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Schodolez Sherpa N 902 s vozíkom

Pridajte sa k nám!

Zavolajte bezplatné číslo 0800 105 707
Získajte Vaše registračné číslo
Využívajte výhody Klubu SPIG

Vnútorná šikmá plošina do zákrut

Priama plošina

Stropný zdvihák

Schodisková sedačka Platinum

Vnútorná zvislá plošina bez ohradenia

Zvislá plošina s ohradením - exteriér

Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707
Navštívte náš informačný portál www.inakobdareni.sk
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Máj, najkrajší mesiac v roku. Želám Vám veľa lásky pod rozkvitnutými čerešňami a hlavne pri čítaní nášho časopisu
a v pohodovej atmosfére. My sme tu zas, aby sme sa s vami
podelili o krásne články, príbehy a informácie.

Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých

Náš časopis a informačný portál INAK OBDARENÍ sú tu BEZPLATNE pre Vás. Časopis si môžete dať poslať poštou, dajte
nám vedieť na našej bezplatnej telefonickej linke SPIG
s.r.o. 0800 105 707.

Terapie

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v lekárňach, 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. Aspoň 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, napríklad 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 aspoň trošku pomohli...
MP
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¨ POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

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

Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

„Potrebujete bezplatné zameranie,
odskúšanie, aby ste zistili vhodnú
pomôcku, jej cenu a spôsob ako ju získať?“

Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

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

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

105 707

„STAVBA BEZ BARIÉR“ Okná a balkóny
Aký balkón potrebuje vozíčkar? A aké okno? Naše obrázky napovedia

Obr. 1 Umiestnenie ovládacích mechanizmov a dpolnkov okna
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Obr. 2 Bezbariérovo prístupný balkón
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terapie ¨

Čo je dévény metóda?
Dévény terapia je komplexná metóda úplne
odlišujúca sa od klasickej fyzioterapie. Nie
je rozvíjaním doposiaľ známych postupov.
Klasické metódy (Vojta, Bobath, Katona...)
vznikli z myšlienok ľudí bez pohybového
vzdelania. Na rozdiel od nich autorka DSGM Dévény špeciálna manuálna technika - gymnastická metóda, Anna Dévény (maďarská
fyzioterapeutka a trénerka modernej gymnastiky) vypracovala tento systém na základe praktických pozorovaní a ich zovšeobecnení do teórie a v r. 1976 prvýkrát uplatnila
na deťoch s novorodeneckou hypoxiou a ortopedickými problémami. Táto metóda je
aj dnes systémom aplikovateľným rovnako
u dospelých ako aj u detí. Nerobí zázraky, len
dostane z ľudského organizmu maximum.

Oblasti pôsobenia metódy
SMT - špeciálna manuálna technika
SMT je ručná technika ošetrenia svalov
a šliach, ktorá nie je totožná s masážou.
Zatiaľ čo sa masáž vykonáva v uvoľnenej
pozícií na reflexných svaloch, SMT sa robí
na svaloch v tzv. pasívnom napätí v neustále sa meniacich polohách, aj v pohybe, a to
dôkladným ošetrením svalov, svalovo - šľachových prechodov a šliach. Predchádza
a odstraňuje technické prekážky svalstva
(kontraktúry, skrátenie a stuhnutie), snaží sa
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o normalizáciu patologických pozícií svalov
a priamo tak stimuluje nervový systém.
SRG - špeciálna rozvojová gymnastika
Vhodná na rozvoj pohybu u detí a dospelých
s priemernými schopnosťami. Jej použitie
za účelom korekcie chybných pohybových
návykov je AAG - aplikovaná analytická gymnastika, ktorou sa dajú upraviť pohybové
problémy, či už individuálnym cvičením alebo skupinovým cvičením na hudbu.
Dve najčastejšie formy ošetrenia
dévény techniky:
• statické ošetrenie
Dieťa sa počas ošetrenia nachádza v pokojnej polohe (na chrbte, na boku, na bruchu,
v sede ...) zodpovedajúcej jeho veku, ošetruje sa jedna svalová skupina.
• dynamické ošetrenie
SMT sa vykonáva v pohybe zodpovedajúcom veku dieťaťa (otáčanie, gúľanie, plazenie, lezenie...). V tomto prípade sa pôsobí
na viacero svalových skupín súčasne.
Frekvencia ošetrení: 1-2 krát týždenne alebo
intenzívne týždeň aspoň raz mesačne, v Rovinke 6 dní 1x do mesiaca intenzívne.
Dĺžka ošetrenia: 55 minút
Dévény terapia nezasahuje príliš do biorytmu dieťaťa a rodiny. Nezaťažuje dieťa neprirodzeným spôsobom. Terapiu vykonáva

odborne spôsobilý fyzioterapeut, a tak sa
zodpovednosť za liečbu nepresúva na rodiča. Počas terapie sa neaplikujú také polohy,
ktoré nie sú povolené ani u zdravých detí.
Bolesť a plač: Bolesť je signalizátor, ktorý poukazuje na chyby organizmu, a preto je potrebné počas ošetrenia nájsť citlivé oblasti, pretože ich ošetrením prebieha liečenie. Pomaly
opatrne aplikovanou technikou sa dá bolesť
minimalizovať alebo sa jej dá často vyhnúť.
Ošetrenie je po uvoľnení kontraktúr stále menej bolestivé a deti objavujú radosť z pohybu.

Prečo cvičiť dévény?
• jedinečná technika na Slovensku
• vhodná pre zdravé aj choré deti od narodenia
• terapia sa študuje len v Budapešti, pod vedením Dévény Anny
• terapeuti majú dlhoročné skúsenosti s deťmi
• spastický syndróm podchytený do pol roka
od narodenia môže byť úplne vyliečený
• hypotonický syndróm podchytený do jedného roka od narodenia môže byť úplne
vyliečený

Centrum regenerácie
a prevencie chorôb v Rovinke
t.č.: 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmail.com
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¨ skutočný príbeh

Pavlína Csápaiová - Triščová (nar. 13.02.1981, Prešov)
Piatok 13.-teho - pre mnohých vraj nešťastie, pre mňa naopak najkrajšie číslo a deň, veď vtedy som uzrela svetlo sveta. V našej rodine
som posledným, a teda šiestym členom. Už od detstva sa mi do života pletie umenie, ale nikdy som tomu nevenovala veľa času. Mala
som vždy kopec energie, a tak ma to ťahalo viac k športom, rôznym
túram a výletom.
Vyštudovala som OA v Prešove, a aj keď som si myslela, že už nikdy
sa do školských lavíc nevrátim, predsa len som sa vrátila. Najprv to
bol Cestovný ruch, a keď som už bola rozbehnutá, dala som sa aj
na vysokú školu - animácia voľného času. Popri štúdiu som odbehla
ako dobrovoľníčka na 9 mesiacov do Dánska. Keď sa mi po návrate
na SR ohlásila jedna z dánskych škôl, či nechcem 5 mesiacov stráviť
na ich škole - život v prírode a ekológia - bez váhania som súhlasila.

A práve počas tohto štúdia sa
mi podarilo rozdúchať môj plamienok „lásky“ k maľovaniu.
Do tejto doby, ak som aj chytila
do „rúk“ niečo na kreslenie, tak
to bol uhlík alebo ceruza – výsledok...??? (čmáranice :), no
mne sa to páčilo a poctivo som
si to schovávala dlhé roky. Keď
som zrazu svojim čmáraniciam
dodala tvar a farby, zapáčilo sa
mi to natoľko, že ani po návrate
z Dánska som neprestala maľovať. Dokonca boli obdobia, že
mi „teta múza“ nedala spať, pokiaľ nevzniklo nové dielo. Dnes
používam hlavne olejové farby.
Nájdu sa však u mňa aj akrylové
výtvory. Taktiež som začala maľovať hodvábne šatky, šály aj obrazy
na hodvábe.
Na mojich maľbách sú znázorňované hlavne ženské krivky, aj keď
nebránila som sa nikdy ani abstraktu či prírode. Motívy prírody, hlavne kvetov, využívam pri maľbe na hodváb.
Nemám žiadnych obľúbených maliarov. Obraz ma alebo nadchne
a očarí bez rozdielu, kto to maľoval, alebo ma nezaujme ničím. Maľujem vždy, keď chcem relaxovať, nikdy nie v zlej nálade. Námety si
vymýšľam sama, poprípade ak ma niečo veľmi osloví, tak to chcem
ihneď namaľovať, samozrejme tak, ako to cítim a vidím ja.
Prvá oficiálna výstava bola v roku 2008 v občianskom združení, kde
som toho času pracovala. Neskôr som dostala ešte zopár ponúk
na výstavu svojich prác vo viacerých mestách Slovenska, ako napríklad Prešov, Piešťany, Bratislava, Liptovský Mikuláš. Podarila sa už aj
výstava v susednom Rakúsku – v Hainburgu. Do dnešného dňa mám
za sebou viac ako 15 výstav.
Maľovanie vnímam hlavne ako formu relaxu a vyplnenie dlhých letných dní, nie ako formu práce a zárobkovej činnosti.
V súčasnosti pôsobím v Bratislave a snažím sa už dlhšiu dobu nájsť si
prácu, žiaľ nie je to jednoduché, obzvlášť ak má človek nejaký hendikep. Verím však, že všetko je tak, ako má byť a vraj sa na dobré veci
čaká dlhšie. Takže sa už teraz teším na to, čo ma čaká v budúcnosti.

Pavlína Triščová Csápaiová
mail: ptriscova@gmail.com
č.ú. 261 883 8576/1100
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skutočný príbeh ¨

Pomôcky pri inkontinencii
Pomôcky pre inkontinentných sú hradené zdravotnými poisťovňami
na základe zdravotného poistenia. Systém a spôsob predpisovania
je stanovený Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (aktuálne úplné znenie nájdete aj na www.inkontinencia.sk).
Pomôcky predpisujú odborní lekári odborov urológia, neurológia,
gynekológia, geriatria, chirurgia a onkológia a na ich odporúčanie
aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast.
V tomto článku sa budeme zaoberať tzv. „savými pomôckami“, ktorých úlohou je ochrániť inkontinentného občana pred neželaným
únikom moču. K dispozícii máme nasledovné druhy: vložky, vkladacie plienky (k nim sa používajú fixačné nohavičky), plienkové nohavičky a podložky. Zdravotné poisťovne uhrádzajú tieto pomôcky pre
deti (od troch rokov veku) a dospelých formou mesačných finančných limitov. Znamená to, že pacient – klient zdravotnej poisťovne –
nemá obmedzený počet kusov pomôcok ako tomu bolo v minulosti.
Existujú 3 stupne inkontinencie, výška finančného limitu – úhrady
zdravotnej poisťovne je nasledovná:
I. stupeň: (občasný únik moču) – poisťovne nehradia
II. stupeň: (častý únik moču) – finančný limit 15,74 € / mesiac
Poskytované môžu byť: vložky, vkladacie plienky a fixačné nohavičky
v úhrnnej sume 15,74 € mesačne
III. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) – finančný limit 55,32 €
/ mesiac
Poskytované môžu byť: vložky (maximálne 60 kusov), vkladacie plienky, plienkové nohavičky, fixačné nohavičky a podložky pod chorých
(maximálne 60 kusov) v úhrnnej sume 55,32 € mesačne.
Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je teda možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh pomôcky musí byť vypísaný samostatný poukaz. Dôležité je vedieť, že
celkový počet kusov predpisovaných pomôcok nie je obmedzený
(limitovaný je iba počet vložiek a podložiek pri III. stupni) – jediným
kritériom je neprekročenie výšky stanoveného finančného limitu
pre príslušný stupeň inkontinencie.

Čo sa „odohráva“ v plienke? Ako zistíte jej kvalitu?

Úvodom tejto časti si dovolíme konštatovanie, že dnes si už našťastie
nikto nedovolí ani na Slovensku predávať druhotriedne výrobky ako
tomu bolo v minulosti. Každý výrobca má totiž svoje laboratórium,
kde okrem sústavnej kontroly svojej produkcie sleduje aj konkurenčné značky. Napriek tomu existujú rozdiely v kvalite, vyplývajúce
z rozdielnej technológie výroby. Musí sa predsa prejaviť skutočnosť,
keď jeden výrobca vyrába na najmodernejších strojoch a iný na zastaralejších 10-ročných mašinách.
Základnou funkciou každej plienky je bezpečne zachytiť moč, rozptýliť ho do celej plochy plienky, spracovať na netekutý gél a pohltiť pritom neželané pachy. Zároveň signalizovať, koľko ešte bude
plienka fungovať, kedy ju treba vymeniť. Tieto činnosti zabezpečujú základné výrobné suroviny – buničina, superabsorbent, netkaná
textília a tekutinu neprepúšťajúca fólia s indikátorom vlhkosti. Nepokladáme za nevyhnutné podrobne sa zaoberať funkciami jednotlivých komponentov, ich charakteristikou a možnými kvalitatívnymi
rozdielmi u jednotlivých výrobcov. Pre užívateľa sú dôležitejšie iné
skutočnosti – aby mu pomôcka poskytla istotu pred pretečením
a súčasne primeraný komfort. Pod užívateľským komfortom rozumieme opakované spracovávanie tekutiny na gél, pohlcovanie
pachov „Odour system“, neustále suchý povrch plienky „Top dry“
a indikátor vlhkosti (najnovšie aj so stupnicou). Aktuálnou novinkou
u niektorých výrobcov je priedušná spodná fólia „Air“ (dovoľuje pokožke dýchať) a zapínanie na suchý zips s naťahovacími lepítkami.

www.inakobdareni.sk

Ekológia a kvalita

V roku 2011 sa aj na Slovensku objavili plienky pre dospelých s ekologickým certifikátom. Na celom svete existuje zatiaľ iba jediný výrobca plienok pre dospelých, ktorý má takéto ocenenie a môže svoje výrobky označovať eko-známkou SWAN. Na získanie certifikátu je
potrebné splniť množstvo náročných a prísnych kritérií (výber surovín, materiálové zloženie výrobkov, technológia výroby, možnosti
likvidácie použitých výrobkov atď.) a celý proces trvá približne 5 rokov. Nechceme nikomu vnucovať ekologické cítenie, ale je potrebné
poukázať na podmienky jeho získania. Kvalita a funkčnosť plienok
s certifikátom musí byť minimálne taká dobrá alebo lepšia ako pri
plienkach bez certifikátu.

Správny výber pomôcky

Musíme si uvedomiť, že čím je plienka väčšia, tým je aj drahšia.
To isté platí aj v prípade jej sacej schopnosti, plienka s kapacitou
2500 ml musí byť drahšia ako tá s kapacitou 1500 ml. Preto je dôležité
zvážiť výber z jednotlivých druhov pomôcok, veľkosť a saciu schopnosť konkrétnej pomôcky, pretože vyššia cena znamená menej kusov do limitu. V prípade nesprávne zvoleného výberu z najdrahších
druhov a veľkostí pomôcok prichádza „nevyhnutnosť“ dokupovania
ďalších kusov, čomu sa netešia peňaženky najmä starších užívateľov.
Pri výbere je dobré zohľadniť aj priedušnosť spodnej fólie plienky, čo
obmedzuje riziko zaparenej pokožky. Zároveň je potrebné sledovať,
či využívame celú saciu kapacitu plienky. Na to slúži tzv. indikátor
vlhkosti na spodnej fólii, ktorý nám zmenou farby signalizuje nutnosť jej výmeny. Realita je totiž taká, že mnohí užívatelia pomôcok
pre inkontinentných ani netušia, akú saciu schopnosť má ich plienka. Je to škoda, pretože keď vyčerpajú iba polovicu jej úžitkovej
hodnoty, „druhú polovicu plienky v podstate vyhadzujú nepoužitú“.
Údaje o sacej schopnosti pomôcok pre inkontinentných sa dajú zistiť
z propagačných materiálov resp. z internetových stránok jednotlivých
výrobcov/dovozcov, nájdete ich aj na www.inkontinencia.sk. Zdravotným poisťovniam je v podstate jedno, akú pomôcku si užívateľ
nechá predpísať, zaplatia do výšky finančného limitu pre príslušný
stupeň inkontinencie.

