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Šikmá schodisková sedačka do zákrut
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 Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás

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

 Aj atypické zariadenia na mieru 
vlastní projektanti, slovenská výroba plošín

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

  Mimoriadne dlhá životnosť 
aj 15-ročné zariadenia bez poruchy

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

Schodolez Sherpa N 902 s vozíkomStropný zdvihák
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Editoriál
Jún, prvý letný mesiac v roku, je tu a s ním ďalšie číslo nášho 
časopisu. Slnečné lúče zohrievajú a lákajú do prírody. Voľ-
né chvíle Vám môže spríjemniť aj náš časopis a informačný 
portál INAK OBDARENÍ.

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

Naši obchodní zástupcovia ich rozdávajú na ÚPSVaR, v le-
kárňach, v  zdravotných strediskách či úradoch. Tiež ich 
posielame rôznym združeniam. Naša spoločnosť SPIG s.r.o. 
v tom vidí lepší zmysel, ako rozdávať reklamné predmety. 

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

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

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

MP
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Monika Ponická
konateľ a obchodný riaditeľ

Peter Slabina
hlavný konštruktér
technický riaditeľ

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

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

SPIG s.r.o. ponúka

POMÔCKY PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Tulská 2, 960 01 Zvolen

spig@spig.sk • www.spig.sk

BEZPLATNÁ LINKA  0800 105 707

  Hneď zavolajte na našu BEZPLATNÚ linku: 0800 105 707

STAVBA BEZ BARIÉR
Priestorové nároky ľudí s rôznymi 
obmedzeniami pohybu
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Centrum Nadácie POMOC JEDEN DRUHÉ-
MU v  Hlohovci je otvorené pre deti s  det-
skou mozgovou obrnou a  ďalšími ne-
urovývojovými poruchami. Pre deti je 
pripravená príjemná a  hravá miestnosť. 
Naša	 fyzioterapeutka	 Mirka	 má	 certifikát	
z  TheraSuit metódy a  kvalita poskytova-
ných služieb je garantovaná permanentným 
vzdelávaním	 ukončovaným	 certifikovanými	
procesmi. Centrum ponúka i ďalšie terapie: 
masáž, bioptrónová terapia, stimulácia 
nôh relaxačnou masážou, kinesiotaping, 
cvičenie na veľkej lopte a oxygenoterapia.

Oxygenoterapia, ako už samotný názov na-
povedá, je liečba kyslíkom. Prečo je dôleži-
tá, keď predsa kyslíku vôkol nás je dostatok? 
Od  kyslíka sme závislí, každá bunka nášho 
tela potrebuje k prežitiu kyslík. Je nenahra-
diteľným zdrojom energie. Veľmi dôležitú 
funkciu má i  pre svaly a  obnovenie poško-

dených tkanív. Keďže kyslík nie je možné 
skladovať v našom tele, musíme zabezpečiť 
jeho pravidelný prísun, čo robíme dýchaním. 
Následne sa kyslík dostáva do  krvi a  obe-
hovým systémom do celého tela. Pri nedo-
statočnom zásobovaní kyslíkom telo nemá 
dostatok energie. 

Keďže naše centrum sa venuje deťom s det-
skou mozgovou obrnou a  ďalšími neuro-
vývojovými poruchami, oxygenoterapia je 
nevyhnutnou súčasťou cvičenia pre zlepše-
nie stavu. Podstatou terapie je rovnomerné 
zásobovanie koncentrovaným kyslíkom, čo 
deťom nielen dodáva energiu, ale najmä 
priaznivo pôsobí pri regenerácii. Nedochá-
dza teda k obnove iba jedného orgánu, ale 
pôsobí na  celý organizmus. Kyslíkový kon-
centrátor, používaný v centre, vyrába kyslík 
vo vysokej koncentrácii - až 90% - priamo zo 
vzduchu. Na porovnanie - bežne zo vzduchu 
prijímame iba 21% kyslíka. Okrem výroby 
kyslíka koncentrátor zvlhčuje a čistí vzduch 
od vírusov. Táto liečba u detí priaznivo vplý-
va napr. aj na  metabolizmus, krvný obeh, 
zlepšuje pamäť a koncentráciu. Tým, že deti 
dýchajú cez kyslíkovú masku koncentrovaný 
kyslík, dochádza aj k regenerácií mozgových 
buniek. 

Detská mozgová obrna je nevyliečiteľné 
ochorenie. Vieme však deťom umožniť pra-
videlnú terapiu, čím zlepšíme ich motoric-
ký stav a  ovplyvníme tak ich kvalitu života. 
Naša fyzioterapeutka si pred prvým cviče-
ním naplánuje individuálny plán. Včasná, 
pravidelná a  intenzívna rehabilitácia u  detí 
zlepšuje následné zaradenie sa do spoločen-
ského života. 

Mgr. Regina Hulmanová

Dieťa je živel, behá po ihrisku, hrá futbal, tan-
cuje, spieva, maľuje, chodí do kina, do školy, 
užíva si každý moment, ktorý mu život po-
skytuje. Deti s  detskou mozgovou obrnou 
však majú tieto možnosti obmedzené. Z toh-
to dôvodu boli vyvinuté rôzne cvičenia, kto-
ré deťom s  DMO a  iným neurovývojovými 
poruchami pomôžu aspoň do  určitej miery 
ovládať ich svalovú hmotu a  postaviť sa 
na  vlastné nohy. Aj to je dôvod, prečo sme 
do  nášho rehabilitačného centra zaviedli 
v tomto roku novú metódu cvičenia Thera-
Suit.

O vznik TheraSuit cvičenia ako takého sa za-
slúžili manželia Izabela a Richard Koscielny, 
rodičia dvoch detí, pričom jedno z  nich sa 
narodilo s  diagnózou detská mozgová obr-
na. Manželia, obaja fyzioterapeuti, chceli 
svojmu dieťaťu spraviť život čo možno naj-
príjemnejší a najkvalitnejší. 

Pri správnom cvičení dochádza k  stimulácii 
centrálnej nervovej sústavy a  vytvárajú sa 
správne návyky na  pohybové stereotypy. 
To znamená, že ak sa dostane nejaký impulz 
do centrálnej nervovej sústavy a klient nevie 
zapojiť jeden sval, do  ktorého prichádzajú 
informácie nesprávne, môže zapojiť nie-
koľko ostatných svalov, ktoré fungujú bez 
problémov, ale nemôžu pracovať správne 
kvôli jednému nefunkčnému svalu. Preto je 
dôležité, aby sa s klientmi cvičilo pravidelne 
a  správne, s  cieľom podpory a  koordinácie  
svalstva, ktorá napomáha k  ich budúcemu 
vývoju.

Cvičenie	 prebieha	 s  certifikovanou	 fyziote-
rapeutkou priamo v Centre Nadácia Pomoc 
Jeden Druhému v  Hlohovci. Absolvovali ju 
už viaceré mamičky s deťmi a s výsledkami 
terapie sú veľmi spokojné.

Viac informácií nájdete na
http://www.pomocjedendruhemu.sk

Ing. Andrea Dovalová

OxygENOTERAPIA

THERASuIT V HLOHOVCI
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VEľA ľudí VIdí VďAkA mOjIm
fOTkám žIVOT TAk, AkO HO VIdím jA 

Robko, vozíček vám robí spoločnosť 
od malička? Ako ste sa s ním skamarátil?
Pochádzam z dvojčiat. Som na vozíku od ma-
lička, nehanbím sa za to. Môj zdravotný stav 
bol podstatne horší ako je dnes. Detská 
mozgová obrna ma síce pripútala na  vozík, 
ale odmalička som mal šťastie na  dobrých 
ľudí, a tým pádom aj uvedomenie si aspek-
tu, že budem na vozíku, bolo jednoduchšie. 
Ja neberiem vozík ako problém, ale ako po-
môcku na to, aby som mohol robiť to, čo ma 
baví, trošku aj živí. 

V čom vidíte výhody byť na vozíčku?
Som vyštudovaný fotograf, možno práve 
preto som vďačný, že som na vozíku. Hneď 
vám vysvetlím prečo. Predstavujte si, prídem 
do podniku, je tam plno. Iní nemajú kde se-
dieť, ale ja mám. Som jeden z mála aktívnych 
fotografov na vozíku na Slovensku. Neberte 
to ako chválu, veľa ľudí vidí vďaka mojim fot-
kám život tak, ako ho vidím ja, uhol pohľa-
du je trošku iný, a predsa krásny. Fotím tak, 
ako ma to naučili, ale podľa iných fotografov 
mám nenahraditeľný nenapodobiteľný štýl.

Čo najradšej fotíte?
Najradšej fotím portréty ľudí, krásne vidno, 
ako plynie čas, každá vráska na  človeku je 
stopa času, každá tvár rozpráva svoj vlastný 
príbeh života.

Dá sa zmieriť s  tým, že musíte prekoná-
vať rôzne bariéry? Že sa nemôžete dostať 
všade? 
Občas prídu dni, keď som sám a je mi veľmi 
smutno. Pýtam sa: „Prečo je to tak?“ Zmieriť 
sa s  tým nedá, ale zvyknúť áno. Všetko je 
v našom myslení, aj bariéry, lebo všetky ba-
riéry sa dajú prekonať s pomocou druhých. 
Stačí o tú pomoc poprosiť, to nie je hanba, to 
je naša cnosť, pokoriť sa a povedať prosím.

Ako reagujú príbuzní na Váš hendikep?
Mám skvelých rodičov, ktorí mi dali všetko, 
úplne všetko, nemôžem žiadať viac, ako som 
dostal. Žijem na  strednom Slovensku, po-
chádzam z  Liptovského Mikuláša, ale moje 
terajšie pôsobisko, mesto, v ktorom žijem, je 
Ružomberok.
Moji príbuzní ma neberú ako hendikepova-
ného, ale ako človeka, ktorý je úplne zdravý, 
ktorý chce v  živote dosiahnuť to, čo každý 
iný.

Všímate si pohľady cudzích ľudí, keď sa 
dívajú na Vás? Robí Vám to problém?
Tým pádom, že sa stretávam ako fotograf 

často s  novými ľuďmi, neriešim to, ako sa 
na  mňa pozerajú, ale to, ako sa ja pozerám 
na nich, sedím, usmievam sa. Vo väčšine prí-
padov sa smejú aj oni, som mladý, pekný, 
inteligentný,... A  ten, kto ma pozná, vie aký 
som. A  ten, kto ma chce spoznať, to zistí. 
Ťažko budem niečo o  sebe písať, niečo, čo 
ma vystihuje, alebo aký som, nato nemám 
právo. Spýtajte sa ľudí okolo mňa, oni vám 
povedia viac.

V čom ste Inak obdarený? Čo Vás baví? Pí-
šete krásne básne, odkiaľ beriete energiu 
na písanie a celkovo na život?
Okrem	toho,	že	fotografujem,	mám	certifikát	
na počítače. Takže údržba internetových sie-
ti by mi nemala robiť problém. Keď mi osta-
ne čas, píšem básničky, začal som ich písať 
už na základnej škole. Podľa mňa sú celkom 
obyčajne. Ničím nie sú výnimočné, sú také 
ako ja, jednoducho Moje. Veľa ľudí mi ho-
vorí: „Róbert, chceli by sme vedieť písať tak, 
ako píšeš ty.“ Moja odpoveď je protiotázkou 
s úsmevom na tvári: „Chceli by ste prežiť to, 
čo som prežil ja? So začudovaním sa na mňa 
pozrú a opýtajú sa: „Ako je to možné, že to 
všetko zvládaš?“ Lebo musím kvôli vám žiť. 
Toto ma posúva, každý deň vstať, sadnúť, 
ísť ďalej, veriť v lásku, ktorá si ma zas krásne 
nájde. Keď som začal písať básničky, nikto mi 
neveril, že vydám knižku. Prišli za mnou ka-
maráti a povedali: „ Skús, sú pekné, a tak vy-
šla prvá aj druhá knižka písaná nie pre mňa, 
ale pre radosť druhých ľudí, pre pochopenie 
Môjho sveta, Mojich snov v úzkej symbióze 
so svetom, s ľuďmi, na ktorých mi nesmierne 
záleží. 

Dajú sa kúpiť Vaše knihy? Ak áno, kde?
Toto je správne položená otázka, áno, prvé 
vydanie sa dalo kúpiť, ale táto druhá sa za-
tiaľ	nedá,	za všetko	môže	nedostatok	finanč-
ných prostriedkov, ale ktovie, možno raz...  

Čo by ste odkázali ľuďom s  podobným 
osudom, ktorí sa rýchlo vzdávajú? Oplatí 
sa bojovať?
Čo by som odkázal? Snáď len toľko, že všet-
ko, aj to zlé, má svoj význam. Život je taký, 
aký ho chceme mať. Podľa mňa je telesné 
postihnutie nielene telesným, ale aj dušev-
ným. Všetko má svoj význam, čo chceme, to 
dosiahneme, či už je to dobré alebo je to zlé.
Každý sme iný a predsa sa chceme na nieko-
ho podobať, ale prečo. Má to význam? Podľa 
mňa nie, je to len hra, ktorá v  tejto spoloč-
nosti stráca hodnotu.

5 naj Roba Nemčíka
Najkrajší zážitok - na túto otázku sa mi od-
povedá ťažko, lebo sám neviem, môj život 
je plný zážitkov každý deň, ťažko povedať, 
ktorý je ten naj.
Najobľúbenejšie jedlo - paradajková polievka.
Najobľúbenejší nápoj - obyčajný pomaran-
čový džús.
Najobľúbenejšia pieseň, skupina, interpret 
- tých je viac, ale zo slovenských asi Kristína 
alebo Desmod.
Najobľúbenejší citát alebo kniha - „Účel 
svätí prostriedky.“

Kontakt: 0915 351 217
e-mail: ropco23@gmail.com

facebook: Robert Rider Nemčík

Na mladého muža Róberta Nemčíka ma upozornila moja známa, ktorá mi poslala jeho krásnu 
báseň. Po telefonickom rozhovore, v ktorom bolo cítiť silu, húževnatosť a bojovnosť, sa mu musím 
takto verejne poďakovať za to, že som spoznala ďalšieho skvelého človeka s veľkým Č. Aj keď je 
na vozíčku, nevzdáva sa, práve naopak žije život naplno. Užíva si prítomný okamih a teší sa z kaž-
dého prežitého dňa, v ktorom nachádza zmysel života. Keďže som veľmi zvedavá, položila som 
mu niekoľko otázok, na ktoré mi s radosťou odpovedal. 

PRÍBEh NA DOBRú NOc
Tma už rozprestrela svoje krídla
Spánok prikradol sa ti na viečka

Na zem z oblohy padla malá hviezdička
Áno ona ti do očí sen priniesla

Krásny sen o malej kométe
Taký malý rozprávkový

On nie je len pre deti o tom viete
Sníva sa aj ockovi
Dokonca aj tete

Jedno čo ma mrzí
Že sa hráme na dospelých

Ak nedokážeme byť nežne drzí
Vzdávame sa snov krásnych

Ľahni si ruku podaj mi Poďme spolu kráčať
Zahoďme pozemské drámy

Skús sa len tak smiať
A povedať mami

Poďme sa iba tak hrať
 Ako malé deti s hračkami

Áno hlúposti vymýšľať
Alebo dotýkať sa líčkami

Nevlastniť ale darovať
Nechodí po zemi

A predsa vie lietať
Svet ktorý nie je utrápený vojnami
Nový je drží spojený svet rukami

Prosím dovoľte nám snívať
Nie je dôležité brodiť sa slzami

Je krásne nič nie iba sa usmievať
Len tak chodiť mliečnymi cestami

Tak som vykročil v sne nie je nič zakázané
Zrazu po lúke chodil

Áno tam je to dovolené
Už som sa viac netrápil

To čo bolelo je zrazu zahojené
To čo trápilo je krásne odpustené

Zrazu otvára oči
Pozerám sa okolo seba

Sen sa krásne končí
No pozerá s túžbou do neba

Aby raz pozeral do tvojich očí
A viac už povedať netreba

Zrazu otvára oči
Autor: Róbert Nemčík
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Dobrovoľnícka práca má v  ľudskej spoloč-
nosti dlhú tradíciu. Dnešná terminológia ju 
definuje	 ako	 prácu,	 ktorú	 vykonáva	 človek	
bez	 nároku	 na  finančnú	 odmenu	 a  z  vlast-
nej vôle. Zároveň je dobrovoľníctvo spôsob, 
ako formovať členov spoločnosti a budovať 
v  nich	 altruizmus	 a  filantropiu.	 Realizácia	
projektu Dobrovoľníckej návštevnej služby 
bola motivovaná hlavne potrebou nahradiť 
sociálne kontakty, ktoré detský pacienti dl-
hodobo hospitalizovaní na Klinike pediatric-
kej onkológie a hematológie strácajú.
„Radosť z konania dobra je jediným sku-
točným šťastím.“

Lev Nikolajevič Tolstoj

Dobrovoľnícka práca je jednou z  hlavných 
aktivít, ktorou sa zaoberáme. Naším cieľom 
je prispieť k  zlepšeniu podmienok hospi-
talizácie detského pacienta. Snažíme sa 
o  to, aby dobrovoľnícka práca bola organi-
zovaná, efektívna, kontrolovateľná a hlavne 
trvalá. Oslovujeme všetkých potenciálnych 
dobrovoľníkov prostredníctvom inzerátov 
na  vysokých školách a  prostredníctvom in-
zerátov na webových stránkach o dobrovoľ-
níctve. Po prejavení záujmu o prácu na det-
skej onkológii nasleduje zoznamovanie sa 

s dobrovoľníkom, v rámci ktorého prebieha 
pohovor so psychológom a  koordinátorom 
projektu. Po  podpise zmluvy o  spolupráci 
s  OZ Svetielko nádeje na  prvom stretnutí 
dobrovoľník prejde školením. Obsahom sú 
viaceré prednášky na  najdôležitejšie témy: 
onkologické ochorenie a  jeho stručná cha-
rakteristika, starostlivosť o onkologicky cho-
ré dieťa, komunikácia s detským pacientom, 
psychohygiena a starostlivosť o seba, zásady 
mlčanlivosti a profesionálna etika.

