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Máme tu ďalšie tentoraz letné číslo časopisu. Dúfame, že 
Vám spríjemníme dovolenkové a  prázdninové obdobie 
motivačnými článkami, ktoré sme pre Vás pripravili. Že-
láme Vám aby ste si užili slnečné lúče na dobitie energie 
a nabrali veľa síl do ďalšieho života. 

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

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

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

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

Ďakujeme Vám za Váš záujem a tešíme sa, ak sme Vám 
aspoň trošku pomohli... 
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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

VSTUPNÉ, CHODBOVÉ A KOMUNIKAČNÉ 
PRIESTORY

• pred vstupom do objektu vytvoriť dostatoč-
ne veľkú vodorovnú plochu

• vstupné dvere minimálne 900 mm široké, 
bezprahové	(výškový	rozdiel	prahu	môže	byť	
maximálne 2 cm)

• automatické otváranie dverí (na  fotobunku), 
posuvné otváranie

• navrhovať akustické navádzacie systémy pri 
vstupe do objektov

• u verejných stavieb je nutné umiestniť tyflo-
grafické pomôcky (reliéfne mapky, plániky, 
a pod., ktoré podávajú nevidiacim a slabozra-
kým informácie o objekte), riešiť vodiace línie 
pre	pohyb	zrakovo	postihnutých	osôb

• minimálna šírka chodby je 1200 mm, v objek-
te občianskej vybavenosti je 1500 mm (opti-
málne 1800 mm)

• rampy navrhovať so správnym sklonom, s vo-
diacou tyčou a držadlami po oboch stranách, 
povrch upraviť proti šmyku

• schodiská a  rampy upraviť tak, aby zrakovo 
postihnutý človek nemohol vstúpiť (padnúť) 
do voľného priestoru

STAVBA BEZ BARIÉR Rampa
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TERAPIE ¨

Pôvod a  korene masáže lávovými ka-
meňmi   pochádza z  pred dvoch tisíc ro-
kov. Poznali ju čínski lekári ako i  havajskí 
a indiánski šamani. V Ázii nájdeme kresby, 
ktoré svedčia o tom, že tu používali horúce 
kamene ešte pred Kristovým narodením. 
Pôvod tejto terapie môžeme umiestniť 
do starého Nepálu, Tibetu a  západnej 
Číny. Ľudia im tu pripisovali mimoriadne 
záhadnú neviditeľnú liečivú silu. Akumu-
lovali s nimi teplo i chlad, a tak sa snažili 
zmierniť viaceré problémy.

La stones massage spája klasické techniky 
s  medicínskymi vedomosťami severoame-
rických indiánov Hopi. Následne sa tento 
druh masáží oživil a ďalej rozvinul v 90-tych 
rokoch minulého storočia vďaka masérke 
Mary Nelsonovej... jej zakladateľke.

Pracuje sa s  54 čiernymi čadičovými ka-
meňmi a  s  18 bielymi mramorovými ka-
meňmi. Čadičové kamene sa zahrievajú na 
50 °C a  mramorové kamene sa chladia na 
teplotu ľadu. Chladné mramorové kamene 
slúžia ako protipól.

Stimulácia teplom a  chladom vyvoláva 
v tele stavy napätia a tak sa telo snaží s tým 
vyrovnávať. Povzbudzuje sa tým látková vý-
mena a trénujú cievy.

Používanie Hot Stones Massage	má	pôvod	
na Havaji. Táto masáž sa havajsky volá Pohaku 
- skala kameň Wai - voda Ola - život a zdra-
vie. Odpradávna Havajčania používali tento 
druh terapie na liečenie tela i dušu. Hladkými 
vulkanickými kameňmi vyvinuli veľmi efektív-
nu masáž, ktorá uvoľňuje svaly a ich napätie, 
príjemným	spôsobom	podporuje	prekrvova-
nie, reguluje teplotné zmeny tela a  dodáva 
duši kľud. Všetky tieto poznatky sú založene 
na prastarých skúsenostiach, preto ich využí-
va nespočetné množstvo národov.

Blahodarná masáž horúcimi kameňmi je ob-
ľúbená u terapeutov i klientov, lebo znižuje 
ich	 pracovné	 starosti	 a  tak	 môžu	 od	 prvé-
ho okamihu pocítiť uvoľnenie, vitalizujúcu 
a protistresovú silu, ktorá z nich vychádza.

Touto technikou pracujeme predovšetkým 
s jemným a dobre znášaným stimulovaním.

Stimulační zákon
•	 Slabé podnety povzbudzujú.
•	 Silné podnety podporujú životnú silu.
•	 Silné podnety brzdia.
•	 Najsilnejšie podnety škodia.
•	 STIMULUJ S MIEROU!

Najdôležitejšie indikácie
•	 Zlepšené prekrvenie.
•	 Posilnený tok miazgy.
•	 Zlepšená látková výmena v tkanivách.
•	 Vylučovanie odpadových látok.
•	 Uvoľňovanie svalového napätia.
•	 Použiteľnosť pri problémoch s  kĺbmi, bo-

lestí chrbta, svalovice.
•	 Ukľudňujúce účinky pri strese.
•	 Zmiernenie kŕčovitých stavov vyvolaných 

stresom: bolesti hlavy, nespavosť, tráviace 
problémy.

•	 Posilnenie imunitného systému.

Zoznam indikácii poukazuje na ťažisko ma-
sáže nie však jej úplného širokého využitia. 
Prasila kameňov, teplo a  samotná masáž 
uvoľňuje, ukľudňuje a  stupňuje proces lát-
kovej výmeny v tkanivách z toho prosperujú 
najmä šľachy, väzy, väzivové tkanivo. Súčas-
ne prispieva k roztiahnutosti týchto štruktúr 
a  ku pohyblivosti kĺbov. Rozširujú sa krvné 
cievy a  tým dochádza k  lepšiemu prekr-
veniu, to vedie k  lepšiemu prekrveniu čiže 
zásobovaniu tkanív kyslíkom a živinami, ob-
rannými bunkami a  protilátkami. Stimuluje 
sa tok miazgy a  imunitného systému. Vylu-

čujú sa produkty látkovej výmeny. Uvoľňuje 
sa svalové napätie a zmierňujú bolesti.

Pozoruhodné účinky sa prejavili u ľudí trpia-
cich na studené ruky a nohy. Vysvetlením je 
pozitívny vplyv na náš systém rozdeľova-
nia energie. Čínska medicína ho volá trojitý 
ohrievač... duševný, mentálny, duchovný...
tak sa uvoľňujú energetické blokády.

Kontraindikácie – kedy nerobiť 
masáž
•	 Infekčne choroby. 
•	 Nákazlivé kožné choroby.
•	 Vyrážky.
•	 Spáleniny a nezhojené rany.
•	 Zápaly žil, trombóza.
•	 Kŕčové žily.
•	 Modriny, zapálené rany,čerstvo zahojené 

zlomeniny.
•	 Tehotenstvo.
•	 Ťažké srdcové choroby, nádory, chemote-

rapie.

Pravidelné masáže akéhokoľvek druhu i  lá-
vovými kameňmi, majú veľmi priaznivý úči-
nok na celkový stav organizmu. Účinok nie 
je len telesný ale pomáha udržať aj duševnú 
rovnováhu. To sa dosiahne tak, že sa pri ma-
sáži aktivujú čakry a meridiány tela.

Dotyk patrí k najmocnejším liečebným pros-
triedkom. Je to Most medzi živými bytosťami.

Autor: Michaela Gajdošová, 
masérka, kondičná trénerka a lektorka 

metódy SM – systém

MASáž LáVoVýMI KAMEňMI
...teplý dotyk prírody...

PREVádZKA 
Nám. Vajanského 13, Banská Bystrica 

1. poschodie, 0919 273757 
www.masazearegeneracia.sk



4  I  Inak obdarení  I  júl - september 2019 www.inakobdareni.sk

¨ SKUTOčNÝ PRíbEH

Život to nie je len úspech a vonkajšie šťastie. 
Vstupujú doň choroby, strácame ľudí, ktorí 
sú nám blízki. Cesta ku šťastiu nie je pre-
chádzkou ružovou záhradou, lež je kľukatá, 
plná zradných strží, tŕňov, zdanlivo neprie-
chodných balvanov a negatívnych vnemov.

Ak sa však na svoj život pozeráme s vďakou, 
temnota, ktorá v podobe nepríjemnej uda-
losti	vstúpila	do	nášho	života	sa	môže	rozjas-
niť a aj to, čo je trpké, bolestivé, nás nakoniec 
môže	obohatiť	a posunúť	dopredu.

Život pani Marty Ondrišejovej nerušene ply-
nul ako pokojná rieka príjemnými zákutia-
mi. Založila si rodinu, po čase prišlo na svet 
prvé vytúžené dieťatko, chlapček Filipko 
a dva roky po ňom Adamko. Rodičia vycho-
vávali svoje deti s láskou predchnutí šťastím 
a  vďačnosťou, vďaka čomu u  nich prekvital 
harmonizujúci pokoj a spokojnosť.