Zabezpečenie dostatočného počtu kusov pomôcok

Všeobecne platí, že z hygienického hľadiska by mal mať inkontinentný občan k dispozícii 3 kusy plienok denne, čo je cca 90 kusov
na mesiac. Problémy s nedostatočným množstvom preto nastávajú
u drahších pomôcok, teda pri plienkových nohavičkách pre dospelých väčších veľkostí a navliekacích plienkových nohavičkách. V tejto
súvislosti je potrebné poukázať na nezanedbateľné cenové rozdiely medzi jednotlivými výrobcami plienok. Sú výsledkom rozdielnej
cenovej a marketingovej politiky výrobcov/dovozcov, teda vo výške nákladov na propagáciu, prezentáciu a „známosť svojej“ značky.
Môžu tvoriť aj 30 % ceny výrobku. Výsledkom je nie vždy vyrovnaný
vzťah ceny a úžitkovej hodnoty, rozdiel aj niekoľkých desiatok centov na každom kuse porovnateľnej plienky.
Znamená to, že napr. v prípade plienkových nohavičiek veľkosti
Large so sacou schopnosťou cca 2500 ml sa do výšky limitu 55,32 €
„zmestí“ 67 ks (nepriedušných) jednej značky, ale aj 83 ks (priedušných !!!) od iného výrobcu. Ešte väčší rozdiel je v prípade plienkových
nohavičiek veľkosti Medium so sacou schopnosťou cca 2200 ml, kde
sa do výšky limitu „zmestí“ 71 ks (nepriedušných) jednej značky, ale
aj 95 ks (priedušných !!!) od iného výrobcu. Výsledkom silnej marketingovej politiky teda nemusí byť iba známosť značky a jej výrobkov,
ale aj nižší počet kusov porovnateľných plienok oproti inému výrobcovi. Pre užívateľa to vytvára možnosť získať každý mesiac na poukaz aj o 30 % viac kusov pomôcok.

máj 2016 I Inak obdarení I

5

¨ pomoc pre inak obdarených
Na stránke www.inkontinencia.sk nájdete ešte viac dôležitých informácií.
Obsahom tejto osvetovej stránky sú rôzne užitočné informácie pre
laickú i odbornú verejnosť. Okrem všeobecných informácií o inkontinencii (prečo vzniká, ako vzniká, možnosti jej riešenia a pod.) tam
nájdete aj praktické rady pre inkontinentných a je tam vytvorený
priestor aj na korešpondenciu s odborníkmi, ktorí poradia s riešením
konkrétneho problému.
Súčasťou tejto nekomerčnej stránky sú aj informácie o množstvách
plienok, ktoré sa jednotlivým výrobcom / dovozcom „zmestia“
do hodnoty finančného limitu pre príslušný stupeň inkontinencie.
V časti „Počty kusov“ sú vo forme tabuliek (podľa jednotlivých druhov pomôcok) spracované údaje piatich najznámejších firiem. Každý
druh pomôcky je rozdelený podľa úrovne sacej schopnosti, plien-

kové nohavičky samozrejme aj podľa jednotlivých veľkostí. Čísla
v tabuľkách znamenajú počet kusov, ktoré príslušná značka „ponúka“ v rámci stanoveného finančného limitu. Ak na ľubovoľnom čísle
podržíte kurzor, objavia sa Vám nasledovné údaje: názov pomôcky,
jej sacia schopnosť, kód na predpisovanie a predajná cena v lekárni /
výdajni. Tieto údaje slúžia pre širokú verejnosť – od predpisujúcich
lekárov cez pracovníkov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok
až po konečných užívateľov. Títo majú zároveň možnosť kontroly či
im lekár predpísal resp. lekáreň / výdajňa vydala taký počet kusov
aký zodpovedá výške finančného limitu. Zároveň si môžu v rovnakom riadku, akom sa nachádza „ich“ plienka nájsť lacnejšiu alternatívu porovnateľnej sacej schopnosti od iného výrobcu a mať tak väčší
počet kusov.
Vaša redakcia

Vďaka príspevku z upsvar máme stropný zdvihák
Nikdy som si nemyslela, že v budúcnosti v mojom živote nastane
chvíľa, keď sa bez zdviháku od firmy SPIG Zvolen nezaobídem, ale
žitie to zariadilo inak.
Starám sa o chorého ležiaceho manžela. Sama mám vážne zdravotné problémy. Vďaka detskej mozgovej obrne sa mi veľmi zle chodí,
nevydržím dlho stáť. Pohybujem sa s pomocou barlí alebo chodítka.
Manžel má tiež DMO, slabnú mu svaly, je plne odkázaný na pomoc
iných. Keď som sa dozvedela, že existujú pomôcky, ktoré nám uľahčia život, tak som neváhala a oslovila firmu SPIG Zvolen.
Len čo som im predostrela svoje problémy, okamžite sme si dohodli
stretnutie, kde všetko vymeral pán Jakub Jasík, ktorý okrem svojej
práce sa živo zaujímal i o naše problémy a meranie sme vlastne „prekecali“. Bolo veľmi fajn, dobre nám to padlo a odvtedy sme sa stali
dobrými priateľmi a veľmi si pána Jasíka vážim. Som vďačná i za pochopenie pani Ponickej a Ivetky Burianekovej, ktoré nikdy neodmietnu moju prosbu o radu alebo sa so mnou len tak porozprávajú.
Skrátka, bez zdviháku by sme boli doslova stratení a ďakujem Bohu,
že takáto pomoc pre všetkých telesne postihnutých existuje a je tu
pre nich.
Ďakujem aj za to, že sa dá vybaviť príspevok z UPSVaR na kúpu zdvíhacieho zariadenia, bez príspevku by sme tento zdvihák nemali.
Jana Kubišová

Keď konáš dobré skutky, rastie v Tebe nádherný pocit.
Ani čo by odpovedalo niečo v Tvojom vnútri a vravelo:
„Áno, takto by som sa mal cítiť.“
(rabín Harold Kushner)
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„Common Skills, Uncommon People“

Obyčajné zručnosti, neobyčajní ľudia
9. Medzinárodná abilympiáda 2016

Máme za sebou 9. Medzinárodnú abilympiádu 2016, ktorá sa konala vo Francúzsku v meste Bordeaux, v termíne: 23 - 27.
marec 2016 - pod heslom „Common Skills, Uncommon People“ – Obyčajné zručnosti, neobyčajní ľudia.
Čo je vlastne abilympiáda? Je to súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností
zdravotne postihnutých ľudí. V zahraničí aj
u nás sa pre oficiálny názov tejto prestížnej
akcie používa anglické slovo ABILYMPICS –
v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA. Tento názov vznikol zložením slov Olympics of
Abilities, teda olympiáda schopností. Cieľom
súťaží je dokázať zdravému obyvateľstvu, že
postihnutý človek môže byť rovnocenným
partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Ľudia si ju často mýlia s paralympiádou.
Naše súťaže však nie sú o športe, ale o pracovných schopnostiach a zručnosti zdravotne postihnutých.
Usporiadateľom prvých desiatich celoslovenských abilympiád v rokoch 1994 – 2010
bol Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM)
a Ideálna mládežnícka aktivita (IMA). Víťazi
týchto súťaží sa zúčastnili na celosvetových
abilympiádach v roku 1995 v Austrálii, v roku
2000 v Českej republike, v roku 2003 v Indii,
v roku 2007 v Japonsku a v roku 2011 v juhokórejskom Soule.
Usporiadateľom jedenástej celoslovenskej
abilympiády od roku 2013 bola už Slovenská
abilympijská asociácia (SAA), ktorá združuje
Zväz telesne postihnutej mládeže (ZTPM),
Ideálnu mládežnícku aktivitu (IMA) a ďaľšie organizácie podporujúce „Abilympijské hnutie“.
Aká je vlastne história svetovej
abilympiády?
Prvá
Pretože Japonsko ako zakladateľ abilympijského hnutia s ním malo na začiatku najviac
skúseností, stalo sa tiež usporiadateľom
prvej medzinárodnej abilympiády. Konala
www.inakobdareni.sk

sa v roku 1981 v deviatom roku existencie
abilympijského hnutia, ktorý OSN spolu
s organizáciou Rehabilitation International
vyhlásili Medzinárodným rokom zdravotne
postihnutých. V Tokiu sa v dňoch 19. - 23. októbra zišlo 841 účastníkov z 56 krajín. Súťažiaci si svoju zručnosť a nápaditosť preverili
v 17 disciplínach.
Druhá
O dve krajiny menej vyslalo v roku 1985 svojich zástupcov do kolumbijského hlavného
mesta Bogotá na 2. medzinárodnú abilympiádu. Spolu s nasledujúcou abilympiádou
sa stala jednou z akcií Dekády zdravotne
postihnutých (bola vyhlásená OSN na roky
1983 až 1992). Zúčastnilo sa na nej 987 ľudí
a súťažilo sa v 12 disciplínach.
Tretia
Tretia medzinárodná abilympiáda, ktorá sa
uskutočnila v termíne 9. - 15. augusta 1991
v Hongkongu, drží v histórii týchto súťaží
hneď trojnásobný rekord: najviac zúčastnených štátov aj jednotlivcov a najväčší počet
súťažných disciplín. Na druhej medzinárodnej abilympiáde na kontinente, kde sa
abilympijské hnutie zrodilo, sa predstavili
zhruba dve tisícky účastníkov reprezentujúcich 83 krajín. Medzi nimi boli prvýkrát aj
reprezentanti Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Pre súťažiacich pripravil organizačný výbor 39 súťaží. Táto abilympiáda
bola prvá, na ktorej sa objavili aj disciplíny
voľného času, napríklad makramé alebo
aranžovanie kvetov.
Štvrtá
Ďalšiu medzinárodnú abilympiádu pridelila
Medzinárodná abilympijská federácia Austrálii. Domáci organizátori vybrali za miesto
jej konania najväčšie mesto na západnom
pobreží - Perth, kde prebehla od 1. do 5. septembra 1995. Prezentovalo sa tam 32 národných výprav a 961 jednotlivcov, súťažiaci si
mohli vybrať z 37 súťažných disciplín. Na tej-

to abilympiáde sa zúčastnilo šesť súťažiacich
zo Slovenska.
Piata
V dňoch 13. až 19. augusta 2000 sa v hlavnom
meste Českej republiky Prahe uskutočnila 5.
celosvetová abilympiáda. Medzinárodnej
abilympiády sa celkovo zúčastnilo 737 účastníkov z 29 krajín. Z toho súťažiacich bolo 324,
účastníkov konferencie bolo 85 a súťažiacich
detí bolo 85. Počas abilympiády usporiadateľom pomáhalo 200 - 270 dobrovoľníkov
denne. Slovensko zastupovala 70-členná
výprava. Zväz telesne postihnutej mládeže organizátor slovenských kôl abilympiád, vyslal 35 súťažiacich do 18 súťaží. Naši súťažiaci
priniesli päť medailí.
Šiesta
Šiesta medzinárodná abilympiáda sa uskutočnila od 23. do 29. novembra 2003 v hlavnom meste Indie New Delhi. Táto krajina
usporiadala abilympiádu ako tretí štát ázijského kontinentu na základe rozhodnutia
prijatého na zasadaní Medzinárodnej abilympijskej federácie pri predchádzajúcej
abilympiáde v Prahe. Podľa štatistických
údajov sa súťaží zúčastnilo 1003 reprezentantov z 32 krajín.
Siedma
Skupina 25 ľudí mala možnosť 10. - 20. 11. 2007
prezentovať zručnosti slovenských zdravotne
postihnutých v Japonsku na celosvetovej
abilympiáde v Shizuoke). Najdôležitejší je pre
nás výsledok, ktorý sa nepodaril nikomu z prítomných neázijských súťažiacich. Naša súťažiaca získala bronzovú medailu za vyšívanie.
V jej kategórii súťažilo 15 ľudí.
Ôsma
8. medzinárodná abilympiáda, na ktorej
Slovensko reprezentovalo 14 súťažiacich, sa
uskutočnila v juhokórejskom Soule v roku
2011. Aj tu sme nesklamali a získali sme v silnej konkurencii jednu bronzovú medailu.
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A sme pri deviatej –práve ukončenej. Našu
krajinu reprezentovalo 18 účastníkov. Vedúcim celej výpravy bol Aurel Bitter, predseda
Slovenskej abilympijskej asociácie (SAA). Nie
každý zo súťažiacich vedel francúzsky alebo
anglicky, preto sme mali tlmočníkov, Janku
Keeble, Katku Krištofič Hrivkovú a Veroniku
Zimanovú. Najstaršia súťažiaca zo Slovenska bola Oľga Tóthová, ďalšími súťažiacimi
boli Hela Mičudová, Helenka Bottková, Evka
Vilímová, Janka Truhlíková Prekopová, Majka Petreňová, Alžbetka Kulcsarova, Valika
Mitrová, Mária Krčmáriková, Mirko Mareček,
Martin Buzna – ktorý bol hovorca slovenskej
výpravy, ako aj súťažiaci v kategórii fotografia. A veľké ocenenie patrí aj našim trom asistentom – Lucii Bottkovej, Gabike Dušičkovej
a Petrovi Truhlíkovi.
Deň nášho odletu poznačil bombový útok
na letisku v Bruseli. No na viedenskom letisku sme bez problémov absolvovali všetky
potrebné kontroly, po ktorých sme mohli
odletieť do Paríža na letisko Charlesa de
Gaulla a odtiaľ do Bordeaux. Na letisku nás
čakalo malé prekvapenie – vítali nás maskoty 9. medzinárodnej abilympiády.
Prvé dni boli určené aklimatizácii, preto sme
ich chceli čo najviac využiť na poznávanie
Bordeaux, ktoré sa hrdo rozkladá na juhozápade Francúzska a je kompaktnou historickou pamiatkou. Je to prístav na rieke
Garonne, mesto pohody, krásy a dobrého
vína, tak ho poznajú po celom svete. Najväčšiu slávu mestu však získalo práve víno. Celé
mesto bolo zapísané v roku 2007 do kultúrneho dedičstva UNESCO. Naše prvé kroky

viedli k známej katedrále St. André, ktorá je
turistická atrakcia a symbol mesta. Môžete
sa na ňu pozerať z diaľky a môžete študovať
každý jej detail, nikdy vás neomrzí. Ako prvý
vás prekvapí impozantný vstup s drobným
zdobením, v mnohom pripomínajúci slávne
svetové katedrály, ako napríklad londýnske
Westminster Abbey. Katedrála bola vystavaná v 11. storočí, postupne však prešla niekoľkými obmenami. Pribudla jej najmä veľká
časť výzdoby a k tomu sa pridali aj zmeny
v jej interiéri. Katedrála sa môže pochváliť aj
významnou zbierkou duchovných umeleckých predmetov.
Oddych ponúka staré námestie Place de la
Bourse. Kedysi tu sídlila burza a dnes unikátna fontána. V meste, kde je všetko iné, ani
fontány nemôžu mať obyčajný tvar. Volala sa
miroir d´eau a z dier pod námestím vychádza
jemná para. Vodná para dosahuje horizont
dvoch metrov, takže vás pohodlne prekryje.
Keď ide o nákupy, mesto pretína tepna Rue
Sainte-Catherine. Ulica dlhá 1,2 km naprataná obchodíkmi, patrí k najdlhšej obchodnej
ulici v Európe. Mňa fascinovalo najmä staré
mesto, ktoré sa tiahne popod Place de la
Bourse a mieša kúzlo odfarbených kamenných budov a vydláždených ulíc so širokým
radom reštaurácií a kaviarní, ale aj fasády
meštianskych domov. Kráľovstvom umenia
je prirodzene Divadlo Grand Théâtre s kultúrnym vyžitím a uchvátil ma aj Monument
aux Girondins.
Ďalší výlet nás priviedol do mesta Blaye,
ktoré sa nachádza v severnej časti departementu Gironde, na pravom brehu ústia rieky

Gironde. Blaye dominuje Citadela, ktorá je
jedným z hlavných prvkov mestskej krajiny.
Tento 38 ha rozsiahly vojenský komplex vďačí za svoju existenciu vôli kráľa Ľudovíta XIV
vytvoriť silné opevnenie na ústí rieky Gironde za účelom kontroly navigácie.
Súťaže prebiehali na výstavisku le Parc des
Expositions – ja som súťažila v kategórii varenie, mali sme pripraviť predjedlo, hlavné
jedlo a dezert z vopred neznámych surovín.
Medailovo som sa neumiestnila, no môžem
povedať, že konkurencia bola silná. Obzvlášť
ma potešilo, že kanadský rozhodca mi prostredníctvom tlmočníčky poďakoval za účasť
a za to, že aj napriek ťažkému postihnutiu reprezentujem Slovenskú republiku.
Záverečný ceremoniál nám priniesol milé
prekvapenie - Martin Buzna získal medailu
za úspešné reprezentovanie svojej krajiny.
Veľmi nás potešilo, že naša účasť nebola bez
úspechu.
Na medzinárodnej abilympiáde sa celkove
zúčastnilo vyše 600 účastníkov z 35 krajín.
500 dobrovoľníkov, súťažilo sa v 49 disciplínach a očakávalo sa 60 000 návštevníkov.
Keď sa ma opýtate, čo bol môj najsilnejší zážitok z 9. Medzinárodnej abilympiády 2016,
jednoznačne to bolo defilé našej výpravy.
18 účastníkov hrdo kráčalo za slovenskou
vlajkou, dokázali sme, že naša malá krajina
môže byť na nás pyšná.
O štyri roky by sa mala konať X. medzinárodná abilympiáda – takže dovidenia, priatelia.
Janka Truhlíková Prekopová