Po  úvodných školeniach nasleduje prideľo-
vanie úloh každému dobrovoľníkovi. Voľ-
bou správnej aktivity sa snažíme motivovať 
ho, zažiť priateľstvo a  úspech. Všetko sa 
však musí diať hlavne v  prospech pacienta 
v zmysle hesla: „Som tu pre to, čo chceš ty“.
Náplňou dobrovoľníckej činnosti na  Klinike 
pediatrickej onkológie a hematológie je hlav-
ne vytváranie príjemnej priateľskej atmosféry 
a  hra s  deťmi. Dobrovoľníci sú spoločníkmi 
pri lôžku, rozhovoroch, čítaní, spoločenských 
hrách. Veľa dobrovoľníkov je z radov študen-
tov vysokých škôl, a preto môžu poskytovať 
doučovanie, pomoc pri učení.
Kontrola činnosti dobrovoľníkov je zabezpe-
čená prostredníctvom supervíznych stretnu-

tí a  kontaktnej osoby, ktorou je Mgr.  Ľuboš 
Moravčík. Supervízne stretnutia sú dôležitou 
súčasťou procesu riadenia dobrovoľníkov. Vy-
tvárajú priestor na  výmenu informácií, kon-
frontáciu problémov a odmeňovanie dobro-
voľníkov. Dlhodobá a trvalá činnosť zaručuje 
pre dobrovoľníka možnosti ďalšieho vzdelá-
vania a zároveň formuje jeho osobnosť.
Dobrovoľníctvo je možnosť ako zažiť úspech, 
pocit morálneho ohodnotenia a  zároveň 
získať nové sociálne kontakty a  priateľstvá. 
Pacientovi prináša pocit, že ani v najťažších 
životných chvíľach nezostáva sám a vždy je 
tu niekto, kto mu podá pomocnú ruku.

Ľuboš Moravčík, Sociálny pracovník
a koordinátor dobrovoľníkov

SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
Centrum pomoci detskej onkológie BB

Zákon č. 406 z  21. októbra 2011 o  dobrovoľ-
níctve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov	definuje	dobrovoľníka	ako	fyzickú	osobu	
,,ktorá na základe svojho slobodného rozhod-
nutia bez nároku na  odmenu vykonáva pre 
inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo 
vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť 
založenú na svojej schopnosti, zručnosti ale-
bo vedomosti a spĺňa podmienky ustanove-
né	týmto	zákonom“.	Hoci	 je	z  tejto	definície	
zrejmé, že dobrovoľník vykonáva činnosť pre 
iných vo svojom voľnom čase a  bez nároku 
na honorár a vlastne sa nezištne odovzdáva 
iným, nie je to celkom tak. V  nasledujúcich 
riadkoch si povieme, kto sa môže stať dobro-
voľníkom a že môže získať viac, než dá. 

Každá organizácia má právo určiť si podmien-
ky prijatia dobrovoľníkov na  základe aktivít, 
ktoré vykonáva smerom k  rôznym sociál-
nym skupinám obyvateľstva, ktoré sú ohro-
zené rôznymi ťažkými životnými situáciami 
(chorobou, starobou, hendikepom, bezdo-
movectvom, chudobou, marginalizáciou 
a podobne). Ak ste za dobrovoľníka úspešne 
prijatí, malo by vás čakať dôkladné zaučenie 
do chodu organizácie a jeho činnosti, pričom 
sa môže vykonávať aj priebežne. Organizá-
cia, ktorá si vás vybrala vám vystaví písom-
nú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti (Zákon 
č. 406 z r. 2011 o dobrovoľníctve v § 6, ods.  4 
pripúšťa aj ústnu dohodu). Pokiaľ máte menej 
ako 18 rokov, túto za vás podpisuje zákonný 

zástupca a  môžete pracovať len pod dohľa-
dom dospelej osoby. Organizácia by mala 
s vami dohodnúť spôsob vášho materiálneho 
zabezpečenia, v zásade by vás dobrovoľnícka 
činnosť	 nemala	 stáť	 žiadne	 financie	 navyše.	
Dobrovoľníkom sa môže stať v podstate kto-
koľvek, v  akomkoľvek veku a  s  akýmkoľvek 
sociálnym statusom. Hoci je dobrovoľníctvo 
na vzostupe, dovolíme si tvrdiť, že stále je zá-
ujemcov málo a ak, väčšinou ide o mladých 
stredoškolákov a  vysokoškolákov, ktorí dob-
rovoľnícku činnosť vykonávajú súbežne so 
štúdiom a ukončením štúdia žiaľ, s dobrovoľ-
níctvom končia. Uisťujem vás, že každý z vás 
je dôležitý. Bez ohľadu na vek a každá organi-
zácia, ktorá svoju činnosť vykonáva pre ľudí, 
urobí všetko pre to, aby si vás získala. Väčšina 
z oslovených dospelých ľudí nevie ako na to. 
My odpoveď máme. 

Stačí sa informovať a  chcieť. A  aby sme vás 
namotivovali, musíme vám povedať pár 
dôležitých skutočností, ako dokážete svoju 
dobrovoľnú činnosť pre iných využiť vo svoj 
prospech. 

Hlavným prínosom pre vás bude získanie pra-
covných návykov a kvalitných referencií, kto-
ré môžete relevantne používať počas vášho 
záujmu o zamestnanie. Jedná sa totiž o sku-
točnú	prácu,	len	za ňu	nedostávate	finančnú	
odmenu. Skúsenosti takto získané by ste však 
mali brať ako vašu prestíž. Navyše, ak sa po-

zrieme na dobrovoľníka z pozície organizácie, 
ktorá vás prijala, tak vás vlastne zaúča niekto 
úplne zdarma. Koľko by ste zaplatili napríklad 
za  rekvalifikačný	 kurz?	 Okrem	 iného,	 nikdy	
neviete, koho stretnete, s kým sa zoznámite, 
koho vaše schopnosti zaujmú a či sa náhodou 
neuvoľní pracovné miesto v danej organizá-
cii. Pokiaľ sa rozhodnete byť dobrovoľníkom, 
ani nebudete veriť, aké obzory sa vám vlastne 
otvorili. Naučíte sa neuveriteľné množstvo 
nových vecí, ktoré vám pomôžu získať v živo-
te prehľad, pomôžu vám zorientovať sa v rôz-
nej problematike a  ktovie, možno prídete 
na to, akou cestou sa v živote budete uberať. 
Naučia vás pokore a úcte k iným, otvoríte sa 
problémom iných a  naučíte sa ich akcepto-
vať. Vaše komunikačné schopnosti zosilnejú 
a vy získate na sebavedomí. Zistíte, že dávať 
je oveľa príjemnejšie než prijímať a prijaté vie-
te zas mnohonásobne zúročiť. A organizácia, 
či jednotlivec sa vám dokáže poďakovať na-
príklad aj navrhnutím do rôznych oceňovaní 
dobrovoľníkov. Nie, človek to nerobí pre to, 
aby získal nejaký diplom. To sa ani nedá. Ale 
verte, ak ho už držíte v  rukách, ten pocit je 
úžasný. Pretože robíte niečo málo, no pre nie-
koho to znamená tak veľa. A pocit, ktorý vo 
vás zostáva po tom, keď odchádzate od ľudí, 
ktorí vás potrebovali, ten je stále na vrchole. 
Určite vám to povie aj vaše srdiečko. A možno 
aj život, keď vám začne tisícnásobne vracať to, 
čo v dobrom dávate. A ja vám to prajem. Nech 
sa vám tisícnásobne vracia to dobré, ktoré dá-
vate. A nebojte sa to prijať. Veď tak to má byť.

Ingrid Škropeková

dOBROVOľNíCkA NáVšTEVNá SLužBA

dobrovoľníctvom môžeme získať viac, než dáme
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Liečebné termálne kúpele sa nachádzajú 
v prekrásnom prostredí Štiavnických vrchov 
v  malebnej dedinke Sklené Teplice. Obklo-
pené sú nádhernou prírodou a ich súčasťou 
je aj krásny kúpeľný park. 

Liečivá termálna voda v našich kúpeľoch na-
teká do bazénov priamo z prameňov a patrí 
svojím zložením medzi zemité vody mierne 
mineralizované s  dominantným obsahom 
magnézia a  kalcia to ju predurčuje na  lieč-
bu ochorení pohybového a  nervového 
ústrojenstva. Termálna voda v bazénoch sa 
chemicky neupravuje a každý deň sa v bazé-
noch voda vymieňa. 

Do bazénov nateká priamo z prameňov.

medzi najčastejšie ochorenia patria:
•	 Ochorenia a  poškodenia pohybového 

ústrojenstva, indik. skupina VII
•	 Poúrazové a  pooperačné stavy vrátane 

operácií medzistavcovej platničky
•	 Bolesti chrbtice, krížovej oblasti a kĺbov
•	 Výmeny kĺbov, artritída, osteoporóza
•	 Nervové zakončenia pohybového aparátu, 

indik. skupina VI
•	 Reumatické ochorenia

klasifikácia minerálnej vody
Prírodná liečivá voda, stredne mineralizova-
ná, stredne termálna (horúca), neutrálna, hy-
potonická, síranová, vápenato - horečnatá so 
zvýšeným obsahom fluóru (1,38 mg/L). Naj-
väčšie zastúpenie má horčík (113,39 mg/L) 
a vápnik (507,75 mg/L). Okrem týchto vzác-
nych minerálov  obsahuje železo, draslík, 
bárium, lítium, sodík, amónium, stroncium, 
mangán a hliník.

Teplota posudzovanej vody na  zdroji je 
52,1 °C. Po  ochladení je možné využívať ju 
na  vonkajšiu aj vnútornú balneoterapiu – 
na  celotelové aj čiastkové kúpele, alebo 
aj pitnú liečbu. Termálna voda v  kúpeľoch 
Sklené Teplice sa využíva predovšetkým pri 
liečbe ochorení pohybového aparátu a  pri 
nervových ochoreniach.

Indikačné zameranie pre pitnú liečbu (max. 
300 – 1 500 ml/deň)
•	 doplnková liečba osteoporózy ( fluorid 

a vápnik)

•	 prevencia caries (fluorid)
•	 funkčné poruchy motility čriev (sírany)
•	 dyskinézy žlčových ciest (sírany)
•	 poruchy v tvorbe pankreatických enzýmov 

(sírany)
•	 podporná liečba cukrovky (sírany)
•	 infekcie močových ciest (síran vápenatý)
•	 čiastočné denné krytie minerálov (fluór, 

vápnik, horčík)

Procedúry na lekársky predpis
Škótske streky, Diadynamické a interferenčné 
prúdy, Diatermia, Ultrazvuk, Solux, Bioptron, 
Hydrogalvan, Plynové injekcie, Phyaction, 
Oxygenoterapia, Magnetoterapia

Ostatné procedúry
Hydrokineziterapia, Parafín, Parafango, Ozo-
noterapia, Individuálny liečebný telocvik, Sku-
pinový liečebný telocvik, Rašelinové zábaly

Procedúry na uvoľnenie dýchacích 
ciest
Inhalácie, Soľná jaskyňa

Skrášľujúce procedúry
Pomarančový peeling – anticelulitídový
Peeling Aloe – Vera – vyhladzujúci
Kakaový zábal na tvár
Zoštíhlenie Prestige body Wrap
Body forming – Majster tvarov
Rolletic – masážny stroj proti celutitíde
Solárium
Zlatá terapia

Sauny
Wellness saunový svet, Rodinná sauna

Thajské masáže
Masáž chodidiel, Tradičná masáž, Aromatic-
ká olejová masáž, Bylinná masáž, Športová 
masáž, Masáž chrbta a šije

Termálne bazény
Jaskynný parný kúpeľ – Európsky unikát 
s  teplotou vody 42 st. C., Kúpeľ Márie Teré-
zie, Banský termálny kúpeľ, Termálny bazén 
Relax Thermal, Termálny bazén v Kúpeľnom 
dome Goethe

Vodné procedúry
Perlivý kúpeľ, Perlivý kúpeľ s  vôňou, Vírivý 
kúpeľ horných končatín, Vírivý kúpeľ dol-
ných končatín, Šliapací kúpeľ

Škótske streky, Vírivá kaskáda, Whirpool – 1 
osoba, Whirpool – 2 osoby

Procedúry na zlepšenie lymfatické-
ho obehu
Body care, Manuálna lymfodrenáž, Prístrojo-
vá lymfodrenáž

masáže
Klasická masáž, Masáž s  vonnými olejmi, 
Reflexná masáž chodidiel, Reflexná masáž 
liečebná, Kráľovská (Ajurvédska) olejová ma-
sáž, Indická masáž hlavy, Podvodná masáž, 
Masáž lávovými kameňmi HOT STONE

Masážne kreslo, Bankovanie

LIeČebné TeRMáLne KúPeLe a.s. majú 
k  dispozícii päť kúpeľných domov s  celko-
vou kapacitou 278 lôžok.

Kúpeľné domy sa odlišujú štandardom uby-
tovania, pričom najvyšší štandard ubytovania 
ponúkame klientov v KD Goethe a KD Park.

Každý kúpeľný dom má svoju históriu a ponú-
ka pre svojich klientov pobyt plný pohodlia 
a relaxu. Okrem kúpeľných domov sa v samo-
statných budovách nachádza európsky unikát 
Jaskynný parný kúpeľ, Banský termálny kúpeľ, 
Soľná jaskyňa, ktorej súčasťou je aj novovybu-
dovaná rodinná sauna v antickom štýle.

Pohostinnosť a  dokonalý relax v  našich kú-
peľoch využilo aj množstvo slávnych osob-
ností ako Magda Paveleková, Robo Kazík, 
Milka Zimková, Gizka Oňová, Miroslav Švába, 
slovenská olympionička Katka Berešová, kto-
rá navštevuje naše kúpele pravidelne za úče-
lom regenerácie a relaxu, ruský veľvyslanec, 
Magda Vášáryová, Marián Labuda, členovia 
skupiny Alphaville a IMT Smile, speváci Miro 
Jaroš a  Robo Mikla, významní politici ako 
Ivan Valentovič, Daniel Lipšic, člen kráľovskej 
rodiny Khalifa z  Bahrajnu, herci Tomáš Ha-
nák, Vlado Černý a  Kristína Turjanová, Mája 
Velšicová, slávne trio La Gioia, či Maroš Ban-
go s manželkou Saškou.

LIEčEBNÉ TERmáLNE kÚPELE SkLENÉ TEPLICE
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Poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starost-
livosti určí lekár na základe Vašich zdravot-
ných záznamov. Podľa indikácie určí lekár, 
či patríte medzi pacientov skupiny A, kedy 
poisťovňa za  Vás hradí všetky náležitos-
ti (strava, ubytovanie, procedúry), alebo 
patríte do skupiny B, kedy Vám poisťovňa 
prepláca len liečebné procedúry. Kúpeľ-
nej liečbe musí predchádzať zdravotná 
starostlivosť, a  to buď nemocničná, ale-
bo ambulantná. Pacient má nárok na kú-
peľnú starostlivosť jeden alebo dvakrát 
do roka v závislosti od indikácií.

Ako vybavíte návrh na kúpeľnú liečbu?
S požiadavkou na kúpeľnú liečbu sa ob-
rátite na svojho všeobecného lekára, po-
kiaľ ste poistený v slovenskej zdravotnej 
poisťovni. Všeobecný lekár Vás odpo-
ručí k  lekárovi špecialistovi na  základe 
zistených indikácií. Na  základe správy 
od  lekára špecialistu, všeobecný lekár 
vypíše návrh na kúpeľnú liečbu. Pacient 
má možnosť vybrať si sám kúpele, ktoré 
mu podľa zdravotného stavu môže do-
poručiť lekár. Kúpele je potrebné vyberať 

starostlivo, aby bol pacient schopný ab-
solvovať liečebné procedúry bez akých-
koľvek problémov a  aby jeho zdravotný 
stav nebol kontraindikáciou v tých- kto-
rých kúpeľoch. Liečebné termálne kúpe-
le Sklené Teplice sú pre svoju neobyčaj-
nú liečivú vodu, bohatú na  magnézium 
a  kalcium, ako aj iné vzácne minerály, 
predurčené na liečbu pohybového a ner-
vového aparátu. Voda v kúpeľoch je ter-
málna a každý deň sa vymieňa, chemicky 
sa neupravuje, nateká do  bazénov pria-
mo z prameňov.

Čo ďalej s návrhom na kúpeľnú liečbu?
Návrh na  kúpeľnú liečbu, ktorý Vám vy-
píše všeobecný lekár, je potrebné doručiť 
v  čo najkratšom čase (najneskôr však 6 
týždňov pred uplynutím doby indikácie) 
na pobočku zdravotnej poisťovne, v ktorej 
ste poistený. V prípade, že kúpeľný návrh 
obsahuje všetky náležitosti a je podpísaný 
lekárom, poisťovňa tento návrh schváli. 
Po  schválení Vám zdravotná poisťovňa 
listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby. 
Následne je potrebné po výbere kúpeľov 

rezervovať termín kúpeľnej liečby, ktorá 
trvá od 21-28 dní.

Rezervácie je možné nahlásiť telefonicky 
alebo e-mailom: 
tel.: 045 677 1061, 0905 413 297, 
0905 576 350
e-mail: recepcia @kupele-skleneteplice.sk

Recepcia kúpeľov je povinná navrhnúť 
a  potvrdiť Vám termín kúpeľnej liečby, 
výber kúpeľného domu a  typ izby. Po-
tvrdené termíny sú záväzné a môžu byť 
zmenené len v  odôvodnených prípa-
doch.

Kúpeľný poplatok
Všeobecne záväzným nariadením obce 
Sklené Teplice bola stanovená daň 
za ubytovanie 1,00 €/os/noc, ktorá nie je 
zahrnutá v cene za kúpeľnú liečbu. Uve-
denú platbu je potrebné uhradiť po prí-
chode do  našich kúpeľov pracovníčkam 
recepcie.

