veď ste vkročili do  novej, ne-
prebádanej sály. Možno nepríde žiadna od-
poveď alebo naopak pre istotu sa dostavia 
dve-tri, „do šľaka, no ktorá je teraz správna?“

Ak budete v  tomto procese pokračovať, 
zlepšíte sa. Je to ako s pamäťou. V poslednej 
dobe som sa čoraz častejšie prichytil, ako si 
neviem spomenúť na nejaké slovo, meno či 
známu mailovú adresu. Jasné, že sa to dialo, 
veď som začal vypínať pamäť! Keď som nie-
čo potreboval, hneď som sa chytal mobilu, 
mailovej schránky, počítača, googla... „Tam 
predsa všetko je, načo sa namáhať,“ klamal 
ma Matrix. Nervové cestičky do mojej osob-
nej knižnice prestali iskriť. Nečudo, keď ne-
jaký orgán prestaneme využívať, telo mu 

obmedzí prísun živín a  energie a  on začne 
krpatieť. Ak vedome či nevedome odstavíte 
nejakú časť tela, rozdeľovač energie ho po-
sunie na nižšiu priečku dôležitosti. Rozum to 
berie tak, že pán dobre vie, čo robí, a vykoná. 

Teraz, keď sa prichytím, že si neviem spome-
núť napríklad na nejaké synonymum, všetku 
činnosť zanechám, zažmúrim viečka, sústre-
dím svoju myseľ a spomeniem si. Ja im dám, 
novodobým barbarom, aby spustošili moju 
katedrálu!

Predchádzajúce generácie nám neustále 
vštepovali, že máme robiť všetko lepšie, 
viac študovať, stať sa dokonalými. Málokedy 
nám povedali, že sme niečo spravili dobre. 
Vždy pripomenuli, že nabudúce to môžeme 
urobiť lepšie. Následkom sú tisícky dospe-
lých s nízkym sebavedomím, ktorí pol života 
hľadajú svoju cestu a  ktorí sa snažia dať sa 
do poriadku. Nie sú v spojení so svojou vnú-
tornou pravdou. Mnohí nevedia, ako sa majú 
cítiť, nie sú v harmónii sami so sebou a nieto 
ešte s ostatkom sveta. Svoje životy posudzu-
jú podľa hodnôt a očakávania iných.

Stále sa snažia uspokojiť autority svojho det-
stva. Preto si do života priťahujú podobných 
ľudí, ktorí ich budú spochybňovať presne 
tým spôsobom, na  aký sú zvyknutí. Až do-
vtedy, kým nepochopia, že majú vlastnú 
cestu, ktorá nemá nič spoločné s tou, na kto-
rej sa práve nachádzajú.

Keď budete stáť na životnej križovatke, zva-
žujte všetky možnosti. Hľadajte netradičné 
cesty, ale predovšetkým sa pýtajte svojho 
srdca a  svojho svedomia. Pretože v  našich 
srdciach prebýva Láska a  naším svedomím 
k  nám hovorí. Nechoďte po  vyšliapaných 
cestách, tie vás dovedú tam, kde boli už iní. 
Väčšina ľudí žije uväznená v  ilúzii, ktorú jej 
vnútili iní, už si nepamätá na  svoje ja. Pre-
staňte počúvať, čo hovoria druhí, začnite sa 
pýtať samého seba a  odpovede budú po-

stupne prichádzať. V každom z nás sa ukrýva 
obrovské bohatstvo, každý človek má ne-
vyčísliteľnú cenu, v každom z nás sú všetky 
odpovede.

Presne takto isto je to s cibrením sa a vníma-
ním sveta ako čarokrásneho divadla, ktoré-
ho môžeme byť režisérom, hercom, ale aj 
upratovačom toaliet. Srdce je naše spojivo 
s vesmírom, s Otcom. Rozprávajte sa so srd-
com, počúvajte jeho nároky, prosby, želania 
aj smútky či hundrania. Navedie vás, odpo-
vie vám, vysvetlí vám. Srdce vás nemôže 

viesť zlým smerom. Je príbytkom každej 
našej emócie, pokornej aj odvážnej, je 

herbárom všetkých našich zážitkov. 
Naša nekonečná duševná energia sa 
nachádza v našich srdciach, neplytvaj-
te s ozvenami čistej intuície.

Moderní ľudia sa teraz rozdeľu-
jú na  tých, ktorí sa vracajú k  sebe, 

a  na  tých, ktorí chcú všetko riešiť zá-
konmi, políciou, veria politikom a  pe-

niazom. Dôverujú starému svetu, jeho 
odumierajúcemu systému, ktorý sa rozpa-

dá. Nečudujte sa teda ich bezradnosti. Je to, 
ako keď mal zarytý boľševik prijať pravdu 
o  Stalinových zverstvách. Niektorí sa nena-
rodili, aby prijali nové, zomrú so zastaraným 
šasi. Svoju úlohu však dokonale splnili, to si 
môžete byť istí. 