Prvé dieťa Filipko sa síce narodil s  menšou 
telesnou vadou, t.j. nožičkou vytočenou 
do vnútra, tú mu však zoperovali a  násled-
ne chodil na rehabilitácie, čo však rodičom 
neskalilo radosť so synčeka. Pred dosiahnu-
tím prvého roka však začal mať zdravotné 
problémy, ktoré lekári diagnostikovali ako 
akútny 3 – komorový obštrukčný hydrocefa-
lus, ktorý bol operačným zákrokom riešený 
i  keď s  určitými komplikáciami. Filipkov vý-
vin to však naoko neovplyvnilo a  všetko sa 
zdalo byť v poriadku. Každého polroka s ním 
absolvovali CT mozgu. Avšak v štvrtom roku 
jeho života si rodičia všimli, že má nepriro-
dzene privreté viečka, o čom ihneď informo-
vali lekára. Filipko podstúpil vyšetrenie na CT 
i ďalšie vyšetrenia, ktoré však boli negatívne, 
no nespokojní rodičia trvali na ďalších vyšet-
reniach a tak napokon absolvoval vyšetrenie 
magnetickou rezonanciou. Až to ukázalo, že 
na mozgu má veľký nádor mozgového kme-
ňa o veľkosti pingpongovej loptičky, pričom 
lekári nevedeli, či sa jedná o nádor nezhub-
ný, alebo zhubný. Tým vyvstal vážny prob-
lém, pretože v  tej dobe ešte lekárska veda 
nebola na takej úrovni ako dnes a  hrozilo, 
že Filipko operáciu neprežije. Nakoniec síce 
k operácii pristúpili, lenže v priebehu operá-
cie došlo k vážnemu poškodeniu mozgu, pri-
čom následne bol dlhé dva mesiace v kóme. 
Jeho ďalší vývin stagnoval a  došlo k  ťažkej 
mentálnej retardácii s  porušením rečového 
prejavu.

Rodina sa ocitla vo veľmi ťažkej a  zložitej 
situácii, ktoré sa bohužiaľ často riešia roz-
vodom, no v tomto prípade to bolo opačne. 

Obidva rodičia spoločnými silami sa doká-
zali so vniknutým stavom vyrovnať, pričom 
manžel bol i  je svojej manželke silnou mo-
rálnou oporou. Od tejto chvíle s  Filipkom 
obidvaja terapeuticky pracovali a  ešte na-
vštevoval špeciálnu školu, kde mal individu-
álne vzdelávacie. 2 krát týždenne. Následne 
nastúpil na 4 hodiny do ambulantnej sociál-
nej služby v Partizánskom. Keďže potrebuje 
24 hodinovú starostlivosť, momentálne ho 
opatruje pani Ondrišejová. Je veľmi ťažké, 
až nemožné pochopiť, že  napriek vážnemu 

zdravotnému stavu jej syna, ktorý je odká-
zaný na starostlivosť inej dospelej osoby, 
lebo	v dôsledku	svojho	ťažkého	zdravotné-
ho	postihnutia	nemôže	vykonávať	niektoré	
nevyhnutné životné a sebaobslužné činnos-
ti, mu nebol schválený peňažný príspevok 
na	osobnú	asistenciu,	kvôli	čomu	bojuje	už	
štvrtý rok na súdoch za to, čo mu malo byť 
automaticky priznané. Za práva detí so zdra-
votným znevýhodnením musia bojovať len 
ich rodičia, kto iní? Všetko to, čo pani Ondri-
šejová doposiaľ zažila v spojitosti s jej úsilím 

Život to nie je len úspech a vonkajšie šťastie. Vstupujú doň choroby, strácame ľudí, ktorí sú nám blízki. Cesta ku šťastiu nie 
je prechádzkou ružovou záhradou, lež je kľukatá, plná zradných strží, tŕňov, zdanlivo nepriechodných balvanov a negatív-
nych vnemov. Ak sa však na svoj život pozeráme s vďakou, temnota, ktorá v podobe nepríjemnej udalosti vstúpila do nášho 
života sa môže rozjasniť a aj to, čo je trpké, bolestivé, nás nakoniec môže obohatiť a posunúť dopredu.

VďAčNoSť jE ZdRojoM MojEj SILy
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SKUTOčNÝ PRíbEH ¨

zabezpečiť synovi maximálnu starostlivosť 
ju podnietilo začať sa venovať tejto proble-
matike aj profesionálne. 

A tak v roku 2012, keď pracovala na polovič-
ný	úväzok	vo	firme	Honeywell,	aj	opatrovala	
syna, začala popri zamestnaní študovať na 
vysokej škole zdravotníctva a sociálnej prá-
ce Svätej Alžbety bakalárske štúdium, ktoré 
ukončila v  roku 2014. Následne sa zamest-
nala v zariadení sociálnych služieb, ktoré na-
vštevoval aj jej syn, avšak naďalej si zvyšova-
la	svoju	odbornú	kvalifikáciu	magisterským	
štúdiom, ktoré úspešne zakončila v  roku 
2016. V  tom istom roku si urobila osved-
čenie na terapeutické techniky v  sociálnej 
práci, t.j. modul ergoterapia (Ergoterapia je 
liečba	osôb	s telesným	a duševným	ochore-
ním alebo disabilitou, pri ktorej sa používajú 
špecificky	zvolené	činnosti	s cieľom	umožniť	
osobám dosiahnutie maximálnej funkčnej 
úrovne a nezávislosti vo všetkých aspektoch 
života). A  v  roku 2018 absolvovala vzdelá-
vacie	 kurzy	 „Špecifiká	 práce	 v  multisenzo-
rickom prostredí - úvod do problematiky 
snoezelen a  snoezelen v  praxi“ (Snoezelen 
je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje 
v obzvlášť príjemnom a upravenom prostre-
dí pomocou svetelných a zvukových prvkov, 
vôní	a hudby,	pričom	jej	cieľom	je	vyvolanie	
zmyslových pocitov).

Jej snom však bolo pomáhať ŤZP ľuďom 
a pretaviť svoje bohaté odborné skúsenosti 
do praxe, čo sa jej podarilo dňa 15.12. 2017, 
založením Centra Naša chalúpka, o.z. V ob-
čianskom združení chce vďaka najmoder-
nejším odborným poznatkom s  využitím 
najnovších lekárskych výskumov v symbióze 
s citlivým a  ľudským prístupom zmysluplne 
pomáhať ŤZP ľuďom vo skvalitňovaní ich 
života s  úspešným zaradením sa do života 
spoločnosti.

Ako ovplyvňuje dieťa so zdravotným po-
stihnutím život a vzťahy vo vašej rodine?
Plus, čo by ste odkázala, respektíve čo by ste 
poradila podobným rodinám ako ste Vy?

Pre každú rodinu je narodenie dieťaťa so 
zdravotným postihnutím obrovský šok, kto-
rý časom odznieva. Život sa pre nás zastavil, 
našťastie iba na chvíľu. Treba žiť, starať sa 
a  snažiť zabezpečiť všetko potrebné. V  ta-
komto	prípade	je	podľa	mňa	najdôležitejšia	
silná rodina, ktorá dokáže zvládnuť veľa, 
ustojí všetky krízy a  nepoloží ju fakt – pre-

čo práve my? Prečo sa to muselo stať práve 
nám? Je to základná otázka, ktorou sme 
prešli určite všetci, bol to otras v postojoch, 
v  predstavách, pocit sklamania a  hľadania 
vinníkov a aj toho, kde sa musela stať chyba. 
Týmto vývojom si musia preskákať všetci ro-
dičia konfrontujúci sa s neľahkou skutočnos-
ťou dieťaťa so zdravotným postihnutím a tak 
to bolo aj v  našej rodine. Ale za tým musí 
prísť zmierenie sa s  osudom a  ľútosť bolo 
treba odložiť bokom a žiť život taký, aký nám 
osud nadelil, s tým, že ho urobíme pre seba 
aj pre svojho syna najlepším. Všetci okolo 
syna sa snažíme vytvoriť podmienky, aby 
žil tak normálne, ako je to vzhľadom na jeho 
postihnutie možné, aby sa cítil milovaný 
a potrebný. Život našej rodiny je zaujímavý 
a pestrý, ale určite nie smutný. A to aj napriek 
tomu aké sú s ním starosti aj koľko je to prá-
ce. Spoznali sme ľudí, ktorí sú na tom podob-
ne ako my, ktorí uznávajú rovnaké hodnoty, 
a sú normálny napriek tomu, že ich rodina je 
trochu	 iná,	 špecifická.	Môj	manžel	 pri	mne	
stál od samého začiatku. Je pre mňa ako stĺp, 
o ktorý	sa	môžem	oprieť,	keď	už	nevládzem.	
Veľakrát sme boli na pokraji zrútenia. Nebola 
som ochotná prijať slová o viac – menej ne-
gatívnych a bezvýchodiskových vyhliadkach 
do budúcnosti. Naopak – práve tieto zlé ver-
dikty sa stali našou zásadnou hnacou silou, 
čo pri reálnom pohľade znamená urobiť úpl-
ne, ale úplne všetko. Istota nám nie je daná 
v  ničom, ale viera má veľkú moc a  odbúra 
aj pocit neistoty. Potrebovala som čas, aby 
som sa som sa z danou situáciou vyrovnala 
a nabrala silu.