Deň je krajší s muzikálom
Janka, sama máš vážne zdravotné problémy a ešte sa aj staráš o chorého manžela. Ako to zvládaš?
Áno, od detstva mám DMO, neposlúchajú ma nohy, nemám dobrú stabilitu. Chodím s pomocou barlí alebo chodítka. Je
to náročné, ale mám dve deti, ktoré mi
pomáhajú. Manželovi sa zhoršil zdravotný
stav pred 11 rokmi a posledné dva roky je
celkom imobilný, stomik, je plne odkázaný
na pomoc iných.
Obaja s mužom máte DMO, nebáli ste sa
mať deti? Sú zdravé? Čo pre Teba znamenajú? Sú Ti oporou?
Dcéra je pre mňa liek, akousi bútľavou vŕbou. Keď varí, sadnem si k nej do kuchyne
a rozprávame sa o všetkom možnom. Nemáme pred sebou tajnosti. Vie o mojich
snoch a tie, ktoré sa dajú vyplniť, sa snaží
pomôcť zrealizovať.
Aj sa Ti už splnil nejaký sen?
Áno, dcérka kúpila lístky na muzikál Dracula, kde hlavnú úlohu hrá Daniel Hůlka.
Veľmi milo ma prekvapila a tešila som sa
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naň ako malé dieťa.
Aké si mala pocity, keď si sedela v hľadisku? Určite si sa dobre cítila, keď si
vypadla zo stereotypu. Čo Ti dalo toto
vystúpenie?
Bolo nádherné sledovať muzikál na štadióne Ondreja Nepelu, vidieť ho po 20tich rokoch a hlavne Daniela Hůlku, ktorý
je mojím miláčikom. Bola som vďačná, že
som tam prišla. Pozabudla som na starosti.
Uvoľnila som sa a ukľudnila sa. Toto vystúpenie mi dalo veľa do života, nabilo ma
veľmi pozitívnou energiou.
Prečo práve muzikál Dracula a prečo Daniel Hůlka?
Daniel Hůlka sa mi vždy zdal neskutočný,
hral perfektne, na tú rolu sa absolútne hodil, to mali páni Bednárik, Hess a Svoboda
šťastnú ruku pri výbere. Niekde som uvidela ukážku, keď to spieval Daniel Landl a hoci
som laik, so spevom a vcítením sa do postavy s Hůlkom sa nemohol vôbec rovnať.
Ak by si sa stretla s týmto spevákom, čo
by si mu povedala?

Je mojou túžbou sa s ním stretnúť a povedať mu, že má prekrásny barytón a jeho
hlas a texty pesničiek mi vždy spoľahlivo
naštartujú nohy, ktoré idú o čosi lepšie,
hoci zvonku to tak rozhodne nevyzerá.
Každé ráno, len čo vstanem, pustím si CD
a počúvam jeho piesne. Hneď ma to naštartuje. Ak ma pochytí zlá nálada alebo
depresia, tak sa započúvam do tónov piesní z muzikálu a deň je hneď krajší.
Rozhovor s Jankou Kubišovou
spracovala Iveta Burianeková
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Špecializovaná cestovná agentúra OREADO s.r.o.
Konečne aj do našich končín zavítali teplé
slnečné lúče a čo nevidieť, na dvere zaklope pravé horúce leto. Pravý čas na zamyslenie - kam sa vybrať tento rok na dovolenku.
Zvlášť u vozíčkarov, kedy je proces výberu
destinácie a ubytovacieho zariadenia okorenený hľadaním vhodného bezbariérového
ubytovania, je najvyšší čas zisťovať, aká ponuka pre nich za uplynulý rok na Slovensku
pribudla a čo kde všade je, ako sa povie fajn,
bezbariérovo zariadené.
Z pohľadu Špecializovanej cestovnej agentúry OREADO, ktorá v úvode minuloročnej
letnej sezóny spustila svoju činnosť uverejnením prvej ponuky bezbariérových apartmánov v Chorvátsku, za rok pribudla ďalšia
klientmi žiadaná destinácia pre trávenie
letnej bezbariérovej dovolenky – Taliansko.
Info cesta po Taliansku sa uskutočnila už
v októbri 2015, kedy sme v priebehu jedného týždňa osobne navštívili a na mieste preverili spolu 25 apartmánov, vhodných pre
zaradenie do ponuky letného bezbariérového ubytovania pre našich klientov. Najazdili
sme cez 3000 km a absolvovali takmer desiatku stretnutí s individuálnymi prenajímateľmi a miestnymi cestovnými kanceláriami.
Všetky ubytovacie zariadenia v destinácii Taliansko: http://www.oreado.com/ubytovanie/
taliansko/apartm%C3%A1n

Destinácia Silvi
Všetky ubytovacie zariadenia v našej ponuke sme osobne navštívili a preverili ich bezbariérovosť. Predstavme si teda jednu z destinácií v Taliansku, letovisko Silvi z pohľadu
bezbariérovosti, ktorú sme na vlastnej koži
mali možnosť zažiť my z CA OREADO na našej info ceste.

www.inakobdareni.sk

Naše ubytovacie zariadenia v destinácii
Silvi, Taliansko: http://www.oreado.com/
list-business-map?title=silvi&field_category_tid=All&_oreado_shs_term_node_tid_
depth=All&field_znamka_value=All
Všetky destinácie v našej ponuke Taliansko
sú situované na severo-východnej strane
pri Jadranskom pobreží, z dôvodu ich bližšej
dostupnosti k Slovensku. Najvzdialenejšia
z tohto pohľadu je destinácia Silvi, z Bratislavy vzdialená približne 1000 kilometrov, dostupná až po Silvi po diaľniciach s minimom
úsekov mimo diaľnice. Diaľničné poplatky
v Rakúsku a mýtne stanice v Taliansku sa
vošli do 60 €, spolu na jedno auto. Letovisko
Silvi je veľmi príjemné malé mestečko, výrazne orientované na letný turistický ruch,
preto treba počítať s vyššou mierou turistov
všade naokolo. Ubytovacie zariadenia v tejto
destinácii predstavujú pre vozíčkára - našinca splnenie najodvážnejších predstáv o bezbariérovej dovolenke. Prakticky do žiadneho
z ubytovacích zariadení v našej ponuke nie
sú schody. Apartmány sú situované najmä
pri hlavnej ulici, ktorá pretína celé mesto
popri pláži, niektoré z nich sú priamo na pláži. Historicky dlhšia skúsenosť Talianov so
špeciálnymi potrebami vozičkárov je zrejmá
jednak z praktickej neexistencii bariér pri
pohybe mestom a návšteve reštaurácií a obchodov, ako aj v poskytovaní služieb plážového servisu, kedy je možné priamo na pláži
bezplatné zapožičanie mobilného lehátka
pre pohodlný vstup do mora pre vozíčkarov.
V tejto destinácií má Špecializovaná cestovná agentúra v ponuke dva apartmánové hotely s izbami III. stupňa bezbariérovosti, čo
znamená, že súčasťou apartmánu je vybavená kuchynka s možnosťou dokúpenia pol-

penzie alebo plnej
penzie v reštaurácii
apar tmánového
hotela, vhodné pre
najviac pohybovo
znev ýhodnených
klientov.
Okrem
týchto
zariadení
máme v ponuke ešte štyri samostatné apartmány II. stupňa bezbariérovosti, ideálne
pre trávenie rodinnej dovolenky s najlepším pomerom ceny na osobu a možnosťou
vlastného stravovania, prípadne využitia
nespočetnej ponuky miestnych reštaurácií,
od klasickej stredomorskej až po orientálnu
kuchyňu. Destinácia Silvi je v našej ponuke
z pohľadu ubytovania zastúpená najpočetnejšie a predstavuje skvelú ponuku bezbariérovej dovolenky s výborným pomerom
cena, dostupnosť, kvalita služieb a bezbariérovosť. Ak uvažujete nad dovolenkou
v Taliansku, je Silvi rozhodne typ Špecializovanej cestovnej agentúry OREADO dobrou
voľbou. Cestou tam alebo späť sa prechádza
v tesnej blízkosti turistami vyhľadávaného San Marina alebo pri trochu väčšej časovej disponibilite si môžete spraviť výlet
do 200 km vzdialeného Ríma. Ak sa rozhodnete pre túto spiatočnú trasu, po ceste nezabudnite navštíviť perlu Toskánska - Florenciu, prípadne pre športovejšie založených
fanúšikov rýchlych motorov múzeum Ferarri
v Maranello, ktoré je príjemným oddychovým miestom s malou zachádzkou na ceste
späť domov.
Mgr. Rastislav Soviš
konateľ Špecializovanej cestovnej agentúry
OREADO s.r.o
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My, ženy na vozíku
Helenka Kašická - Láska k tancu
Májové číslo časopisu sa nesie v duchu lásky.
Láska, krásne slovko a keď ju človek prežíva
naplno, je to najkrajšie, čo ho v živote mohlo
stretnúť. Láska k rodine, prírode, zvieratám,...
ale aj láska k tancu. O to je vzácnejšia, keď
vidíte ako tancujú inak obdarení na vozíčku.
Chcem Vám predstaviť mladú talentovanú
tancujúcu kráľovnú Helenku Kašickú. Helenka je mladá dievčina, ktorá sa aj napriek
hendikepu nevzdáva a ukazuje svetu, že žiť
plnohodnotný život na vozíčku sa dá.
Helenka, čo ťa viedlo k tomu, aby si tancovala?
Ja som vždy od malička hovorila, že budem
tanečnica alebo lekárka. Už keď sme chodili
na vystúpenia počas školy, tak sme tancovali. Vždy som chcela tancovať. Dostala som sa
k nemu úplné náhodou.
Ako? Kto zbadal, že máš talent na tanec?
Prvé stretnutie s pánom, ktorý učil tancovať
tanec na vozíku, iniciovala p. riaditeľka školy
v Košiciach. Spojili sme sa so zdravými tanečníkmi z Košíc a už to šlo. Či mám talent, to neviem, ale som disciplinovaná a čo mi na tréningoch povedali, to som urobila. Aj keď to
bolo so mnou neraz ťažké. Boli aj slová: „Ja
neviem, to sa nedá,...“ ale vždy ma zastavili,
nakopli a teraz sama rada skúšam nové veci.
My, zdraví ľudia, pri tanci používame
nohy, Ty používaš vozík, neviem si predstaviť, ako sa to dá. No ty nevieš, aké to
je pohybovať sa na nohách. Ako cítiš hudbu, takt? Dá sa to nejako opísať?
Je to veľmi ťažké opísať. Cítiť hudbu - to šlo
nejako samé, ale veci ohľadom krokov, kde
ma zavedie, to som sa všetko učila od zdravého tanečníka. Ja mám veľmi dobrého učiteľa, veľakrát sedel na vozíku a skúšal, veľakrát sme diskutovali a spolu skúšali, či to ide
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a tak. Ja viem teraz sama poradiť zdravým, aj
tanečníkom na vozíku, kedy sa pri kroku čo
deje. Ale zase si myslím, že tanec na vozíku
ovplyvňuje aj to, aký hendikep máte.

darilo a skončili sme tak isto ako v roku 2008
v Bielorusku. Až ďalšie majstrovstvá sveta
v Tokiu 2013 boli mimoriadne úspešné, získali sme prvé zlato.

Odkedy sa venuješ tancu? Už v detstve si
cítila, že tanec ťa bude sprevádzať životom?
Ja sa tancu venujem od roku 2007 a s Peťom
tancujem od roku 2008. Ako som už spomenula, v detstve som tvrdila, že budem tanečnica alebo lekárka.

Aký si mala pocit, keď ste získali zlato?
Bolo to báječné. Asi ako pre každého športovca, ktorý reprezentuje svoju krajinu a znie
mu hymna. Musím sa pochváliť, v roku 2015
sme ho získali dvakrát.

Tancuješ s Petrom Vidašič, ako si ho našla? Alebo on našiel Teba?
My sme sa po prvýkrát stretli v aute na ceste do Bratislavy na sústredenie. Boli sme tri
vozíčkarky a robili sme si srandu z chalanov,
ktorí s nami cestovali. Sedeli vpredu, obzerali si nás a nevedeli čo s nami. Na toto rada
spomínam. Peťo mal na začiatku inú tanečnicu na vozíku, ja som nemala šťastie, a tak
som trénovala sama. Už to vyzeralo tak, že
to nechám, lebo ma prestávalo baviť takto
sama trénovať. Tancovala som s jednou
zdravou babou a konečne som našla v tanci zaľúbenie. Trénovali sme pravidelne, no
ale na top súťaže musíme byť pár – dievča
a chlapec, inak sa nedá chodiť. Raz za mnou
prišiel Peťo, že je vystúpenie, či ideme spolu
tancovať, a tak som ostala s ním.
S Petrom pôsobíme v klube TK Ellegance
Košice, ktorého je Peťo predsedom, patríme
pod zväz telesne postihnutých športovcov
a paralympijský výbor. Sme na programe paralympijskych hier, ale ešte nie sme zaradení,
dúfame, že to bude čoskoro.
Aké úspechy ste spolu dosiahli?
S Peťom tancujem od roku 2008. V tom roku
boli prvé majstrovstvá sveta, báli sme sa,
že to bude z našej strany prepadák, no nakoniec prišlo milé prekvapenie, získali sme
2. miesto v latinsko - amerických tancoch
a tretie miesto v štandarde. Ďalšie majstrovstvá sveta boli v Nemecku v roku 2010, kde
sme veľmi chceli získať zlato, ale sa to nepo-