Minule k nám prišla na návštevu moja mama 
a  pri pohľade na  horiacu sviečku mi hneď 
z  dverí oznámila, že pálenie sviečok, bud-
hizmus a ezoterika sú nástroje diabla. Zlatá, 
však? Mohol som jej oponovať, že sviečky sa 
bežne pália aj v kostoloch, veď princíp očisty 
cez oheň či vodu je známy už tisícročia. Mo-
hol som vybehnúť do útoku, že to len kňazi 
sa boja o  svoje prežitie, pretože na  tržnicu 
s  relikviami vstúpili nové elementy, ktoré 
ponúkajú iný variant žitia. Samozrejme, že 
im všetko nové prekáža. Nenávidia rovnako 
dílerov heroínu, Mohameda, Milosť Kristovu 
či Hiraxa. Veď oni všetci oslabujú ich živnosť. 
Namiesto toho som však mamu na privítanie 
objal. Návšteva prebehla v  srdečnej a  milej 
atmosfére.

Určite ste si aj vy vo svojom okolí všimli ľudí, 
ktorí začali mať otvorené oči. Potichučky 
pracujú na sebe, televízia a negatívny odpad 
médií ich prestal zaujímať, nieto ešte rozču-
ľovať. Pochopili, že niekde sa stala chyba, že 
nové mosty sa síce už nedajú postaviť, ale 
aspoň tie staré sa dajú opraviť a stále sa dajú 
používať. Zmenili prácu, odišli bývať na de-
dinu, rozišli sa s partnermi, začali tvoriť, cho-
vať zvieratá, čerpať z  prírody. Kartu budúc-
nosti vložili do dlaní srdca. Verte mi, nemôžu 
prehrať, iba získať. Usilujte sa teda dosiahnuť 
to, čo máte radi, ináč sa budete musieť nau-
čiť mať radi to, čo ste dosiahli.

Buďte šťastní, Hirax



máj 2015  I  Inak obdarení  I  19www.inakobdareni.sk

POZITíVNE MYSlENIE ¨

...

Zrazu sa ocitla na neskutočne krásnom mieste, ktoré bolo niečím 
výnimočné. Kvety, čo tu rástli, svietili a  jagali sa, pretože boli zo 
zlata. Nad hlavou jej preletel drak. Ústa mala otvorené od úžasu. 
O chvíľu sa pred ňou zjavil sám čarodejník Dlhofúz. 

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

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

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

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

„My rozprávkové bytosti máme takú schopnosť, ako sa pozrieme 
na človeka. Háčik je v tom, no v tomto prsteni, čo máš na prste... 
Ja som ho stratil v noci, keď som letel na metle cez mesto. Našiel 
ho zlatník, ktorý ho predal tvojmu strýkovi Alojzovi... Prsteň je ča-
rovný a plní jedno želanie zo srdca. Spomínaš si, aké boli posledné 
slová tvojho priania?“ pokúšal sa jej to vysvetliť. 

Mária sa zamyslela, za chvíľu si spomenula: „A nikdy sa nevrátiť! To 
znamená, že už nikdy neuvidím strýka, Evu, moju najlepšiu kama-
rátku, náš domček, pána Martina, nevrátim sa viac domov, však?“ 
Mária pochopila, čo chcel povedať, po lícach jej stekali prúdy sĺz. 

Čarodejník iba smutne prikývol. 

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

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

Zatiaľ, čo šli k čarodejníkovmu domu, Alojz sa vrátil domov. Naku-
kol do Máriinej izby a keď zistil, že tam nie je, prehľadal celý dom. 
Lenže márne. Ráno sa vybral za Martinom a spolu prehľadali celú 
dedinu, no nič. Máriine zmiznutie bolo každému divné. Zatiaľ, čo 
sa všetci trápili, sa to dostalo do  uší dokonca aj tete Jane. Tá sa 
hneď dala doviezť do dediny. 

Čarodejník doviedol Máriu do  svojho domu. Pred domom bola 
krásna záhrada s kobercom sedmokrások, jabloň s krásnymi bie-
lymi kvetmi sťa závoj nevesty. Pod svojou korunou skrývala zlatú 
lavičku. 

Čarodejník bol od  mlada milovník banánov, takže vedľa jablone 
mal zasadených zo päť banánovníkov. Uprostred záhrady bolo ja-
gavé jazierko, v ktorom plávali strieborné rybky. Vedľa bol záhrad-
ný stolík so stoličkami. Za  domom bol kurín, chlievik, z  ktorého 
vykúkali milučké, ružové  prasiatka. Z okien kuchyne sa šírila vôňa. 
To	v dome	piekla	koláče	čarodejníkova	žena	Žofia.	Na zvončeku	pri	
dome mali napísané „Kúzlovci“.
...

Simonka Strelcová
(úryvok z rozprávky)

...