Vyrovnať sa so situáciou mi pomohlo aj to, 
keď som sa naučila o  starostiach aj ťažkos-
tiach, ktoré súviseli s  výchovou Filipka, pri-
merane hovoriť. Musela som si uvedomiť, 
že	 z  môjho	 syna	 sa	 už	 nedá	 urobiť	 zdravé	
dieťa, ale jeho schopnosti je možné inten-
zívnym úsilím a hlavne láskou vyprovokovať 
a vystupňovať. Niektoré naše problémy na-
šli svoje prirodzené riešenia, ale s mnohými 
sme sa museli popasovať, lebo nebolo ľah-
ké naučiť sa tlačiť invalidný vozík s pokorou 
a  láskou. Svojho syna milujem, ale klamala 
by som, ak by som tvrdila, že som nemala 
aj veľmi ťažké chvíle. Urobila som veľa chýb, 
veľakrát som strácala trpezlivosť. Viem, že 
už nikdy z  neho nebude zdravý chlapček , 
ale časom sa mi podarilo to, čo som si nikdy 
nechcela pripustiť – naučila som sa s tým žiť. 

Zistila	som,	že	môj	syn	nechce	vidieť	mamu,	
ktorá sa trápi, je ustarostená a plače. Chce vi-
dieť mamu, ktorá je usmiata a pritúli si svoje 
dieťa a venuje mu pozornosť. Starosti si mu-
síme odniesť tam, kde nás nikto neuvidí, ale 
aj plakať tam, kde nikto nie je, lebo deti sú 
veľmi vnímavé a citlivé na správanie svojich 
rodičov. Som presvedčená, že náš syn po-
trebuje pomoc a  podporu a  nie pohľad na 
vyčerpaných a obetujúcich sa rodičov. Filip-
ko nás naučil trpezlivosti, tolerancií a  láske, 
láske k  životu. Jeho otec vymýšľa pre neho 
„srandičky“	vie	ho	rozveseliť	a to	je	najdôle-
žitejšie. Miluje svojho syna a ten miluje jeho. 
Je tam kde má byť, pri svojom synovi a rodi-
ne, ktorí ho potrebujú a  ktorých potrebuje 
on.

A postupne sme prišli k záveru, že tá obrov-
ská láska, tá bezprostrednosť, vykompen-
zovala ten strach a beznádej po zistení jeho 
diagnózy. My sme úplne iná rodina. On nás 
naučil žiť správne, zmenil náš rebríček hod-
nôt	 a  trúfam	 si	 povedať,	 že	ma	 spravil	 lep-
šou. Vďaka nemu som sa aj zoznámila s veľ-
mi zaujímavými ľuďmi, ktorých by som nikdy 
nestretla, keby sme ho nemali. Určite by som 
sa bez neho nedostala k  činnostiam, ktoré 
ma napĺňajú aj uspokojujú. Aj vďaka nemu 
som začala študovať Vysokú školu zdravot-
níctva a sociálnej práce. A teraz som nielen 
matkou syna s mentálnym postihnutím, ale 
aj sociálnou pracovníčkou.

Už v  samotnom našom bytí je zakódovaný 
vzťah k druhým. Od narodenia sme na nich 
odkázaní	 a  bez	 nich	 nemôžeme	 existovať.	
Každý človek je odkázaný na starostlivosť, 
dôvernosť	 a  lásku.	 A  tak	 táto	 starostlivosť	
a  dôvera	 sa	 potom	 stávajú	 pre	 pomoc	
druhým. Goethe hovorí, že „Iba všetci ľudia 
pospolu žijú svoju ľudskosť“, čím poukazu-
je na zásadnú spätosť všetkých ľudí. Ak za-
tvárame oči a srdce, ak sa nestaráme o ľudí, 
nikdy nenájdeme v živote vnútorný mier. Ak 
sa	však	do	tejto	roly	vžijeme,	môžeme	ju	pre-
meniť na svoje poslanie.

A takto svoj život i poslanie v ňom vníma aj 
charizmatická pani Marta Ondrišejová. Na-
miesto prázdneho utešovania sa snaží stáť 
pri tých, ktorí pomoc potrebujú. Podopiera 
ich a tým im pomáha nájsť pevnosť i  stabi-
litu. Neutešuje iba slovami, ale ona sama sa 
stáva tešiteľom, consolatorom.

Ing. Hraško Peter

„Telesné choroby vieme liečiť liekmi, 
ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska.

Veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba,
ale oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky.“

(Matka Tereza)
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Podujatia, ktoré organizuje pani Zuza-
na Almássy Koreňová, sú nielen pohlade-
ním očí i duše, ale zároveň vďaka jej silnej 
charizme majú aj charitatívne zameranie 
s cieľom pomáhať, čím napĺňajú ušľachtilú 
myšlienku všetkých jej širokospektrálnych 
aktivít, t.j. humanizovať našu spoločnosť.

Výstava Dvorné dámy sa tento rok usku-
točnila už deviaty krát v  reprezentačných 
priestoroch Starej Radnice vo Zvolene. Jej 
prvý ročník sa uskutočnil v priestoroch Zvo-
lenského zámku v severozápadnej bašte, kde 
prebehli aj nasledujúce dva, následne bola 
presunutá do mesta. Pani Koreňová si ako 
svoje	 hosťky	 pozýva	 rôzne	 umelkyne,	 čím	
vďaka	rôznorodosti	 ich	zamerania	sa	výsta-
va po celý svoj čas pýši svojou žánrovou jedi-
nečnosťou	a rôznorodosťou,	vďaka	čomu	sa	
stala najúspešnejšou výstavou. Aj tento rok 
mohli návštevníci zhliadnuť handmade ori-
ginály	v rôznorodej	škále	a duchu.
Slávnostná vernisáž sa uskutočnila dňa 
28. marca 2019 v poobedňajších hodinách 
a  poctili ju viacerí vzácny hostia, okrem 
iných primátorka mesta Zvolen pani Lenka 
Balkovičová. Donorkou výstavy bola pani 
Eva Černá, pragmatickú a  zároveň jemnú, 
láskavú a hlboko vnímavú bytosť, ako sa vy-
znala pani Almássy Koreňová.
Výstavu otvoril a  so svojím šarmom sebe 
samým úspešne moderoval herec pán Ra-
doslav Kuruc a prítomným vernisáž svojím 
jedinečným vystúpením spríjemnila Janka 
Filová a Juraj Chabada.
Tohto ročníka sa okrem pani Zuzany Al-
mássy Koreňovej zúčastnili aj umelkyne 
ako Iveta Košíková, Ingrid Nová Almáši, 
Oľga Dzúrová, Janky Ondrejová, Timea 
Konôpkovej, ktorých dielami sa mohli náv-
števníci pokochať ešte celý mesiac.
Keďže autorka výstavy pani Zuzana Almáši 
Koreňová má silné sociálne cítenie, všetky jej 
projekty sa okrem umeleckého zážitku nesú aj 
v charitatívnom tóne, ktorého súčasťou býva 
charitatívna zbierka, ktorá má nielen niekomu 
pomôcť,	ale	zároveň	viesť	návštevníkov	k po-
kore, empatii, šľachetnosti a milosrdenstvu. 
Vyzbieraná suma sa následne venuje buď 
organizáciám, ktoré pomoc poskytujú ale-
bo konkrétnym ľuďom. Vlaňajší ročník bola 
vyzbieraná suma venovaná organizácii Pla-
mienok, ktorá je na Slovensku priekopní-
kom rozvoja detskej domácej paliatívnej/
hospicovej starostlivosti a  smútkového po-
radenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od 
roku 2002 bezplatne poskytuje nevyliečiteľ-
ne chorým a  zomierajúcim deťom domácu 
paliatívnu liečbu a starostlivosť. Pred dvomi 
rokmi sa za vyzbierané peniaze nakúpili po-
traviny a hygienické potreby pre útulok Ná-

dej vo Zvolene a podobne to bolo aj v pre-
došlých ročníkoch.

Keď pani Almáši Koreňová minulý rok krstila 
svoju novú knihu, reportáž som Vám prinie-
sol na stránkach tohto časopisu, spoločne 
s  ilustrátorkou knihy pani Ivetou Košíkovou 
sa rozhodli venovať do zbierky aj diela z kni-
hy, pričom zbierka bola venovaná pre dve 
postihnuté detičky na rehabilitácie. Od 
mamičky jedného z  nich následne dosta-
li kontakt na ďalšie postihnuté dieťatko 
z  Banskej Bystrice, na jednoročného Vil-
ka, ktorý sa aj napriek bezproblémovému 
tehotenstvu a  dobrým výsledkom lekár-
skych vyšetrení narodil s  mnohopočetnými 
diagnózami a  tak bola tentoraz zbierka ve-
novaná jemu na prepotrebné rehabilitácie 
a  liečenie v  ADELI Medical Centre. Zbier-
ka bežala dlhšiu dobu a  vďaka šľachetnosti 
darcov z domova a dokonca i zo zahraničia 
sa podarilo vyzbierať nádhernú, až neuveri-
teľnú sumu 3 075,-€, vďaka ktorej je už Vilko 
prihlásený v ADELI.