Liečebné termálne kúpele, a.s. 
966 03 Sklené Teplice 100 

www.kupele-skleneteplice.sk

Areál Liečebných termálnych kúpeľov je 
vhodný aj pre rôzne sústredenia športových 
klubov. Niektoré kluby už pobyty v  našich 
kúpeľoch absolvovali, boli to rôzne skupiny 
karatistov,	 futbalistov	 a  aj	 fitnesiek.	 Každo-
ročne ponúkame našim klientov bohatý 
program vo forme kultúrneho leta, ktorého 
súčasťou je tento rok aj Beata Dubasová, 
Marcela Laiferová, Jadranka, Zraz veterán-
skych vozidiel a pod.

kúpeľný dom goethe
•	 kapacita 46 lôžok
•	 apartmán zariadený v barokovom štýle
•	 v dome sa nachádza sedavý termálny ba-

zén
•	 historická kaviareň – Kursalón
•	 hlavná recepcia a prijímacia kancelária
•	 podávajú sa tu vodoliečebné procedúry 

a originálne Thajské masáže

kúpeľný dom Park
•	 novozrekonštruovaný kúpeľný dom z pro-

striedkov EU
•	 kapacita 43 lôžok + 2 prístelky
•	 samostatné dvojlôžkové aj bunkové izby
•	 príjemné apartmány
•	 výťah
•	 klienti ubytovaní v  KD Park dochádzajú 

na stravu do KD Lenka
•	 parkovisko zabezpečené kamerovým sys-

témom

kúpeľný dom Relax Thermal
•	 kapacita je 62 lôžok
•	 bezbariérový prístup
•	 vonkajší aj vnútorný bazén a vírivá kaskáda
•	 wellness saunový svet
•	 procedúry ako napr. vodoliečba, ozonote-

rapia, rôzne druhy masáží

kúpeľný dom Lenka
•	 kapacita 70 lôžok
•	 apartmán
•	 na  prízemí kúpeľného domu sa nachádza 

novozrekonštruovaná centrálna jedáleň so 
vstupnou halou

•	 detský kútik

kúpeľný dom márie Terézie
•	 izby tzv. „anglického“ typu so spoločnými 

toaletami a sprchami
•	 dvojlôžkové, jednolôžkové a bunkové izby
•	 oddychový termálny bazén, rozdelený 

na dve časti, teplota vody v jednej časti ba-
zénu má 37 °C a v druhej časti bazénu 39 °C

•	 solárium, rekondičné stoly, prístroj vacu 
move, roletic a pod.

•	 rôzne druhy masáží

kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu?
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Jedno krásne májové sobotné ráno bolo 
iné ako obvykle. Nespali sme do 10:00, ako 
v  sobotu zvykneme, ale vstali sme tak sko-
ro, ako keby sme išli do školy. Pýtate sa, kam 
sme išli? No my sme išli na rybačku! Lebo vraj 
ryby lepšie berú skoro ráno.

Pripravili sme sa, obliekli sa športovo a  vy-
brali sa na  Vajnorské jazerá na  konci Brati-
slavy.

Plní očakávania sme sa stretli so svojimi ka-
marátmi a  spolužiakmi a  podľa pokynov 
sme si posadali na  breh jazera k  priprave-
ným udiciam. Každý sme si našli vhodné 
miesto na bezpečné „zaparkovanie“ vozíka, 
aby sme pri chytaní nespadli do vody. Náv-
nady pre rybky už boli pripravené, rôzne 
zmesi, kukurica či červíky čakali vo vedrách. 
Naši veľkí pomocníci rybári nám toto všet-
ko vopred pripravili. Sedeli sme poslušne 
na  brehu jazera a  hľadeli na  hladinu vody. 
Čakali sme, či sa plaváčik nepohne, a veru sa 
aj pohol, a  to niekoľkokrát. Tie menšie ryb-
ky sme museli pustiť späť do vody, aby ešte 
dorástli a neskôr ich chytil nejaký iný rybár. 
A tie, čo boli dostatočne veľké, sme vytiahli 
na breh. Všetci sme sa z úlovku veľmi tešili, 
o čom	svedčia	aj	naše	fotografie.	Chytili	sme	
kaprov, červenky, beličky.... čo-to sme sa aj 
o nich dozvedeli od skúsenejších rybárov.

Spolu s nami na jazere boli aj iní detskí rybári 
či rybárky, bola to krásna akcia, ktorú každo-
ročne pripravujú rybári z  rybárskeho zväzu 
Rača pre svoje deti, či rybárov zo svojho rajó-
nu. Je to akcia, kedy sa môžu deti rybárov 
vcítiť do  ich koníčka a  pochopiť ich, prečo 
otcovia z  domu chodia zavčas rána, prečo 
sedia pri brehu aj v noci a v tichu a pokoji ča-
kajú na svoj úlovok. 

Na obed, keď sa súťaž skončila, nasledovalo  
vyhodnotenie. Ocenenia dostal každý, nie-
kto za prvú chytenú rybu, niekto za najväč-
šiu, iný za najviac vylovených kúskov. Neboli 
medzi nami žiadne rozdiely. Medaily a diplo-
my,  ktoré sme si odniesli domov, nám budú 
pripomínať túto skvelú akciu. 

Bolo fajn stretnúť sa s  kamarátmi aj mimo 
školy v prírode. Naše mamy si zatiaľ na brehu 
posedeli a oddýchli na tráve. Bola to zmena 
aj pre ne, keď nás videli sedieť v kľude, tichu 
a  pokojne v  očakávaní, či sa ryba nevynorí 
na hladinu, alebo nepotiahne udicou. Slnieč-
ko nám svietilo počas celej rybačky. Domov 
sme sa vracali s úsmevom na tvári a s dob-
rým pocitom krásne  a  plnohodnotne pre-
žitej soboty. 

Ďakujem, že som mohol byť aspoň jeden 
deň rybárom!

Poďakovanie mám:
Naše „inak obdarené“ deti, ktoré (síce) často 
ani svojich ockov vôbec nemajú, teda ne-
poznajú, čo je to rybárčenie, môžu aspoň 
raz v  roku skúsiť atmosféru chytania rýb. 
Ďakujeme za túto možnosť hlavne rybárom 
Milanovi a Dušanovi, ktorí sa našim deťom 
venujú a  už po  tretíkrát im umožnili prežiť 
sobotu inak. 

Taktiež by sme sa chceli poďakovať občian-
skemu združeniu Slnko deťom, že myslí 
na naše deti aj pomocou projektov. Nadácia 
ČSOB a Nadácia VÚB vytvárajú rôzne plno-
hodnotné športové podujatia počas celého 
roka. 

Nadšení rybári: Števko, Alexko, Riško, Saško, 
Erik a Adam.
Spokojné mamy a otec:
Iveta, Katka, Viera, Erika, 
Danka, Dagmar a Ivan.

Viac informácií nájdete na
www.slnkodetom.sk
Kontakt: 
Slnko deťom, o.z.
prev.: Mokrohájska 3, Bratislava
slnkodetom@slnkodetom.sk
www.slnkodetom.sk

Bratislava máj 2015

ďAkujEm, žE SOm mOHOL Byť ASPOň jEdEN dEň RyBáROm!
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Komunikačno-zážitková kampaň SLOVenSKO POTRebUJe 
DObRÝCH OTCOV vstúpila do III. ročníka. Jej hlavným cieľom je spo-
pularizovať oslavy Svetového dňa otcov na Slovensku. Výťažok celo-
slovenského projektu podporí Detskú linku záchrany 0800 12 12 12, 
ktorá ročne pomôže takmer 5-tisíc deťom a  mládeži do  18 rokov 
a prevádzkuje ju Centrum Slniečko, n.o.  

„Keďže už pilotný ročník kampane bol dôvodom na  udelenie pre-
stížneho spoločenského ocenenia KRIŠTáĽOVé KRÍDLO v sekcii fi-
lantropia, považujeme za prejav našej spoločenskej zodpovednosti 
v  nej pokračovať a  rozširovať ju,“ povedala spoluautorka projektu 
Silvia Struhárová, predsedníčka Zážitkového združenia AHOJ, o. z., 
ktoré	spolu	s Profitmedia,	s.r.o.	kampaň	toho	roku	organizuje	v Brati-
slave, Banskej Bystrici a Žiline. Generálnym partnerom je NAFTA a. s. 

Záštitu nad banskobystrickým happeningom prevzal primátor Ban-
skej Bystrice Ján Nosko. Hlavným partnerom podujatia je Mesto 
Banská Bystrica, spoluorganizátorom a banskobystrickým koordiná-
torom	Agentúra	Profivia	–	Silvia	Žabková.	

„Tretiu júnovú nedeľu si pripomíname Deň otcov. Úloha otca v rodine je 
dôležitá, významne ovplyvňuje výchovu detí a formovanie ich jedineč-
nej osobnosti. Je to súčasne aj ideálna príležitosť spomenúť si na našich 
otcov, aj keď už máme vlastné rodiny. Som rád, že sa k tomu významné-
mu sviatku pripojí aj Banská Bystrica. Je mi cťou prijať záštitu nad týmto 
podujatím, lebo som nielen primátorom, ale snažím sa byť aj dobrým 
otcom,“ uviedol Ján Nosko.  

„Dobrí otcovia sú hrdinovia všedných dní… sú soľou života“ - 
to je motto kampane, ktorej poslaním je verejne oceniť a celospo-
ločensky poďakovať otcom za  ich starostlivosť, podporu, záujem 
a lásku. Vyzdvihnúť hodnotu dobrého otcovstva pre šťastie dieťaťa 
a jeho matky, pre prosperitu komunity a spoločnosti. 

Oslavy Dňa otcov v  Banskej Bystrici odštartuje výstava detských 
prác Môj dobrý ocko s vernisážou 9. júna o 10. h. Môžete si ju pozrieť 
až do 21. júna v Historickej radnici v Banskej Bystrici na Námestí SNP.

Oslavy v srdci Slovenska vyvrcholia v sobotu 20. júna celodenným 
komunitným happeningom Slovensko potrebuje dobrých ot-
cov 2015 v  podobe zábavno – umelecko – hravého dňa pre rodi-
čov a starých rodičov s deťmi v areáli Komunitného centra Fončorda 
a Centra voľného času Havranské.

Pripravený je bohatý a pestrý program – súťaže, hry a tvorivé dielne 
pre malých i veľkých, ďakovná stena odkazov pre dobrých otcov, ob-
čerstvenie pri komunitnom stole, súťaž o NAJ koláčik pre ocka, pose-
denie v exteriérovej obývačke, čítanie rozprávok a príbehov o dob-
rých otcoch, detský záhradný kútik, piknik zóna, trampolínky a skákací 
hrad, maľovanie na tvár, súťaže otcov a detí: cyklozručnosti, discgolf, 

cornhole, kalčeto, basketbal, stolný tenis, šachový turnaj starí otcovia 
+ deti + vnúčatá, zóna zdravia, mobilný reflexný chodník, či workshop 
s psychológom na tému – ako byť dobrým otcom. Na pódiu vystúpi 
hudobná skupina Pas de Pitie, deti z Tanečnej školy Janette Fáberovej, 
deti z Detského hudobného Centra Sonyta Music, Miroslav Kapusta 
bude čítať deťom a k tomu všetkému každú druhú hodinu bude vy-
žrebovaná rodinná tombola. Moderuje Anita Fáková. 

V nedeľu 21. júna sa pozornosť presunie na galaprogram do Divadla 
Malá scéna STU v Bratislave, kde budú ocenení víťazi celoslovenskej 
facebookovej súťaže o titul Dobrý otec 2015. Kandidáti na tento titul 
sú aj z nášho regiónu. 

Pozrite si www.dobriotcovia.sk a fanúšikovskú stránku kampa-
ne na  Facebooku s  rovnakým názvom „Slovensko potrebuje 
dobrých otcov“, kde môžete ešte stále prihlásiť do  súťaže Dobrý 
otec 2015 aj vášho dobrého otca alebo starého otca, alebo aspoň 
hlasovať za najkrajší skutočný otcovský príbeh.  

„Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore spoloč-
nosti nAFTA a.s.“

Tlačová správa

Blíži sa Deň otcov... a preto prihláste toho Vášho do súťaže DOBRÝ OTEc 2015
a pošlite nám krátky príbeh s fotkou na e-mailovú adresu: sutaz@dobriotcovia.sk.

Napíšte odkiaľ je a dôvod, prečo je práve Váš ocko najlepší na svete!
Súťažiaci s najväčším počtom hlasov, čiže LIKE (lajkov) získajú hodnotné ceny,

ktoré im organizátori kampane odovzdajú na Galavečere - Ďakovný koncert pre dobrých otcov
21. júna 2015 v Bratislave pri príležitosti Dňa otcov.

Informujte svojich príbuzných a známych ešte dnes, lebo súťaž končí 15. júna o polnoci!
Viac informácií na www.dobriotcovia.sk
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Ako som minule písala, pracujem už sedem 
rokov s deťmi, ktoré sú zaradené do C varian-
tu špeciálnej základnej školy. V  tomto roku 
mám 6 detí, troch z nich vzdelávam po dve 
hodiny denne a  ďalší traja dochádzajú 
do školy 3-krát do týždňa po hodinke. Vane-
ska (10), Matúško (12) a Jurko (18). Rodičia ich 
dovezú do inej miestnosti. 

Nie je to obyčajná trieda ako ostatné, je to 
multisenzorická miestnosť, kde sa realizuje 
terapia snoezelen. V našej škole sme zriadi-
li miestnosť snoezelen pred piatimi rokmi. Je 
vybavená všetkým potrebným pre stimulá-
ciu týchto detí – v prvom rade vodná posteľ, 
na ktorej si oddýchne a uvoľní ich celé telo, 
optické efekty v  podobe farebných lámp, 
zrkadlovej gule, bublinkového valca a  pro-
jektora kotúčov na stenu, z CD- prehrávača 
počúvajú hudbu, zvuky prírody, rozprávky, 
dotykmi a  ohmatávaním rôznych vrecúšok 
a materiálov si rozvíjajú hmat, ovoniavaním 
voňavých olejčekov majú príjemný čuchový 
zážitok.

A AKO PRACUJeM S DeťMI?
Od  prvých chvíľ, ktoré boli skôr spontánne, 
bádavé, založené na  princípe pokus - omyl, 
si spoločne navzájom odovzdávame infor-
mácie, bez jediného slova (teda z ich strany). 
Od nich je to reč tela – pohyby rúk, nôh, hla-
vičky, náznaky úsmevu, prižmúrenie, zamra-
čenie, občas tiché zamrnčanie, zavzdychanie, 
zakašľanie, ale nikdy žiaden smútok a  plač. 
Naozaj. Tieto emócie sú u nás vylúčené...

Mamka alebo ocino príde, na rukách donesú 

svoje dieťa, položia ich na vodnú, vyhrievanú, 
mäkkučkú, poddajnú posteľ a už sa nestarajú, 
utekajú za svojimi bežnými starosťami (nech 
idú a nech si v pokoji nakúpia alebo vybavia 
čo treba). A ja sa zahľadím a spýtam sa: „Tak čo 
dnes spravíme? Kadečo poopačujeme, alebo 
povoniame, pocvičíme, alebo pomasírujeme, 
pohojdáme, popočúvame hudbu alebo roz-
právku, alebo popozeráme svetielka, alebo 
len tak budeme oddychovať?...
Odpovede sa nedočkám, takže výber je 
na mne. Zapálim sviečku, nakvapkám vôňu 
a ponúkam...
A pritom nespustím oči z ich tváre a sledujem 
jemné zachvenie, čo i  len mihnutie mihalni-
cou, každý nepatrný pohyb je pre mňa veľkým 
znamením. A potom viem (teda si myslím), či 
mám pokračovať, alebo niečo zmeniť, alebo 
len jednoducho zabaliť dieťatko do  mäkkej 
hebkej deky a nechať odpočívať. 

A pár minút pred príchodom rodičov nasle-
duje jemné prebúdzanie, obliekanie, lúčenie 
a po odchode dúfanie, že snáď bolo dobre...
Dúfam a verím. 

ČO Je SnOezeLen
Názov snoezelen je odvodený z  holand-
ských slov snuffelen – čuchať, skúmať a do-
ezelen – driemať, relaxovať. Metóda snoe-
zelen prebúdza všetky zmysly (zrak, sluch, 
hmat, čuch, chuť), využívajú sa pomôcky 
na  somatickú, vestibulárnu a  vibračnú sti-
muláciu. Takto je deťom umožnené prežívať 
najrôznejšie pocity (šťastie, radosť, upo-
kojenie, istota) a  pritom sa im ponecháva 

možnosť vlastného výberu podnetov, ktoré 
sú im príjemné. Terapia slúži na  relaxáciu, 
odbúrava strach, prináša radosť. Deti sa tu 
môžu preniesť do sveta zvukov, svetiel, vôní  
a fantázie. Platí zásada, že deťom je potreb-
né ponechať čo najviac voľnosti a času, aby 
si sami zvolili alebo naznačili, ktoré podnety 
pociťujú ako príjemné. V  snoezelen terapii  
sa nič nemusí, všetko je dovolené. Deti majú  
možnosť byť celkom sami sebou. Najvyššou 
zásadou pri tejto činnosti je udržať medzi-
ľudský kontakt. Tento kontakt nie je možné 
nahradiť aparatúrami. 

Silvia Kedroňová

Vrúcne objatie a oči plné vďaky
Blíži sa koniec školského roka a s ním aj škol-
ská dochádzka nášho syna Marca, ktorý na-
vštevuje Špeciálnu základnú školu v Ružom-
berku, Malé Tatry 3.

Poklonu skladám všetkým pani učiteľkám 
a pánom učiteľom a aj ich asistentom. Bola 
som na začiatku prvých krokov do školy mo-
jich inak obdarených detí veľmi rada, že sa 
môžu vzdelávať. Že môžu rozvíjať svoje ro-
zumové schopnosti a danosti svojho ja.

Každý je pre naše deti niečím novým. A o to 
viac sme obohatení aj my rodičia. Učíme sa 
navzájom, my rodičia od  detí, od  učiteľov 
a deti od nás a od nich. Je to preto, lebo si 
dodávame navzájom energiu, ktorú potre-
buje každý jeden z nás. 

Práca učiteľov, ale aj nás rodičov je namáha-
vá a zdĺhavá cesta. Ale dôležité je sa zblížiť 
a osloviť tú malú, krehkú dušičku.