Potom sa vydali na dlhú cestu. Leteli ponad nádhernú krajinu, zho-
ra to vyzeralo ako pomiešané farby. Lesy, lúky, polia i rieky boli z tej 
výšky prekrásne a Mária sa nevedela vynadívať na toľkú nádheru.

 Leteli nad čírym morom, ktoré bolo zelenomodrej farby. Na ňom 
plávali, ale i  nad ním poletovali biele čajky, ktoré lovili rybky. 
Na sklách pri brehu sedeli morské panny a česali si svoje dlhánske 
vlasy. Ich vlasy boli v rôznych farbách a odtieňoch, ktoré ladili k ich 
plutvám. 

Pláž, na ktorej pristáli, bola neuveriteľne prekrásna. Piesok bol bie-
lučký sťa múka, Márii sa do neho zabárali nohy. Palmy boli vyso-
kánske, že ani nedovideli na ich vrcholce. Vlny narážali na už spo-
mínané skaly a morské panny pišťali od radosti. 

Keď ich zazreli, jednohlasne zakričali: „ Dobrý deň, prišli ste na týž-
deň?“

 Alžbetka pohotovo odvetila: „Áno. A zobrali sme so sebou aj moju 
novú kamarátku. Mária, poď sem!“

Mária k  nim nesmelo vykročila. Nevedela sa vynadívať na  krás-
ne morské panny. Bola ako očarená. Ani vo sne ju nenapadlo, že 
na vlastné oči uvidí bytosti, o ktorých doteraz čítala len v knihách. 

„Ahoj, Mária! Ja sa volám Aquabell,“ prihovorila sa jej panna sedia-
ca na najvyššej skale. 

Vlasy mala kučeravé, zlatistej farby s červeným prelivom. Jej milá 
bledá tvárička sa roztiahla do skvostného úsmevu. Uši jej zdobili 
malé červené mušle vytvarované do  tvaru jemnej ružičky. Mala 
oblečený čierny top, ktorý sa výborne hodil k červenej plutve. 

„Nerada vás ruším, ale musíme sa vybaliť a najesť. Potom sa mô-
žete rozprávať aj do noci,“ vyrušila ich dračica Agrafeňa a podišla 
k Márii i Alžbetke. 

Schytila ich za ruky a viedla ich preč. Mária sa pozerala za pannami. 
Stále nemohla uveriť vlastným očiam. 

Ani sa nenazdala, už stáli pred honosným domom. Bol snehobielej 
farby, strecha bola v tvare hlavy draka. Dvor bol obrovský, s malým 
parkom a kvetinovou záhradou. Mária si dobre že nie oči nevyočila. 

Ani sa nečudovala, keď sa ocitli vo velikánskom dome s prekrás-
nou halou. Z obrovskej haly sa išlo rovno do kuchyne, z nej do obý-
vačky a potom do maličkej a predsa dosť veľkej chodbičky, v ktorej 
boli schody. Všetci vyšli po schodoch, na prvé poschodie. Tu sa na-
chádzalo mnoho izieb, presne dvadsaťtri. Mária dostala hneď prvú 
izbicu. Vstúpila do nej so svojím kufrom.

Chyža bola nádherná, ako pre princeznú. Steny boli sýtožltej farby, 
vynikajúco ladili s gaštanovohnedou podlahou. V strede chyže le-
žala obrovská posteľ. Vedľa nej stál nočný stolík a neďaleko neho 
mohutná skriňa. Mária si hneď začala ukladať do skrine svoje ob-
lečenie z kufra. Pritom myslela na morské panny, tešila sa, kedy ich 
znovu stretne.
...

Simonka Strelcová
(úryvok z rozprávky)

MáRIA V RoZPRáVKoVoM SVETE ČARoVNý oSTRoV

Každý má byť spokojný s časom, ktorý mu je daný k životu.
Krátky čas života je dosť dlhý na to, aby si žil dobre a čestne.

(Marcus Tullius Cicero) 
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PoLEPŠoVňA MužoV

CASANoVA 20. SToRoČIA

Nikto na svete nie je bez chyby. Keď je však 
dobrá vôľa, dá sa všetko vyriešiť. Žena, ktorá 
chce svojho manžela vyliečiť z  jeho „chýb“, 
vie byť vynaliezavá! Hľadá si tú svoju cestič-
ku – a aj ju napokon nájde.

Sedeli sme s priateľkami v cukrárni pri káve 
so šľahačkou, nariekali, koľko je v nej kalórií 
a rozoberali sme chybičky našich polovičiek.