Kde všade ste boli tancovať?
Boli sme asi všade, okrem Ameriky. Máme
prejdenú Európu: Bielorusku, Poľsko, Nemecko, Anglicko, Holandsko, Malta, potom je to
Ázia: Čína, Japonsko, Taiwan - tam bolo perfektne. Ale najradšej máme súťaže v Rusku.
Prečo práve Rusko?
Tieto súťaže sú perfektne pripravené, či organizačne alebo súťažne. Je tam veľa párov
a Rusi sú takí, že keď sa do niečoho pustia,
idú aj cez mŕtvoly, a takto je aj na súťaži. Je
tam naozaj taká súťažná atmosféra, to sa
nedá opísať. Každý chce vyhrať a vy prídete
z malého Slovenska a bojujete medzi nimi
ako drak. Je to perfektné, neopísateľné.
Vďaka tancu si získala do života určite
veľa skúseností a možností. Ako si sa vďaka nemu posunula ďalej?
Ja som bola stále cieľavedomá a vždy som si
určila, čo chcem a šla som za tým. Splnilo sa
mi všetko, čo som chcela, aj keď občas to trvalo dlhšie, no cibrila som si trpezlivosť. Mňa
naučil Peter jednu úžasnú vec. Raz sa ma
opýtal, či chcem byť integrovaná a ja som
mu povedala, že áno. Nezabudnem na jeho
slová: Spoločnosť ti dá príležitosť, možnosti
a ty ich musíš využiť, nezabúdaj, si menšina a musíš sa prispôsobiť väčšine. Aj keď sa
mi nechce, všetko ma bolí, aj sa vyhováram
na to, že som na vozíku, až sa to posunie
do lenivosti. Potom si poviem, veď zdravý
človek musí makať, aby sa mal dobre, aby
niečo dosiahol a nejako ma to nakopne.
Spracovala Iveta Burianeková
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Poradňa Inak obdarení
Čo chcete vedieť o peňažnom
príspevku na úpravu bytu,
rodinného domu alebo garáže
Máme bariéry v byte, ktoré znemožňujú
pohyb na vozíku, mám nárok na príspevok na úpravu bytu?
O peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže môžete požiadať
príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ak chcete odstrániť existujúce bariéry, napr.
v kúpeľni, kuchyni a podobne. Príspevok je
možné získať aj na úpravy vstupu a prístupu
do bytového domu, rodinného domu a garáže, ako aj úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome. Záleží od bariér, ktoré vám
znemožňujú voľne sa pohybovať po byte.
Môže ísť nielen o prahy a úzke dvere, ale aj
o šmykľavú podlahu, nevyhovujúce sanitárne zariadenie, ale aj úprava kuchynskej linky
a podobne.
Môže sa stať, že mi peňažný príspevok
nepriznajú?
Áno, môže. Peňažný príspevok vám úrad neprizná, ak by išlo o vybudovanie úplne nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod, alebo
ak by išlo len o úpravu z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho
zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.
Peňažný príspevok úrad neposkytne aj
v prípade ak by váš príjem ako osoby s ŤZP
a spoločne posudzovaných osôb prevyšoval
päťnásobok sumy (t.č. 990,45 €) životného
minima.
Peňažný príspevok sa neprizná ani na tie
úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže,
ktoré boli vykonané pred dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto
peňažných príspevkoch. To znamená, že
nemôžete najskôr urobiť úpravy a následne
žiadať o príspevok.
Čo sa považuje za bariéry?
Podľa zákona o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia za bariéry v byte, bytovom dome,
rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky, pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, orientovať, dorozumievať
a zabezpečiť si sebaobsluhu. Ako som spomenula, sú to nielen prahy, úzke alebo nevyhovujúce dvere, nevyhovujúca šmykľavá
podlaha, nevyhovujúca kúpeľňa, kuchyňa,
vstup do bytu, domu, garážová brána, vstup
do garáže atď.
Kde treba podať žiadosť a čo k nej doložiť?
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa
podáva písomne na úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie a k žiadosti treba doložiť
www.inakobdareni.sk

lekársky nález, potvrdenie o príjme, čestné
prehlásenie o majetku a iné doklady, ktoré
určí úrad. Tlačivo je možné získať priamo
na úrade, prípadne si ho stiahnuť z internetu.
Peňažný príspevok je možné poskytnúť
na základe dokladu o cene úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže („predfaktúra“)
vyhotoveného osobou, ktorej predmetom
činnosti je vykonávanie úprav.
Ako prebieha schvaľovanie žiadosti?
O tom, či máte nárok na tento peňažný príspevok rozhoduje váš zdravotný stav, ako aj
príjem a samozrejme bariéry, ktoré potrebujete odstrániť. Preto prebieha posudzovací a rozhodovací proces. Úradníci prídu
do bytu a zhodnotia či vaša žiadosť je oprávnená alebo nie a čo uznajú ako prekážky
a bariéry ktoré treba príspevkom odstrániť.
Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný
posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60
dní od začatia konania, t.j. odo dňa podania,
prevzatia písomnej žiadosti a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia
posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti
prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu
na rozhodnutie najviac o 30 dní. Odporúčam
žiadosti podávať písomne s potrebnými dokladmi najlepšie poštou doporučene a kópie
si vždy odložiť doma.
Môžem žiadať o peňažný príspevok opakovane?
Peňažný príspevok je možné poskytnúť aj
viac krát na rôzne úpravy bytu, rodinného
domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
• 6 638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného
domu,
• 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo
garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.
Pri určovaní výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku
na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej
v zozname stavebných prác, stavebných
materiálov a zariadení, ktoré vydalo ministerstvo a nájdete to na tejto web stránke:
(https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/opatrenie-6_2009zz.pdf)
Dokedy od poskytnutia príspevku musím
vykonať úpravu?
Vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo

garáže treba do šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr
však do deviatich mesiacov, ak úpravu nie je
možné vykonať z dôvodov na strane osoby,
ktorá vykonáva úpravy. Následne je potrebné vykonať vyúčtovanie peňažného príspevku do 30 dní od skončenia úpravy.
Čo okrem žiadosti treba úradu doložiť
Úradu treba predložiť doklad o cene úpravy
(„predfaktúra“), od fyzickej alebo právnickej
osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.
Ak je potrebné, tak predložiť príslušnému
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôžete dať
upraviť byt, rodinný dom alebo garáž v lehote šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného
domu alebo garáže z dôvodov na strane
osoby, ktorej predmetom činnosti je vykonávanie úprav.
Písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny
v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie
nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Dôležité upozornenie

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný
príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak
sa vykonanie úprav alebo vyúčtovanie neuskutočnili v stanovených lehotách, ak sa
úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom
v komplexnom posudku, ak zmení trvalý
pobyt alebo ak pred uplynutím siedmich
rokov od poskytnutia príspevkov predá, daruje alebo prenajme byt, rodinný dom alebo
garáž inej osobe alebo nevyužíva upravený
byt, rodinný dom alebo garáž.
Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevku, úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny uplatňuje poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve vo výške 50 % z úhrnu poskytnutých
príspevkov alebo z ich pomerných častí, ak
predmetom konania o dedičstve je upravený bytu, rodinný dom alebo garáž.
Ak osoba s ŤZP zomrie pred začatím stavebných prác, uplatňuje sa pohľadávka v konaní
o dedičstve v plnej výške poskytnutého peňažného príspevku, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je byt, rodinný dom alebo garáž
predmetom konania o dedičstve.
Ľudmila Gričová, CSŽ n.o ( csz@csz.sk)
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Je potrebné k žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu doložiť lekársky nález?
Ku každej žiadosti o peňažný príspevok
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je potrebné okrem iných dokladov
doložiť aj aktuálny lekársky nález.
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko
fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo
o preukaz alebo o parkovací preukaz, dátum
jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu.
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku
na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie
o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadosť o priznanie
peňažného príspevku na opatrovanie musí
obsahovať aj potvrdenie o príjme fyzickej
osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac,
v ktorom bola podaná žiadosť, ďalej a aj príjmy spoločne posudzovaných osôb. Tlačivá

na vyplnenie sú k dispozícii na príslušnom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
V žiadosti fyzická osoba uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti.
Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález
okrem prípadov uvedených v § 11 ods. 7 a 8.
Citujem:
(7)   Posudkový lekár vychádza z lekárskeho
nálezu, z ktorého vychádzal pri poslednom
posúdení, ak od posúdenia fyzickej osoby
podľa odseku 1 neuplynulo viac ako šesť
mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti
o jej zdravotnom stave, ktoré podmieňujú
zmenu miery funkčnej poruchy alebo zmenu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
(8)   
Posudkový lekár môže vychádzať aj
z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť
mesiacov, ak je podľa posudkového lekára

Na slovíčko, pani psychologička...
Otázka: Ako reagovať, keď sa dieťaťu posmievajú, že má rodiča s hendikepom.
Odpoveď:
Podľa mňa všeobecne platná rada neexistuje. Vždy je potrebné pristupovať individuálne k situácii s ohľadom na dieťa jeho rodinu
a vysmievajúceho sa spolužiaka. Použijem
moju osobnú skúsenosť. Od mojich detských liet a počas celého svojho života som
mala možnosť stretávať vo svojom okolí ľudí
so zmenami na tele, vrodenými alebo získanými. Splývali mi s tými ostatnými, pretože
som sa v ich prítomnosti cítila prijatá a rešpektovaná. Mnohých z nich som si obľúbila.
Dodnes si, najmä na tých z detstva, spomínam.
Ak je medzi rodičom a dieťaťom vrúcny citový vzťah a rodič je vyrovnaný so svojím
postihnutím, zvláda svoj život s vysokou
mierou sebestačnosti a sebadôvery, dokáže svojmu dieťaťu pomôcť odraziť výsmech
tak, aby ho dieťa vedelo zvládnuť. Rodič je
pre dieťa vzorom silnej ženy alebo silné-

ho muža a vzbudzuje skôr obdiv a rešpekt.
Svoj život naplňuje zmysluplnými aktivitami
a činnosťami, ktoré mu otvárajú dvere pre
hodnotné vzťahy s okolitým svetom, bez
ohľadu na jeho inakosť. S dieťaťom vedieme
rozhovory o tom, ako reagovať a či vôbec reagovať.
Výsmech odráža emocionálnu nezrelosť,
nedostatok súcitu a pochopenia situácie, ale
aj mentálnej úrovne toho, kto sa vysmieva.
Vhodné je okrem iného spolu s dieťaťom pozrieť sa na toho, kto sa vysmieva a pochopiť
jeho pohnútky k posmievaniu sa. Niekedy to
môže byť zo strany vysmievajúceho sa nevydarený pokus o komunikáciu.
Na záver uvediem myšlienku, ktorá sa mi
spája s menom francúzskeho umelca, maliara Toulouse Lautreca, objavila som ju v jeho
životopisnom románe : „Ľahké je človeka odsúdiť, (vysmiať sa mu, dodáva autorka odpovede), ale ťažšie je ho pochopiť.“ A pochopiť
môžeme v úprimnom dialógu.
Phdr. Mária Sopková

zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno
očakávať zlepšenie.“
Posudkový lekár môže predvolať fyzickú
osobu na posúdenie jej zdravotného stavu,
ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého
lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť
objektívnosť alebo úplnosť diagnostického
záveru. V ostatných prípadoch posudkový
lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.
Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú
osobu na posúdenie jej zdravotného stavu,
len ak o to táto fyzická osoba písomne požiada.
Spracovala:
Ľudmila Gričová, CSŽ n.o., e-mail: csz@csz.sk

Kontakt na Úrad komisára
pre osoby so zdravotným
postihnutím
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv
osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím
medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná. Kancelárie
úradu sú na 4. poschodí s bezbariérovým prístupom.
So svojim podnetom sa môžete obrátiť
písomným podaním, ak kliknete na web
stránku alebo napíšte na e-mail.
Kontakt:
Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská
Úrad komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím
Račianska 153, 831 054 Bratislava 3
e-mail: sekretariat@komisar.sk

www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

Buď v živote pevný ako skala v mori,
nech ťa nemýlia a nekývu tebou večne sa dvíhajúce vlny.
(Hazrat Inayat Khan)
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SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM
BANSKÁ BYSTRICA v spolupráci
so ŠPECIÁLNOU ZÁKLADNOU ŠKOLOU
na Ďumbierskej 15 v Banskej Bystrici
pripravili pre Vás

3. ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi
s autizmom a inými komunitami
pod názvom

ŽI A ZAŽI

v dňoch 21. a 22. mája 2016
v priestoroch ŠZŠ na Ďumbierskej 15 v B.Bystrici
„Každá bytosť, ktorá je živá, žije, teda žime. Pokiaľ žijeme zažívajme všetko, čo nám život
prináša, teda zažime spolu dva nádherné dni plné zábavy, ponaučenia a vzájomných stretnutí.“

SOBOTA
21. 5. 2016

9.00 – 9.30
registrácia účastníkov
9.30 – 9.45
krátke privítanie /organizačné pokyny/
9.50 – 11.45
stavanie lega, súbežne arteterapia pre rodiny, reflexný chodník
Doobedná zábava - Zdravotní klauni Červený Nos
11.50 – 13.30 obed a oddych
13.35 – 13.50 vyhlásenie víťazov stavania lega
13.55 – 15.30 arteterapia, tvorivé dielničky, krátky workshop o autizme

NEDEĽA
22. 5. 2016

PROGRAM

8.30 – 9.00
registrácia účastníkov
Tvorivé dielne
Lukostreľba
Parkuristi Slovak Freerun Family nám ukážu svoje kúsky
Skákací hrad pre deti
Ukážka terapie s ladičkami
Malé rodinné hry
Rodinná opekačka

Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť program
podujatia v prípade neočakávaných skutočností.

Kontakt: sposabb@gmail.com
tel. 0911 360 641
V prípade záujmu zašleme podrobnosti k registrácii.

Podujatie sa koná pod záštitou Janky Žitňanskej poslankyne Európskeho parlamentu

OZ A CENTRUM
ŠZŠ Ďumbierska 15

Rodinné a detské centrum Delfina

VEDECKÁ HRAČKA

Foto: Katarína Orešanská, Petra Sekáčová, Igor Frimmel, Ivan Džugan

3. aprÍl
PREŠOV

Foto: Katarína Orešanská, Petra Sekáčová, Ivan Džugan

schodiskové plošiny

stoličkové výťahy a sedačky
stropné zdviháky schodolezy

výťahy

Bonusy,
Pridajte sa k nám!

Zavolajte bezplatné číslo

0800 105 707

Získajte Vaše registračné číslo
Využívajte výhody Klubu SPIG

Bezplatné
zasielanie mesačníka INAK OBDARENÍ,
v ktorom nájdete:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

skutočné príbehy
terapie
rady a zákony
pozívnu motiváciu
prírodné liečby
recepty
oznamy, pozvánky, inzercie
združenia a spoločnosti

Bezplatná registrácia a členstvo
v občianskom združení
INAK OBDARENÍ, ktorým zíslate:
ü pomoc s doplatkom na zdvíhacie zariadenia
ü poradenstvo pri vybavení príspevku
ü poradenstvo v ostatných oblastiach
starostlivosti o ZŤP

ĽAHKO A BEZPEČNE

Šeková knižka Klubu SPIG,

www.inakobdareni.sk

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

poradenstvo
benefičné akcie
naše aktivity
zoznamka
inzercia

Medzi naše bonusy patria...

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN • tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707 • www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

schodolezy

Informačný portál INAK OBDARENÍ

stoličkové výťahy a sedačky

ďalšie výhody nájdene na našich stránkach www.spig.sk a www.inakobdareni.sk

stropné zdviháky

ü pomoc s doplatkom do 10% z ceny zdvíhacieho zariadenia,
ü získate zvýhodnenia a benefity na nákup zariadení spoločnosti SPIG,
ü poskytujeme Vám poradenstvo a pomoc pri vybavení príspevku
na zdvíhacie zariadenie,
ü získavate 10% zľavy na nákup našich produktov od firmy KSP ITALIA
(zdviháky, skútre, postele...),
ü získavate výhody pri odbere vozíkov a pomôcok od firmy REVO-MAT s.r.o.,
ü získate bezplatný vstup na 12 benefičných podujatí po celom Slovensku,
ü máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní o hodnotné ceny.

výťahy

z ktorej môžete čerpať nasledovné výhody a benefity:

schodiskové plošiny

ktoré získavate členstvom v Klube SPIG

Zdvíhacie zariadenia
Ľahko a bezpečne
Využite naše

bezplatné služby

OVE

A
LIT

Á KV
REN A

slove n s ko

m

v

na

odskúšanie schodolezov a zdvihákov

trh u

ro ko

zameranie u Vás doma
vyhotovenie projektu na mieru pre Vás
vyhotovenie cenovej ponuky na viaceré možné varianty
aj atypy (vlastní konštruktéri, výroba) dokážeme pre Vás vyrobiť zdvíhacie zariadenia
na mieru aj tam, kde to iní nevedia
individuálny ústretový prístup ku každému riešeniu
pomoc s vybavením štátneho príspevku na všetky naše zariadenia (až do 95%)
získajte zariadenia zadarmo s využitím Šekovej knižky Klubu SPIG a OZ Inak obdarení
ďalšie benefity a bonusy (vozík, rampy, zlosovania a mnoho ďalších...)

veľké zlosovanie

ZŤP záujemcov o naše bezplatné služby
zaslaním zlosovacieho lístka budete zaradení do zlosovania o LCD TV, notebook, 3x mobilný telefón

termín zlosovania: 30. 6. 2016
SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 ZVOLEN • tel./fax: +421 45 5330 300 • e-mail: spig@spig.sk
BEZPLATNÁ LINKA 0800 105 707 • www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

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

Meno a priezvisko: *......................................................................................................................................................

Tel. číslo: *.................................................................

Adresa: * ..............................................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................