Do zbierky sa samozrejme ako vždy zapojili 
aj Dvorné dámy, ktoré vďaka predaju svojich 
umeleckých diel, ktoré sa predávali aj počas 
vernisáže, prispeli nemalou sumou. Zároveň 
bolo do zbierky pre Vilka zahrnuté aj dobro-
voľné vstupné, ktoré aj keď bolo síce dobro-
voľné, spolu so šľachetnými Dvornými dáma-

mi konečnú sumu zaokrúhlilo na úctyhodnú 
sumu 3 636,-€, ktorá bola na záver vernisáže 
odovzdaná Vilkovej mame a starej mame.

To však nebol koniec, pretože pani Denisa 
Ogino venovala Vilkovej rodine poukaz 
v hodnote 400,-€ na víkendový pobyt v ich 
rodinnom penzióne v Rajeckých Tepliciach, 
ktorý im aj následne osobne odovzdala.

Je krásne a povznášajúce, ak umenie dokáže 
pohladiť oči i  dušu a  človeku umožní zažiť 
očarujúci zážitok. Pani Zuzana Almáši Kore-
ňová však vďaka svojim aktivitám, ku ktorým 
patria aj Dvorné dámy, nám pomáha omno-
ho viac. Nielenže nám poskytuje možnosť 
prejaviť	 svoju	 ľudskosť	 a  pomôcť	 blížnemu	
svojmu, lež sa snaží zároveň v  pozitívnom 
slova zmysle ovplyvňovať myslenie ľudí, aby 
si uvedomovali svoje človečenstvo a nemys-
leli iba sami na seba. Nevnímali život mate-
riálne, ale snažili sa budovať svoju duchovnú 
hodnotu, ktorá je stálejšia, trvácnejšia. Vďa-
ka	 ktorej	môžu	 ľudia	 zmeniť	 svet	 a  preme-
niť ho na príjemné miesto pre všetkých bez 
rozdielu, kde nikto nemá mať kvalitu svojho 
života horšiu iba preto, že je slabší, zraniteľ-
nejší, chorý či postihnutý.

Dvorné dámy tak nielenže cítia, ale tak aj žijú.
Nechajte sa nimi inšpirovať.

Ing. Hraško Peter

Vernisáž výstavy
dVoRNÉ dáMy
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Domov je pre človeka bezpečným prísta-
vom, kam sa môže kedykoľvek skryť pred 
nepohodou a oddýchnuť si, pookriať a na-
čerpať nových síl. Jeho príťažlivosť nespo-
číva v pohodlí či hojnosti, ktoré nám môže 
poskytnúť, ale v tajomnej hudbe sŕdc, ich 
súzvuku. Teplo rodinného hniezda posky-
tuje duchovnu človeka pocit kľudu, bezpe-
čia a istoty.

Najintenzívnejšie sa to prejavuje v  tých prí-
padoch, keď sa ocitáme v  prostredí, ktoré 
nám toto všetko neochvejne pripomína. 
Neexistuje nič silnejšie ako citové väzby na 
domov i rodinu, ktoré nás napĺňajú blahom 
a pôsobia	ako	balzam.	Preto	ak	sa	ocitneme	
na dlhší čas mimo domova, mnohí z nás sa 
cítia skľúčení, smutní, nesvoji.

Najvýraznejšie absenciu domova zažíva-
me počas sviatkov, ktoré sme zvyknutí trá-
viť v  rodinnom kruhu, pretože práve pocit 
vzájomnej spolupatričnosti v  týchto sláv-
nostných chvíľach znásobuje ich duchovné 
posolstvo, ktoré náš vyživuje a  vďaka kto-
rému sa skvalitňuje naše duchovné zdravie, 
obzvlášť v  prípadoch, keď človek zápasí so 
zdravotnými problémami.

Veľkonočné sviatky pre väčšinu ľudí okrem 
Vianoc a  Adventu predstavujú najvýznam-
nejšie dni v  roku a  už iba predstava, že ich 
budeme	 musieť	 stráviť	 mimo	 domova	 pô-
sobí na nás skľučujúco. V  ADELI Medical 
Centre sú síce pacienti so svojimi rodičmi, 
aby nedochádzalo k  negatívnym pocitom, 
ktoré sa následne nepriaznivo prejavujú na 
kvalite liečby, avšak pocit domova sa tým dá 
nahradiť iba čiastočne. Uvedomujúc si všet-
ky tieto skutočnosti sa vedenie ADELI Medi-
cal centre spoločne s  Nadáciou ADELI roz-
hodlo pripraviť počas celých Veľkonočných 
sviatkov pre svojich pacientov a ich rodičov 
bohatý program, ktorým sa im snažili nielen 
spríjemniť sviatočné chvíle Veľkonočných 
sviatkov, ale zároveň aj nahradiť chýbajúci 
domov.

Počas	celých	sviatkov	boli	pripravené	rôzno-
rodé akcie súvisiace s tradíciami a slovenský-
mi zvykmi, ktoré nadväzujúc jedna na druhú 
trvali od rána do večera a jednou z nich bol 
aj Veľkonočný bazár, ktorý sa uskutočnil 
v priestoroch ADELI na Veľkonočný piatok, 
trvajúc celý deň.

Hneď pri vstupe si návštevníci mohli po-
chutnať na vynikajúcich veľkonočných špe-
cialitách, ktoré pripravil šéfkuchár, snažiac sa 
priblížiť domácim i zahraničným pacientom 
bohatosť	a rôznorodosť	pokrmov	typických	

pre slovenské domácnosti. Zároveň sa jed-
nalo o charitatívnu akciu, pretože finančný 
výťažok z  predaja týchto pochúťok bol 
určený pre Nadáciu ADELI.

Podujatia sa tiež zúčastnili umelci z  radov 
nás hendikepovaných so svojou širokou po-
nukou výrobkov a niektorí z nich časť svojej 
tvorby	 prispôsobili	 týmto	 sviatkom,	 takže	
bolo si nielen z  čoho vyberať, ale zároveň 
takouto formou boli prezentované tradičné 
výrobky súvisiace s veľkonočnými tradí-
ciami.

Veľkonočný bazár vyvolal medzi pacientmi 
a  ich rodinnými príslušníkmi veľký záujem 
a po celý čas, od rána do večera, vládla me-
dzi zúčastnenými uvoľnená a veselá nálada. 
Či malí, alebo dospelí, podľahli jej všetci a na 
chvíľku zabudli, kde sa nachádzajú, čo bolo 
aj hlavným zámerom organizátorov. Záro-
veň ich toto podujatie všetkých navnadilo 
na ďalšie zaujímavé akcie, ktoré ich v nasle-
dujúcich dňoch ešte iba čakali a  vyvrcholili 
na Veľkonočný pondelok.

Častokrát mi hendikepovaní trávime v  ne-
mocniciach či rehabilitačných zariadeniach 
dlhé týždne a mesiace. Prežívame tam svoje 
meniny a narodeniny či sviatky svojich blíz-
kych, ich príchody a  odchody. Vzdialenosť 
domova	a našich	najbližších	neblaho	pôsobí	

na naše duševné zdravie a tým aj na úspeš-
nosť liečby.

A pritom stačí tak málo, aby sme sa aj v tých-
to zariadeniach cítili príjemne i  spokojne. 
Vľúdnosť, láskavosť či empatia nestoja nič, 
no dokážu s  človekom robiť doslova divy 
a  aj hendikepovaní človek dokáže byť vy-
rovnaný a spokojný sám so sebou i so svojim 
životom.	Veľmi	dôležitú	úlohu	 tu	zohrávajú	
lekári, ošetrujúci personál, terapeuti. To, ako 
k  nám pristupujú, s  akou náladou vstupujú 
medzi nás, čím nás dokážu milo prekvapiť, 
ako v tomto konkrétnom prípade, výraznou 
mierou ovplyvňuje náš duchovný život. Ak 
títo ľudia sú schopní nás pozitívne naladiť, 
môžeme	aj	my	hendikepovaní	zažívať	pocit	
šťastia a rozžiariť i obšťastniť srdcia druhých.

Ak dokážeme vidieť neodcudziteľnú hod-
notu druhých, ak každému človeku, vrátane 
nás hendikepovaných, priznáme jeho ľud-
skú	dôstojnosť,	potom	mu	 týmto	výraznou	
mierou	pomôžeme,	 aby	 sám	 spoznal	 svoju	
vlastnú cenu a  cítil sa ako rovnocenný člen 
spoločnosti, v ktorej žije.

Ing. Peter Hraško

Veľkonočný
Bazár AdELI
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jazda Kráľov

VLčNoV 
Vlčnov nazývajú perlou Slovácka. Je to malebná dedinka na juž-
nej Morave s viac ako tritisíc občanmi. Jednoduchá obec s radovými 
domami a vínnymi pivnicami sa postupne dostáva do éteru. Dokon-
ca bola zapísaná do zoznamu UNESCO. 