„Viete, ten môj nie je zlý,“ začala rozprávať Vie-
ra. „Čo mu poviem, všetko spraví. Zniesol by 
mi aj modré z  neba. No to jeho fajčenie ma 
umáralo. Červenou farbičkou som mu na kra-
bičke od cigariet popodčiarkovala varovanie 
ministerstva zdravotníctva, že fajčenie škodí 
zdraviu. Ignoroval to. V byte si nezapálil, ale 
ten cigaretový dym cítim všade. Jedného dňa 
som si pred ním zapálila aj ja. Pozoroval, ako 
si beriem z krabičky cigaretu, pripaľujem si ju 
jeho zapaľovačom, potom som si pohodlne 
vyložila nohy do kresla a keď som lakonicky 
prehodila: „Drahý, prines mi popolník“, nevy-
držal to. Schmatol zo stolíka krabičku cigariet 
i so zapaľovačom a hodil ich do koša. Nebu-
dete mi veriť, no od toho dňa si ešte nezapálil. 

Dúfam, že si už ani nezapáli.“

„Ten môj bol strašne neporiadny,“ pridala sa 
Slávka. „Niekedy som mala pocit, že ma už 
deti viac počúvajú, než on. Keď sa najedol, 
riady po sebe nepoumýval, na jednom kres-
le skladoval košele, na  druhom nohavice. 
Najviac ma vedelo rozhádzať, keď som s do-
slova vyplazeným jazykom vysávala obývač-
ku a on ma zdvorilo poprosil, aby som vypla 
ten krám, lebo nepočuje televíziu. Jedného 
dňa som si však povedala: Dosť! Mali k nám 
na  obed prísť jeho rodičia, ale ja som po-
kojne ostala ležať v  posteli. Obývačka bola 
neuprataná, v kuchyni plno špinavého riadu. 
Manžel na  mňa neveriacky pozeral: Ty ne-
vstávaš? Nie, odpovedala som mu a pokojne 
sa obrátila na druhú stranu.

O chvíľu som počula prúd tečúcej vody, kto-
rý vystriedal bzukot pusteného vysávača. 
Od toho dňa mi moja polovička usilovne vo 
všetkom pomáha.“

„Dievčatá, ja som to mala z vás hádam naj-
ťažšie,“ -povedala Veronika. „Ten môj, to boli 
samé pletky so ženami. Jediné východisko 

som videla v  rozchode, no deti mi bránili 
v  mojom rozhodnutí. Boli sme i  v  manžel-
skej poradni –a  chvíľu bol pokoj. Ale nie 
dlho. Dozvedela som sa, že už zasa podľa-
hol čaru inej ženy. Bol si mnou veľmi istý, 
veď som bola milujúcou matkou a vzornou 
manželkou, doma mal svoje pohodlie a plné 
brucho. Čo mu viac chýbalo? Ja som sa však 
vzoprela. Odsťahovala som sa spolu s  deť-
mi ku kamarátke a dožičila si voľnosti. Sama 
som išla s  deťmi na  dovolenku, s  priateľmi 
som podnikala rôzne výlety, niekedy som si 
išla dokonca aj zatancovať. Mužíčkovi sa to 
však nepáčilo a kolenačky ma prišiel prosiť, 
aby som sa vrátila. Chvíľu som robila draho-
ty, no potom som si povedala, že to ešte raz 
skúsim, veď v kútiku srdca ho mám ešte stále 
rada.“

Dostala som skvelý nápad:“ Dievčatá, čo 
keby sme tak skúsenosti s prevýchovou na-
šich manželov využili? Začneme podnikať 
a zriadime si Polepšovňu mužov!

„Ale na  ich vyliečenie radšej nebudeme po-
skytovať záruku!“ – dodala skepticky Veronika. 

Nedbanlivo som si prehodila tašky s nákup-
mi z  jednej ruky do  druhej. Opakom ruky 
som si prihladila neposlušné kadere vlasov, 
ktoré mi padali do tváre. Už si ani nepamä-
tám, kedy som bola naposledy u kaderníčky. 
Moje červené, od  neustáleho prania popu-
kané ruky, ešte nikdy nevideli manikérku. 
V duchu som reptala na osud, proti ktorému 
aj tak veľa nezmôžem.

Zrazu pri mne zastavilo auto. V cudzích znač-
kách sa nevyznám, ledva rozoznám škodov-
ku od  trabanta. Nuž, toto bolo nádherné 
metalízované auto, z  ktorého vystúpil ON. 
Typický úspešný muž dnešnej doby, pri po-
hľade na ktorého sa rozbúcha každé ženské 
srdce. V rukách držal kožený kufrík so zlatým 
uzáverom, jeho plášť mal značku vychýrené-
ho módneho tvorcu, kravata bola pripnutá 
zlatou sponou, hodvábne sako ušité na mie-
ru, košeľa mala najmódnejší strih. A nad tou 
mužskou krásou sa vznášala decentná vôňa 
drahej kolínskej. Ako naschvál sa mi v  tej 
chvíli odtrhlo ucho na taške a na zem sa roz-
prsklo vrecko s  mliekom, na  ktorom plávali 

chrumkavé rožky. Zahanbene som sa zohla 
a zbierala zvyšky nákupu. Vtom som uvide-
la lesknúce sa kvapky mlieka na bezchybne 
vyleštených topánkach môjho Casanovu 
20.storočia. Zarazene pozeral raz na  mňa, 
raz na svoje topánky, potom sa však usmial 
a  papierovou vreckovkou si utrel mlieko 
z topánok. Keď ju odhodil do koša, obrátil sa 
na mňa a spýtal sa: „Slečna, môžem vás po-
zvať na koňak?“ - celá som sa zapýrila a ticho 
zašepkala: „Som pani, ale vaše pozvanie rada 
prijmem.“