Mám záujem o: *.............................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podpis: *................................................................................................................................................................................
* povinný údaj

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

dovoz,
predaj a servis
zdravotníckych pomôcok
bezplatné odskúšanie u Vás doma
pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami
plne hradené zdravotnícke pomôcky
bez doplatku poistenca

Revo-mat s.r.o.
N. Teslu 28, 92101 Piešťany, e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com, tel.: 032 / 776 2949, 0917 871 888

www.revomat.wordpress.com
Oficiálny dovozca: Bischoff & Bischoff, MDH medical equipment, LB BohEmia, Proma Reha, PSP izoterm

pomoc pre inak obdarených ¨

Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?
Častokrát sa osud s nami zahráva a keď príde situácia, že sa v sekunde zmení život celej rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte
narýchlo začať fungovať. Príbuzní musia premýšľať, 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 pacienta a čo všetko potrebuje, aby kvalita jeho
života bola na dôstojnej úrovni.
Najvhodnejší spôsob, ktorý však u nás nefunguje, je ten, aby takýto pacient už mal všetko
pripravené skôr, ako ho prepustia domov.
Imobilný pacient potrebuje:
• polohovaciu posteľ s antidekubitným matracom,
• mechanický alebo elektrický vozík s vhodnou podložkou,
• zdvihák,
• odsávačku, ak je potrebná,
• pomôcky na inkontinenciu,
• ďalšie pomôcky podľa potrieb.
Niektoré pomôcky sa musia vybaviť cez príslušnú zdravotnú poisťovňu a to tak, že je potrebné navštíviť rehabilitačného lekára, ktorý
má právomoc predpisovať pomôcky. Polohovacie postele sú plne alebo čiastočne hradené, podobne aj množstvo iných pomôcok je
hradených cez verejné zdravotné poistenie. Je
však veľmi potrebné vedieť, aký vozík je vhodný, aby sa nestalo, že lekár vypíše na poukaz
nevhodný vozík, ktorý je problém vrátiť.
Potom je potrebné poukazy zaniesť do zdravotnej poisťovne, kde ich podpíše revízny lekár.
Poukaz by mal revízny lekár podpísať na počkanie alebo čo najrýchlejšie a vy by ste mali
právo ísť s poukazmi do výdajne zdravotných pomôcok, ktorú ste si vybrali alebo kde
ste si pomôcky vybrali vopred. Pomôcky, ak
ich na sklade majú, vydajú hneď alebo ich

Parkovací preukaz
Ak bude v posudku uvedené, že osoba
s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu, 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.

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 vyžiadať tlačivá na žiadosti:
• žiadosť o preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
• žiadosť o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP
Priložené sú k tomu aj ďalšie tlačivá, ktoré
treba vyplniť.
Peňažné príspevky na kompenzáciu, ktoré 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 zvýšených výdavkov,
• na diétne stravovanie,
• výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotrebovaním šatstva, bielizne a obuvi a bytového zariadenia,
• so zabezpečením prevádzky osobného
motorového vozidla,
• so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, kto-

nou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny.
Všetci tí, ktorí sú držiteľmi parkovacieho
preukazu a prepravujú sa diaľnicami, musia
žiadať národnú diaľničnú spoločnosť o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky.

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

Žiadatelia musia vyplniť žiadosť a doložiť:
• kópiu rozhodnutia o vyhotovenie parkovacieho preukazu,
• kópiu parkovacieho preukazu,
• kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel.

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

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

www.inakobdareni.sk

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 narodenia, 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 kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie
o jej príjme za predchádzajúci kalendárny
rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie
o majetku osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 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 osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú
podkladom na rozhodnutie.
V žiadosti sa uvedie druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada a odô
vodnenie žiadosti.
Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predkladá
aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy
sa spoločne posudzujú s jej príjmom.
Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. 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 situáciu, 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 následne o potrebné príspevky požiadať.

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.
Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej 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 starostlivosti o člena rodiny, ktorý je Inak obdarený.
Taktiež vám želáme, aby ste stretli veľa
ústretových ľudí, úradníkov, ktorí iste radi
pomôžu a poradia.

máj 2016 I Inak obdarení I
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¨ pomoc pre inak obdarených

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

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU

Charakteristika: Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU podáva pomocnú ruku ľuďom s ťažkým osudom. Venuje sa
najmä rodinám s handicapovanými deťmi a ľuďom v ťažkej životnej situácii. Nadácia niekoľko rokov prispieva rodinám na rehabilitačné pobyty a pomôcky. Od roku 2014
prevádzkuje tiež rehabilitačné centrum, kde je pre deti
pripravená hravá miestnosť a niekoľko druhov terapíí
(TheraSuit, masáže, bioptrónová terapia, stimulácia nôh
relaxačnou masážou, kinesiotaping, cvičenie na veľkej
lopte a oxygenoterapia).
Našu nadácia je možné požiadať o pomoc finančnú, materiálnu ale aj o pomoc vlastným časom.
Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: 033 735 3117
http://www.pomocjedendruhemu.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ

Charakteristika: pomoc sociálne odkázaným deťom
prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu
dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov
za stravu dieťaťa v školskej či internátnej jedálni, zaplatenie školského výletu a pod., pomoc zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok na základe potrieb konkrétneho dieťaťa, úhradou
faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, preplatením
operácie mimo územia SR, atď.
Kontakt: Mostová 2, 81102 Bratislava
tel.: 0902 148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)
e-mail: nadacia@pomocdetom.sk
http://www.pomocdetom.sk
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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 ponukou - ak žiadate o zdrav. pomôcku)
• dátum narodenia dieťaťa
• uveďte prípadne sumu, ktorú žiadate na pomôcku
• číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti zaslaný finančný príspevok
• kontaktnú emailovú adresu prípadne tel. číslo
• dokladujte svoju príjmovú situáciu
• ak potrebujete vyššiu čiastku, je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a združenia.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI

Charakteristika: Srdce pre deti je úspešný charitatívny
projekt denníka Nový Čas, ktorý spravujeme v Nadácii Pontis. Pomáhame deťom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením aj vďaka vašej podpore! Podporujeme iba deti
do 18 rokov.
Pridajte sa k nám na našej novej facebook fanpage SPD.
Kontakt: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
e-mail: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
http://www.srdcepredeti.sk

DOBRÝ ANJEL

Charakteristika: Pravidelnými mesačnými príspevkami
pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré
z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto
rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
tel.: 052 431 3757
e-mail: dobryanjel@dobryanjel.sk
http://www.dobryanjel.sk

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY

Charakteristika: Pomáha deťom a mladým ľuďom so
zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.
Kontakt: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634
PhDr. Alena Kuišová, riaditeľka Detského fondu SR
e-mail: dfsr@dfsr.sk
http://www.dfsr.sk

Centrum samostatného života n.o

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY

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

Charakteristika: poskytuje poradenstvo v oblastiach
sociálnych zákonov a sociálnej pomoci pre občanov
s ŤTP, zákona o zdravotnej starostlivosti, kompenzačných 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: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie: Mgr. Denisa Vidová
tel.: 02 6446 1164, 0911 954 030
e-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php

Kontakt: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
tel.: 02 4445 1923
e-mail : csz@csz.sk, web: www.csz.sk
FB: www.facebook.com/pages/Centrum-samostatného-života-no/288754665119
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SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM ¨

Vysvietili sme to na modro aj v Banskej Bystrici
2. apríla si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme. V Banskej Bystrici ho
oslávili v piatok 1. apríla. Ráno o 9,00 hod. sa
konal pochod ulicami mesta pod Urpínom,
ktorý organizovala SZŠ pre deti s autizmom
zo Zvolena s RCA pri DSS Symbia vo Zvolene.
Bol to pochod ulicami a námestím Banskej
Bystrice. Končil v parku pod pamätníkom,
kde sa všetci stretli a vzájomne rozprávali
o témach, ktorými žijú. Večer o 20,00 hod. si
rodičia zo SPOSA BB spolu s priateľmi z OZ
Nožička, OZ BCF, OZ KOMPAS - centrum rozvoja a inými podporovateľmi pripomenuli
pod vysvietenou hodinovou vežou a Barbakanom symbolickým zapálením sviečok
vzájomnú spolupatričnosť. Prestretý modrý chodník, modré okuliare „bdelosti“ boli

prejavom solidarity s osudmi rodín, ktoré
obetavo zvládajú život s touto mimoriadne
náročnou inakosťou.
„Boli to krásne chvíle, cítiť podporu rodiny,
priateľov, ktorí nám už niekoľko rokov pomáhajú nielen pri kampani, ale aj pri iných
príležitostiach, ktorými preukazujú pocit
istoty. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste večer 1.4. prišli a ukázali, že autizmus Vám nie
je ľahostajný. Nech tie malé svetielka v ručne maľovaných pohárikoch svietia nielen
v predvečer svetového dňa, ale počas celého roka ako memento, že každý deň sa rodia
deti, ktoré sú už iné.“
Svet zdravých a zdravotne znevýhodnených
sa môže a má prepájať! Empatiu, vnímavosť
a ľudskosť treba vrátiť do našej spoločnosti.

Pretože tá je vždy taká vyspelá, ako sa vie
postarať o najslabších. Aj preto v Banskej
Bystrici svietila hodinová veža, Barbakan
a budova EBC symbolicky na modro.
Mária Helexová, Erika Karová

Svet komunikácie cez úsmevy, pocity, gestá
O autizme ako takom, o možných príčinách
jeho vzniku atď. bolo popísané veľmi veľa,
ale o rodičovských pocitoch, o možných alternatívnych spôsoboch liečby, o adekvátnej
výchove a vzdelávaní veľmi málo. A keďže
som človek, ktorý sa nikdy nevzdáva, ktorý
má za to, že ku každému problému existuje
aspoň čiastočne možné riešenie, rozhodla
som sa odpútať od večnej otázky „prečo práve my“ a začala som intenzívne pracovať...
Andrejko bol zdravé a inteligentné dieťa.
A „potom“ došlo k tej fatálnej zmene. Mal svoj
„tichý svet“. A bolo pre mňa veľmi ťažké vtiahnuť ho do „toho nášho“. V prvom rade som sa
musela naučiť pochopiť ten jeho svet – svet
komunikácie cez úsmevy, pocity, gestá... Byť
naladená na všetku tú komunikáciu bez slov.
Vyžaduje si to však, aby sa do toho človek
vložil celý – do poslednej bunky. Spočiatku
som zháňala najlepších špecialistov a terapie
doma i v zahraničí. A ani raz mi nenapadlo
zastaviť sa a zamyslieť, či je to naozaj to, čo
Andrejko potrebuje. Čo tak mať aspoň trošku
rešpektu k vlastnému dieťaťu a spýtať sa ho?
No pravda, autistu sa len ťažko spýtate... Ale
jeho očká, keď som s ním a nervujeme sa kvôli učeniu, obliekaniu a iným starostiam sú jasnou odpoveďou. Andrejko potrebuje celou
svojou bytosťou mňa!!! Teda mamu prítomnú
nielen telom, ale aj duchom!!! A ako mama
postihnutého dieťaťa chcem pomôcť, poradiť
všetkým, ktorých sa táto problematika bytostne dotýka.
Takže asi takto... V prvom rade treba začať
od seba... Je potrebné:
» Uvedomiť si, že každý úspech, či už veľký
alebo malý začína vo Vašej mysli...
» Uvedomiť si a precítiť to, čo človek v sebe
potláča...
» Uvedomiť si, že aj postihnutý človek môže
www.inakobdareni.sk

byť šťastný, môže mať radosť zo života...
» Uvedomiť si, že budúcnosť Vášho dieťaťa
je len a len vo Vašich rukách... Sústreďte sa
preto na „to“, čo chcete dosiahnuť. Neorientujte svoju pozornosť na negatívne stránky
svojej situácie, ale zamerajte sa radšej na jej
riešenie. Stanovte si reálne ciele.
» Uvedomiť si, že staré metódy výchovy
a vzdelávania u týchto detí nemajú vôbec
žiaden účinok, a tým sa celá situácia veľmi
často komplikuje.
» Uvedomiť si, že autisti sú ľudia, ktorí žijú
práve v tejto chvíli, na tomto mieste. Sú veľmi reálni, všetko berú doslovne a konkrétne.
Jediná výchovná cesta spočíva v tom, že im
ukážeme my - rodičia ako majú veci správne
„vyzerať “!!! Jednoducho povedané „držať“
ich vo výchove pevne za ruku.
To vy – rodičia - a nie učitelia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, psychológovia
a iní špecialisti musíte svoje deti naučiť: ako
správne jesť, ako správne piť, ako správne
dodržiavať základnú hygienu, ako správne
spať, ako správne... Veď predsa nemôžete
očakávať, že Vaše dieťa bude konzumovať
ovocie a zeleninu, keď ju Vy sami nekonzumujete. Veď nemôžete očakávať, že Vaše dieťa bude piť zdravé bylinné čaje, keď Vy sami
pijete nekvalitné ochutené nápoje, džúsy
atď. Nemôžete očakávať, že Vaše dieťa bude
dodržiavať hygienu, ak ju Vy sami nedodržiavate. Pri tomto bode sa pozastavím (tie dva
predchádzajúce hádam nepotrebujú žiaden
komentár), pretože naozaj existujú autistické deti, ktorým prináša čo i len kvapka vody
veľký stres. Ale verím, že prostredníctvom
hry to určite zvládnete. Pretože hra je najlepší spôsob, ako úzkosť dieťaťa
zo všetkého, čo súvisí s vodou, kúpaním,
umývaním atď. ... prelomiť. Nemôžete oča-

kávať, že Vaše dieťa bude pokojne zaspávať,
keď ho počas dňa nakŕmite ne/zdravými potravinami a tekutinami, vystavíte stresovým
situáciám atď. Dieťaťu či už zdravému alebo
hendikepovanému je potrebné vytvoriť ideálne podmienky na „dobrý“ spánok. Niektoré autistické deti doslovne hystericky reagujú na určité zvuky, pachy, textílie, farby... A je
jednoducho nevyhnutné uvedomiť si, čo je
pre Vaše dieťa dobré a čo nie.
» Pokúsiť sa nájsť spôsob, ako odomknúť
ľudský potenciál v tomto malom ľudskom
telíčku a namiesto metód strachu a príkazov
dávať deťom totálnu voľnosť pri objavovaní
sveta. Držať sa zásady: „počujem – zabudnem, uvidím – zapamätám si, uchopím a pochopím“!!! To v preklade pre rodiča znamená
- systematické vytvorenie učebného plánu
aj s učebnými pomôckami (o tomto bode
by som mohla napísať celý román.) Nech už
sa rozhodnete v oblasti vzdelávania svojich
detí akokoľvek, nezabúdajte na pravú podstatu života!!! Veď hádam okrem človeka
celé tvorstvo vie, že základným životným
cieľom je radovať sa zo života... A po týchto
„galejách“ mi pripadá všetko také smiešne,
počínajúc naším primitívnym školstvom
a končiac úbohým zdravotníctvom. Veď posúďte sami... Chodíme do školy, aby sme získali dobrú prácu. Potom musíme do úmoru
pracovať, aby sme mali peniaze a aký – taký
životný štandard, no a v budúcnosti dôchodok. Ale čo potom máme zo života? Pretože škola a práca, teda aspoň pre mňa život
nepredstavujú. Život by mal byť skrátka
čas krásne strávený, čas, keď sme šťastní...
a v mojom prípade je to čas strávený s mojím milovaným synom. Takže maminky,
autizmus je príležitosť, ktorú nám poskytol
život!!!
-Veronikamáj 2016 I Inak obdarení I
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¨ svetielko nádeje

Viac o nás...
V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici ste si od 8. marca do 15. apríla 2016 mohli
pozrieť výstavu, ktorou OZ Svetielko nádeje
priblížilo svoje projekty verejnosti. Každý,
kto sa na chvíľu zastavil a pozrel si túto malú
výstavu, vyjadril tak spolupatričnosť s detskými onkologickými pacientmi a ich rodinami
a zároveň podporu našim aktivitám. My vo
Svetielku nádeje už 14 rokov pracujeme pre
nádej, ktorú choré deti nikdy nesmú stratiť.
Pomáhame deťom s onkologickým alebo
iným nevyliečiteľným ochorením. Od vzniku
nášho občianskeho združenia, v máji 2002,
sme boli oporou pre stovky rodín. Pomáhame zlepšiť kvalitu života v čase hospitalizácie
dieťaťa, ale zameriavame sa aj na resocializáciu po liečbe. Pomáhame rodinám aj po strate
dieťaťa. Aby ste sa bližšie oboznámili s našimi
projektmi, pripravili sme pre vás zaujímavé informácie o tom, ako pracuje detský mobilný
hospic, komu slúži prepravná služby a byt pre
rodiny, dozviete sa aj o nami organizovaných

výletoch a rekondičných pobytoch. Všetky
naše projekty a program uskutočňujeme
bez štátnej podpory, len vďaka darom verejnosti, grantom a asignácie 2% z dane. Touto
výstavou sme chceli verejnosti priblížiť, čo
robíme, ale aj poďakovať za podporu, ktorú si
vážime a bez ktorej by sme sa nemohli púšťať
do ďalších našich plánov. Naše poďakovanie
za priestor predstaviť prácu Svetielka nádeje patrí Štátnej vedeckej knižnici v Banskej

Bystrici a PaedDr. Dušanovi Jarinovi, ktorý
nám pomohol s inštalovaním výstavy. Za grafickú prípravu našich vystavených panelov
ďakujeme grafičke – dobrovoľníčke Daniele
Pusztaiovej, tlač sme zabezpečili v spolupráci
s Copy Print Centrom Banská Bystrica. Ak by
ste vedeli o priestore, v ktorom môžeme takúto výstavu zorganizovať a predstaviť naše
projekty, neváhajte nás kontaktovať.
Vanda Prandorfyová, Svetielko nádeje, o.z.