Sú chvíle, keď sa naše deti učia písať, a je to 
pre nich poznatok, aké sú krehké a niekedy 
nie tak poslúchajúce prsty. Ako náš syn, keď 
sa učil písať a píše s pomocou pani učiteľky 
a  aj mňa - mamy. Niekedy povie, už dosť, 
už ma bolia prsty a ruky, vtedy mu poviem 
– vydrž, aj po  búrke, po  daždi vyjde slnko 
a objaví sa na oblohe dúha, ktorá hrá svojou 
krásnou melódiou farieb.

Je to stúpanie po  malých krokoch vyššie 
a  vyššie a  my spoločne vedieme naše deti, 
aby vystúpili na posledný schodík. My rodi-
čia spolu s učiteľmi, s našimi deťmi sa môže-
me obzrieť dolu, koľko bolo tých schodov. 
A povedať, že to bolo ťažké, občas namáha-
vé. Ale srdcia a myseľ sú naplnené pocitom 
spokojnosti a  radosti. I  keď oči boli občas 
plné sĺz, ale tie nebolo vidieť. Lebo ich zakrý-
val úsmev. 

Srdce naše vie cez ústa povedať – ďakujem. 
Vďaka, že sme všetci o krok vpred a naše vedo-

mosti a poznatky sa môžu ďalej odovzdávať. 

Tak ako v záhrade plnej krásnych ruží pesto-
vať, z tých ruží každému venovať a cestu k tej 
záhrade a k svojej ruži si musíme nájsť.

Venované Silvii, pani učiteľke, ktorá našla ten 
správny kľúč.

Patrícia Tisoňová

INAk OBdARENí V škOLE IV. – SNOEZELEN

kľúč našich dvier ku každému srdcu inak obdarovaných detí
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AKTIVITY ¨

účelové zariadenie Krupina Tepličky 
30.04.2015 ožilo. Po  prvýkrát sa stalo de-
jiskom konania Súťaže mladých záchra-
nárov civilnej ochrany okresov Krupina, 
Detva a Zvolen, ktorá je určená pre 4-členné 
zmiešané družstvá žiakov základných škôl 
a 8-ročných gymnázií vo vekovej kategórii 
10 - 15 rokov (dvaja chlapci a dve dievčatá). 

Bol posledný aprílový deň a všetci s napätím 
očakávali, čo tento deň so sebou prinesie. 
Na  tvárach súťažiacich bolo vidieť napätie, 
bojovnosť a nadšenie. Usporiadatelia, tí dví-
hali zrak k oblohe a verili, že pekné počasie 
vydrží po  celý deň a  prognóza aprílového 
vrtkavého počasia sa nenaplní. Tohto roku 
sa do  súťaže zapojilo 14 družstiev zo zák-
ladných škôl, pričom 5 bolo z okresu Detva, 
4 boli z  okresu Krupina a  zvyšných 5 bolo 
z okresu Zvolen. Po príhovoroch a tradičnom 
výklade súťažnej trate sa mohlo štartovať. 
Svoju zručnosť a  nadobudnuté vedomosti 

v oblasti civilnej ochrany, pohybe v prírode, 
zdravotníckej príprave, požiarnej ochrane 
a  streľbe zo vzduchovej pušky si chlapci 
a  dievčatá mohli overiť na  stanovenej trati, 
ktorá niektorým súťažiacim dala poriadne 
zabrať. Štvorčlenné skupiny skutočne ukáza-
li svoju pripravenosť a bojovali zo všetkých 
síl aj s časom ,aj so súpermi z ostatných škôl. 
Súťaž mala rýchly a bezproblémový priebeh. 
O štrnástej hodine bolo dobojované. Zrátali 
sa dosiahnuté body, napísala sa výsledko-
vá listina a  začal plynúť čas na  potvrdenie 
víťazov. Keďže nik nepodal protest, mohlo 
začať ocenenie tých najlepších. na  prvom 
mieste sa umiestnili avizovaní favoriti 
súťaže - družstvo zo zŠ Antona Matulu 
Sebechleby. Druhí skončili žiaci zo zŠ 
Kriváň a  na  treťom mieste sa umiestnili 
žiaci zo zŠ Hontianske nemce. Prví dvaja 
dosiahli v  súťaži viac ako 570 bodov, čo je 
podmienkou účasti na  Majstrovstvách Slo-

venskej republiky mladých záchranárov ci-
vilnej ochrany, ktoré sa uskutočnia v dňoch 
16.-18. júna 2015 v  Centre voľného času Do-
mino, Orgovánová 5 Košice.

Udeľovanie cien sa nieslo v  duchu malých 
- veľkých víťazstiev. Vďaka štedrosti spon-
zorov, a  to najmä spoločnosti SPIG s.r.o. 
zvolen, boli ceny veľmi hodnotné a  po-
četné, čo umožnilo organizátorom súťaže 
ohodnotiť aj súťažiacich, ktorí sa neumiest-
nili na popredných miestach. O dobrý prie-
beh podujatia sa zaslúžili všetci rozhodco-
via, vedúci družstiev, pedagógovia a  ďalší 
účastníci, ktorým aj touto cestou ďakujeme, 
že pomohli pri napĺňaní tak potrebnej a zá-
služnej práce, ako je oblasť civilnej ochrany 
a  v  nej príprava detí a  mládeže na  seba-
ochranu a poskytovanie vzájomnej pomoci 
po vzniku mimoriadnej udalosti.

Ing. Jakubová, OKR OU Zvolen

SÚťAž mLAdýCH ZáCHRANáROV
z okresov kRuPINA, ZVOLEN a dETVA
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¨ SPOLOčNOSŤ NA POMOC OSObÁM S AUTIZMOM

Prvý májový víkend som strávila na pracov-
nej ceste. Keď som si písala s istou mamičkou 
cez FB, ani som netušila, kam ma to zaveje. 
Keď prišlo na to, či sa môžeme stretnúť a kde 
býva, zistila som, že ma to ťahá takpovediac 
do  oblasti mojich koreňov po  maminkinej 
strane. Kúsok od  Pezinka som stretla úžas-
nú ženu, ktorá mi imponovala už len tým, 
že je obyčajným, no zároveň neobyčajným 
človiečikom. Milujem ľudí, ktorí sa na  nič 
nehrajú a  sú prirodzení a  neprikladajú ne-
podstatným , pre iných podstatným veciam, 
väčšiu dôležitosť ako si zaslúžia. Stretla som 
životom dozrievajúcu a  na  zdravé názory 
bohatú osobu, s  ktorou sme prebrali témy 
okolo problematiky autizmu. Nebudem tu 
nič rozoberať, lebo témy, ktoré sme spolu 
preberali, pochopia len zrelí ľudia, ktorí si 
uvedomili, že veci sa dejú nie náhodou, ale 
s  presným určením. Že ľudia, ktorí sa majú 
stretnúť, stretnú ľudí, ktorí ich k sebe nasme-
rujú. A hoci indície nie sú presné, ten, kto vie 
s nimi narábať, toho, koho má nájsť, nájde.

Autizmus je cesta, cesta poznania pravdy 
v nás, prijatia, ktoré bolí, pomenovanie vecí, 
ktorým je potrebné dať slovný výraz. Je to 
čosi hlboko zakódované v  každom z  nás 
a  spejúcemu k  premene myslenia, vráteniu 
sa k prameňu sily, ktorá je v minulosti. Dnes 
sa ľudia stali „bezkoreňoví“. To je chyba, lebo 
problémové správanie, poruchy učenia, po-
ruchy psychiky priniesol nový spôsob života. 
Všetky vplyvy, ktoré na neho pôsobia, v nás 
už dávno učinili zmenu a odpoveď je hlbo-
ko v  bunkovej podstate človeka. Nepoznať 
svojich predkov je spreneverením sa proti 
sebe samému. Možno akademická spoloč-
nosť so mnou nebude súhlasiť, ale veľakrát 
sú odpovede jednoduché a  každý deň sa 
na  ne dívame. Sú všade, v  televízii, v  osob-
nom živote, stačí len vnímať inak, tak ako to 
vnímajú ľudia s autizmom. Ešte nikoho nena-
padlo, že sme obklopení chaosom, ktorí nás 
deformuje? Hluk, smog, nekomunikácia, áno 
v  dnešnej dobe internetu, keď sú všetci on 
line a  nekomunikácia? Ťukáme do  vymože-
ností doby a  už ani nevieme, ako znie hlas 
nášho priateľa, akú má farbu očí, aké to je 
kohosi len tak objať, pohladiť, dotknúť sa ho. 
Pre zamestnanosť rodičov, ktorí musia uživiť 
svoje deti, strácame kontakty. Deti vychová-
va umelá skrinka, už pomaly ani nevedia, čo 
to je, len tak sa hrať futbal s kamošmi, stavať 
bunker na strome, deti nerozvíjajú fantáziu, 
hodiny dokážu presedieť pri tablete, PC. 

Ľudstvo stráca to, čo mu ako homo sapiens 
prinieslo výhru nad neandetárlcami, bola 
to forma komunikácie a dorozumievania sa. 
Prestávame komunikovať ako homo sapiens 
a  prechádzame do  vyššej úrovne vývoja?  
Koľko táto premena bude trvať, čo všetko 
musí bunka spracovať, aby to pretransfor-
movala do vyššej vysokoefektívnej formy? 

Desí ma umelá inteligencia, ktorú vyvíjame, 
stále nám to ukazujú ako výdobytok doby. 

Hľadáme náhradu za  človeka, aby sa o  nás 
starali stroje s umelou inteligenciou a potom 
sa mi vynára otázka, na  čo tu potom bude 
človek? Veď ak dáme strojom inteligenciu 
a oni sa budú vedieť opraviť, dokážu viac než 
my. Stanú sa nesmrteľné!!!!!!  Ako veľmi si člo-
vek rozumný dokáže zničiť život túžbou nič 
nerobiť. Ľudia prestávajú pracovať manuál-
ne, deti strácajú motorické zručnosti, jemná 
a  hrubá motorika sa narušuje, nestimulujú 
sa centrá v  mozgu, ktoré sú zodpovedné 
za rozvoj reči. Množstvo detí s narušenou ko-
munikačnou schopnosťou. Kto za  to môže? 
My sami. Chceme ľahší život, ale ten nikdy 
ľahší nebude, kým nepochopíme podstatu, 
prečo sme tu. 

Chcela som napísať jednu vetu od  Alberta 
Ensteina, ale múdry internet mi ju nenašiel, 
ale našiel niečo omnoho výstižnejšie, čo po-
vedal, že „intuitívne zmýšľanie je posvät-
ným darom a racionálne zmýšľanie verným 
služobníkom. Vytvorili sme spoločnosť, 
ktorá uctieva služobníka a na dar zabúda.“ 

Veľa vecí sa mi na  ceste menom autizmus 
potvrdzuje, že nič nie je náhoda, všetko je 
predurčené a  je našou osobnou voľbou. Ak 
prijmeme výzvu a  použijeme všetky nau-
čené a  dobré veci správne, posunie nás to 
k pravde. Pravda rovná sa sloboda. 

Ďalším človiečikom , ktorého som na  ceste 
späť z  mojej cesty stretla, bol mladý muž 
s  Aspergerovým syndrómom, ktorý to 
od  detstva nemal ľahké. Maminka si s  ním 

užila a  má môj úprimný obdiv. Otec, ktorý 
statočne pracuje a s  láskou sa stará o svoju 
rodinu. Chlapec na mňa urobil veľký dojem, 
šikovný, rozvíjateľný, talentovaný, komunika-
tívny. Žiaľ zavretý doma, on i  jeho mamina. 
Segregovaný. Potenciál bez využitia. Otázka 
znie, ako využiť tento potenciál, ako im po-
môcť, ako pomôcť sebe a  môjmu dieťaťu? 
Mnohým iným? Cesta je v  každom z  nás, 
ak si uvedomíme podstatu v  nás a  spojíme 
všetky tie dobré podstaty, dokážeme meniť 
„nemenné“. Cítila som sa v  blízkosti týchto 
úžasných ľudí príjemne, tak ako pri prvom 
mojom stretnutí s paňou od Pezinka. Ľudia 
s  tvárou a  nie maskou. Moja práca, ktorá 
si ma osudovo vybrala, mi otvára rozme-
ry autizmu, obrovské spektrum, v  ktorom 
chápem, že ľudia s autizmom už majú svoje 
zmysly nastavené inak, ak dostanú šancu, sú 
ako my, ak nie, odrážajú nedostatky toho, 
čo ich ovplyvňuje. Zrkadlia svet vo všetkých 
jeho podobách.

MH

AuTIZmuS NA CESTáCH žIVOTA

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



Pobočky

Západné SlovenSko	 východné SlovenSko
N.	Teslu	28,	92101	Piešťany	 Masarykova	20,	08001	Prešov
e-mail:	revomat.zdravpom@gmail.com	 e-mail:	revomat.dvs@gmail.com
tel.:	032	/	776	2949,	0918	592	406	 tel.:	0907	508	674

výrobcovia

 bezplatné odskúšanie u Vás doma

 pozáručný servis hradený zdravotnými poisťovňami

 plne hradené zdravotnícke pomôcky 
bez doplatku poistenca

www.revomat.wordpress.com

dovoz,
Predaj a servis
zdravotníckych Pomôcok
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Podrobnejšie informácie nájdete na www.spig.sk alebo volajte bezplatnú linku 0800 105 707

Navštívte náš nový info portál
                      www.inakobdareni.sk

Stropný zdviháK Ergolet	Luna
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 Stropný zdvihák ergolet luna je zariadenie slúžiace 
na zdvíhanie a premiestňovanie imobilných osôb 
z postele na vozík, do vane, do sprchy, na toaletu, 
do bazénov.

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

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

 Inštalácia je možná aj priamo do sadrokartóno-
vých stien!

ZÁRUKA

ro kov

Portálové koľaje

Nácvik chôdzeSchované parkovanie v skrini



Čiastočné ohradenie hornej stanice Nožnicová plošina bez ohradenia

ZPS v lexanovom ohradení dráhy ZPS v presklenom ohradení dráhy

Žime bez bariér...
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 Zvislé schodiskové plošiny ZpS sú určené do  zdvihu 
5,5 m. Spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy a  sú obľú-
bené aj pre takmer nulovú poruchovosť a dlhú životnosť. 
Skrutkový pohon je mimoriadne spoľahlivý, nie je citlivý 
na  teplotné zmeny, neklesá, netreba meniť olej a  pod., 
čiže aj prevádzkové náklady sú minimálne. Rozmerovo, 
dizajnovo aj nosnosťou je možné tieto plošiny prispôsobiť 
požiadavkám zákazníka. Vyrába sa aj vo variante ZPT pre 
stiesnené priestory.

 v ponuke máme aj plošiny:

ü ZPS a ZPT bez ohradenia dráhy

ü ZPS a ZPT s plným alebo čiastočným ohradením dráhy 

ü hydraulické plošiny určené pre zdvih do výšky 13 m

zviSlé SchodiSKové plošiny

Naše pobočky:
ZVOLEN
Tulská 2
960 01 Zvolen

BratisLaVa
Obchodná 39
811 06 Bratislava

PrEšOV
Hlavná 50
080 01 Prešov



PlOšiNy, ZaRiadeNia a POmôcky Na PRekONáVaNie aRcHiTekTONickýcH BaRiéR

Bonus karty

Využívajte
výhody našej

Viac informácií na:

www.spig.sk
alebo volajte bezplatnú linku:

0800 105 707
Stropný zdvihák  ergolet luna

beneFity z bonUs karty
ü Vyriešime za Vás úhradu doplatku do výšky 10% z ceny 

zariadenia (spolupráca s nadáciami).

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 fir-
my KsP itaLia (zdviháky, skútre, postele...)

ü Získavate výhody pri odbere vozíkov a pomôcok od fir-
my rEVO-Mat s.r.o.

ü máte bezplatný vstup na 12 benefičných podujatí 
po celom Slovensku.

ü máte možnosť zúčastniť sa zlosovaní o hodnotné ceny!
ü mnohé ďalšie výhody nájdene na našej stránke

    www.spig.sk

Sme GeNeRálNy PaRTNeR OBČiaNSkeHO ZdRužeNia

inak oBdarení



ObčIanske združenIe Milan Štefánik
Organizátor uvedených benefičných podujatí bezplatných 
pre ZŤP držiteľov Bonus karty.

 január - „Objatie tónov“ športová hala, levice
 február - „Fašiangový koncert pre marínu“ špecializovaný 
liečebný ústav marína, kováčová
 marec - „Opri sa o mňa“  klub Čierny orol, Prešov
 apríl - „chyťme sa za ruky“ dom kultúry, Galanta
 máj - „Ruky spoja ruky“ Národné rehabilitačné centrum, 
kováčová, vozíčkari a pacienti z ústavov NRc a marína 
v kováčovej 
 jún - „integrácia postihnutých a detský kútik - dobrý 
festival“ Prešov
 august - „OSmidiV“ amfiteáter, Banská štiavnica
 september - „dúha v srdci“ mSkS, Nové mesto nad Váhom
 október - „Na krídlach anjelov“ mestské kultúrne cen-
trum, žiar nad Hronom
 november - „charitánia“ divadlo actores, Rožňava

reVO-MaT s.r.o.
Na základe 22 ročných skúseností 
spoločnosti ReVO-maT s.r.o. na sloven-
skom trhu v oblasti predaja a servisu 
zdravotníckych pomôcok, ponúkame našim zákazníkom 
profesionálny prístup, kvalitné služby a overené produkty. 
Okrem toho ponúkame našim verným aj novým zákazní-
kom množstvo výhod v rámci programu Bonus karta:

 Bezplatné zapožičanie zdravotníckej pomôcky počas 
opravy v našom servise
 Predĺžená záručná doba na 30 mesiacov
 Zabezpečenie sponzora na doplatok v prípade druhej 
pomôcky cez uPSVaR
 Prednostné dodanie zdravotníckej pomôcky a prednost-
ný servis
 Doprava zdarma
 Darčekový bonus pri odbere pomôcok nad 1500 €

výhody sPolUPráce s FirmoU sPiG
ü už 17 rokov na slovenskom trhu
ü vlastní konštruktéri a vývoj nových zariadení
ü vlastná výroba
ü individuálny prístup priestorového riešenia v každej 

situácii – na mieru pre vás
ü návšteva a zameranie u zákazníka v čase podľa jeho potrieb
ü ústretovosť a konzultácie pri akejkoľvek zmene či potrebách klienta
ü pomoc pri vybavovaní na UPsVar
ü poradenstvo a pomoc v oblasti debarierizácie

beneFity Pre klientov
ü pomoc s dofinancovaním (spolupráca s nadáciami)
ü vozík, rampy, alebo zdvihák pre klientov, ktorí berú opakovane, 

alebo viac zariadení

naši Partneri

naše PodPorné aktivity
 Informačný portál Inak obdarení

 Čo na ňom nájdete:
ü poradenstvo z hľadiska bezbariérovos-

ti, zdvíhacích zariadení,
ü poradenstvo z hľadiska zákona o kom-

penzáciách,
ü terapie, pozitívne myslenie, príbehy 

ľudí, združenia, nadácie...
ü poradenstvo (mailom) s neurológom, 

pracovníkom uPSVaR, právnikom,
ü foto a zoznam použitých pomôcok 

na uPSVaRoch – snaha o umiestnenie 
dSS.