Aj napriek tomu, že okrem poľnohospodárstva a vinohradníctva sa 
nemajú domáci prakticky čím uživiť, na svoju ľudovú kultúru neda-
jú dopustiť a ochotne do nej investujú aj poslednú korunu. Ich kaž-
doročná Jazda kráľov naberá na obrátkach a počet návštevníkov sa 
každý rok zvyšuje. V poslednú májovú nedeľu sa každoročne domá-
ci obliekajú do tradičných krojov, všade rozvoniavajú typické vdo-
lečky	a ulice	zahalia	stánky	s rôznym	tovarom.

História
Jazda	kráľov	má	už	viac	ako	dvestoročnú	tradíciu.	Jej	pôvod	nie	je	
úplne jednoznačný. Etnológovia sa na jednej strane domnievajú, 
že vznikla z pohanského zvyku, keď jazdou na koni skladali chlap-
ci skúšku dospelosti. Druhá strana však tvrdí, že obrad mal privolať 
bohatú úrodu pomocou obchádzky polí na koňoch. Nech to už bolo 
akokoľvek, pretransformovalo sa to do jednej z  najpopulárnejších 
procesií	 v  celej	 Českej	 republike.	 Pôvodne	 sa	 slávil	 na	 svätodušný	
pondelok, ale v 50. rokoch 20. storočia sa presunul na svätodušnú 
nedeľu.	O desať	 rokov	neskôr	 sa	 stanovil	dátum	na	poslednú	má-
jovú nedeľu. Dnes sa celá oslava koná počas troch dní od piatka do 
nedele, keď je možné pozrieť si okrem spomínanej Jazdy kráľov aj 
vystúpenie folklórnych súborov, dychových či cimbalových skupín, 
ochutnať kvalitné víno a spoznať tradičné remeslá. 

družina
Jazda	kráľov	je	dnes	v obci	najväčšou	udalosťou	počas	roka.	Najdô-
ležitejším úkonom je zvoliť, kto bude zastávať úlohu kráľa. Zvyčajne 
sa volí chlapec, ktorý má desať až trinásť rokov. Hneď ako sa však 
vyberie kráľ, následne treba nájsť dvoch jeho pobočníkov. Pobočníci 
musia byť dvaja dospelí chlapci, ktorí sa však na tejto úlohe nikdy 
nezúčastnili, pretože existuje pravidlo, že rolu kráľa a pobočníka je 
možné vykonať iba raz. Zvyšok družiny dotvorí skupina dvadsiatich 
mladíkov a dievčeniec, ktorí sprevádzajú kráľa s pobočníkmi.

Sprievod dnes 
Samotný sprievod sa dnes pripisuje legende z  13. storočia. Matej 
Korvín sa pokúšal ukryť v okolí Uherského Brodu po porážke s Jiřím 
z Poděbrad. Keďže sa snažil uniknúť smrti, prezliekol sa do ženských 
šiat. So zahalenou tvárou a ružou v ústach sa snažil o návrat, ale na-
koniec ho prezradilo tasenie šable a bol zajatý. Dnešný sprievod má 
podobné črty, líši sa len honosnou výzdobou jazdcov a koní. Kráľa 
zvyčajne oblieka matka so slzami v očiach, pretože pre rodinu je to 
obrovská pocta. Všetko sa začína chvíľu predpoludním v dome krá-
ľa. Hneď ako sa slávnostne oblečie do ženských šiat, skupina vyráža 
na obchádzku po dedine. Kráľ má po svojom boku dvoch strážcov, 
ktorí ho majú chrániť pred prípadným odcudzením a zároveň ohla-
sovať príchod družiny. To robia pomocou starodávnych riekaniek, 
ako napríklad: „Máme kráľa chudobného, ale zato poctivého.“
Jazda kráľov je vskutku nevšedným podujatím, ktoré si nenechá ujsť 
žiadny milovník ľudovej kultúry. Dokonalú atmosféru počas dňa do-
tvárajú tóny dychovej muziky, ktoré sa ozývajú na každom rohu. Je 
to akcia, ktorá sa dá zvládnuť v pohode na invalidnom vozíku. Do-
konca po predložení ZTP/S preukazu sme mali vstup zdarma.

Janka Truhlíková Prekopová 

Pestrofarebný sprievod chlapcov na koňoch akoby pri-
chádzal z  inej doby, taký vzdialený, nepochopiteľný, 
a predsa majúci svoje pevné miesto v kolorite Vlčnova. 
A tak sme sa rozhodli zavítať do Vlčnova na moravsko-
slovenskom pohraničí,kde sa každému otvorí neoby-
čajný pohľad na mladých hrdých jazdcov vezúcich na 
koňoch so sebou tajomstvo mladého kráľa oblečeného 
v dievčenskom kroji.
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otvorená náruč – PodKyLAVA 2019 
Je to už dlhých 7 rokov, čo vznikla myšlienka v hlavách 
Eriky Haluzovej, Ľudky Klempovej a  Júlie Bublavej pri-
praviť podujatie pre rodiny, ktoré vychovávajú dieťa 
s určitým druhom znevýhodnenia.

Bola	to	pomerne	veľká	výzva	zabezpečiť	finančné	krytie,	ale	i zau-
jímavý a vhodný program pre deti a ich rodičov. Zvládli to a podľa 
reakcií necelej sedemdesiatky účastníkov 1. ročníka sme skonšta-
tovali, že naše rozhodnutie bolo správne, ponuka činností a aktivít 
počas podujatia ľudí nadchla. Každým rokom sa počet záujemcov 
o podujatie zvyšoval, tento rok  medzi sebou privítali vyše 130 hostí. 
Organizačné zabezpečenie takej početnej skupiny ľudí je náročná 
činnosť. Našťastie nie sú na to samy,sú tu sponzori, rodičia, dobro-
voľníci, členky komisie pre sociálne veci a bývania. Napriek všetkým 
problémom si rodičia zachovávajú primeranú dávku humoru, život-
ného optimizmu a  radosti. Je obdivuhodné, s  akou trpezlivosťou 
a láskou	pristupuje	väčšina	z nich	k svojim	deťom	s rôznymi	formami	
postihnutia. 

Počas podujatia už tradične obsadzujú priestory nielen Agropen-
ziónu Adam, ale aj Farmy Podkylava. Využívajú krásny bezbarié-
rový priestor, veľmi dobre sa im spolupracuje s ochotným majiteľom 
pánom Tĺčikom a jeho spolupracovníci, ktorí nám v maximálnej mie-
re vychádzajú v  ústrety. Program 7. ročníka podujatia Otvorená 
náruč	bol	ako	vždy	naplnený	rôznorodou	ponukou.	Priestory	farmy	
sa využili na hipoterapiu, canisterapiu, bola zumba so Soňou, luko-
streľba, ukážka práce so sokolom, maľovanie na tričká, práca s tex-
tilom, s  papierom, hry s  kolkami, prezentácia firmy Trulik Medical 
Technology Žilina (zdravotnícke pomôcky), ústna hygiena – správne 
čistenie zubov Somadent, s.r.o., konzultácie s pracovníkmi Sociálne-
ho oddelenia MsÚ.

Agropenzión Adam využívajú v prevažnej miere ako priestor pre 
relaxáciu a  uvoľnenie. Rodinám tu ponúkli klasické masáže, vírivé 
vane, bazén, ktorý naplnil deťmi a  zábavným programom skve-
lý animátor a  plavčík v  jednej osobe Marián Magdoško, masážne 
lôžka Ceragem manželov Hegedüšových, oxygenoterapiu od firmy 
Agamed s.r.o., kozmetické služby reprezentantiek firmy Mary Kay. 
Pre deti ale aj rodičov tu ponúkli tvorenie – plstenie a modelovanie 
z piesku.

Tento rok oslovili aj mňa, aby som prišla maľovať anjelov a zároveň 
urobila takú mini výstavku obrazov. A tak niektoré dychtivo pozo-
rovali moju tvorbu, ale počúvali aj moje rozprávanie a  zapájali sa 
do tvorby rozprávky. Verím že som bola inšpiráciou pre mnohé deti 
a ukázala im, že žiť naplneným životom sa dá v každej situácii. 

Záver podujatia vyvrcholil vo farme, kde sa v podvečer celá početná 
skupina ľudí stretla a s radosťou zavŕšila deň spoločným posedením 
pri	harmonike	a speve	Vôňa	grilovaného	mäsa,	klobásy,	slaniny	a pá-
rok len dotvorila krásny záver dňa.

To	najdôležitejšie	poďakovanie patrí Nadácii ŽIVOT za finančnú 
podporu, ktorá kryla náklady na zabezpečenie tak širokej ponuky 
činností a služieb pre rodiny s postihnutým členom z Podjavorinskej 
oblasti 

Bol to krásny deň, ktorý všetkých zúčastnených naplnil radosťou, 
spokojnosťou a pocitom, že sme si blízki a vzájomne svoj život obo-
hacujeme. 

Všetci sa tešíme na ďalší ročník Otvorenej náruče! Verím, že priletia 
aj moji anjelici.

Janka Truhlíková Prekopová

Život je krása, obdivuj ju. Život je blaženosť, užívaj ju. Život je sen, 
uskutočňuj ho. Život je výzva, príjmi ju. Život je povinnosť, naplň ju. 