Svetielko nádeje podporili premietnutím filmu
Filmový klub v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
pripravil 17. marca 2016 pre svojich členov
a fanúšikov slovenský film s názvom Akceptácia. Film Jaroslava Matouška je o skutočnom príbehu z hôr, v ktorom sa Miroslav
Leitner a Michal Malák snažili zdolať extrémny prechod na lyžiach Vysokými Tatrami
a zopakovať tak výkon jednej z tatranských
legiend - Vladimíra Tatarku spred 26 rokov.
Bystrická premiéra filmu bola zaujímavá aj
tým, že sa jej osobne zúčastnil režisér a dvaja
hlavní protagonisti. Za filmový klub všetkých
srdečne privítal Ivan Polóny. Po premietaní filmu sa vo vypredanej sále uskutočnila
beseda, kde Miroslav Leitner, Michal Malák
a Jaroslav Matoušek odpovedali na početné
otázky divákov. Besedu moderovala Katarína Belicová - Active Planet outdoor centrum.
Podčiarkla aj charitatívny rozmer banskobystrickej premiéry, ktorou sa Filmový klub

v Múzeu SNP, ako aj hlavní protagonisti filmu, rozhodli podporiť Občianske združenie
Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej
onkológie. Na úvod besedy priestor dostalo
aj Svetielko nádeje, a tak sme využili príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí v rámci
celej tejto akcie mysleli na naše občianske
združenie. Onkologicky choré deti a ich rodiny sa ocitli pred obrovskou horou, ktorá sa
im nečakane v živote postavila do cesty. My
vo Svetielku nádeje sa im ju snažíme pomôcť
zdolať. Pomáhame im prejsť tou najťažšou
cestou. Snažíme sa o to už 14 rokov a darí sa
nám to aj vďaka podpore verejnosti, podpore jednotlivcov, firiem. Darí sa nám aj vďaka
aktivitám, ktorými sa pridávate k nášmu úsiliu. Cítime tak obrovskú synergiu, ktorá sa aj
v tento večer z kinosály banskobystrického
filmového klubu preniesla na detskú onkológiu. Potvrdzuje to, že našich malých pacien-

Každý nápad je skvelý

441,- €. Centrum funkčného tréningu z Banskej Bystrice pod vedením Mareka Weissa zas
organizovalo druhý ročník akcie Vyburpeesuj
deťom úsmev. Za každý jeden „angličák“ (ide
o cvik, keď sa športovec dá na zem do polohy
kliku a vyskočí na nohy), mohol každý športovec venovať Svetielku nádeje 0,05 €. Vyzbieralo sa 207,40 €, čo v prepočte predstavuje 4.148
„angličákov“ v prospech chorých detí. No nie
je to úžasné? Ďakujeme za každý nápad, každú pomoc a podporu.

Firma DKP Slovakia sa rozhodla urobiť špeciálnu zbierku pre Svetielko nádeje a to tak,
že veľkú fľašu olepili naším logom a zamestnanci mali možnosť do fľaše hádzať drobné.
Vyzbieraná suma bola úctyhodná a úctyťažká. Drobné vážili toľko, že ich bolo potrebné
rozmiestniť do troch tašiek, lebo inak sa trhali. Celková vyzbieraná suma predstavovala

16

I Inak obdarení I máj 2016

tov pri ich náročnom výstupe nenechávame
samých. Ďakujeme za finančný príspevok zo
vstupného a predaja DVD v celkovej výške
408, 10 eur. Film sa pre veľký záujem premietal v Banskej Bystrici aj na druhý deň.
Vanda Prandorfyová, Svetielko nádeje, o.z.

Ingrid Škropeková, Svetielko nádeje, o.z.
www.inakobdareni.sk

PRÍRODNÁ - ALTERNATÍVNA LIEČBA ¨

Žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
V zdravom tele zdravý duch, preto naša spoločnosť vo svojich publikáciách podporuje pre zlepšenie vášho života aj publikácie o zdravom životnom štýle predstavíme úryvky z jej knihy Detoxikácia organizmu - kľúč k zdraviu, 6. vydanie vydavateľstva Plat4M Books:

Rady pre úspešnú detoxikačnú kúru
Sprievodné javy očisty organizmu
Zvládnuť kúru nerobí problém väčšine ľudí.
Napriek tomu sa môžu objaviť problémy.
Napríklad bolesti hlavy, zvracanie, hnačka,
únava, ospanlivosť, plynatosť, zápach z úst,
ekzémy. Nie sú to príznaky ochorenia, ale
prečisťovania organizmu. Z tela sa vyplavujú nečistoty a hľadajú svoju cestu von. Tieto
sprievodné javy sú dosť nepríjemné, nezľaknite sa ich. Prekonať sa dajú odpočinkom,
spánkom, vyhýbaním sa fyzickej aktivite,
pohybu na slnku, pobytom na čerstvom
vzduchu. Pre kúry aj pre hladovky platí, že
je dobré začínať s krátkymi – jednodňovými a pomaly ich predlžovať na viacdňové.
To najdôležitejšie: po celý čas prijímať veľké
množstvo tekutín – minerálky bez bubliniek,
bylinkové čaje, teplú čistú vodu. Žiaden alkohol, žiadne cigarety!
Pitný režim
Je základom všetkých detoxikačných kúr.
Jednou zo základných úloh je príjem dostatočného množstva tekutín. Ako sa dôležité
živiny prenášajú do buniek vodou, aj splodiny bunkového metabolizmu odplavuje
voda. Preto treba bezpodmienečne dodržať
optimálny pitný režim ( 0,3 – 0,4 l na 10 kg telesnej hmotnosti). Najvhodnejším nápojom
je filtrovaná voda, alebo voda z vodovodu
(viac si pozri v knihe Katarína Horáková: Varovné signály tela – srdce a cievy v ohrození). Chlorovanú vodu je dobré nechať odstáť.
Počas diéty alebo pôstu nie sú vhodné sýtené nápoje a najmä nápoje s obsahom cukru
a chemikálií (napr. fosforečňanov). Vhodné
môžu byť aj ovocné šťavy, ale riedené vodou. Výhodnejšie je však ovocie vcelku, ktoré obsahuje aj vlákninu potrebnú pre črevo.
Diéta
Druhú najdôležitejšiu úlohu zohráva strava.
Potraviny nie sú len zdrojom výživy, ale majú
aj očistnú funkciu. Práve preto by sme mali
uprednostňovať tie s vysokým obsahom
vlákniny. Majú totiž schopnosť udržiavať
vodu, tým zväčšia svoj objem, a tak poskytujú objemný materiál pre prácu črevných
svalov. Výhodou je, že strávená potrava
prechádza črevami rýchlejšie. Denne je potrebné prijať okolo 25 – 30 gramov vlákniny
na to, aby sa z organizmu vylúčili nepotrebné škodlivé látky. Výborným zdrojom prirodzenej vlákniny sú strukoviny, obilniny,
zelenina, ovocie, ľanové semená a podobne.
Ak neprijímame dostatok vlákniny, je nutné
stravu obohatiť aj špeciálnymi vlákninovými
potravinovými doplnkami. Veľmi vhodné je
napríklad Psylium.
Počas detoxikačnej kúry nekonzumujeme
www.inakobdareni.sk

vnútornosti, červené mäso, vyprážané jedlá,
údeniny, rafinovaný cukor, mlieko a vajíčka.
Vhodná je sezónna zelenina (v zime napr.
zemiaky, kapusta, kel, brokolica). Dopoludnia konzumujme len celé ovocie, dobre ho
požujme a premiešajme so slinami. Na obed
a večeru do (18 hod.) je možné jesť zeleninu
dusenú na pare, zemiaky, celozrnnú ryžu,
proso alebo pohánku, vždy v kombinácii so
surovou zeleninou.
Ideálne je súčasne s vnútornou očistou začať
sa stravovať podľa zásad oddelenej – kombinovanej stravy (pozri knihu Katarína Horáková: Oddelená strava pre zdravie). Dosiahneme ňou úplné strávenie potravy, a tak už
primárne zabránime hnilobným a kvasným
procesom v črevách. Priebeh detoxikácie sa
zintenzívni a urýchli. V knihe nájdeme aj veľa
vhodných chutných receptov.

Najdôležitejšie potraviny pre očistu tela

Uvedené sú rastlinné potraviny v optimálnom množstve na jednu dávku. Zatriedené
sú do dvoch skupín. V prvej skupine sa nachádzajú tie, ktoré prispievajú k detoxikácii pečene a obličiek. Druhú skupinu tvoria
potraviny, ktoré podporujú činnosť žalúdka
a čriev, respektíve ich detoxikácii.
Zbavujú jedov pečeň a obličky
Artičoky – podporujú detoxikačnú prácu pečene tým, že obsahujú účinnú látku
cynarín. Táto horká látka zvyšuje tvorbu žlče
a tým aj trávenie tukov. Odporúča sa dvakrát
v týždni 100 g.
Pažítka - podporuje tvorbu žlče. Predstavuje bylinnú koreninu, ktorá by mala byť denne
na našom stole.
Petržlen – odvodňuje, odplavuje jedovaté
látky z krvi a obličiek prostredníctvom éterického oleja apiolu. Účinná ja najmä 4 až 6
týždňová kúra.
Broskyňa – obsahuje veľa minerálnej látky
draslík, ktorý dokáže silno prepláchnuť obličky a chráni „telový filter“ pred infekciou.
Denne zjeme 2 – 3 broskyne.
Zeler – zbavuje obličky jedov pôsobením
terpénov (aromatických látok). Okrem toho
zabraňuje tvorbe kameňov v obličkách i močovom mechúre. Navyše, minerálna látky
draslík podporuje močenie, čistí obličky
a močový mechúr. Zjeme dvakrát v týždni
200 g zeleru, najlepšie v surovom stave, napríklad v šaláte.
Špargľa – oslobodzuje telo od jedovatých
odpadových látok účinkom vysokého obsahu draslíka. Pri žlčníkových a pečeňových
ťažkostiach je špargľa skutočný liek. Počas
sezóny ju konzumujeme trikrát v týždni
(po 500g).

Ryža - má vysoký obsah draslíka, tým pôsobí
priaznivo pri ochorení obličiek, pri opuchoch
i ako diuretikum. Konzumujeme iba ryžu natural (v nej sa nachádzajú bielkoviny, minerálne
látky, tuky, sacharidy a vitamíny v pozoruhodnej kvalitatívnej rovnováhe), raz až dvakrát
v týždni ako prílohu alebo hlavné jedlo.
Pomáhajú žalúdku a črevám
Datle – rozprúdia trávenie účinkom leucínu
(stavebného kameňa bielkovín). Odporúča
sa zjesť denne 5 kúskov ovocia.
Fenikel – udržuje črevá v ustavičnej činnosti tým, že obsahuje éterická olej fenchon
a vlákniny. Proti zápche pomôže už konzumácia 200 g dvakrát v týždni.
Baza – tanín v bazovej šťave je účinné preháňadlo. Hnačku naopak zastavia suché bazové bobule. V takom prípade postačí 30 až
50 bobúľ ( predtým usušených v rúre) denne.
Pozor, nikdy nejesť v surovom stave, hrozí
otrava.
Jogurt – podporuje tráviacu činnosť v črevách účinkom mliečnych baktérií. Denne
konzumujeme biely jogurt, najlepšie s probiotickou kultúrou.
Mango – ničí v čreve choroboplodné zárodky účinkom komplexov, viažúcich na seba
cukor. Pri infekčnej hnačke zjeme denne jeden plod.
Kyslá kapusta – zabraňuje zápche pomocou
kyseliny mliečnej a veľkého obsahu vláknin.
Účinkom mliečnych baktérií podporuje tiež
tráviacu činnosť v črevách a tak môže slúžiť
ako alternatíva jogurtu. V prípade potreby
zjeme denne 200 g kapusty.
Celozrnný chlieb – prebúdza lenivé črevo
tým, že obsahuje veľa vlákniny. Dodáva navyše veľa vitamínu B1. Je to životne dôležitá
zložka látkovej premeny, ktorá rozprúdi „trávenie“ aj v bunkách tenkého čreva. Odporúča sa zjesť denne 4 plátky. Vhodný je aj celozrnný knäckebrot.
Ľanové semeno – mechanizmus účinku
spočíva vo vniknutí slizového obalu semena
do nestrávených častí potravy v čreve, ktoré
napučia a zväčší sa objem výkalov v čreve. To
núti črevo do pohybu a dráždi na vyprázdňovanie. Olej, ktorý semeno tiež obsahuje, naolejuje povrch čriev, čím napomáha lepšiemu
kĺzaniu výkalov, najmä v hrubom čreve. Najleší spôsob užívania je ľanové semeno pomlieť
a pri chornicej zápche užívať trikrát denne
jednu polievkovú lyžicu, ak treba aj dve, spolu
teda 6 lyžíc denne. Zmiešame s postrúhaným
jablkom, cottage syrom, jogurtom a pod. Účinok sa prejaví po dvoch - troch dňoch. Podporné účinky na čistenie organizmu má aj
cesnak, rebarbora, zázvor a vinič.
máj 2016 I Inak obdarení I
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¨ Pozitívne myslenie

Simona Strelcová - Úryvky z knihy Vyryté v srdci a pamäti
s podtitulom Návod, ako brať hendikep s humorom
I

šli sme do Vyhní a mal ma na starosti Tomáš Antošík. Vyšli sme z vody. Rozprávali sme sa a zrazu k nám prišla jedna pani
a prihovorila sa nám: „Ahoj, aký ste pekný
manželský pár. Len teba, chlapče ľutujem,
že máš takú chuderku ženu, ani ti nenavarí,
ani nepoperie a neuprace a ešte k tomu sa
o ňu musíš starať. Môžem sa opýtať, že čo
ťa viedlo vziať si ju?“ Tomimu začalo mykať
lícami. Ups, toto sa asi neskončí dobre, pomyslela som si. Už – už sa jej asi chystal niečo odseknúť, no v tom momente sa obrátila
na mňa: „A ty prečo si ho k sebe spútala, veď
si si neuvedomila, že nebyť teba, mohol mať
schopnejšiu manželku?“ To už vyskočil z ležadla, na ktorom sedel, radšej som ho chytila
za ruku, aby sa ukľudnil. Ja som na odsudzovanie od ľudí už zvyknutá a naučila som sa
nebrať si to k srdcu, ale on vyzeral, ako keby
mal vybuchnúť ako láva zo sopky. Venoval

N

ikdy nezabudnem na moje prvé
stretnutie s Majkou, alias našou včielkou Majkou. Jedného krásneho dňa prišla
medzi nás. Stala sa novou hlavnou vedúcou
táborov. No o nás „deťoch“, aké máme zdravotné problémy, jej naši šéfovia nepovedali.
Bolo to, ako keď vás učia plávať, hodia vás
do neznámej vody, neviete, čo vás čaká...
A tak Majka pomedzi nás chodila a predstavovala sa... Prišiel rad na mňa, obdarila ma
krásnym milým úsmevom a začala: „Ahoj, ty
si Simonka, však?“ Ja som prisvedčila. A ona
pokračovala: „Ja som Mária, ale môžeš ma
volať Majka. A budeme si tykať.“ Vtedy som
si všimla niečo nezvyčajné na jej rozprávaní.
Pomaly vyslovovala každé slovo i zdôraznila
ho perami. Prečo to robí? Pripadá mi to ako
keby... Dalo by sa perfektne čítať z pier...