Prvýkrát vo svojom živote som sedela v  ta-
kej prepychovej reštaurácii, miestnosť bola 
celá zaliata červeným svetlom a  z  diaľky sa 
ozývala tlmená hudba. Môj spoločník sa mi 
predstavil ako dr.  Konečný, no pre mňa to 
bol božský Giacomo Casanova. Zaľúbene 
som sa na neho pozerala a popíjala vynika-
júci koňak. On zrazu do svojich pestovaných 
rúk zobral moje, pritisol si ich k perám a za-
šepkal - Je ťaime mon chou, ma chérie...

S vyvalenými očami som sa na neho pozera-
la a rýchlo som si uchlipla koňaku, aby som 

neskolabovala. Avšak on naďalej držal moju 
ruku pri svojej tvári a opakoval pre mňa ne-
zrozumiteľné, ale uchu lahodiace slová. Po  
chvíli sa príjemná atmosféra preniesla aj 
na mňa, preto som sa pritúlila k môjmu Gia-
comovi, ktorý mi recitoval zaľúbené verše. 

V tom kaviarňou zahrmelo: Jedno veľké pivo!

Muž v  montérkach a  šiltovke s  mohutným 
hlasom sa rozhliadol po  miestnosti a  jeho 
pohľad sa zapichol priamo do  mňa. V  tej 
chvíli som strašne vykríkla...

- „Zobuď sa, čo tak kričíš“- niekto so mnou 
lomcoval.
- „Kde je Giacomo?“ – pýtam sa
- „Aký Giacomo, je pol tretej v noci a tebe sa 
určite podarilo zobudiť polovicu bytovky!“

Trpko som si uvedomila, že to všetko sa mi 
iba snívalo. Môj Casanova bol iba snom. Po-
zrela som sa na svojho zákonitého manžela, 
ktorému vytŕčalo bruško z pyžamy a pomys-
lela som si -„Aká škoda!“ rýchlo som zavrela 
oči, aby som dosnívala sen o svojom Casano-
vi 20. storočia.

Hlavnou chybou človeka je to, že má mnoho malých chýb. ( Jean Paul)
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AKo SoM SA ZoZNáMILA S PoČíTAČoM
Volala som bratovi. On je PC expert. Pýtam 
sa ho: „Braček, dobre urobím, keď kúpim po-
čítač?“ On mi na to: „Samozrejme, lepšiu vec 
nemôžeš urobiť.“ 

Tak sme neváhali a hneď v pondelok šli do ob-
chodu. Najskôr, že sa budeme len informovať. 
No zaujalo nás to natoľko, že sme hneď kúpili 
notebook a automaticky aj tlačiareň. 

No a  k  notebooku chýbal už len internet. 
Chceli sme prenosný (aby sme mohli s  ním 
aj cestovať. Tak sme šli do T mobile. Dokonca 
nám ponúkli akciu ½ roka zadarmo. Kto by to 
nevzal, však?

Natešení, že už všetko máme, sme prišli do-
mov. Vybalili sme z krabíc na stôl a zapli no-
tebook. Volám bratovi: „Už mám doma note-
book.“ 

On prekvapený: „Máš tam všetko nainštalova-
né?“ A ja: „Čo to je inštalovanie?“

Ja som si myslela, že je to ako televízor. Nasta-
vím programy a  môžeme pozerať. Našťastie 
má môj braček kamaráta, ktorý nám to všet-
ko prišiel spojazdniť. V rýchlosti mi ukázal, čo 
a ako sa robí. Ako písať texty. 

Nainštaloval skype, cez ktorý sme hneď tele-
fonovali s bračekom. Ja som bola nešťastná, že 
budeme veľa platiť za telefonovanie cez inter-
net. Utešovali ma, že je to zadarmo. Tak som 
im začala veriť.

Kamarát odišiel a ja som sadla za počítač. Za-
čala som pomaličky ťukať do  klávesnice. Pí-
sala som vo Worde. Potom som hneď prešla 
na  internet a zoznamovala sa so surfovaním. 
Celkom sa mi to začalo páčiť. Prvý problém 
nastal, keď som chcela vypnúť notebook. 

Nešlo mi to. Len mi ukazovalo niečo „uložiť“. 
Ja som nevedela čo. Bála som sa, čo sa deje. 
Hovorím si: „Iva moja, Ty si niečo pokazila“. 