 Podporujeme viaceré projekty (napr. 
benefičné akcie po celom Slovensku), 
naši klienti majú bezplatné vstupy aj 
pohostenie.

 Vydávame bezplatný časopis Inak 
obdarení.

 Snažíme sa o začlenenie imobilných 
ľudí do bežného života.

Navštívte náš info portál www.inakobdareni.sk

SPIG s.r.o. 
Tulská 2, 960 01 ZVOleN
tel./fax: +421 / 45 / 5330 300,  5400 388
e-mail: spig@spig.sk
www.spig.sk
www.inakobdareni.sk

CenTrÁLa • SídLo SPoLoČnoSTI
ZVOLEN • Tulská 2, 960 01 Zvolen

PoboČkY
BratisLaVa • Obchodná 39, 811 06 Bratislava
PrEšOV • Hlavná 50, 080 01 Prešov

www.spig.sk
www.inakobdareni.sk

Bezplatná linka:

0800 105 707
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 Schodolez Sherpa je u nás najrýchlejší pásový schodolez
 ü možná nosnosť až 150 kg 
 ü zariadenie novej generácie
 ü na jedno nabitie až 40 poschodí
 ü regulátor mäkkého spúšťania a zastavovania
 ü aj pre elektrické vozíky

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

Schodolezy

Schodolez yack

Schodolez Sherpa N902

aj tak sa to dá ...

číslo 3/2015, ročník II

číslo 3/2015, ročník II

aj tak sa to dá ...

február 2015

Navštívte náš nový informačný portál

www.inakobdareni.sk

Vydávame
bezplatný časopis

inak oBdarení

nosnosť až do

150 kg

Vhodný aj pre
elektrické vozíky

Sherpa N909 pre elektrický vozík
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CYKLODEŇ
Mesto Zvolen a OZ CykloZvolen 

Vás pozývajú na

 10. 6. 2015 10. 6. 2015 10. 6. 2015
9 : 3 0  -  1 1 : 3 0   -      C y k l i s t i c k é   a k t i v i t y   p r e   D e t i           (Dopravné  ihrisko, Prekážková  Dráha,

           DIPLOMY   PETRA   SAGANA, infostánok)

           DIPLOMY   PETRA   SAGANA, infostánok)
1 2 : 0 0  -  1 2 : 3 0  -  O t v o r e n i e  c y k l i s t i c k é h o  c h o d n í k a 

 
           ZV - Sliač (OSADENIE  HRANIČNÉHO  TOTEMU)

1 3 : 3 0  -  1 4 : 0 0  
“ O K O L O  S L O V E N S K A ” 
- prejazd  cyklistov POD ZáMKOM
-šPECIáLNA  Rýchlostná  Prémia

 
           ZV - Sliač (OSADENIE  HRANIČNÉHO  TOTEMU)1 4 : 0 0  -  1 4 : 3 0  -  C y k l o - T r i a l   S h o w

1 4 : 3 0 -  Š T A R T   H A N D B I K E R O V

NámestIE   SNP

1 3 : 3 0  -  1 4 : 0 01 3 : 3 0  -  1 4 : 0 01 3 : 3 0  -  1 4 : 0 0

O

K O
L O   S L O V E N S K A

STREDA

 1 6 : 0 0  -  p r í c h o d   c y k l i s t o v                               V I A   M A G N A   A   H A N D B I K E R I 

Rock Machine Brand Identity

Blue CMYK: 100/0/0/0

Black CMYK: 0/0/0/100
Blue Pantone Process Cyan

1.01 Brand & Logotype
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SPOLOčNOSŤ NA POMOC OSObÁM S AUTIZMOM ¨

V Banskej Bystrici sa v centre pre deti s viac-
násobným postihnutím uskutočnila muziko-
terapia, na ktorej sa zúčastnilo 13 detí s ma-
mičkami. Celú terapiu viedli príjemné mladé 
kočky Zuzka a  Marta. Pôvodne, keď sme sa 
pred pár týždňami stretli po  prvýkrát, sme 
chceli deti rozdeliť na deti s autizmom a deti 
s  inými znevýhodneniami, aby sa vzájomne 
nerušili. Napodiv už prvá terapia dopadla cel-
kom nad očakávania. Deti sa vzájomne reš-
pektovali. A piatková terapia sa niesla v dob-
rej nálade. Deti si zaspievali (tie, ktoré vedia 
rozprávať), aj maminky sa zapojili, zahrali si 
spoločne na hudobné nástroje a pri spievaní 
sa aj zahrali pri pohybových hrách. Bolo to 
obohacujúce. Medzi deťmi a terapeutkami sa 
vytvorili pekné vzťahy,   pôsobili na deti veľ-
mi príjemne a vyžarovali zo seba pokoj, ktorí 
drobci  pekne navnímavali.

Maťko a  Marko sa zhostili elektronického 
klavíra, potom sa pridalo aj dievčatko. Maťko 
však vytrvalo neskôr asistoval aj tete Marte. 
Aj pre mňa, ako mamu, bolo potešujúce vi-
dieť Maťka v takom zanietení. Je málo vecí, 
ktoré ho zaujmú, okrem jeho lasičky. Aj 
doma má klavírik, na  ktorom rád hrá. Keď 

sme sa vrátili z muzikoterapie, novinkou pre 
nás s manželom bolo, že sa začal bezstarost-
ne hrať na dvore pri vani s dažďovou vodou. 
Na pripomienku, že by mohol poliať ríbezle, 
si zobral krhličku a začal vodičku neobratne 
naberať z  vane a  polievať, čo videl. Obaja 
s mužom sme ticho sledovali, ako sa z toho 
teší. Bol síce mokrý, ale šťastný, prezliekol 
sa, fungoval v pokoji až do večera. V podsta-
te v  ten deň až do  večera nekričal, čo bolo 
prekvapivé. Myslím si, že deti s  autizmom 
a viacnásobným znevýhodnením potrebujú 
mnohé terapie, ktoré im napomôžu k  roz-
voju tých schopností, ktoré im idú a cez ne 
reštartujú tie, ktoré ešte nedokážu rozvíjať.

Terapie sú nevyhnutnosťou v  živote aké-
hokoľvek človeka, ale vlastne každej živej 
bytosti. Dnešná doba je veľmi izolovaná 
od  citového života, ľudia sú bez koreňov, 
generačné rozdeľovanie a  neustále delenie 
a skupinkovanie z ľudí urobili hlboko ranené 
bytosti, ktoré volajú o pomoc. Ale ak sa nau-
číme pomenovať problémy, dopracujeme sa 
aj k liečivým riešeniam, kľúč k šťastiu a poko-
ju je v nás.

MH

Tretia júnová nedeľa je venovaná otcom. 
Dobrý otec je dôležitou súčasťou života ro-
diny. Ochranca, milujúci, láskavý, trpezlivý, 
pokojný, keď už všetky okolnosti života sú na-
stavené v ťažkostiach, odhodlaný postaviť sa 
za rodinu. Dobrí otcovia sú soľou zeme.  

Spomínam si na môjho otca, ktorý mal ťažké 
detstvo, ako 9-ročný ostal bez mamy a spo-
lu s  jeho tromi súrodencami sa o nich staral 
len otec. Ich otec bol bývalý legionár (vojak 
z  prvej svetovej vojny), ktorý prešiel straš-
né útrapy vojny a aj zajatia na Sibíri, napriek 
tomu to bol človek pevných rozhodnutí a od-
dane a  s  láskou sa staral o  svoje štyri deti. 
Každý deň ich odprevádzal do školy s požeh-
naním a  pohladením. Nikdy im nechýbalo 
to najnevyhnutnejšie. V  ťažkých vojnových 
časoch druhej svetovej vojny svoje deti chrá-
nil pred istou smrťou. Nakoniec ich dochoval 
do dospelosti, dve deti vyštudovali medicínu 
a stali sa z nich lekári. Dal svojim deťom  lás-
kou, ktorej bol schopný, všetko. Morálny kó-
dex, zmysel pre spolupatričnosť, úctu k svoj-
im koreňom.

Môjho otca si pamätám ako bytosť, ktorá 
nás	 milovala	 svojou	 špecifickou	 láskou.	 Ni-
kdy nám nehovoril, že nás má rád, ale staral 
sa o  všetko, čo sme potrebovali. Kedykoľ-
vek nám niečo hrozilo, chránil nás, postavil 
sa za  našu pravdu, urobil pre nás čokoľvek, 
aby sme boli šťastní. Pamätám si na  jeho 
rozprávanie príbehov z  jeho detstva, ktoré 
vedel neskutočne obrazne rozprávať. Kľačiac 

na  kolenách v  záhrade, pestoval všetko, čo 
sme potrebovali. Miloval zvieratá, o ktoré sa 
staral. Pomáhal všetkým, ktorí ho požiadali 
o  pomoc. Aj vo vysokom veku navštevoval 
chorých a umierajúcich. Učil ma vnímať svet 
v  jeho obrazoch, posmeľoval ma do  života, 
bol mojím tieňom, ochrancom a  najbližšou 
dušou. Deti si uvedomia hodnotu svojho otca  
až vo chvíli, keď miesto, kde sedával, ostane 
prázdne. Vždy ma čakával, keď som chodila 
domov zo školy, vyzeral ma pri bránke, či už 
nejdem z autobusu, ráno mi uvaril kávu, keď 
som šla do  školy, dal mi požehnanie. Vždy 
sme cítili vzájomné prepojenie, puto. Bol to 
skutočne dobrý otec, najsilnejšia bytosť, kto-
rá mi dala život a všetko, čo mi dnes pomáha 
zvládať autizmus môjho syna. Bez otcových 
rád do  života, ktoré boli skutočne ním od-
žité, by som dnes ani tieto články nepísala. 
Naučil ma vnímať tajomstvá bytia, podstatu 
života, všetkého, čo znamená ľudský život. 
Prijať smrť, ktorú sa tiež treba naučiť prijať, 
ako najvyššiu pravdu života. Cez všetky veci, 
ktoré prežil a to, čo si priniesol ako posolstvo 
o svojich predkoch, mi ukázal, ako sa učiť pre-
žiť aj tie najťažšie okolnosti ľudského života, 
že pokiaľ človek dýcha, tak žije a musí urobiť 
všetko, čo mu pomôže prežiť. No najväčším 
darom, ktorý mi dal, je viera, viera v  to, že 
nad naším životom je niečo vyššie, čo ho riadi 
a predurčuje, že najdôležitejším faktom pre-
žitia je správne sa rozhodnúť. Život je voľba. 
A všetko sa odvíja od nej.

Môj manžel je neskutočne dobrým a starost-
livým otcom pre nášho syna. Chlapca s autiz-
mom a inými znevýhodneniami. Otcom, ktorý  

pri nás stojí vo všetkých chvíľach, v šťastných 
aj tých najťažších. S  láskou a oddanosťou sa 
stará o  Maťka. Malý ho má rád a  aj keď má 
svoje vrtochy, vystíska si ho a jaší sa s ním. Až 
teraz sa Maťko začína tešiť z vecí, ktoré väč-
šinou prežívajú menšie detičky, ale aj napriek 
tomu, že už je ťažký, ho ocko nosí na chrbte, 
z čoho sa krpec veľmi teší. Náš ocino je najlep-
ší chlap na svete, pracovitý, usmiaty, pokojný, 
láskavý a  nesmierne obetavý. Každý deň sa 
v duchu modlím, aby nám ho pán Boh chrá-
nil, je našou jedinou oporou, ktorá je aj pre 
mňa obrovským darom. Dobrý muž a otec je 
skutočne darom.

Uctime si dobrých otcov, ktorí denne pracujú 
pre blaho rodiny, milujú svoje niekedy nepo-
slušné deti, odriekajú si samozrejmosti živo-
ta, otcov, ktorí aj napriek nepriazni života so 
vzpriamenou tvárou s úsmevom na tvári idú, 
držiac hrdo za ruku svoje dieťa.

MH

muzikoterapia SPOSA BB a OZ Nožička

muzikoterapia
Muzikoterapeutický proces má hlavne 
terapeutickú liečebnú funkciu, preto 
ho radíme medzi expresívne terapie. 
Prináša so sebou priestor na neverbál-
nu komunikáciu, takže nevyslovené 
hovorené slovo nie je prekážkou.
Hudba otvára široké možnosti sebavy-
jadrenia, intuitívne hudobne tvorenie, 
kreslenie pocitov nenásilným spôso-
bom hry na jednoduchých hudobných 
nástrojoch. Poskytuje hlboký zážitok  
relaxácie, čo napomáha k  celkovému 
uvoľneniu spazmov v tele, upokojeniu 
mysle a emócií.

AuTIZmuS A OTCOVIA
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¨ PRíSPEVKY A NADÁCIE

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

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

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

Imobilný pacient potrebuje:
•	 polohovaciu posteľ s antidekubitným mat-

racom,
•	 mechanický alebo elektrický vozík s vhod-

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

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

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

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

objednajú. Táto anabáza trvá niekoľko dní až 
týždňov.

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

votným postihnutím
•	 žiadosť o peňažné príspevky na kompen-

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

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

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

•	 so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla,

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

rou je pes so špeciálnym výcvikom.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

padne vozidiel.

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

musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

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

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

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

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

máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 
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PRíSPEVKY A NADÁCIE ¨

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krí-
zových	 situáciách	 	 a	 	 potrebujeme	 pomoc	 pri	 získaní	 finančných		
prostriedkov na  doplatenie kompenzačných pomôcok alebo sa 
ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých na-
dácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej 
žiadosti pomôcť.

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

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

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

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

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

ZOZNAm NAdáCIí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontakt: Tehelná 26, 831 03 Bratislava
tel.: 02 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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¨ PRíRODNÁ - ALTERNATíVNA LIEčbA

Koža je dôležitým „spravodajcom” pre ner-
vový, hormonálny a  imunitný systém a  sú-
časne je „hovorcom” citov. Mení sa podľa 
toho, čo prežívame, vysiela pachové signály, 
optické prejavy, chráni naše vnútro a  s  roz-
lohou takmer dvoch štvorcových metrov je 
najväčším orgánom tela človeka.

K  svojej pokožke sa zvykneme správať ma-
cošsky nielen v  lete. Všímame si ju vlastne 
až vtedy, keď nás v  niečom zrádza. Koža je 
pritom rovnako dôležitý orgán ako ktorý-
koľvek vnútorný – srdce, pľúca či žalúdok. Je 
poverená širokou škálou rozmanitých úloh: 
obaľuje, chráni, podľa potreby zadržiava 
alebo zbavuje telo tepla, dýcha, vylučuje 
odpadové látky, cíti. Koža odzrkadľuje naše 
duševné problémy. Je pravdovravnejšia ako 
slovo. Neraz prezradí aj to, čo by sme najrad-
šej zatajili.

Keď KOŽA STRATÍ ROVnOVáHU

Nie je vôbec nezvyčajné, že koža je zrazu vy-
vedená z  rovnováhy, ak prežívame priveľký 
stres. Podľa kožných odborníkov nemá teda 
význam špeciálne vyšetrovanie kože, lebo je 
to problém oveľa komplexnejší. Sama koža 
nie je chorá, iba odzrkadľuje duševné a teles-
né stavy človeka. Zožltne, ak máme problém 
s pečeňou, žihľavkou reaguje na podrážde-
nie, bledosťou na šok a červeňou na rozpa-
ky. Občas preberá úlohy za  nedostatočne 
fungujúce orgány – práve prostredníctvom 
kože sa telo zbavuje jedov a odpadu, ktorý 
nestačia vylúčiť obličky. A  je to prvá najsil-
nejšia bariéra na vstup škodlivín zvonka.

Prirodzene, pekná koža nebýva vždy otáz-
kou veku, ale je výsledkom starostlivosti 
a  jej ošetrovania. Uveďme päť najčastejších 
príčin, ktoré vyvolávajú zmeny na koži, a päť 
stratégií, ktoré pomôžu. Teda...

1. Keď KOŽA RÝCHLO MenÍ TePLOTU...

...reaguje spontánne: farba kože kolíše me-
dzi žiarivo červenou a bledou. Pri dlhotrva-
júcom pôsobení sa objavia červené vlásočni-
ce, predovšetkým na nose, na lícach a v okolí 
brady. Vysvetľuje sa to tým, že studený stav 
kože vedie k momentálnemu nedostatočné-
mu zásobeniu buniek kože kyslíkom a živina-
mi. Keď zrazu nastane veľké teplo a pôsobia 
aj dráždivé látky, ako nikotín, alkohol alebo 
príliš silné slnko, vtláča sa viac krvi do cievok.

Čo pomôže? Vystríhajme sa všetkých druhov 
dráždenia kože (píling) a silnej zmeny tepla 

(sauna). Masáže uvoľňujú cievy. Dnes sa už 
môžeme pomocou argónovej metódy alebo 
laserom natrvalo zbaviť červených vlásočníc.