S

o Simčou sme sa raz chceli stretnúť, tak
sme si písali na FB, kde a kedy sa stretneme, aby som jej odovzdala dôležitý zošit
s príbehmi z táborov. Vyzeralo to, že sme sa
celkom jasne dorozumeli na 12:30 v Európe
pri výťahoch, preto som sa pred dvanástou
pozbierala a vybrala na autobus. Pekne som
dorazila do obchodného centra a čakala
som. A čakala a čakala... a čakala asi tak 25
minút, vravela som si, že asi sa Simča rozhodla doma ešte naobedovať, musím byť
len trpezlivá. Ale potom mi to nedalo, mu-

18

I Inak obdarení I máj 2016

mi nečitateľný pohľad, potom sa otočil k tej
panej, zhlboka sa nadýchol a odvetil: „Pani,
my nie sme síce zosobášení, ale sme najbližší
priatelia a to, čo ste teraz o nej povedali, je
urážka, možno to až tak neurazilo ju, ale mňa
áno. Prečo by raz nemohla mať zdravého
muža, aj keď má svoje postihnutie?! Viete čo,
nemám chuť s vami diskutovať, chcem sa porozprávať so svojou kamarátkou. Pekne vás
prosím, odíďte.“ Pani sa zmohla len na toto:
„Aha, to som nechcela, prepáčte. Už pôjdem,
dovidenia.“ Keď odišla, Tomi sa ku mne obrátil a silno ma objal. Ja som s úsmevom pokrútila hlavou, že predsa sa nič také hrozné
nestalo. No Tomášovi to stále chodilo hlavou
a druhý deň prvé, čo urobil, bolo to, že prišiel
ku mne a povedal: „Vieš čo? Mal som jej klamať, že sme manželia a ospievať, ako ťa milujem. Aspoň by závidela, drzá ženská, nasrala
ma!“ Vybuchli sme do smiechu a práve vtedy

okolo nás prebehla Ľuba, neviem čo počula,
ale na nás zarazene hľadela, no my sme sa
smiali ďalej.
-Simi-

Vtom mi to došlo. Aha, ona si myslí, že som
hluchonemá! Ale ako jej mám naznačiť, že
to nie je pravda? Ako jej mám dať najavo,
že ja iba nerozprávam, ale počujem dobre.... Počkať... Uprela som zrak na asistentov.
Väčšinou na Majku začudovane hľadeli a tí,
ktorí nepochopili, čo sa práve dialo, usmiali
sa na mňa. Vrátila som sa pohľadom k tým,
ktorí uprene pozerali na Majku. Hádam ju
nenecháte takto sa trápiť, rýchlo jej povedzte, že nie som hluchonemá! „Určite budeme
veľmi dobré priateľky,“ prerušila môj tok
myšlienok a priateľsky ma chytila za ruku.
Otočila som sa na ňu a usmiala. Ona hovorila
ďalej: „Počula som, že píšeš veľmi krásne rozprávky.“ „To si dobre počula, naša Simi bude
raz spisovateľka,“ vedľa mňa sa zjavil Tomi
Antošík. Pozrela som mu do očí a venovala

úsmev a vtom jej došlo. Žeby fungovala telepatia? Asi áno! Bola som rada, že už Majka
pochopila, ako je to so mnou. Ako predpovedala, medzi mnou a ňou sa vytvorilo pevné
priateľstvo, ktoré trvá dodnes.
-Simi-

sím jej napísať! Pomyslela som si, a tak som
napísala smsku: ,,Ahoj, kde si?“ O minútku
mi prišla správa: „Ahoj, ja som doma. Prečo?“
Takmer som sa plesla po čele, hneď mi došlo,
že som niečo zase pobabrala, že som si nevšimla, o ktorom dni sa spolu na Facebooku
bavíme. Bol to piatok a nie štvrtok. Popísali
sme ešte zopár správ a ja som sa rozbehla
na najbližší trolejbus k Simči domov. Potom
sme ešte museli cez smsky vykomunikovať,
ako sa k nej domov vlastne dostanem, ale
našťastie bola misia splnená a sľúbený zo-

šit som úspešne doručila k Simči. Na druhý
deň sme sa náhodou stretli, ona šla so svojou osobnou asistentkou z McDonaldu a ja
s maminou z optiky. Keď som ju z diaľky zbadala, prišlo mi veľmi smiešne, zrejme aj jej,
lebo keď sme sa k sebe priblížili, naraz sme
sa hlasno rozosmiali. Pozdravili sme sa, prehodili zopár slov a ďalej sa smiali. Mama sa
s asistentkou za ten čas bavila o slimákoch
na záhradách, ktovie, čo si mysleli. Buď, že
nie sme normálne alebo pochopili, že máme
súkromný vtip.
- Janka Tučeková -

www.inakobdareni.sk

Pozitívne myslenie ¨

Naše výnimočné dary

život. Akí sú spoločenskí, ako ľahko utvárajú
vzťahy a nové kontakty. Ako skvele a radi napríklad varia alebo pestujú rastlinky (pri mne
sa, žiaľ, nedožívajú vysokého veku). Ku každému z mojich blízkych by som vedela vymenovať snáď celý zoznam vecí, ktoré považujem za veľké dary a v kútiku duše by som
ich chcela tiež. Našťastie však už poznám
aj vlastné silné stránky, na ktorých môžem
stavať. No trvalo mi roky, kým som mnohé
z nich dokázala skutočne oceniť a začať naozaj naplno využívať. Dovtedy zapadali prachom a ja som úprimne verila, že hoci viem
dajme tomu pekne kresliť, stále som len taká
priemerná šedá myška. A kým som tomu verila, aj ľudia sa tak ku mne správali.
Je zvláštne, ako my ľudia máme podivný
zvyk dívať sa na veci úplne opačne. Pozeráme na to, akí skvelí by sme chceli byť namiesto toho, aby sme videli, akí sme skvelí.
Máme pocit, že máme nejako „doťahovať”
tie sféry, v ktorých nie sme práve najlepší,
aby sme boli aspoň priemerní a nevenujeme
pozornosť tým sféram, v ktorých excelujeme. Už na škole nás učia, že sa máme sústrediť na predmety, ktoré nám nejdú a vložiť
svoju energiu do toho, aby sme si opravili
známky. Ale prečo? Stavajme na tom, v čom
sme dobrí, kde sme vo svojom prirodzenom
prúde. Tieto schopnosti a dary nás privedú
najistejšou cestou k úspechu. Trik je v tom
objaviť to, v čom vynikáme a to ostatné hodiť tak trochu za hlavu. Nie je to vždy ľahké.
Ja napríklad žijem s faktom, že desaťročné
dcérky mojej kamarátky napečú oveľa lepšie muffiny ako ja (ale to preto, že ich pečú
také skvelé :-)). A ani sa neviem tváriť, že ma
to baví!!! Že napríklad síce píšem knihy, ale

šoférovanie motorového vozidla stále ešte
pokrivkáva. Čo už. Uspokojím sa s tým, že navarím a napečiem v rámci svojich schopností
a netrápim sa, že zo mňa nebude šéfkuchár.
Väčšie poruchy už na seba neprezradím :-).
Stále ma občas prekvapí nepríjemný pocit
o tom, aká by som mala byť. Čo všetko by
som mala zvládať a mať vyriešené, keď ten
druhý to tak krásne zvláda. Viem však, že to
zo mňa hovorí len nedostatok sebalásky. Ten
mi šepká, že som taká, onaká, maková, „poruchová”, že by som mala byť jednoducho
iná. Spoločenskejšia, odvážnejšia, spontánnejšia, zrýchlenejšia... Najlepším liekom je
opätovné pripomenutie si svojich silných
stránok, či láska a pozornosť venované sebe
samej. Viac oddychu? Čerstvý džús? Prechádzka? Chvíľka s knihou? Niečo z toho už
zaberie. Nehovorím, že ak nám niečo nejde,
nie je to vôbec potrebné rozvíjať.
Ak máme pocit, že nám to pomôže, poslúži,
ak nás táto nová zručnosť alebo schopnosť
obohatí, tak určite áno. Veď sme tu aj preto,
aby sme rástli a tešili sa z toho. Nesmieme
však prikladať väčší význam tomu, v čom sme
nedokonalí než tomu, čo nám ide ľahko a prirodzene. Najúspešnejší ľudia zvyčajne robia
to, čo im ide najlepšie a najľahšie, v čom doslova žiaria. A to ostatné efektívne delegujú
na ľudí, ktorých silnou stránkou je zase niečo
iné. Každý z nás má úžasné dary. Niekedy sú
ukryté hlboko vnútri, čakajú na odhalenie.
Ak máte pocit, že nie ste ničím výnimoční,
neverte tomu a hľadajte ďalej. Niekedy je
najväčším darom to, čo nám pripadá najobyčajnejšie na svete.
Zuzana Koščová
Úryvok z knihy Rozprestri krídla

PREČO NIE JE CHYBA ROBIŤ CHYBY

býva často sprevádzané štipľavým komentárom, že „od tak dobrého žiaka sa veru takéto
výsledky nečakajú“. Pretože jednotkár musí
vždy všetkému rozumieť a nikdy nemať zlý
deň, však? :-) A tak sme tu, naprogramovaní plniť príkazy, báť sa chýb, zlyhania a poníženia, báť sa vidieť veci inak ako väčšina.
Od úspechu nás však často delí iba tenká
čiara uvedomenia, že mýliť sa je prirodzené.
Že keď robíme chyby, neznamená to, že sme
hlúpi, nešikovní, že to nikam nedotiahneme,
že nie sme dosť dobrí... Znamená to, že sa
učíme. Že overujeme a vyhodnocujeme rôzne stratégie. Že sa zlepšujeme. Skutočným
problémom nie je robiť chyby. Skutočným
problémom je nerobiť nič. Nechať sa ochromiť strachom, zotrvať vo svojej bezpečnej
a pohodlnej zóne. Problémom nie je vymýšľať, skúšať a mýliť sa, ale tá chvíľa, keď sa naučíme, že sa neoplatí vyčnievať z davu. Skutočným problémom nie je urobiť chybu, ale
uveriť, že sme ju urobili preto, že sme hlúpi
a nedostatoční.
Zuzana Koščová
Úryvok z knihy Rozprestri krídla

Ako pod lampou býva najväčšia tma...
Moja kamarátka sa dnes veľmi začudovala,
prečo na nej niekto obdivuje fakt, že sa bez
problémov presťahovala do iného mesta,
zmenila prácu a celkovo je veľmi prispôsobivá, odvážna a flexibilná. Jednoducho si ide
za svojím.
„Vieš Zuzi, ale ja som takáto bola vždy. Ísť si
za svojím snom alebo sa odsťahovať za mužom, ktorého milujem, mi pripadá prirodzené. Že som zmenila bývanie, prácu tak, ako
som cítila, mi nepripadá ničím výnimočné.”
Okamžite som sa musela usmiať, pretože
aj podľa mňa sú to úžasné vlastnosti. Hneď
som si spomenula na to množstvo ľudí, ktorí
cítia nespokojnosť, ale boja sa urobiť zmenu
a pohnúť sa z miesta. Na množstvo ľudí, ktorí majú skvelé nápady, ale jednoducho nikdy
neprejdú do akcie. Takí, ktorých obmedzuje
strach a stratiť „životné istoty” je pre nich neprekonateľná výzva.
Veď aj ja sama! Byť tak odvážna a samostatná, to by mi bolo hej! Ja však tieto vlastnosti
prirodzene rozvinuté nemám a o to úžasnejšie mi pripadajú na druhom človeku. Občas
zabúdame, aké sme zázračné stvorenia.
Každý iný, každý originál. Každý s vlastnými talentami a kvalitami, ktoré si častokrát
ani neuvedomuje. Myslíme si, že to každý
tak má... že to, čo ide ľahko nám, je ľahké
pre všetkých. Lenže ono to tak vôbec nie je.
Na svojich priateľoch a mužovi obdivujem
veľa vecí. Najmä tie, ktoré ja tak celkom nemám. Ako žijú dynamicky, aktívne a s veľkou
dávkou životnej energie. Akí sú praktickí pre

Doteraz si veľmi živo spomínam, ako sme
v škole písali päťminútovky z matematických príkladov. Učiteľka diktovala a my sme
mali rovno písať výsledky do radu za sebou.
Pre mňa ako síce bystré, ale pomalšie dieťa (pomalšie vo všetkom vrátane jedenia
a iných základných úkonov), to bola hotová
pohroma. Stres, panika a zúfalstvo, keď som
sa náhodou nad jedným príkladom dlhšie
zamyslela, lebo následne sa to nestíhanie
a zmätok, ktorý príklad vlastne počítam, nabaľoval ako snehová guľa. Výsledkom boli
bolesti brucha - dnes už viem, že to bola
psychosomatická reakcia zo stresu. Keď som
však ako druháčka začala uprostred päťminútovky plakať, že mi je veľmi zle, učiteľka
bola presvedčená, že simulujem, aby som sa
vyhla písomke. Dnes sa mi ako dospelému
človeku vynára otázka - na čo to celé bolo
dobré? Je tých 5 alebo 10 sekúnd skutočne
rozhodujúcich alebo na niečo potrebných?
Som presvedčená, že nie. Ako tak pozorujem
www.inakobdareni.sk

deti súčasnosti, mám pocit, že tlak na nich
ešte vzrástol. Premýšľam, prečo v našej spoločnosti prevýšil výkon nad pocitom? Rýchlosť nad vnútornou pohodou? Dokonalosť
nad radosťou?
Keď je bábätko malé a učí sa chodiť, súčasťou
tohto procesu je, že padá. Neskôr sa učí napríklad držať ceruzku a nakresliť prvé čmáranice. Veľakrát sa snaží a napokon uspeje.
Neúspešné pokusy (chyby) sú jednoducho
PRIRODZENOU súčasťou učenia. Súčasťou,
ktorú nedokážeme oddeliť. V určitom období života však chyby začnú byť prepojené
s negatívnymi emóciami. Robenie chýb začne byť spojené s kritikou, trestom, pokarhaním a v niektorých prípadoch aj ponížením.
Strach z robenia chýb tak ostáva zakorenený
hlboko v nás. Máme ho v sebe všetci - jednotkári aj štvorkári. Deti, ktoré sa horšie učia, zažívajú podceňovanie a trestanie. Jednotkári
sú zase zaťažovaní očakávaniami. Ak sa im
niečo v škole nepodarí, oznámenie výsledku
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¨ Pozitívne myslenie

Mám veľké šťastie
Je tu máj, čas jari a lásky. Ráno nás budí spev
vtákov, príroda si oblieka pestrofarebné
šaty a z každej strany počujeme o bozkoch
pod rozkvitnutou čerešňou. Stavajú sa máje,
skracujú sukne a všetko je akési veselšie.
Zima je každým dňom slabšia a jar sa dostáva k žezlu i bez volieb.
Svoj sviatok majú naše mamy a ja si znova
o čosi viac uvedomujem, akú mám skvelú
rodinu. Mám veľké šťastie. Nie každému sa

Učme sa byť tu a teraz
Pre deti je budúcnosť nekonečne vzdialená,
ich srdiečka kráľovsky bijú výhradne iba pre
konkrétnu minútu. A rodičia sú schopní mať
obavy, či si ich šesťročný syn nájde raz dobrú
manželku.
Pozor na myšlienky, ich vedomá kontrola
a postupné rozpoznávanie a rušenie tých
negatívnych je síce práca na roky, ale oplatí sa. Ak bude mať matka starosť, aká bude
synova manželka, postupom rokov stvorí
myšlienkami také monštrum, že by sa musel stať zázrak, aby sa nezhmotnilo. Nech sa
neskôr nečuduje, keď si synátor k sebe pritiahne lenivú, nešetrnú, ohováračskú alebo
negatívnu ženu.
Vesmírne zákony jednoducho fungujú, rentuje sa podľa nich začať konečne žiť. Tí, ktorí
dnes ovládajú túto planétu, sa boja jedinej
veci: že objavíme silu myšlienok, cez ktoré
môžeme nadobudnúť slobodu a neuveriteľnú moc – nad sebou, teda nad všetkým. Boja
sa, že začneme byť konečne sami sebou. Preto nás neustále klamú cez médiá, sejú do nás
strachy, strašia nás krízou, pretechnizovanou
súčasnosťou okrádajú o skutočné bytie, ničia
nás zdravotníctvom, umelou stravou, rozbíjaním rodiny atď. Je otázkou času, kedy si ľudia začnú nielen uvedomovať vplyv sily myšlienky na svoju realitu, ale ju aj plne využívať.
Buďme neustále bdelí, zamerajme sa
na seba, na svoje vzorce správania, myslenia, preskúmajme svoje postoje, ktoré sme
si tak „zamilovali“. Všímajme si slová, ktoré
neustále šepká rozum, aby obmedzil našu
slobodu a zahmlil nám pravdu. Pristupujme
sami k sebe s dôverou a radosťou. Vždy so
sebou zaobchádzajme láskyplne, postupujme vytrvalo a cieľavedome.
Čo jeme, pozeráme v televízore, s kým sa
stretávame, čo čítame, proste čo do seba
prijímame, tým sa aj stávame. Akí sme, tak
rozmýšľame, hovoríme, konáme. Ak sa vám
dnes nedarí a nezačnete vedome pracovať
na tom, aby sa váš deň skončil aspoň o polovicu veselšie, bude vám aj zajtra nedobre.
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ho v tomto smere dostáva. Mne to dáva silu,
keď sa objaví jeden z tých horších dní. Viem,
že na to všetko nie som sama. Keď človek nie
je celkom zdravý, tak je darom, ak má oporu
vo svojich blízkych.
Neuveriteľnú radosť mi robia krsniatka. Spomínam si, aké čarovné časy nastali, keď prišli na svet. Neskutočne som sa bála zobrať
bábätká na ruky. Čo ak mi spadnú alebo im
moje spomalené reflexy ublížia? Ten strach
vie poriadne zviazať ruky, však? No túžba
vyhrala. Či to zvládam dobre, by ste sa mali
spýtať ich rodičov. No zatiaľ stále krstná som.