Volám kamošovi o  mojom probléme. Tak sa 
pousmial a usmernil ma. Potom som už vede-
la, že keď niečo napíšem, tak to treba aj uložiť 
alebo zrušiť.

A  to bol môj začiatok. Kúpila som si knihu 
„Prvé kroky s  počítačom“ a  keďže som sa 
potrebovala naučiť pracovať vo Worde, tak 
aj knihu „Word 2003“ Otvorila som knihu aj 
program Word... a čo som čítala v knihe, tak aj 
ťukala do klávesnice. Postupne som sledova-
la, čo sa kde mení a ako ukazuje. Takto som sa 
sama pomaličky učila a zoznamovala s touto 
úžasnou vecou. 

Najviac sa nám rátalo, keď mi sesternica cez 
skype posielala linky na stránky, čo a kde kú-
pila. Ja v  jednej ruke mobil (cez skype sa mi 
nedalo hovoriť, lebo som mávala problém so 
signálom) a  druhou rukou ťukala na  stránky. 
Vydržali sme hodiny takto debatovať a hľadať. 

No to museli naše deti spať a manželia v práci, 
aby bol kľud v rodine. 

Keď som už vedela písať, prišla kamoška a uká-
zala mi, v ktorom programe sa robia prezen-
tácie. Len tak zbežne mi ukázala čo a ako. Ja 
som zasa potom sama skúšala a ťukala. Popri 
varení a  starostlivosti o  dieťa som rozmýšľa-
la, čo a ako zmením a upravím v prezentačke 
o psíkoch. Keď ma niečo nové napadlo, hneď 
som bežala k PC a upravovala. Občas mi aj po-
lievka vykypela. 

Ja som taká, kým neprídem na koreň veci, tak 
ani nespím. Vydržím sedieť pri počítači dovte-
dy, kým mi to nejde tak, ako chcem. 

Postupne som sa zoznamovala s  ďalšími 
programami, ktoré som mala nainštalované. 

Excel mi vôbec nevoňal. Nevedela som sa 
dlho pohnúť v  tabuľkách. Hovorila som si: 
„Ja s týmto tu nebudem kamarátka.“ 

No raz prišla moja sestra (ona mala základy 
kurzu PC) a všimla som si, čo a ako robí v ex-
celi. Tak som hneď začala aj ja. Teraz mám 
porobené perfektné a  prehľadné tabuľky 
o  príjmoch a  výdajoch v  domácnosti. Mám 
prehľad o všetkom. 

Keďže mám veľa príbuzných po  celom Slo-
vensku aj v  Čechách a  každý sa vypytoval, 
ako sa máme, no a mne sa nechcelo samo-
statne vypisovať e-maily s  tým istým tex-
tom, tak ma napadlo, že si založím nejakú 
stránku na  internete. Začala som s blogom. 

Napísala som niekoľko článkov, pridala fotky 
a už som sa zviditeľnila. Len mi to nestačilo, 
nebola som spokojná. 

Až raz mi môj úžasný braček poslal cez skype 
stránku, ktorú urobil kamarátovi. 

Hovorí mi: „Iva, mám tu len to, čo ja chcem, 
žiadne reklamy...“. 

Prvá moja veta: „ Jééééééj, aj ja chcem také 
stránky.“ 

Tak mi nainštaloval program na tvorbu strá-
nok Frontpage a už som mala novú zábavku. 

Bolo to perfektné, vkladala som rôzne poza-
dia, obrázky... upravovala som podľa svojho 
vkusu, no niečo úžasné. Stránky boli ako tak 
urobené. 

Ale nastal problém. Ako to dať na  internet?  
Nezostávalo nič iné len hľadať nejaký výhod-
ný hosting (platený priestor na internete). 

Prečo som si vybrala doménu burko.sk? 

Lebo som vždy tak volala moje dieťa. Môj 
malý burko (skratka Burianeková).

Takže stránky venované hlavne našej Ka-
tuške.

Som veľmi rada, že som sa zoznámila s po-
čítačom. Mnohému ma naučil, vďaka nemu 
som spoznala veľa úžasných ľudí.  

Internet je perfektný. Vždy nájdem informá-
cie, ktoré potrebujem. 

A hlavne,	našla	som	firmu	Spig,	Moniku	Po-
nickú, ktorá mi splnila môj sen - mať vlastný 
časopis. Aj keď nie je celkom môj, ale zrodil 
sa v mojej hlave. A som na to veľmi hrdá.

Iveta Burianeková

Často sa ukazuje, že malí priatelia sú vlastne veľkí. (Ezop)
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Suroviny:
•	 pohánka
•	 fazuľové struky, špenát alebo 

zeleninku podľa vlastnej chuti
•	 vajce
•	 soľ
•	 nové a celé korenie
•	 bobkový list

Postup:
Do vriacej vody dáme variť pohánku. 
Vodu ochutíme soľou, novým a celým 
korením, bobkovým listom.