Život je hra, hraj ju. Život je bohatstvo, ochraňuj ho. Život je láska, poteš sa 
ňou. Život je sľub, splň ho. Život je smútok, prekonaj ho. Život je hymnus, 

spievaj ho. Život je šťastie, zaslúž si ho. Život je život, chráň ho...

(Matka Tereza)
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Pani PhDr. Marcelu Václavkovú Konrádovú, 
MBA, cert. Mgmt., myslím nikomu predsta-
vovať netreba. Koučka, sociálna pracovníč-
ka,	certifikovaná	manažérka,	autorka	7	kníh	
a  e-booku, dobrovoľníčka, zriaďovateľka 
chránených dielní a všetkého, čo súvisí s ob-
čianskymi združeniami, ale aj redaktorka 
Dalito.sk a riaditeľka Prístavu nádeje. Hlavne 
však človek so silnou osobnou charizmou, 
nezlomnou úžasnou energiou, obdivuhod-
nou kreativitou a  silným sociálnym cítením 
predchnutým šľachetnosťou, pokorou, lás-
kavosťou i milosrdnosťou.

Svoje sny aj napriek zdravotným hendike-
pom dokáže s ľahkosťou sebe samou preta-
viť na realitu, ktorá nadchne a pritiahne kaž-
dého bez rozdielu veku, pohlavia či zdravia. 
Celoštátna konferencia, ktorá sa uskutoč-
nila v  reprezentatívnych priestoroch Rad-
nice, Cikkerova sieň, v  Banskej Bystrici dňa 
11. mája 2019 v čase od 14,00 do 17,00 bola 
toho	dôkazom.

Jej cieľom bolo ukázať ľuďom, zdravým či 
hendikepovaným,	že	každý	človek	môže	a je	
schopný si svoje sny plniť. Mnohí hendike-
povaní ľudia však bývajú často krát zneistení 
a majú obavy sa do niečoho pustiť, pretože 
spoločnosť ich podceňuje neverí im, res-
pektíve neverí ich schopnosti tvoriť. Záro-
veň vplyvom negatívnych názorov strácajú 
vieru v seba samých, čo nepriaznivo vplýva 
na kvalitu ich života a zároveň ochudobňuje 
celú spoločnosť.

Konferenciu otvorila moderátorka pani 
Paula Banasová, vďaka ktorej vládla po 
celú dobu príjemná atmosféra. S  pozdra-
vom a príhovorom vystúpil primátor mesta 
Banská Bystrica pán Ján Nosko a  po ňom 
špeciálny hosť podujatia, pani europoslan-
kyňa Jana Žitňaňská, ktorá ocenila význam 
a vplyv takýchto podujatí.

Následne začali vystupovať hostia, ktorí na 
základe svojho osobného príbehu dokazo-

vali, že názov konferencie nie je iba púhou 
fikciou,	pretože	v ich	prípade	stála	za	začiat-
ku práve vášeň, vďaka ktorej prestali vnímať 
limity, ktoré ich obmedzovali.

Pán Peter Kindel, konateľ	 firmy	 Svet	bedni-
čiek, prítomným ukázal, že realizovať svoj 
sen	 je	 potrebné	 realizovať	 po	 malých	 krô-
čikoch empaticky vnímajúc ľudí, ktorí nám 
veria vyhýbajúc sa tým, ktorí naše zámery 
spochybňujú a neveria im. Nevnímal limity, 
veril si že na to má a dal to.

Pán Tomáš Pošvanc zas prítomným aj na 
praktických príkladoch ukázal, že zdravý 
životný štýl nemá svoje limity ani ohľadom 
veku či zdravia. Aj zdravotne postihnutý člo-
vek je schopný takto žiť a  dokonca i  cvičiť. 
Nič veľké k  tomu netreba, len sa mentálne 
nastaviť tak, aby naša myseľ to začala prijí-
mať ako niečo prirodzené.

Pani Tamara Gončarová = TAMI, osobná 
Instagram mentorka, ukázala, že sociálne 
siete, konkrétne Instragram, ich využívanie, 
môže	výrazne	obohatiť	život	človeka,	samo-
zrejme	pri	správnom	využívaní,	a napomôcť	
ku zlepšeniu kvality života vďaka seba pre-
zentácii.

Pán Marek Kunošík z firmy	DELUVIS,	expert	
na	 osobné	 financie,	 prítomným	 predstavil	
finančnú	zodpovednosť,	vďaka	ktorej	je	člo-
vek	 schopný	 správne	 svoje	finančné	 záleži-
tosti spravovať.

Následne vystúpili tri ženy, ktoré spája te-
lesný hendikep, no aj napriek tomu sú vďa-
ka vášni schopné plnohodnotného života 
a  svojim zanietením inšpirujú aj ostatných. 
Pani Eva Talianová vedie Ženský inštitút 
tvorivosti,	kde	organizuje	pre	ženy	rôznoro-
dé kurzy tvorivých prác, čím obohacuje ich 
život. Pani Miriam Dobiášová je handmade 
výrobca dekoratívnych vecí a  v  súčasnosti 
funguje pod značkou MIM Anjel. Zároveň 
teraz zakladá vlastné občianske združenie, 

vďaka	čomu	bude	môcť	pomáhať	všetkým,	
ktorým sa jej tvorba páči a  chceli by skúsiť 
podobné veci vyrábať. Pani Štefánia Su-
chánska, ktorá tvorí krásne sošky, veľmi 
pekne maľuje pod vlastnou značkou One 
handmade Steffani.

Pani Marta Ondrišejová, riaditeľka OZ Naša 
chalúpka prítomných oboznámila s  čin-
nosťou svojho združenia a  ukázala, že ak si 
človek verí, má víziu a  hlavne mu nechýba 
vášeň, ktorá ho duchovne napĺňa, je schopní 
pracovať s  ŤZP ľuďmi a  na zelenej lúke vy-
tvoriť denný stacionár, čím pomáha týmto 
ľuďom budovať si kvalitný život.

Ako každé podujatie, ktoré pani Marcela 
Konrádová Václavková organizuje, i  toto 
malo charitatívny charakter. Každý, kto si 
zakúpil lístok do tomboly, prispel ťažko 
chorému Michalovi na kúpu kúpu kompen-
začných	 pomôcok	 a  špeciálnej	 klávesnice	
k počítaču. Michal sa narodil s DMO a počas 
svojho života už dva krát prekonal ťažké on-
kologické ochorenie. O  Miška sa stará jeho 
mamina s najstarším bratom, pretože ocino 
zomrel začiatkom tohto roku na onkologické 
ochorenie.

Konferenciu obohatila svojim krásnym spe-
vom pani Luciana Kmeťová.

Inšpiratívnu konferenciu „Máš na to, dáš to! 
s  podtitulkom Vášeň bez limitu, pripravilo 
občianske združenie Prístav nádeje, ktorého 
je pani Václavková Konrádová riaditeľkou 
s podporou Nadačného fondu PwC a nadá-
cie Pontis i vďaka ďalším partnerom projektu.

Pre nás, telesne i  mentálne hendikepova-
ných sú podobné podujatia veľmi význam-
né, pretože nám nielen ukazujú cestu ako 
napredovať, ale hlavne sú pre nás význam-
nou duševnou oporou i podporou.

Ing. Hraško Peter
Foto: Archív OZ Prístav nádeje, Nina Fialová.

Máš NA To, dáš To – Vášeň bez limitu
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Ubehlo opäť pár dní, niekedy slnečných, 
niekedy upršaných a  v  mojej ambulancii 
dentálnej hygieny pribudlo zopár zaují-
mavých situácii, ba dokonca dramatických 
príbehov. V  dnešnom príspevku by som sa 
chcela venovať zubným  implantátom. Často 
krát prichádzajú starší pacienti na ošetrenie 
a pýtajú sa na „nastreľovacie“ zuby, prípadne 
„štátne“. Na moju otázku: A to sú aké? Zosta-
nú prekvapene pozerať, že predsa tie umelé, 
o  ktoré sa netreba starať. Bohužiaľ ja také 
zuby nepoznám, ani také neexistujú! O kaž-
dú zubnú náhradu sa treba starať, dodržia-
vať hygienické zásady, aby náhrada slúžila 
čo najdlhšie bez problémov. Samozrejme, 
že viem, čo väčšinou myslia výrazom „štát-
ne“ zuby. Okolo zubov sa krútim viac ako 25 
rokov a pamätám si obdobia, keď poisťovňa 
alebo teda štát uhrádzal kompletné sníma-
teľné náhrady, teda protézy a  pacienta to 
stálo maximálne všimné pre zubného tech-
nika,	aby	to	bolo	čím	skôr	hotové.	Bohužiaľ,		
tie časy sú už dávno preč a od roku 1995 je 
finančná	spoluúčasť	pacienta	na	stomatolo-
gickom ošetrení a preto nás každá návšteva 
a ošetrenie	stojí	aj	nemalú	čiastku	financií.