Nedajte sa viac unášať vonkajšími vplyvmi,
nebuďte už ustráchaní cestujúci sediaci
na zadnom sedadle v rútiacom sa autobuse
bez vodiča. Chopte sa volantu a sami rozhodnite, akou rýchlosťou pôjdete, kam zatočíte, koho zveziete, kde zastavíte. Rozsvieťte
svetlá, nech vás všetci vidia a nenarážajú
viac do vás. Opravy po haváriách idú na váš
účet, no vôbec k nim nemusí dôjsť.
Šťastie sa k nám obvykle nedostáva plánovane. Na jedno plánované šťastie (návšteva
koncertu, divadla, stretnutie s priateľmi, vydarená dovolenka atď.) prípadne desať neplánovaných. Pre takéto situácie môžeme
iba vytvárať ideálne letisko na pristátie, a to
tým, že začneme bdelo žiť tu a teraz, zharmonizujeme sa. Odnaučme sa preto očakávať, posudzovať, kritizovať. Nevŕtajme sa
v minulosti, čo sme kedy pokazili (sebaobviňovanie), čím nám ublížili iní (model obete),
čo zlé sa nám stalo (negatívne zmýšľanie).
Prestaňme myslieť na budúcnosť, prehnane
plánovať. Nemnožme už obavy, čo nedobré
môžeme od tej-ktorej situácie čakať.
Práve naopak, pracujme so strachmi tým, že
ich postrehneme, pomenujeme, nájdeme ich
zdroj a súvislosti z detstva alebo minulých
životov, vďaka čomu ich pochopíme a o to
ľahšie prijmeme a roztopíme. Takto pôjdeme
frekvenčne vyššie a naplníme sa láskou. Všetko, ale úplne všetko bolestivé, čo nás stretáva,
je iba nedostatok lásky. Začať treba naozaj
tým, že si uvedomíme to „nedobré“ v sebe.
A po celom procese, ktorý som opísal vyššie,
sa postupne začne meniť naša vonkajšia realita. S každým vypletým starým obmedzujúcim vzorcom nás bude čoraz viac napĺňať
radosť a krása, až kým úplne neoslobodíme
ducha, ten najvyšší princíp Boha v nás. Predtým si však musíme prestať nahovárať, že
keby sme žili v inom meste vedľa iného partnera, s inými deťmi či pracovali v inej práci,
boli by sme šťastní. Neklamme sa útekmi, ani
nedovoľme svojej mysli, aby sa túlala imaginárnou budúcnosťou.
Človek žijúci v prítomnosti vie, čo chce a realizuje svoje sny. Jeho myšlienky sú jasné,

Mrzí ma, že nemôžem ísť kočíkovať či zahrať
si futbal, ale to je život. Ja im zatiaľ píšem rozprávky :) Možno ma oni časom naučia kresliť.
Ak túžite byť mamami alebo máte tú česť
a ste krstné, tak nedovoľte strachu a obavám
zo zlyhania, aby vám zväzovali ruky a obrali
vás o toľko nežnej krásy a čistoty. Tie šťastné
očká drobcov a ich smiech vám budú odmenou.
Prajem vám máj plný slniečka a lásky v akejkoľvek podobe.
Monika Jalakšová

pozitívne a konkrétne, jeho snívanie je nenásilné a tvorivé. Vo chvíľach energetického
deficitu vyberá zo svojej minulosti príjemné
spomienky. Starostlivo ich polieva, lebo vie,
že sú to studne, z ktorých môže neobmedzene piť, keď potrebuje dočerpať sily. Vyrovnaný človek svojím pokojom dovoľuje šťastiu,
aby ho navštívilo. Bývajú to zväčša obyčajné chvíle tohto úžasného života na planéte
Zem, ktoré sa zrazu zalesknú ako pozlátky
zimomriavkového šťastia. Je to napríklad
chvíľa, keď sa mi Sárka a Samko schovajú
za záves a chichocú sa, kým ja predstieram,
že neviem, kde sú. Potom vykuknú a idú sa
zadusiť smiechom, aby sa opätovne nešikovne zamotali do závesu. A takto aj sedemkrát
za sebou. Kým to baví ich, ja hru nepreruším.
Lebo viem, že čím viac šťastných chvíľ prežijú, tým šťastnejší vstúpia do sveta ako veľkí
tvorcovia, veselí mágovia, radostní blázni,
mudrci rozumejúci, čerpajúci a rešpektujúci
prírodu a svet.
Obyčajné, bežné momenty dňa, ktoré sú naplnené láskou, sú pre mňa blaženými okamihmi. Tie nech nakoniec poskladajú môj život
do mystickej skladačky, ktorú na sklonku
súčasného vtelenia pokorne odovzdám pri
bráne svetla a pôjdem zasa ďalej. Medzi tie
krásne duše podobné pozemským deťom...
Keď zaspávame, rozprávame sa s deťmi, čo
pekné sme počas dňa prežili. Je to rituál
spojenia rodiny, pocitu spolupatričnosti,
lekcia optimistického pohľadu na minulosť,
pozitívna bodka za dňom. Naučte to svoje
deti teraz, keď sa to na ne lepí úplne hladko a automaticky.
Sami dobre viete,
aké ťažké je v dospelosti preprogramovať sa z negatívneho zmýšľania
zaťaženého strachmi na bytosť naplnenú svetlom.
Pavel Hirax Baričák –
Šlabikár šťastia 3

www.inakobdareni.sk

oznamy, pozvánky, inzercia ¨
R1 – centrum intenzívnej terapie
Rudohorská 27
97411 Banská Bystrica
poskytuje rehabilitačné služby zamerané hlavne
na deti s DMO a inými pohybovými problémami formou
TheraSuit terapie alebo individuálnej rehabilitácie
pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov.
Informácie
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com
www.centrumR1.sk

Pozvánka
Centrum regenerácie a prevencie chorôb v Rovinke
pod vedením Dr. Niké Mosznyák poskytuje nasledujúce terapie:
• Skenar terapia • Oxygenoterapia • Terapia energetickou dekou •
• Bowen terapia • Bioptron • Devény terapaia a snoezelen •
Devény terapia s kyslíkom alebo snoezelen,
príp. vibračnou terapiou podľa chuti pacienta.
Najbližšie sa Devény terapia koná v týchto termínoch:
24.-27.5.2016
30.5. - 1.6.2016
Kontakt:
t.č. 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmai.com
www.skenarterapia.sk

Potrebujete pomoc
pri opatrovaní členov Vašej rodiny?
OZ MARGARÉTKA ponúka:
- opatrovateľskú službu priamo v prostredí osoby, ktorá je odkázaná inej fyzickej osoby
- odbornú kvalifikovú pomoc a starostlivosť (základná starostlivosť o klienta, starostlivosť o domácnosť, základné sociálne
aktivity, dohľad, sprievod,...)
- individuálny prístup zohľadňujúci špecifické potreby občana
- ľudský prístup a zaručenú kvalitu poskytovaných služieb
Prostredníctvom opatrovateľskej služby chceme umožniť občanom s ŤZP, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom, zotrvať v ich domácom prostredí a vytvoriť primerané
podmienky pre zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti samostatného života.

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

BATESOVA METÓDA

SCENAR TERAPIA

zlepšenie zraku
prirodzenou cestou

špeciálna elektroliečba
v kombinácii s
energetickou dekou

(konzultácie, semináre)

Ing. Daniela Maťuchová

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
daniela.matuchova@gmail.com
 0907 88 55 01
www.provitalis.sk
Hľadám spoľahlivého, zodpovedného študenta/tku VŠ, najradšej
z odboru sociálna práca, ktorý/á by mal/a mať ukončený bakalársky stupeň štúdia alebo tento odbor už v krátkom čase vyštudoval/a a ktorá/ý by mi občas vypomáhal/a pri štúdiu alebo pri
voľnočasových aktivitách ako osobná/ý asistent/tka za finančnú
odmenu. Ide o asistenciu v Banskej Bystrici, jej mestskej časti. Seriózni záujemcovia sa mi môžu ozvať v popoludňajších hodinách
na mobil. č. 0907 076698 alebo na 0907 802 678.
Ďakujem, s pozdravom Zuzana.

Špecializovaná ambulancia klinickej psychológie

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

PhDr. Mária Sopková , T. Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica
(Mestská časť Belveder - Polyfunkčný Dom Moyses)
Tel.: +421 (0) 048 420 49 68, Mobil: +421 905 305 244
www.narrativelife.sk

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

Psychodiagnostika detí a dospelých, individuálna psychoterapia, rodinná
terapia, biofeedback a neurofeedback terapia, psychologické poradenstvo
pre rodičov, partnerov, rodiny, pomoc v ťažkých životných situáciach,
psychológia zdravia, psychotesty vodičov, zbrane, SBS

www.inakobdareni.sk
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¨ pre voľný čas
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Legenda: AORTY, BAČA, BALADA, BOLERO,
BRÁNA, BREZNO, BREZOVKA, CENTY,
CITARA, DEZERT, DINÁR, DROZD, FARBA,
FARMA, HOREB, HOVOR, HRACH, HROZNO,
IDYLA, KABÁT, KAJUTA, KAKTUS, KALICH,
KLADIVÁR, KLINEC, KONIEC, KRÍZA, KUKURA,
MANDÁT, MODLA, MREŽE, NÁROD, OTRASY,
OVOCINÁRI, PERIE, POCIT, PODRAZ,
POETIKA, POHANKA, POPRAD, RIAVA,
RIZOTO, RODISKO, ROMANTIK, SIETE, STRED,
ŠTICA, TARIFA, TENOR, TREZOR, VRANA,
ZÁVOD, ŽALÁR, ŽIARIČ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 20 nevyškrtaných
písmen.
Autor: Marek Pataky

www.inakobdareni.sk

preDstavujeme - naši partneri ¨

Nový, vylepšený
aktívny vozík z dielne
Bischoff & Bischoff!
Novinka firmy B&B - aktívny vozík s rôznymi možnosťami nastavenia pre individuálne potreby
zákazníka so skladaním v kríži.
• Vozík so zdvojeným nosným krížom s nosnosťou 135 kg.
• Opierka chrbta s možnosťou nastavenia sklonu od -15° do +9° s výškovo nastaviteľnými rúčkami pre doprovod.
• Vozík je vybavený adaptérom pre zmenu ťažiska a opornými kolieskami pre lepšiu stabilitu.
• Sedačka a opierka chrbta má nastaviteľné popruhy, ktoré zabezpečujú dlhodobé pohodlné
sedenie na kvalitnom poťahu.
• 24“ kolesá môžu byť fúkacie alebo plné PU. Veľkosť malých koliesok podľa výberu zákazníka.
• Bočnice s výškovo nastaviteľnými opierkami lakťov alebo na želanie iba chrániče odevu.
• Stúpačka jednodielna, nastaviteľná.

Technické parametre:
Šírka sedačky :
Výška sedačky :
Hĺbka sedačky :
Váha vozíka :

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 cm
50-56 cm
36-40, 42-46, 48-52 cm
14,6 kg

Revo-mat s.r.o.
N. Teslu 28, 92101 Piešťany, e-mail: revomat.zdravpom@gmail.com, tel.: 032 / 776 2949, 0917 871 888

www.revomat.wordpress.com
Oficiálny dovozca: Bischoff & Bischoff, MDH medical equipment, LB BohEmia, Proma Reha, PSP izoterm
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¨ Predstavujeme

Tanečný Klub Ellegance
Hlavným cieľom Tanečného Klubu Ellegance
Košice je rozvíjanie všetkých foriem spoločenského tanca a tanečného športu určeného pre všetkých záujemcov bez ohľadu
na vek a pohlavie.
Sprístupniť a priblížiť spoločenské správanie a spoločenský tanec ľuďom rôznych vekových kategórií, no najmä vyvinúť talent
a potenciál malých detí a dať im možnosť
byť „úspešný.”
Občianske združenie TK Ellegance Košice
vzniklo aj za účelom realizácie športových
a rehabilitačných aktivít pre ľudí s telesným
postihnutím – vozíčkarov. Špecializuje sa
na integrovanú paraolympijskú disciplínu
– tanečný šport na vozíku (súťažný spoločenský tanec na vozíku), pri ktorej dochádza k priamej integrácii tým, že jeden z tanečných partnerov je na vozíku a druhý je
zdravý – chodiaci. Sme prvým občianskym
združením na východnom Slovensku, ktoré
sa venuje tomuto druhu športu.
Súťažný tanec je nádherný šport, ktorý
v sebe spája veľké umelecké predstavenie,
neustálu potrebu zvyšovania svojho výkonu
a dôkladnú hudobnú interpretáciu. Taneč-
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níci nášho klubu sa pravidelne zúčastňujú
tanečných súťaží v rôznych kategóriách – tanečné súťaže pre dospelých, pre deti a pre
mládež i tanec na vozíku. Svoje pohyby si
cibria na našich tanečných tréningoch, ktoré sú určené širokej verejnosti. Ak máte aj vy
ambíciu tancovať pred tisícovým publikom
alebo sa chcete inšpirovať profesionálnymi tanečnými pohybmi, radi vás privítame
na niektorom z nich.
Dvoma najdôležitejšími aspektmi tanečného výkonu, ktoré sa na súťažia hodnotia,
sú kvalita a umelecký dojem. Kvalita sa odráža v technike tanca, v zmysle pre hudbu
a rytmus a v umeleckom stvárnení. Umelecký dojem závisí od choreografie a osobnostných kvalít tanečníka.
Súťažný tanec zahŕňa presne 10 tancov rozdelených na dve presne definované skupiny:
štandardný tanec a latinskoamerický tanec.
Tieto dva typy spoločenských tancov sú také
odlišné, že ich súťaže a majstrovstvá sa konajú oddelene. Odlišnosť je očividná aj v oblečení tanečníkov počas súťaže. Dámske šaty
pre štandardné tance sú dlhé a splývavé, aby
zdôraznili ladné pohyby typické pre tieto tan-

ce. Šaty tanečníc latinskoamerických tancov
sú naopak navrhnuté tak, aby zvýrazňovali
pohyby jednotlivých častí tela pri interpretácii latinských rytmov. Muži nosia spoločenský
odev – frak a motýlika pri štandarde a ľahké
košele a elegantné nohavice pre latinu.
Športový spoločenský tanec má pevne stanovené pravidlá, systém súťaží, hodnotenie,
podmienky na postup, je namáhavý z fyzickej aj psychickej stránky, s dôrazom na eleganciu, ladnosť, kultúru a krásu pohybu. Záleží len na schopnostiach tanečného páru,
ich vyspelosti a vytancovanosti, ako dokážu
svojou choreografiou presvedčiť porotu, že
oni sú tí najlepší. To, že naši tanečníci sú skutočnou špičkou, vám určite dokážu mnohé
ocenenia, ktorými sa môžeme pochváliť.
Tanečníkom s TK Ellegance sa podarili historické výsledky a to získaním 3 titulov majstrov sveta a titulu majstra Európy, čo patrí
k historicky najlepším umiestneniam slovenských párov na Slovensku.
Všetci ste u nás srdečne vítaní, Ing. Peter Vidašič
Prezident TK Ellegance Košice

TK Ellegance Košice
Ondavská 3, 040 01 Košice
info@tkellegance.sk
http://ellegance.sk/
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Vstup je bezplatný pre zdravotne a mentálne postihnutých. Informácie a prihlášky na mail milan@dobryfestival.sk

    
   

RUKY+RUKY
Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová
a Občianske združenie Milan Štefánik vás pozývajú na 5.ročník benefičného koncertu
pre osoby so zdravotným postihnutím

spoja

Moderuje
Iveta
Malachovská

Michaella
Alone
Robo Kazík
Zuzana
Smatanová

UTOROK 31. MÁJA 2016 o 14:00
NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SPOLOČENSKÁ SÁLA
VSTUP JE BEZPLATNÝ PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM. ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

    
   