Keď je uvarená, scedíme ju, fazuľové 
struky podusíme na masle s troškou 
oleja.

Na tanier dáme pohánku, fazuľku, 
volské oko a ochutíme bylinkami.

Pohanka je veľmi zdravá. Môžeme ju 
použiť aj ako závarku do zelenino-
vých polievok.

Kto nemá rád fazuľku, môže skúsiť 
špenátové listy.

M. Zakucia

Pohánka s fazuľkou

© Disney Cartoon
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Tento novozrekonštruovaný domov senio-
rov bol uvedený do  prevádzky v  októbri 
2013 v obci Hrnčiarovce nad Parnou, je to sú-
kromné zariadenie, ktoré poskytuje pokojné 
prežitie života jesene.

„Domov” s  príjemnou rodinnou atmosfé-
rou je vybavený s kapacitou 25 lôžok v 2 a 3 
posteľových izbách. Všetky izby sú bezba-
riérové, takisto ako je  bezbariérový vstup 
do budovy. Poschodia sú prepojené veľkým 
výťahom na  prepravu mobilných a  imobil-
ných klientov.

Klientom sú k  dispozícii spoločné priestory 
domova – vstupná hala, moderná jedáleň, 
spoločenská miestnosť. Samozrejme náv-
števnícka miestnosť s neobmedzenými náv-
števami. Nepochybnou súčasťou je aj plne 
a kvalitne vybavená ošetrovňa pre klientov. 
Pýchou nášho zariadenia je aj novozrekon-
štruovaný dvor s rozľahlou terasou, na ktorej 
si môžu klienti nájsť mnoho podôb odrea-
govania sa. Niektorí odpočinkom a relaxom 
na  ratanovom sedení, prípadne na  veľkej 
hojdačke. Pre tých aktívnejších je možnosť 

menšieho  záhradkárčenia. Nezabudli sme 
ani na  milovníkov zvierat, ktorých pomoc 
bude uvítaná pri chove nášho štebotavého 
exotického vtáctva.

V  domove majú klienti päťkrát denne raci-
onálnu stravu vrátane požiadaviek prísluš-
nej diéty. Voľnočasové aktivity rešpektujú 
osobné požiadavky a možnosti klientov. Sú 
zamerané na záujmové činnosti, pohybové, 
kultúrno – spoločenské aktivity a duchovnú 
činnosť.

Klientom je poskytnutá všestranná opatera 
vyškoleným personálom s  výhradne indivi-
duálnym prístupom a  zameraním na  kon-
krétne záujmy a priania klienta. V rámci

sociálnej práce je vytvorený program, ktorý 
je určený klientom a zahŕňa: ergoterapiu, ar-
teterapiu, biblioterapiu, fyzioterapiu, odbor-
né poradenstvo, kultúrne výlety,

vychádzky, oslavy a  zároveň aj duchovné 
omše, spovede a nedeľné obedy s duchov-
ným otcom.

Zariadenie pre seniorov je určené pre staršie 

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc a kva-
litnú starostlivosť, pre osamelých, ale taktiež 
srdečne uvítame aj zdravé osoby, ktoré túžia 
po zaslúženom odpočinku.

Viac informácií získate na  našej webovej 
stánke www.svmartin.sk alebo Vás radi 
uvítame aj osobne v  našom zariadení, kde 
sa môžete presvedčiť o  tom, že Vám alebo 
Vášmu blízkemu vieme zabezpečiť najlepšie 
podmienky a bezpečný nový domov. Počas 
osobného stretnutia Vám poskytneme pod-
robné informácie o  podmienkach prijatia 
do nášho domova.

Týmto by sme chceli poďakovať starostovi 
a kolektívu poslancov obce Hrnčiarovce nad 
Parnou za ich ochotu pri budovaní a chode 
Domova seniorov.

„Jedine dvojo rúk na  svete si zaslúžia, 
aby si ich bozkával: ruky tvojho otca, kto-
ré na teba pracujú, a ruky matkine, ktoré 
ťa vychovali.“

AMICIS
Riaditeľka Andrea Szitkey

dom seniorov Sv. Martina v Hrnčiarovciach

Zariadenie pre seniorov 
Sv. Martina

Ulica Sv. Martina 2 
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

tel.: 0948 152 409, 0948 155 458

www.svmartin.sk

dompreseniorov@gmail.com
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občianske združenie SVETIELKo NádEjE 
Činnosť o.z. Svetielko nádeje v  Banskej Bystrici sa dotýka detí 
s onkologickým  alebo iným nevyliečiteľným ochorením. 
Naša činnosť s  dieťaťom a  rodinou začína dňom, kedy je dieťaťu 
diagnostikované onkologické (alebo iné, život limitujúce) ochorenie, 
ktorá nekončí jeho vyliečením, či odchodom do večnosti. 