Jedna z  najdrahších záležitostí sú zubné 
implantáty. Neviem, kto začal šíriť mýtus, 
že „nastreľovacie“, pretože postup je úplne 
iný. Cenovo implantáty začínajú pri sume 
800,- € jeden zub. To je cena samotného im-
plantátu s  korunkou. Cesta k  implantátu je 
ale zdĺhavá. Zdravotná poisťovňa neuhrádza 
nič zo samotného úkonu, pretože je toho 
názoru, že ak sa pacient nestaral o  svoje 
zuby a prišiel o ne, nech si náhradu uhradí. 
Materiály sú väčšinou tzv. biokompatibilné. 
To znamená, že ľudskému telu podobné, 
alebo dobre znášanlivé. Úspešnosť zákroku 
už býva 90 %-tná. Drahý je samotný materiál 
implantátu a  taktiež operačný zákrok ako 

taký. Implantácie väčšinou vykonávajú sto-
matochirurgovia, ktorí sú kompetentní a  aj 
vybavenie ich ambulancií, prípadne operač-
ných sál tomu zodpovedá. Kým sa pristúpi 
k samotnej implantácii je nutné viacero vy-
šetrení. Kvalitné rtg snímky celej kosti (sán-
ky alebo čeľuste) kde sa bude implantovať, 
v dnešnej dobe aj dentálne CT, kde operatér 
vidí presnú štruktúru dutín, nervových kaná-
lov, prípadne zápalové ložiská v okolí, kde sa 
bude implantát navŕtavať. Ak pacient prišiel 
o zuby	kvôli	parodontitíde	 je	nutné	aj	anti-
biotické preliečenie parodontálnych vačkov 

a kosti. No a pravdaže dentálna hygiena, aby 
sa implantát zavádzal do čistých úst, bez po-
vlakov, zubného kameňa a zápalov. Je nutná 
spolupráca pacienta s  dentálnou hygienič-
kou pred aj po zákroku, aby pacient v každej 
fáze	hojenia	vedel	aké	pomôcky	môže	pou-
žívať, aby niečo svojou nevedomosťou ne-
poškodil a tým zabráni správnemu hojeniu. 
V dnešnej	dobe	existujú	perfektné	pomôcky	
na čistenie implantátov, ale tie sa vyberajú 
individuálne aj podľa zručnosti pacienta.

Na viacerých ambulanciách musí pacient pí-
somne dať súhlas a je poučený, že ak nebude 
chodiť pravidelne na dentálnu hygienu á 4 
mesiace, nemá nárok na záruku na implan-
tát. Dentálnou hygienou sa pravidelne od-
straňujú povlaky z implantátu a jeho okolia.

Pevne verím, že som aspoň trochu objasnila 
tému implantátov a už nikto nepoužije výraz 
štátne alebo nastreľovacie zuby. Prajem, aby 
ste nemuseli otázku implantátov nikdy riešiť, 
ale ak predsa áno, treba si vybrať správneho 
odborníka a ambulanciu, ktorá je vybavená 
všetkým, čo k tejto práci treba. Ak by ste mali 
akékoľvek pochybnosti, radšej navštívte aj 
2-3 odborníkov a veľa sa pýtajte. Netreba sa 
ponáhľať s rozhodnutím, pri tomto ošetrení 
doslova platí dva krát meraj a raz rež!

 S pozdravom, Andrea Snopková,
diplomovaná dentálna hygienička B. Bystrica

 www.dental-lady.sk

dENTáLNA HygIENA
Zubné implantáty

PoRAdňA
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ART STUdIo Z  vzniklo v  máji 2018 ako priestor pre stretnutia 
s umením – tanečným, výtvarným, hudobným. Miesto, ktoré ponú-
ka priestor na výstavy a koncerty, ale zároveň priestor na umelecké 
vzdelávanie. V rámci prvého roka sa v štúdiu uskutočnila výstava ži-
linských výtvarníkov Kataríny Prídavkovej, Erika Šošku a Branislava 
Krabáča	a výstava	fotografií	Karolíny	Hodas	pod	názvom	111	kúskov	
lásky. V  rámci umeleckého vzdelávania sme uskutočnili výtvarné 
a tanečné workshopy, vianočné tvorivé dielne a denne sa venujeme 
tanečným a výtvarným kurzom pre deti aj dospelých. 

V júli 2018 začala krásna spolupráca medzi ART STUDIOM  Z a Na-
dáciou Anjelské krídla so snahou sociálnej adaptácie handicapova-
ných detí v rámci umeleckej tvorivosti. Marek Roštek z nadácie sa zú-
častnil výtvarného tábora počas letných prázdnin a naša spolupráca 
s Marekom pokračovala počas školského roka začlenením do tanečnej 
skupiny a vytvorením choreografie Anjeli, s ktorou sme sa prezen-
tovali na mnohých vystúpeniach v rámci autorského projektu štúdia 
s  názvom TO BE MYSELF. Predstavenie bolo súčasťou výchovných 
a verejných koncertov v Žiline a Ilave. Zároveň choreografia Anjeli 
slávnostne otvorila Celoštátnu prehliadku scénického tanca – 
Umenie v tanci, ktorá sa uskutočnila  10.5. – 12.5.2019 v Žiline.

V  ďalšom roku našej činnosti, by sme naďalej radi spolupracovali 
s Marekom a zároveň prijali ďalšie menej obdarené deti do našich 
tanečných či výtvarných skupín. Našim cieľom je venovať sa artete-
rapii a tanečnej terapii a zakomponovať do umeleckých aktivít nie-
len deti, ale aj ich rodičov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Nadáciou Anjelské krídla a nádher-
né zážitky, ktoré táto spolupráca prináša. 

STRETNUTIA S UMENíM

Na jar sme začali nádherný projekt pre našich najmenších pa-
cientov na pediatrii „Vankúšik“. Odvtedy sa nadácia a jej part-
neri snažia pravidelne nosiť do nemocnice na detské príjmové 
oddelenie v nemocnici v Žiline nové a nové „dodávky“ mäkkých 
vankúšikov, vďaka ktorým sa deti cítia bezpečnejšie a pomáhajú 
im bojovať so strachom a stresom z hospitalizácie i nového pro-
stredia. Ďakujeme partnerom za podpor pri tomto unikátnom 
projekte pre našu nemocnicu. 

Možnosť	pomôcť	pri	projekte	má	každý.	Na	zadnej	strane	vankú-
šika sú logá partnerov.

Kontaktujte nadáciu info@nadaciaanjelskekridla.sk 

Anjelské vankúšiky pomáhajú malým pacientom v žilinskej nemocnici
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Kreatívne podujatie Dni bez bariér 2019
v Arboréte Borová hora TUZVO ako nástroj voľnočasových 

aktivít a komunitného vzdelávania pre všetkých
Presadzovanie myšlienky o bezbariérovej prístupnosti k vzdelávaniu je jedným z dôležitých krokov vo filozofii moderného myslenia 
a k naplneniu podmienky o rovnakom zaobchádzaní a prístupe podľa antidiskriminačného zákona. Slovenská republika (SR) ukončila 
ratifikačný proces o právach osôb so zdravotným postihnutím dňa 26. mája 2010, keď stála misia SR pri OSN uložila originály ratifi-
kačných listín u depozitára – generálneho tajomníka OSN. Obidva významné dokumenty tak nadobudli platnosť 25. júna 2010 a boli 
publikované v zbierke zákonov pod č. 317/2010 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pod č. 318/2010 Opčný 
protokol k Dohovoru...

Kreatívne vzdelávacie hry v  prírodnej 
krajine vstupujú do každého sektora verej-
ného a semiverejného priestoru (prístupné-
ho len v určitom čase) a postupne vytvárajú 
svoje pevné postavenie vo vzdelávacom 
a  kultúrnom svete dnešnej spoločnosti. 
Pojem „hravosť“ alebo „gamifikácia“ je vy-
užitie herných prvkov v  reálnom kontexte 
vzdelávania a  voľnočasových aktivít, ktoré 
sú podporované z niekoľkých dôvodov. Hry 
obohacujú rekreačné využitie krajiny a  rôz-
nych priestorov a prírodných areálov. Ame-
rický herný dizajnér Bernard DeKoven (2014) 
vo svojej knihe „Hravá cesta“ opisuje príklady 
takýchto hier ako sú „Play festivaly“ a stretnu-
tia s hernou komunitou s kreatívnym využi-
tím nových technológií. V rámci realizačných 
aktivít je dôležité klásť dôraz na ochranu 
krajiny, bezbariérovosť a  bezpečnosť náv-
števníkov. Tieto formy vzdelávania sa bež-
ne označujú ako „zážitková pedagogika“. 
Ako príklad zážitkového vzdelávania s  les-
níckou problematikou uvádzame kreatívne 
vzdelávanie pre deti a  mládež, označované 
aj ako „lesnícka pedagogika“ s  využitím 
bezbariérových riešení a  prostredníctvom 
aktivít, ktoré posilňujú fyzické a  psychické 
schopnosti hendikepovaných osôb. Realizá-
cia hravých aktivít je novým trendom, ktorý 
podporuje nové zručnosti, kreativitu, rozho-
dovanie a nezávislosť.