2. Keď DUŠA PReŽÍVA STReS...

...koža ako časť nervového systému najčas-
tejšie reaguje stresovými vyrážkami alebo 
červenými škvrnami na  tvári. Pri dlhotrva-
júcom zaťažení dostáva tvár sivý a zvrásne-
ný výzor. Toto sa dokonca neraz prejavuje 
na koži celého tela.

Čo pomôže? Mali by sme si naprogramovať 
dychové cvičenia, keď prežívame nejaký 
stres. Vtedy si musíme na to rozhodne nájsť 
čas. Navyše by sme mali prijímať veľké dávky 
(500 ml) kapsúl ľubovníka bodkovaného ale-
bo homeopatický prostriedok.

3. Keď SI UMÝVAMe RUKY...

...voda naruší ochrannú vrstvu našej kože a tá 
niekedy reaguje precitlivene, až podráždene. 
Medzi prstami alebo na  chrbte ruky sa nám 
objavujú ekzémy, koža býva suchá, šúpe sa. 
Ak pracujeme vo vlhkom prostredí alebo ak 
sme dlho v kontakte s čistiacimi prostriedka-
mi a  vtedy si ruky častejšie umývame, býva 
naša koža preťažená. Môže sa však stať, že 
sa vytvoria vnútrokožné ekzémy bez akých-
koľvek vonkajších vplyvov. V  tomto prípade 
namiesto ošetrujúcich prostriedkov na  ruky 
pomôže skôr psychiatrická liečba.

Čo pomáha? Jemné čistiace prostriedky 
(oleje) a  ochranné prostriedky ošetrenia 
(gély pH 5, jemné detské mydlá, hydratačné 
krémy a pod.). Aby neostali na rukách vlhké 
miesta, napríklad pod prsteňmi, je dobré ich 
pred umývaním rúk zložiť.

4. Keď KLeSá HLADInA HORMónOV...

...koža reaguje vo forme akné, zmenou pig-
mentu v tvári, krehkými miestami na rukách 
a nohách. Ak je v koži nadmerné množstvo 
mužského hormónu, bunky silne rohovate-
jú, hromadí sa v  nich tuk, a  to je najlepšie 
prostredie na  množenie sa baktérií akné. 
Hnedasté pigmentové škvrny môžu vznik-
núť kombináciou antikoncepčných tabliet 
a  pôsobením slnečného svetla. Ak chýbajú 
estrogény, koža sa stáva krehkou.

Čo pomôže? Pri akné pomôžu liečivé krémy 
s obsahom ovocných kyselín. Najnovšie vý-
skumy ukazujú, že krémy obsahujúce veľkú 
dávku vitamínu E majú extrémne dobrú lie-
čivú účinnosť.

5. Keď KOŽA nIe Je DOSTATOČne VYŽI-
VOVAná...

...reaguje tvorbou suchých oblastí, zápalom 
kože, poranenými kútikmi úst. Veľa kyslej 
stravy (káva, mäso, sladkosti) a primálo zása-
ditej (zelenina, ovocie, mlieko, biely jogurt, 
byliny, jadierka, semená, orechy) vedie k ne-
dostatku minerálnych látok. Črevá a obličky 
nemôžu toto prekyslenie zvládnuť samy 
a  telo sa detoxikuje prostredníctvom kože. 
Často sa v črevách usídlia huby.

Čo pomôže? Strava bohatá na minerálne lát-
ky je alfou a omegou pre zdravú kožu. Strava 
s množstvom ovocia a zeleniny je základom 
zdravej kože, zabraňuje jej napadnutiu hu-
bami.

http://www.plat4mbooks.sk/?p=3633

Tejto téme sa profesorka Katarína  Horáková 
venuje vo svojej knihe Varovné signály tela, 
kde sa môžete dozvedieť viac.

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

žime zdravo s prof. katarínou Horákovou

kOžA – ZRkAdLO NAšEj PSyCHIky
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POZITíVNE MYSLENIE ¨

„AkO SI NAPROgRAmOVAť šťASTIE“
Šťastie. Asi by sa dalo dlho polemizovať, čo 
to je. Pre každého môže mať inú podobu. Ak 
by som z môjho pohľadu chcela pomenovať, 
čo je to šťastie, nazvala by som to asi takto: 
Je to život, v  ktorom zvládam svoje výzvy, 
dosahujem svoje ciele spôsobom, ktorý po-
važujem za dobrý a správny, s ľuďmi, ktorí sú 
mi blízki a  dokážeme spolu rásť a  dávať to 
najlepšie z nás všetkým a všetkému.
Človek je úžasný tvor. Tvor predurčený tvoriť. 
Každý z nás tvorí v rôznych rovinách a často 
si to ani neuvedomujeme. 
Tvorenie začína podľa mňa už myšlienkou, 
pokračuje slovom a skutkom. Už v mysli ur-
čujeme, v akej emócii budú plynúť naše slo-
vá a skutky. Prečo?
Lebo už v mysli cítime, či s myšlienkou, roz-
hovorom, či činmi súhlasíme, nadchýnajú 
nás, alebo naopak nás môžu hnevať, či z nich 
máme strach a vyhýbame sa im.
Preto je dobré najprv urobiť miesto, upratať 
staré, aby malo kam prísť nové. Staré skúse-
nosti nás môžu odrádzať, preto ich potrebu-
jeme spracovať, vziať im silu tým, že ich po-
chopíme a prestanú mať na nás vplyv.
To, aké emócie máme z  čohokoľvek, je 
v  skutku dané našou mysľou, jej skúsenos-
ťou z minulosti. Myseľ z minulosti čerpá a vy-
hodnocuje, ale žiaľ práve v situáciách, kedy 
sme boli „zranení“, vyhodnocuje celú vec aj 
so súvislosťami ako negatívnu a nechce nás 
pustiť ďalej. Zvláštne, že? 
Ja vnímam človeka ako potrojnú bytosť. Ne-
chám na slobode každého, nech si nazve tie-
to tri časti tak, ako mu je blízke, či už to je ako 
telo – duša – duch, alebo telo – myseľ – duch, 
či telo – psychika – mentalita, či inak. 
Faktom	je,	že	väčšina	filozofií	vníma	túto	po-
trojnosť človeka. 
Človek na  Zemi žije v  svete dualít, dobra – 
zla, svetla – tmy, mužského – ženského.
Preto máme my ľudia sklon vyhodnotiť situ-
ácie ako dobré  či zlé, napĺňajúce či stresu-
júce. Viac či menej im pridávame „emočný 
náboj“ z niektorej strany duality.
Tento prívlastok prideľuje veciam a  situáci-
ám naša myseľ. Vychádza však z našej minu-
losti, ktorú si celú pamätá, aj keď si to neuve-
domujeme. Ale myseľ je len náš nástroj, my 
ako bytosť sme omnoho viac ako telo, či do-
konca len myseľ. A máme aj omnoho väčšie 
možnosti. A šťastie je prirodzený stav našej 
bytosti a my ho preto vždy budeme hľadať, 
kým ho naozaj nedosiahneme.
Naša myseľ však môže byť problém pri ceste 
za šťastím, pri tvorení šťastia. Naša myseľ totiž 
vychádza z minulosti a tú treba opustiť, veď 
stále rastieme a staré vzorce správania  nám 
už môžu byť „malé“, tak prečo sa  ich držať? 
Ak si napríklad naplánujete, že chcete skve-
lú prácu, nový dom a krásnu šťastnú rodinu, 
či iné krásne plány, započúvajte sa, čo vám 
vraví vaša myseľ. Hlavne tie dôvody, prečo si 
myslí, že to nepôjde. Že ľudia, že ekonomika, 

že vláda, že svet...Lebo to sú  brzdy, čo máme 
v mysli. 
A skúste sa na ne pozrieť bez posudzovania, 
bez emócií: skutočne sú to reálne dôvody 
a nikomu sa nikdy nepodarilo ich prekonať, 
alebo len neveríme, že my sami ich prekoná-
me a zvládneme? 
A môžete urobiť ešte jeden krok: opýtajte sa 
seba, Keby som nemusel riešiť tieto problé-
my, čo by som musel riešiť. A možno prídete 
na dôležitú vec, ktorú potrebujete riešiť, ale 
nebolo ju vidieť, lebo je boľavá a vyhýbali ste 
sa jej.

Možno sa vám zdá, že práve vy máte tie naj-
ťažšie riešenia, skúšky, prekážky. Je to však 
klam. Ak sa pozriete okolo seba, každý člo-
vek prekonáva svoje prekážky a mnohým sa 
zdajú tie jeho najťažšie. 
Mne najviac pomáha uvedomiť si, že som 
tvorcom svojich problémov, a  preto mám 
silu ich aj vyriešiť. Ak som umožnil, aby na-
stali, umožním aj, aby prestali.
A  keď ste si upratali staré veci, urobili ste 
miesto novým veciam. Bez poriadku s minu-
losťou sa budúcnosť stavia ťažšie. Je to ako 
stavať nový dom na  streche starého, nemá 
stabilitu, nie je trvácny, nedá sa v ňom bývať...
Je lepšie stavať na vyčistenej ploche.
Každým vyčisteným problémom sa zväčšujú 
naše možnosti, lebo sme uvoľnili miesto aj 
silu na tvorenie nového.
Tu mnoho ľudí zastane, lebo nevie, čo vlast-
ne chce. Zabudli snívať, zabudli, že majú 
možnosť svoj sen naplniť.
Spomeňte si a spíšte všetko, na čo si spome-
niete, čím ste chceli by, čo ste chceli robiť, čo 
ste chceli mať.
Spíšte aj „hlúposti“, ako svadba s Bradom Pit-
tom, lebo vaša myseľ o nich vie a zamestnáva 
sa nimi, i keď o tom neviete. Myšlienka je tiež 
energia a nemôže sa sama stratiť, len zmeniť.
A ako tvorca určite, ktorým veciam práve dá-
vate stop a ukončujete ich, lebo už neplatia 

a ktoré si ponecháte. U tých, čo si ponecháte, 
si povedzte, dokedy ich chcete dosiahnuť.
Je veľmi dôležité vedieť, čo chcete. Nie čo  
nechcete, ale čo CHCETE, ako to chcete. Ak 
to viete a je to skutočne váš cieľ, nájdite kro-
ky, ktoré k  nemu vedú. Schodíky, ktoré vás 
budú postupne približovať k cieľu. 
Uvedomte si, s ktorými ľuďmi budete k cieľu 
kráčať. Či máte spoločný cieľ, podobný po-
hľad na svet. Prečo? Lebo ďalší dôležitý fak-
tor pre šťastie je podľa mňa etika. 
Životom kráčame s  ďalšími ľuďmi a  spôsob 
ich života môže mať na nás vplyv. 

A  vy žijete s  heslom „pravda vždy zvíťazí“, 
„láska je úžasný cit“, „rodina je základ“, tak 
asi nebudete spokojní s človekom s heslom 
„kto neklame, nič nemá“, „sexu nie je nikdy 
dosť“ a pod. 
Možno budete chcieť svoj čas dávať ľuďom, 
s ktorými máte spoločné zmýšľanie a viete sa 
inšpirovať. Je to prirodzené, lebo rovnaké sa 
priťahuje. Je dobré vybrať si, ako a s kým svoj 
čas prežívam.
Pre šťastie je podľa mňa dôležité žiť podľa 
etických zásad, ktoré považujete za správne. 
Lebo inak namiesto tvorenia môžete riešiť 
otázku, či ste to či ono mali urobiť, povedať. 
Pocit šťastia práve preto nebýva často trvalý 
stav, ale prichádza so situáciami. Podľa mňa 
preto, lebo v týchto situáciách sa približuje-
me našim dobrým túžbam a  cieľom, ako aj 
spôsobu dosahovania týchto vecí, ktorý je 
pre nás správny.
A  viete, čo je na  tom úžasné? Skutočné 
šťastie človek neprežíva sám, ale zdieľa ho. 
Ak sa nemáme s kým podeliť o svoje šťastie, 
ak necítime, že ho zažívajú aj ostatní, prestá-
vame byť šťastní. 
Preto svoje šťastie zdieľajte so svojou rodi-
nou, kolegami a  priateľmi, prírodou, celou 
Zemou, dokonca s  celým svetom, nech je 
vaše šťastie skutočné a veľké ako svet 

S Láskou Monika Ponická 
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jE kRáSNE POmáHAť Tým, kTORí SI TO ZASLÚžIA

čO jE SEBALáSkA?

Ak budeme len čakať, kto nám kedy pomôže, 
nedočkáme sa. Ak budeme lamentovať, ste-
nať, že sa máme zle, že osud je nespravodli-
vý, čoho sa dočkáme? Len toho, že budeme 
stáť na  jednom mieste. Točiť sa v  jednom 
bludnom kruhu. Ak nemáme peniaze, musí-
me porozmýšľať, ako ich zarobiť. Ak nevyjde 
jedna práca, treba hľadať inú. Ak sa nedarí 
v  podnikaní, treba skúsiť nové. Dôležité je 
nezostať stáť, nevzdávať sa.

Choroba, bolesť, to nemyslím len zdravotné 
problémy, ale všeobecne problémy ako také, 
či	sú	to	finančné,	existenčné,	partnerské...

Ak je niekto chorý, utrápený v  bolestiach, 
treba mu pomôcť, poradiť, no už je len 
na  ňom, či bude chcieť spolupracovať. Ak 
na ňom vidíme, že sa len ľutuje, stagnuje, ne-
pomôžu povzbudivé slová, nepomôže žiad-
na pomoc. Musí chcieť v prvom rade on sám. 

Ľútosť je jedna z  najhorších vlastností. Čím 
viac niekoho ľutujeme, ak okolo neho cho-
díme a len lamentujeme, ako mu je zle, aký 
je chudák, tak čo tým dosiahneme? Len to, 
že sa opustí a začne nás zneužívať a nám sa 
oslabuje energia. Sami na sebe zbadáme, že 
sa neoplatí riešiť jeho problémy, lebo nás to 
vyčerpáva. Prestaneme s tým. V tom lepšom 
prípade dotyčný zbadá, že sme ho prestali 
ľutovať a začne na sebe pracovať. Začne sa 

liečiť, začne žiť lepší a krajší život.

V  horšom prípade sa bude uzatvárať 
do seba, ale to už je jeho problém. Opak ľú-
tosti je súcit. Súcit pochádza z lásky. Ak po-
máhame zo súcitu, tak to už je iná káva. Naj-
lepšie vedia pomôcť a súcitiť tí, ktorí prežili 
podobné problémy. Vedia poradiť v zmysle: 
„Mne pomohlo to a to,... vyskúšaj aj Ty... a už 
svitá nová nádej na zlepšenie kvality života. 
Ak je chorý človek uvedomelý, tak sa presta-
ne ľutovať a začne pracovať na sebe. 

Určite poznáte v okolí takých, ktorí sú napr. 
celkom bez peňazí, nemajú ani len na  zá-
kladné potraviny a  Vy sa ponáhľate im po-
máhať. Kupujete im chlieb, salámu, aby mali 
čo do  úst. Ľutujete ich, že sú chudobní. No 
zrazu vidíte ako fajčia alebo popíjajú lacné 
vínko, čo si pomyslíte? Treba takým ľuďom 
pomáhať? Myslím, že nie a už vôbec nie v ta-
kom prípade, ak ich upozorníte, že ste si vši-
mli ako zneužívajú Vašu pomoc a oni aj tak 
pokračujú vo svojich šľapajach. 

Radšej pomôžete takej osobe, ktorá si to vie 
oceniť ,a keď u nej vidíte, ako sa teší z malič-
kostí, aká je šťastná, keď jej príde preplatok 
na  nájomnom a  ona si môže dovoliť kúpiť 
hrnce, aby mala v čom variť pre svoje deti. Tá 
istá osôbka chce pomôcť iným a sama nemá 
na nákup zdravotných pomôcok a zrazu Vám 

zavolá, že bude mať o  niekoľko eur navyše 
a Vy počujete v jej hlase, aká je šťastná, tak sa 
tešíte s ňou a radi jej znovu pomôžete.

Je krásne pomáhať tým, ktorí si to zaslúžia, 
ktorí si vedia oceniť to, že si niekto na nich 
našiel čas a poradil im v akejkoľvek oblasti.

IB

Keď viete povedať NIE človeku, ktorý vás rád 
využíva.

Keď viete povedať: „Chcem si oddýchnuť.“

Keď si kúpite niečo pekné len pre svoje po-
tešenie.

Keď poviete partnerovi a  deťom, že chce-
te, aby Vám pomohli pri upratovaní, varení, 
umývaní riadu.

Pri čítaní týchto riadkov sa určite nájdete aj 
Vy. Prídete z práce domov a neviete, čo skôr 
robiť. Či písať úlohy s deťmi alebo chystať ve-
čeru, a keď vidíte, že by bolo dobre poumý-
vať aj podlahy a to nehovorím o kope prádla, 
ktoré čaká na žehlenie. Čo si poviete? „Keby 
mal deň 48 hodín, bolo by málo.“ No to slov-
ko „keby... „ Čo tak zmeniť ho na prosbu. Po-
vedať partnerovi: „Prosím, pomôž mi umyť 
riad, prosím, postráž deti.“ Teraz si poviete: 
„No veď to by malo byť automatické, že man-
žel by mal pomáhať.“ Áno, malo by byť, ale,... 
a zasa ďalšie slovko, ktoré veľmi často použí-
vame,... ale...

Ak je partner ohľaduplný, tak Vám pomôže 
aj sám od  seba. Ak mu treba pripomenúť, 
stačí požiadať a pomoc príde. Ak sa z gauča 
nepohne, tak mu pohrozte: „Ak neurobíš Ty, 

vymením Ťa.“ Uvidíte, ako bude kmitať pri 
domácich prácach. 

Ja viem, možno sa mi to ľahko píše, sú chlapi, 
s ktorými nepohneme. Tvrdia si svoje: „Žen-
ské práce sú pre ženy, ja chodím do práce. Va-
renie, upratovanie, to je čo? Ja mám umývať 
riad?“ No jesť chcú, po jedle stôl čistý tiež. Pri 
telke byť ticho, to je pre nich najlepší relax. 

A čo my ženy? Kedy si oddýchneme? Je naj-
vyšší čas zapojiť aj svoje polovičky do práce. 