Po príchode dieťaťa na oddelenie 
Každé dostáva hygienický balíček s hračkou, či knižkou navyše. Má 
viacero funkcií - dieťa sa teší, prístupnejšie komunikuje, je veselé, vy-
rovnávajú	sa	sociálne	rozdiely,	šetria	sa	financie	rodiny,	ktorá	 je	už	
i tak v zložitej situácii. 

Starostlivosť o dieťa na oddelení
Z  našej strany ide najmä o  činnosť sociálnu, snažíme sa vzdialiť ich 
od  myšlienok spojených s  ochorením: na  oddelení im urobia veselší 
deň vojaci, letušky, folkloristi, speváci, dokonca parkuristi, známe osob-
nosti...	Našou	filozofiou	je,	že	na detskej	onkológii	musí	byť	veselo.

Starostlivosť o dieťa po vyzdravení  
Sme spolu v kontakte ešte veľmi dlho po uzdravení, stretávame sa 
v  pravidelných intervaloch na  rôznych výletoch, akciách, vystúpe-
niach, ZOO... 

Dopravná služba
Ide o bezplatnú prepravu z miesta bydliska na vyšetrenia a späť. Deti 
s oslabenou imunitou sú tak chránené od hromadných a nepohodl-
ných prevozov sanitkou, dokážeme pružne reagovať na potreby ma-
lých pacientov, urobiť prestávku počas prepravy a podobne. Auto so 
šoférom je k dispozícii aj pre pacientov, ktorí musia odísť do zahrani-
čia na operácie, ktoré sa v SR nevykonávajú (ČR, Nemecko).

Detský mobilný hospic
Je pre rodiny a deti, ktoré sú z nemocnice prepustené do domáceho 
prostredia za účelom dôstojného dožitia (tu nemáme na mysli čaka-
nie na smrť, práve naopak, ide o to v čo najväčšej možnej miere po-
môcť dieťaťu prežiť plnohodnotný život!). Úlohou hospicu je mu to 
umožniť, vybaviť ho potrebnými liekmi, pomôckami, ale aj poskytnúť 
24-hodinovú zdravotnú, sociálnu, duchovnú starostlivosť. 

Príspevok na pohreb
Sme prítomní na  poslednej rozlúčke s  dieťatkom, napokon, počas 
dlhého obdobia ochorenia, sa z  nás stali priatelia. Snažíme sa byť 
oporou rodine, snažíme sa pomôcť radou, nasmerovaním, prispie-
vame na pohreb.

Stretnutie rodín  
Každoročné stretnutia sú plné spomienok na zosnulé deti, ale v zá-
sade sú plné života a veselých zážitkov. Sú určené pre celé rodiny- 
otec, mama, súrodenci. Rodinám, ktoré  sú čerstvo po strate dieťaťa, 
pomôže prítomnosť iných rodín s  rovnakým osudom. Posilňuje to 
ich chuť žiť, nájsť zmysel života, prispôsobiť sa vzniknutej situácii. 

Ostatné činnosti
Zvyšujeme úroveň komplexnej diagnostiky a  terapie, prispeli sme 
na rekonštrukciu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie, nemoc-
ničnej školy, vybavili sme nemocničné izby káblovou TV, plníme sny 
malým pacientom, robíme pre ne Vianoce, podporujeme odborný rast 
lekárov a sestier, pre maminky a otcov, ktorí nemôžu zostať spolu s die-
ťaťom v nemocničnej izbe, sme zadovážili nový, plne vybavený 2-iz-
bový byt v areáli nemocnice, kde môžu byť v prípade potreby zdarma 
ubytovaní, neustále pracujeme na množstve zaujímavých projektov.

Kontakt:

SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
DFNsP, Nám. l. Svobodu 4

974 09 banská bystrica
tel.: 0908 073 073

office@svetielkonadeje.sk 
www.svetielkonadeje.sk



INÉ KAFE
IMT SMILE A LÚČNICA
HEĽENINE OČI | CHIKILIKITUA
EXTIP | SLOBODNÁ EURÓPA
ALKEHOL(CZ) | ZÓNA A
KATKA KOŠČOVÁ | MUKATADO
DRUŽINA | THE PARANOID

Vstup je bezplatný pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím.
Informácie a záväzné prihlášky na milan@dobryfestival.sk a 0905 455 911



RUKY+RUKY
Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

a Občianske združenie Milan Štefánik vás pozývajú na 4.ročník benefičného koncertu 
pre osoby so zdravotným postihnutím

spoja

STREDA 27.MÁJ 2015 o 14:30
NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SPOLOČENSKÁ SÁLA

MODERUJE
KATARÍNA
BRYCHTOVÁ
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PETER LIPA
PETER CMORÍK

DRUŽINA
SLOVENSKÝ FOLKLÓR TROCHU INAK

MARTIN HARICH