„Ak chceš jesť, urob úlohy s  deťmi, nech ja 
nemusím odbiehať od sporáka. 

Ak chceš, aby som sa Ti večer venovala, po-
môž umyť riad. 

Takto treba ísť na našich miláčikov. A zbada-
jú sa, že máme pravdu. 

Otvoria sa im oči: „Aha, pomohol som, máme 
viac času pre seba. Je to super.“

Toto je sebaláska. Keď si nájdem čas aj sama 
pre seba. Keď si môžem vyložiť nohy a čítať 
zaujímavú knihu, áno, to je sebaláska.

Nie je to sebeckosť. 

Ak môže chlap pozerať telku, prečo by som 
ja nemohla čítať knihu. 

Ak môže ísť manžel na pivo alebo za kamarát-
mi, prečo by som ja nemohla ísť na plaváreň. 

Ak môže partner míňať peniaze na svoje ko-

níčky, prečo by som si aj ja nemohla zaplatiť 
masérku alebo ísť na pedikúru.

Stačí tak málo. Povedať PROSÍM a ĎAKUJEM. 
Občas byť tvrdšia, nepoľaviť v svojich názo-
roch. 

Ak žijeme s partnerom niekoľko rokov a len 
teraz sme začali s premenou, tak nečakajme 
zázraky hneď. Musíme mať veľa trpezlivosti. 

Toto je len jeden príklad sebalásky. Ďalšie 
pribudnú nabudúce.

IB
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Viete, prečo práve ženy môžu zachrániť svet? 
Lebo je v nich už od prírody zakorenená ma-
terinská láska. Ony sú väčšinou tie, ktoré v ro-
dinách rozsievajú pokoj, lásku, harmóniu, 
starajú sa o poriadok a krásu domova. Majú 
pre to cit, robia to prirodzene, inštinktívne, 
nemusia sa to učiť. Nielen krivky tiel a  črty 
tvárí majú mäkšie, symetrickejšie, jemnejšie, 
ale aj ich vnútra sú naplnené väčším jemno-
citom a nehou. Teraz však nemám na mysli 
ženy, ktoré sa snažia byť chlapmi, a to nielen 
tým, že zo svojej garderóby vyškrtli sukne 
a šaty, ale najmä tým, že od svojho mužské-
ho náprotivku prevzali gestá, slovník, výbuš-
nosť, správanie, honbu za postavením, mo-
cou, bohatstvom. Muži nech zostanú mužmi 
a  ženy ženami, nevytvárajme homogénne 
unisex bytosti, nemeňme Boží plán.

Kde sa stala chyba? Všetko sa to opäť začalo 
v detstve. Možno si pamätáte, ako vás v škôl-
ke postavili všetkých k múru, teda dievčatká 
i  chlapčekov spolu, a  povedali vám: „Deti, 
utekajte! Kto bude prvý pri plote, vyhral!“ Ta-
kouto a inými hrami, porušujúcimi základné 
energetické princípy ženského a  mužského 
sveta, motivovali dievčatká, aby sa snažili vy-
rovnať chlapcom.

Deti by sa však mali vychovávať tak, aby sa 
v  dievčatách rozvíjala nežnosť, láskavosť, 
citovosť, jemnosť, intuitívnosť, srdečnosť 
a  materskosť. Žena je krásna, keď je ženou, 
muža zasa ctí charakter. Ak máte doma sy-
nov, rozvíjajte v  nich odvahu, rozhodnosť, 
priamosť, iniciatívnosť, nech z  nich vyrastú 
skutoční chlapi, ktorí budú vedieť v  dospe-
losti chrániť svoje rodiny. Nesnažte sa tieto 
vlastnosti dolovať u  dievčat, lebo potom 
do sveta vyšlete ženy, v ktorých bude chlad 
a  bojovnosť a  ich rozum bude pracovať lo-
gicky a systémovo, teda tak, ako to majú dis-
pozične dané muži. Z  dievčat nech vyrastú 
ženy, ktoré budú vedieť povzbudiť a  po-
chváliť svojich partnerov, lebo oni to tiež po-
trebujú. Teší ich záujem ženy a rodiny o  ich 
prácu. Aj tvrdý chlap chce (aj keď to nahlas 
neprizná), aby žena bola jeho fungujúcim 
srdcom. Nech teda ženské bytosti zajtrajška 
ovládajú umenie vytvoriť domov s  pokoj-
nou atmosférou, lebo muž netúži po návrate 
z práce po ničom inom ako po pokoji. 

Ženy nech vydávajú žiaru a vôňu duše. Muži 
nech ich chránia, lebo žena je srdcom rodi-
ny, potrebuje ochranu. Chlap nech je hlavou, 
ktorá odolá nárazom zvonka. Nech je silný 
telom i  dušou, pevným domom, v  ktorom 
budú môcť prebývať jeho najbližší s pocitom, 
že sú chránení. Žena nie je stavaná vykonávať 
úlohu muža, je toho potom na ňu priveľa. Po-
trebuje pocit bezpečia, istotu, nehu a  lásku, 
potrebuje vnímať, že je milovaná. Potom to 
dokáže stonásobne vrátiť. Áno, toto je tá sila, 
ktorá obráti svet, áno, toto je ten prebudený 
tok lásky, ktorý zo žien tryská v dnešnej dobe 

čoraz viac a viac. Matka je totiž oporou domo-
va, spoločnosti, národa aj celého ľudstva, pre-
to by mala v sebe objaviť tajomstvo pokojnej 
mysle a vnútorného ticha.

My muži buďme iba iniciátori, plňme si svoje 
mužské úlohy zodpovedne. Buďme fungujú-
cou a milujúcou hlavou rodiny, zamerajme sa 
na svoju osobnosť, charakter a silu. Systema-
ticky zvažujme, rozhodujme, chráňme, buď-
me opäť rytiermi, modlime sa za svoje rodiny. 
My vnímajme svet zrakom a ženy srdcom, tak 
ako je dané Tvorcom. Uverte, že keď sa ako 
chlapi výlučne chytíme svojej veci, naše ženy 
to vycítia a začnú vyžarovať lásku, ktorá hravo 
zharmonizuje svet a vytvorí tak skutočne ľud-
ské a dôstojné podmienky na život na Zemi.

Mužský princíp mal ešte včera výrazne na-
vrch, o harmónii mužskej a ženskej energie 
nemohla byť ani reč. Dosť už bolo konfliktov, 
ako aj ich riešenia silou, mocou, tvrdou vlá-
dou, násilím, teda spôsobom výsostne muž-
ským. Stačilo krviprelievania, vojen a  milió-
nov obetí pre majetky, územie, postavenie 
a pre viac než drahé víťazstvo v súboji, ktorý 
boh je ten pravý.

Chlapi, keď príde na mužské veci, buďte pev-
ní, rozhodní, silní, pracovití, energickí, bojov-
ní, akční, zodpovední, starostliví. Nebuďte 
precitlivení, uplakaní, ženskí. Buďte chlapmi! 
Stavajte domy, starajte sa o  technické veci 
v domácnostiach, zarábajte peniaze, chráňte 
rodiny, vytvárajte okolo svojich žien a  detí 
oázu bezpečia a istoty. Ale už prestaňte kri-
čať a  biť do  stolov päsťami s  tým, že muž 
je ten vyšší a má byť podľa neho. To platilo 
v  stredoveku, keď sa ľudstvo nachádzalo 
na  nízkej frekvencii. Nech v  mužských ve-
ciach kraľuje muž a v ženských žena.

Všetko sa zrýchlilo, ale aj zjemnilo. Veď len 
keď porovnáte sedemdesiate roky minulého 
storočia s dneškom, sami uznáte, že sme sa 
stali ľudskejšími a  milujúcejšími bytosťami. 
Je to vďaka prebudenej časti ľudstva, zázrač-
ným deťom, ktoré sa sem teraz rodia, ale aj 
vďaka čoraz silnejším tokom božskej ener-
gie, ktorými nás Tvorca zaplavuje. Nastala jar 

ľudského obrodenia. Nijaký človek, ani ten 
extra nedobrý, aj keby disponoval najsilnej-
šími zbraňami sveta, nedokáže zastaviť jar.

Vraj takou milou ženou, akú som opísal 
v  úvode, nie ste? Nebojte sa, raz budete. 
Verte a  dôverujte si. Zjemníte sa, program 
Stvoriteľa nepremôžete, drieme hlboko vo 
vás. Stačí si len uvedomiť, že ste žena, a za-
čať ňou byť. Premažte v sebe všetky tie klam-
stvá, ktoré do vás natlačili otcovia, ktorí túžili 
po  synoch. Prijmite svoju ženskosť na  celej 
čiare, vyplieňte zo seba všetky choré progra-
my, ktoré nenapraviteľne poškodzujú vaše 
zdravie a bránia vám prejaviť sa v celostnej 
ženskej vonkajšej aj vnútornej kráse. Ste 
bohyne! Vašimi zbraňami sú úsmev, láska, 

porozumenie, neha, nadanie všetko harmo-
nizovať, spájať, skrášľovať.

Ženy, nemajte strach prevziať spomínanú zá-
chranársku úlohu na svoje bedrá. Ten čas už 
nadišiel. Systém krutosti založený na  muž-
skej energii, vyživovaný túžbou po moci, ne-
konečnou lakotou a  agresivitou končiacou 
neľudskosťou, padá. Ak si teraz netrúfnete 
prevziať svoju polovičku zodpovednosti 
za chod pozemského bytia do vlastných rúk, 
nepriamo vás k tomu donútia vaše deti, pre 
ktoré určite urobíte všetko na  svete. Muži, 
kryme týmto láskyplným žiaričom chrbty. 
Sme strážcovia a živitelia, zhostime sa svojej 
roly s plnou vervou, rozhodne a mocne, tak 
príznačne pre nás. To je naša časť úlohy. Už 
sa nesnažme riešiť všetko sami. Smutné roky 
nelásky sú dôkazom, že to touto cestou nej-
de, chce to rovnováhu.

Prajem si, nech sa zharmonizuje mužská 
časť energie so ženskou. Nech oba princípy 
opäť dosiahnu rovnováhu jin a  jang. Nech 
na  Zemi zavládne atmosféra dobra a  lásky 
vďaka skutočným ženám, ktoré sa nebudú 
hanbiť za  to, že chcú byť chránené a  milo-
vané. Nech chlap je otcom, hlavou rodiny 
a žena nech je matkou, srdcom domova. Tak 
nech sa s láskou udeje.

Nech svet speje k láske, Hirax

Nech je muž mužom, aby ženy svojou láskou mohli zachrániť svet
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V  jednu májovú sobotu som pozvala Katku 
Matejkovičovú so synčekom Paťkom k  nám 
na návštevu. Cítila som, že toto žieňa si potre-
buje oddýchnuť, načerpať nových síl do ďal-
šieho boja, ktorý je tak náročný. Veľmi ju ob-
divujem, ako to zvláda. Hovorila mi, že príde 
v čase, keď bude Paťko odpojený od infúznej 
stravy, aby si mohol pobehať po  záhrade 
a ona tiež oddýchnuť od neustáleho sledova-
nia a kontrolovania hadičiek, či sú správne na-
pojené, alebo či si ich chlapec nevytrhol a ne-
tečie mu strava mimo. Takáto starostlivosť je 
veľmi náročná hlavne na psychiku. Mamička 
si nemá čas oddýchnuť, je v neustálom strese 
a rovnakom kolotoči celé dni. 

Ako vypadá váš deň? 
Každý deň začína a  končí rovnako už rok. 
Ráno musím Paťka odpojiť od nočnej ente-
rálnej výživy, prepláchnuť sondy a vymeniť 
ileostomické vrecko. Následné musím znovu 
leukoplastom	všetko	zafixovať	-	prelepiť.	Ho-
dinku a pol má Paťko čas na behanie, vtedy 
ho zvyknem nakŕmiť pomixovanou ryžou. 
Po  kŕmení musím ileostomické vrecko vy-
pustiť. Popri tomto maratóne si dám prevariť 
vodu, s ktorou sterilizujem nočný infúzny set 
a  zarobím dennú dávku výživy. Prenesiem 
si infúznu pumpu so stojanom do  obývač-
ky, aby som ho mala čo najbližšie pri sebe. 
Znovu musím isť vypustiť vrecko a vymeniť 
plienku. Napokon znovu napájam Paťka 
na  infuziu. Je zhruba deväť hodín. Výživa - 
peptisorb mu tečie približne do pol dvanás-
tej. Počas tohto tečenia mu ešte asi 7x vypúš-
ťam vrecko, no už do emitky (mala mystička), 
ktorú vylievam do WC. 

Ja sa snažím popritom aj variť a neustále kon-
trolovať infúzne hadičky (sety), či si ich Patko 
počas tečenia a hrania sa na gauči nezalomí 
alebo nezamotá, čo je u neho bežné. Keďže 
ma tendenciu vydržať pri jednej hre asi 10 
minút, tak striedanie a  odkladanie hračiek 
musím vtesnať medzi varenie a  vypúšťanie 
vrecka. Keď už mu peptisorb na  obed dote-
čie, znovu nastáva ranný kolotoč typu - od-
pojenie infúzie, prepláchnutie sondy, steri-
lizovanie infúzneho setu prevarenou vodou 
a  vypustenie ileo vrecka. Asi hodinku a  pol 
je voľný, má možnosť behať. Zvykneme ísť 
do obchodu alebo pred činžiak na preliezky. 

Keď prídeme domov, nastáva opäť kolotoč – 
vypustenie vrecka, zarobenie výživy a napo-
jenia na infúziu. Znovu mu pomixujem ryžu 
a  banánik. Poobedný peptisorb mu zvykne 
tiecť do  piatej. Aby sa nenudil, snažím ho 
znovu zamestnať knižkou či hračkami. (te-
levízor u  neho nefunguje, takže sledovanie 
rozprávok nehrozí). Znovu opakujeme vy-
púšťanie vrecka do emitky (5-6x). Aj zdravej 
dcérke sa treba venovať, písať s  ňou úlohy, 
vypočuť príhody zo školy. 

Keď príde Paťkov vytúžený čas odpojenia, 
nastáva ďalší kolotoč... prepláchnutie a steri-

lizovanie sondy, prebalenie a presťahovanie 
všetkých vecí do  spálne. Prevarenie vody 
na  nočný peptisorb, chystanie večere pre 
dcéru a  umývanie Patka. Večerná hygiena 
spočíva v tom, že kompletne vymením leu-
koplasty,	ileo	podložku,	ileo	vrecka,	dezinfi-
kujem a  prelepím enteralnu sondu. Potom 
nasleduje kŕmenie banánikom, vypuste-
nie vrecka a  nočné napojenie. Konečne sú 
už v  posteli obidve moje deti. Ja si môžem 
v  kľude prichystať veci na  ráno, umyť riady 
a znovu prevariť vodu na ďalšiu dávku pep-
tisorbu. Do  polnoci mu tečie pepti, druhá 
dávka až do rána. Celú noc musím byť v po-
zore, či si pri takzvanom cestovaní po posteli 
neodlepia leokoplasty na brušku, ktorými je 
fixovaná	enterálna	sonda.

Musím taktiež kontrolovať či nie je Patko 
zamotaný do  infúznej hadičky a  či netreba 
vypustiť ileo vrecko. 

Tak toto je náš každodenný život,... život, 
ktorý znamená len infúzia a  gauč frown 
emoticon.

Aké má Paťko diagnózy?
Paťko je autista, má stredný stupeň retardá-
cie, adhesiolysis, syndróm krátkeho čreva, 
ďalšie	slovíčka,	ktoré	mu	figurujú	v lekárskom	
zázname: jejunostomia, ileostomia,malnut-
ritio syndrom, incontinentio, hirschprung, 
genetická predispozícia tvorenia zrastov, čo 
malo za následok zrastenie zvyšku tenkého 
čreva o chrbticu, tepny a slezinu... spotrebo-
vané takmer celé mezenterium.

Akú má stravu, čo to obnáša?  
Stravu ma enterálnu, ktorá sa púšťa len cez 
enterálnu pumpu veľmi pomaly a prevažne 
permanentne... číže skoro celý deň. Paťkovi 
tečie peptisorb cez infúziu 18 hodín denne 
1500 ml, čiže 89 ml za  hodinu. Je to veľmi 
náročné na  čas. Všetko sa musí prispôsobiť 
tejto výžive. Ako som už spomenula, dávam 
mu jesť ryžu a banán, to preto ,aby sme pod-
porili fungovanie tenkého čreva. 

Ako Vám pomohla nová prenosná pumpa 
a čo k nej potrebujete?
Všetko sa zmenilo, keď sme dostali prenos-
nú	 enterálnu	 pumpu	 infinyty.	 Vďaka	 nej	
môžeme navštevovať špeciálnu školu v Ban-
skej Bystrici, môžeme ísť von aj na celý deň, 
môžeme ísť k lekárom na kontroly bez toho, 
aby som zúfalo potom doháňala stratený čas 
tým, že zvýšim rýchlosť tečenia peptisorbu. 
Čo vždy znamenalo pre Paťka bolesti bruška. 
Bolo to veľmi ťažké. Problém však nenechal 
na seba dlho čakať. Keďže na Slovensku nie 
je možné zohnať prenosnú pumpu a  sety, 
museli sme ich ísť kúpiť do  Čiech. Keďže je 
tento problém, nemáme nárok si ich vybaviť 
ani cez zdravotnú poisťovňu. Jeden infúzny 
set na prenosnú enterálnu pumpu stojí oko-
lo 8-9 € a je možný zakúpiť ho len v Čechách. 
Čo znamená vyššie výdavky. Bez týchto se-
tov zas skončí Patko na gauči, sám, bez mož-
nosti ísť von do prírody a možnosti byť s ľuď-
mi, ktorých má rád...

Keďže si nemôžem dovoliť kupovať sety 
na prenosnú	infinyty	pumpu,	musíme	s nimi	
šetriť a  používať ich len dvakrát do  týždňa 
na cestu do školy a kontroly u lekárov, ktoré 
absolvujeme vždy, keď sme v Banskej Bystri-
ci. V iné dni Paťko musí byť napojený na ne-
prenosnú enterálnu pumpu, o ktorej som už 
hovorila.

Paťko je navyše autista, žije vo svojom vlast-
nom svete. Je veľmi naviazaný na mamu. Aj 
u nás celý deň nespustil oči z mamy. Všade 
za ňou chodil, ak si sadla, aj on sa k nej pritú-
lil. Bolo krásne sledovať tieto dve osôbky. Vi-
dieť v ich očiach lásku a nehu. Za akúkoľvek 
podporu a pomoc vopred ďakujeme. 

Iveta Burianeková

Kontakt:
Katarína Matejkovičová

t.č. 0940 872 166
e-mail: katarina.matejkovicova@gmail.com

dENNý BOj O čAS

jEjuNOSTOmIA je umelo vytvorený 
vstup do  tenkého čreva. Cez jejunál-
nu sondu sa podáva umelá, enterálna, 
špeciálne naštiepená strava priamo 
do tenkého čreva. Keďže je to takáto vý-
živa, musí tiecť permanentne a pomaly 
niekoľko hodín. Takýto spôsob podá-
vania potravy si vyžaduje stále sterilné 
čistenie a  preplachovanie... táto sonda 
sa	 nedá	 napevno	 prifixovať	 o  brucho,	
čiže	si	vyžaduje	fixovanie	leukoplastom	
o brucho.

ILEOATOmIA je zas umelo vytvore-
ný vývod z  tenkého čreva nad dutinu 
brucha, cez čo odchádza stolica priamo 
do vrecka. Tento vývod si vyžaduje tak-
tiež čistenie a  preliepanie každý deň, 
keďže stolica z  ilea (tenkého čreva) je 
redšia a častejšia ako z vývodu hrubého 
čreva. Pri ileostomii hrozia viacnásob-
nejšie dehydratácie kvôli konzistencii 
a počtu stolíc. Strava cez takýto umelý 
vývod odchádza rýchlejšie, preto hrozia 
aj väčšie zdravotné problémy.
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OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA ¨

Kontakt:
tel.: 0911 897 377
e-mail: nike.mozsnyak@gmail.com 
web: www.skenarterapia.sk

fELdENkRAISOVA mETÓdA
Pre deti so špeciálnymi potrebami sa v komunitnom centre Malíček v Bratislave 
budú konať termíny:
13. 7. - 17. 7. 2015          20. 7. - 24. 7. 2015          3 .8. - 7. 8. 2015
Je aj možnosť formou individuálneho programu.

Lektor: Mgr. Miroslava Kovářová ArtD.
tel.: 0905 567 277, e-mail: kovarova.mira@gmail.com

Feldenkraisova metóda je pohybový tréning, ktorý zameriava svoju pozornosť 
na prepojenie pohybu a vnímania.
Len keď vieme čo, a ako robíme pri tom keď sa hýbeme, môžeme pohyb ovplyvniť 
a usmerniť správnym smerom.

Centrum regenerácie a prevencie chorôb
v Rovinke pod vedením Dr. niké Mozsnyák 

poskytuje terapie:

•	Skenar	terapia
•	Oxygenoterapia

•	Terapia	energetickou	dekou
•	Bowen	terapia

•	Bioptron
•	Dévény	terapia	a snoezelen

najbližšie termíny
budú:
22.6. - 26.6.2015
29.6. - 3.7.2015
6.7. - 10.7.2015

R1 – centrum intenzívnej terapie
Nám. Ľudovíta Štúra 29, 974 05 Banská Bystrica

Ponúka od  1. augusta 2014 svojim klientom:

TheraSuit terapiu - komplexný prístup ku klientom s neurologickými poru-
chami - detská mozgová obrna, vývojové oneskorenie, traumatické pora-
nenia mozgu. Certifikovaný terapeut vytvorý individuálny cvičebný program 
v súlade s pacientovou diagnózou, vekom a jeho funkčnými schopnosťami.
Terapiu MFK - unikátnu fyzioterapeutickú metódu podporujúcu znalosti 
a vedomosti certifikovaných fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým 
softwérom. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efek-
tívnejším spôsobom ten najoptimálnejší spôsob terapie. Odporúčame pri 
DMO, roztrúsenej skleróze, artróze bedrového kĺbu, zlomeninách, vyskočenej 
platničke, skolióze, chybnom držaní tela, ale aj pri ďalších diagnózach.

Informácie:
tel.: 0905 947 997 • kvasnova.jana@gmail.com • www.centrumR1.sk

mÔžE Byť ZťP POISTENý?

POTREBujETE BEZPLATNE 
PORAdIť?

Sama mám postihnutú dcéru, viem vám 
poskytnúť informácie overené v praxi.

MACULA POISťOVACIe SLUŽbY - 
VáCLAVA RIDzOňOVá

 
nám. M. R. Štefánika 3/3

977 01 brezno 
tel.: 0907 069 691

zASTúPenIe:  
Allianz SP, AXA, ČSOB

Generali Slovensko
Groupama Garancia

Komunálna poisťovňa
Kooperatíva

Union, Uniqa, Wüstenrot 

POnUKA:
Servisné služby 

Poradenstvo 
Vypracovanie ponúk - prehodnotenie

Uzatvorenie nových zmlúv 
Cestovné poistenie

Životné a úrazové poistenie,
Poistenie majetku
Poistenie vozidiel

Zhromažďuj si poklad predovšetkým z lásky, ktorú dostávaš,
lebo ten pretrvá ešte dlho potom, ako pominie tvoje bohatstvo

a tvoje zdravie. (Og Mandino) 
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¨ RECEPT

Zemiaky nastrúhané najemno, 1-2 
vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, 
majoránka, cesnak a cibuľa podľa chutí, 
špaldová hladká múka - môže byť aj 
celozrnná alebo obyčajná múka - cesto 
skôr redšie.
Na masti alebo oleji upečieme placky. 
Môžeme plniť rôznymi mäsovými 
plnkami, restovanou pečienkou či 
dusenou zeleninou.
Kto mäso obmedzuje, môže vyskúšať 
tento recept:
Do ochutenej vriacej vody(soľ, vegeta, 
bujón alebo zvyšok vývaru) dáme variť 
sójové kocky cca 5 minút. Scedíme, 
ale vývar si necháme. Kocky mäsa 
nakrájame na menšie kúsky. Do hrnca 

alebo panvice dáme olej alebo masť, 
pridáme nadrobno nakrájanú cibuľku 
a orestujeme. Pridáme sójové mäso, 
zeleninu nakrájanú na tenké pásiky - 
mrkva, zeler, petržlen, paštrnál, kaleráb, 
kto má rád, môže pridať malé kúsky 
brokolice	alebo	karfiólu,	hrášok	a pod.	
Dusíme a podľa potreby podlievame 
vývarom, ale tak, aby to nebolo riedke. 
Ak sme predsa len dali viacej vody 
,zahustíme nastrúhaným zemiakom 
alebo Solamylom. Ochutíme červenou 
mletou paprikou, chilli ...
Placku naplníme zmesou, preložíme 
napoly. Podávame so zeleninovým 
šalátom.

M. Zakucia

Zemiakové placky
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PREDSTAVUJEME - NAšI PARTNERI ¨

Naša spoločnosť ReVO-MAT s. r. o. je na  slovenskom trhu od  roku 
1993. Najskôr sme propagovali slovenského výrobcu BAZ Bratisla-
va - elektrické vozíky radu EVI, výrobcu VIGOR Košice - mechanic-
ké a elektrické invalidné vozíky . Postupne sme registrovali výrobky 
firmy	 LIBERTA,	 ÚAMK	 a  nemeckého	 výrobcu	 Bischoff	&	Bischoff	 so	
širokou škálou výrobkov od mechanických cez elektrické invalidné 
vozíky, toaletné, vaňové pomôcky a chodúľky pre pacientov s poru-
chou	pohybového	aparátu.	Neskôr	pribudol	 sortiment	firmy	MDH,	
ktorým sme rozšírili ponuku elektrických vozíkov a polohovateľných 
vozíkov pre ťažko telesne postihnutých ľudí. Zvlášť zaujímavý je 
detský program, kde máme cenovo dostupné detské polohovacie 
kočíky v  kompletnom vybavení s  príslušenstvom pre deti s  DMO, 
pracovné sedačky so stolíkom so zaujímavými detskými motívmi – 
sloník, zebra a pod. V ponuke je i moderný detský elektrický vozík 
v žiarivých neónových farbách.

Pracujeme v  Chránenej dielni v  Piešťanoch a  tak sme v  neustálom 
kontakte s  ŤTP – vozíčkarmi, čo nám umožňuje bližšie poznať ich 
starosti, s ktorými sa musia boriť v každodennom živote ako i  silu, 
ktorou prekonávajú mnohé problémy – niekedy ľahšie ako my „zdra-
ví“.	Vzájomne	sa	učíme	prekonávať	bariéry,	ktoré	máme	v sebe	zafi-
xované. Naši servisní technici sú odborne zdatní , neustále školení 
u výrobcu	s certifikátom	autorizovaného	servisného	technika.	Veľký	

dôraz kladieme na odborné vzdelávanie, či už priamo vo výrobe, ale 
i na odborných seminároch a rôznych prezentačných akciách.

Zúčastňujeme sa celoslovenských rehabilitačných konferencií a vý-
stav, kde prezentujeme naše produkty a zároveň navštevujeme ce-
losvetové výstavy, kde sledujeme novinky v oblasti zdravotníckych 
pomôcok.

Spolupracujeme s vozíčkárskou organizáciou ZOM Prešov, ktorí za-
bezpečujú distribúciu našich produktov na východnom Slovensku. 
S nimi sme objavili tajomstvo hry boccia a zúčastnili sme sa turnaja, 
kde	zástupcovia	našej	firmy	skončili	na peknom	3.	mieste.	Mimoriad-
ne sme boli hrdí na tento úspech !

naším cieľom je 
• dodávať kvalitné výrobky, na  ktoré zabezpečujeme záručný aj 

pozáručný servis
• čo najkvalitnejšie odborné poradenstvo
• rozvoz zdravotníckych pomôcok zdarma pacientovi, spojený 

s odborným nastavením, odskúšaním a predvedením pomôcky. 
Iba správne nastavená a odskúšaná pomôcka môže kvalitne slú-
žiť užívateľovi.

Mottom našej činnosti je pomáhať vtedy, keď je treba. Dnes my 
Vám, zajtra možno Vy nám !

SPOLOčNOSť REVO-mAT, s.r.o.

Nezáviď nikomu, lebo nevieš, či neskrýva niečo,
čo by si s ním za žiadnu cenu nemenil. 
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¨ PREDSTAVUJEME - NADÁCIE

nadácia POMOC JeDen DRUHéMU podá-
va pomocnú ruku už desiaty rok. Poslaním 
nadácie je najmä podpora ľudí s ťažkým osu-
dom, ktorí prostredníctvom webovej strán-
ky www.pomocjedendruhemu.sk, zverej-
ňujú svoje životné príbehy a žiadajú darcov 
o pomoc. Pri čítaní príbehov sa často stretá-
vame s  ťažkým osudom handicapovaných 
detí a ich rodín, najmä detí s detskou mozgo-
vou obrnou a ďalšími neurovývojovými po-
ruchami. Nadácia niekoľko rokov prispieva 
deťom na rehabilitačné pobyty a pomôcky. 
Počas návštev v rodinách nás zaujímalo, ako 
ešte viac pomôcť. Pre nás v nadácii sú osob-
né stretnutia veľmi cenné a kedykoľvek sme 
otvorení stretnúť sa a spoznať sa navzájom 
s rodinami postihnutých detí.

V poslednom období sme išli viac do hĺbky 
a pýtali sme sa lekárov, fyzioterapeutov, ini-
ciovali sme spoločné stretnutie s  kolegami 
z  iných nadácii, aby sme spoločnými silami 
zisťovali možnosti rehabilitačných centier. 
Nasmerovalo nás to na - v súčasnosti - veľmi 
účinnú terapiu TheraSuit a rozhodli sme sa 
pre ňu aj u nás v Centre Nadácie POMOC JE-
DEN DRUHÉMU v Hlohovci. 

Denné rehabilitačné centrum sa nachádza 
na Nitrianskej ceste 103 v Hlohovci. Novo-
zrekonštruované priestory centra sú umiest-
nené na  prízemí s  bezbariérovým vstupom 
a  vyhradenými parkovacími miestami. Pre 
detičky je pripravená hravá miestnosť. Cen-
trum Nadácie Pomoc jeden druhému je 
otvorené pre deti od 2 rokov (výšky 86 cm) 
do 18 rokov (výška 168 cm) s detskou moz-
govou obrnou, oneskoreným vývojom a ďal-
šími neurovývojovými poruchami, ktorým 
je odporučené cvičenie TheraSuit metódou 
pod	 dohľadom	 certifikovanej	 fyzioterape-
utky.	 Naša	 certifikovaná	 fyzioterapeuka	
Bc.  Miroslava Spáčilová (ukončené štúdium 
Univerzita sv. Cyrila a  Metoda v  Trnave) má 
dlhoročné terapeutické skúsenosti s  deťmi 
a  dospelými s  diagnózami  detská mozgo-
vá obrna, skolióza, reumatoidné ochorenia, 
TEP kolenného a bedrového kĺbu. Absolvo-

vala	 certifikované	 kurzy	 TheraSuit	 a  kine-
ziotaping. Pre rodiny, ktoré to majú k  nám 
ďaleko, je pripravené ubytovanie v  hoteli 
Jeleň v  centre mesta. Dvojlôžkové izby sa 
nachádzajú na prízemí s východom priamo 
na parkovisko. Na každej izbe je TV a prístup 
na  internet, v  cene ubytovania sú raňajky 
a parkovanie priamo pred izbami. Výhodou 
je blízkosť Centra Nadácie Pomoc jeden 
druhému a  centra mesta. Pri objednávaní 
ubytovania je potrebné uviesť, že ste klient-
mi Centra Nadácie Pomoc jeden druhému, 
kvôli uplatneniu zľavy na ubytovanie. 

Ďalšie terapie v  našom centre sú klasická 
masáž, bioptrónová terapia, oxygenote-
rapia, stimulácia nôh relaxačnou masážou, 
kinesiotaping a  cvičenie na  veľkej lopte. 
Garantom centra je MUDr. Jaroslav Čambalík, 
primár Fyziatricko – rehabilitačného oddele-
nia, odborný lekár pre fyziatriu, balneológiu 
a  externý pedagóg Strednej zdravotníckej 
školy v  Trnave: „ Centrum Nadácie POMOC 
JEDEN DRUHĚMU je vybavené širokým 
spektrom pomôcok potrebných pre účinnú 
rehabilitáciu detských klientov. Odborný 
personál má viacročnú praktickú skúsenosť 
s rehabilitáciou a kvalita poskytovaných te-
rapeutických služieb je v centre garantovaná 
permanentným vzdelávaním ukončovaným 
certifikovanými	procesmi.	Útulné	zariadenie	
prispôsobené detskej klientele navodzuje 
atmosféru domáceho prostredia a prispieva 
tak k príjemnému a bezstresovému cvičeniu. 
Rodičom a deťom vrele odporúčam.“

Viac informácií, skúseností s naším centrom 
a  fotografie	 nájdete	 na  webovej	 stránke	
www.pomocjedendruhemu.sk alebo 
na  Facebooku, kde pravidelne aktualizu-
jeme informácie. Okrem hlavných činností, 
ktorým sa venuje nadácia, pripravujeme po-
čas školského roka pre handicapované deti 
aj workshopy, ktorých sa zúčastňujú dobro-
voľníci a vytvárajú sa tak veľmi pekné pria-
teľstvá medzi deťmi a  mladými ľuďmi. Viac 
informácií nájdete na  www.pomocjeden-
druhemu.sk/dobrovolnictvo.

REHABILITAčNÉ CENTRum NAdáCIE
POmOC jEdEN dRuHÉmu V HLOHOVCI

Nadácia 
POMOc jEDEN DRuhéMu

Nitrianska 103, 92001 Hlohovec
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FotograF koncertov
a hudobníkov Igor Frimmel
Igor Frimmel sa foteniu venuje od doby, kedy sa mu stal úraz, čo je dnes už asi 30 rokov. Keď sa 
dozvedel, že chodiť už nikdy nebude a bude sa pohybovať na vozíku, výber tvorivej aktivity bol 
prirodzenou cestou a liekom proti hroziacim depresiám. Fotil už aj ako chlapec a po nehode vy-
hralo fotografovanie opäť. Dodnes ho lieči a spravilo z neho, podľa vlastných slov, iného človeka. 
Do minulosti sa už nepozerá a život sa snaží brať s humorom.
A kde fotí najradšej? Vyhráva tvorba doma, v jeho vlastnom ateliéri, pretože si ho môže upraviť 
a nasvietiť podľa svojich predstáv. V jeho fotkách žien dokáže zachytiť ich iskru, hravosť a chariz-
mu. Nie všetky fotky ľudí mu oni dovolia aj zverejniť, čo je určite škoda. Vidieť pracovať ho však 
môžeme aj v teréne, na rôznych kultúrnych podujatiach, koncertoch a benefíciách, kde mal pred 
objektívom už naozaj rôzne osobnosti spoločenského života. Vďaka umožneným priestorovým 
podmienkam, ale hlavne  vďaka správnym nápomocným ľuďom, môžu teda vznikať naozaj pro-
fesionálne fotografie. Dostáva rôzne ponuky aj na reklamné fotografie, problémom však vždy je 
chýbajúci bezbariérový prístup kdekoľvek. V poslednej dobe ho začala uchvacovať príroda, ktorej 
plánuje venovať v budúcnosti viac pozornosti. Žije v Piešťanoch.
Jeho profesný záber je veľmi široký, preto Vám ho v budúcom čísle predstavíme opäť ako umelec-
kého fotografa a fotografa známch osobností.

V prípade záujmu o krásne zábery sa obráťte na Igora Frimmela, tel. č.: 0905 270 765, prípadne e-mail: foto@frimmel.sk



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

VSTUP JE BEZPLATNÝ PRE OSOBY S MENTÁLNYM A ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM. 
INFORMÁCIE A ZÁVÄZNÉ PRIHLÁŠKY NA MILAN@DOBRYFESTIVAL.SK