Moderné vzdelávanie sa v posledných rokoch 
čoraz viac zameriava na atraktívne programy 
s  prvkami adaptívneho kreatívneho viacú-
rovňového vzdelávania s  prvkami interna-
cionalizácie. Arborétum Borová hora (ďalej 

ABH) ako organizačná zložka Technickej uni-
verzity vo Zvolene (ďalej TUZVO) s  lokalizá-
ciou v  atraktívnom prostredí Borovej hory, 
sa okrem iného podieľa na pedagogickom 
procese vysokoškolského vzdelávania na 
jednotlivých fakultách a  tiež na vzdelávaní 
verejnosti. Zachovanie a  ochrana prírodné-
ho dedičstva a  bohatstva v  intenzívne sa 
meniacich environmentálnych, sociálnych 
a  kultúrnych podmienkach a  rozvoj pove-
domia v  radoch širokej verejnosti je jednou 
z  hlavných úloh takýchto pracovísk. Medzi 
kľúčové otázky arborét, botanických záhrad 

a  im podobným zariadeniam na Slovensku 
neodmysliteľne patrí tvorba vzťahov s verej-
nosťou. V  minulosti bol realizovaný seminár 
s medzinárodnou účasťou venovaný proble-
matike sprístupňovania chodníkov (turistic-
kých, edukačných a rekreačných) pre telesne 
postihnutých ľudí „Chodníky pre osoby so 
zdravotným postihnutím na invalidnom 
vozíku v krajinách V4“, ktorý bol realizovaný 
vďaka medzinárodného projektu Internatio-
nal-visegrad-fund_serialnumber-11510242; 
tradičné odborné podujatia v  rámci aktivít 
na zvyšovanie povedomia verejnosti: Dni bez 
bariér, Dni Rhododendronov, Dni ruží atď.

Arboréta, botanické záhrady a  iné prírodné 
objekty sú priam predurčené na spájanie 
edukačných a  kreatívno-relaxačných činnos-
tí. Prvý ročník podujatia „Dni bez bariér“ sa 
uskutočnil v ABH 6. – 8. mája 2019. Cieľom 
podujatia bola prezentácia informačného 
systému novonavrhnutého edukačného 
chodníka pre zdravotne postihnuté osoby 
a možnosti jeho využitia. Podujatie sa nieslo 
v  duchu známych výrokov Konfúcia: „Ukáž 
mi a ja si to možno zapamätám“, „Zapoj ma 

Prezentácia aktivít klientov z DSS Symbia Zvolen

Organizátori podujatia Dni bez bariér v ABH 2019 Prezentácia kompenzačných pomôcok fimou Spig, s.r.o.
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a ja to pochopím”. Bolo realizované s podpo-
rou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 
MŠVVaŠ SR z projektu č. 006TU Z-4/2019 Vy-
užitie gamifikácie ako kreatívnej metódy via-
cúrovňového vzdelávania v  prírodnom pro-
stredí Arboréta Borová hora TUZVO. V rámci 
uvedeného podujatia arborétum navštívilo 
takmer 300 návštevníkov z rôznych kútov 
Slovenska, klienti z  Národného rehabili-
tačného centra Kováčová, z  Domova so-
ciálnych služieb Symbia Zvolen atď. Podu-
jatie prišla podporiť aj firma Spig, s. r. o. zo 
Zvolena so svojimi odbornými aktivitami, 
ukážkou kompenzačných pomôcok a  pora-
denstvom v  oblasti sociálnych služieb. Deti 
z Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen 
predstavili svoju rôznorodú záujmovú čin-
nosť a vystavovali kreatívne výrobky z chrá-
nených dielní. Okrem technickej, a technolo-
gickej podpory bol prezentovaný na podujatí 
silný sociálny a emocionálny rozmer smerom 
k pomoci, k ochrane a zabezpečovaní rovnos-
ti vo využívaní ľudských práv a  základných 
slobôd všetkými osobami so zdravotným 
postihnutím a  k  ich prirodzenej dôstojnosti. 
Univerzity a  univerzitné pracoviská by mali 
byť príkladom pre profesionálne riešenia 
v  oblasti prístupu k  vzdelávaniu s  bezbarié-
rovými prípadne univerzálnymi riešeniami 
a v ich presadzovaní.

Účastníkom podujatia, okrem informácií 
o  histórii, zbierkach a  činnostiach ABH, bol 

predstavený nový informačný panel s  bez-
bariérovými prvkami a  pripravovanou edu-
kačnou trasou s modrým značením, ktorá je 
určená aj pre zdravotne postihnuté osoby, 
s  dôrazom na riešenia pre telesne postih-
nuté osoby na vozíku. Fyzické prekonávanie 
bariér na trase, hlavne výškové prekonáva-
nie priebehu trasy závisí od druhu postihnu-
tia, fyzickej zdatnosti jednotlivca, vhodnej 
kompenzačnej pomôcky, technických para-
metrov vozíka, možnosti asistovaného spre-
vádzania a  podobne. Preto boli na paneli 
kvantifikované a opísané informácie o tech-
nických parametroch navrhovaného okruhu 
chodníka pre lepší odhad fyzických možnos-
tí jednotlivca a časového plánovania pobytu 
na trase pre túto záujmovú skupinu respon-
dentov. V uvedenom návrhu bol zohľadnený 
metodický postup zabezpečujúci všeobec-
né technické podmienky užívania stavieb 
určených na športové pohybové aktivity na 
vozíku a tiež metodika pre bezbariérové uží-
vanie stavieb. Tento panel je prvým svojho 
druhu v  rámci podobných účelových zaria-
dení (arborét, botanických záhrad) na Slo-
vensku. ABH mieni naďalej pokračovať v ta-
kýchto aktivitách a zlepšovať podmienky pre 
prístup zdravotne postihnutým občanom. 
Organizátorka podujatia Ing. Mariana Jaku-
bisová PhD. spolu s riešiteľským kolektívom 
z  TUZVO plánuje zrealizovať v  ABH v  rámci 
spomínaného projektu vzorový moderný 

„Playful informačný systém“ na uzavretom 
okruhu kreatívno-vzdelávacej trasy s  bez-
bariérovými prvkami. V  rámci plánovaných 
cieľov budú realizované výstupy na 3 úrov-
niach vzdelávania podľa diferencovanej ná-
ročnosti podľa formy, obsahu, rozsahu učiva 
a  aktivít s  využitím aj pre širokú verejnosť. 
Plánované kreatívne výstupy budú synté-
zou poznatkov z  rôznych vedných disciplín 
s  možnosťou využitia vo viacerých odbor-
ných aktivitách aj pre verejnosť.

Na záver by sme chceli vyjadriť poďakova-
nie spolutvorcom podujatia, ktorí vytvorili 
podmienky pre úspešný priebeh tejto akcie: 
riaditeľke NRC Kováčová pani Ing. Oľge Zá-
bojníkovej MPH., vedúcej RCA strediska Do-
mova sociálnych služieb Symbia Zvolen pani 
PaedDr. Jane Izraelovej, konateľke firmy 
SPIG, s.r.o. pani Monike Ponickej, pánovi Bc. 
Jakubovi Jasíkovi z  firmy Spig, s.r.o. a  Ing. 
Blanke Šlechtovej z ORĽZ TUZVO, ktorá priš-
la nezištne pomáhať. Súčasne chceme poďa-
kovať všetkým účastníkom podujatia, ktorí 
vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru a  sú 
príkladom pre nás všetkých pri prekonávaní 
bariér osôb so zdravotným postihnutím.

Podujatie bolo realizované s podporou Kul-
túrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠV-
VaŠ SR v rámci projektu č. 006TU Z-4/2019.

Autori článku: M. Jakubisová
Foto: Mariana Jakubisová (2019)

Prezentácia pre klientov z NRC Kováčová Prezentácia kompenzačných pomôcok fimou Spig, s.r.o.

Údaje o technických parametroch na trase chodníka s opisom a mapou



Keď ochorie člen rodiny na zákernú choro-
bu, alebo po úraze ostane na vozíčku, ale 
aj ak sa narodí dieťa, ktoré má v lekárskej 
správe rôzne ťažké diagnózy, pre rodinu je 
to šok. Nevedia sa vysporiadať s myšlien-
kou, čo sa stalo, veľa krát sa pýtajú: 
Prečo sa to stalo? Prečo práve nám?...
Je to náročné na  psychiku a  keď si po-
myslíme, že musia ešte riešiť byrokratickú 
odyseu s úradmi, nevedia na čo majú ná-
rok, čo všetko podľa zákona môžu dostať 
z UPSVaR, tak sme tu práve pre nich.

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, s hes-
lom: 
„ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ O INAK 
OBDARENÉHO ČLENA RODINY SA DÁ.“ 
Hlavným cieľom a  zameraním združenia 
je združovať postihnuté osoby a  ich blíz-
ke osoby, resp. osoby žijúce v  spoločnej 
domácnosti s postihnutými osobami, po-
máhať im vo všetkých oblastiach života, 
podporiť integráciu postihnutých osôb 
do  spoločnosti, pomôcť im pri zdolávaní 
každodenných bariér a  spoločenských 
predsudkov, podporiť ich vedomostný 
rast a  prekonanie obmedzení každého 
druhu, pomôcť postihnutým osobám isť 
hore a žiť bez bariér.
Za účelom dosiahnutia svojho cieľa sa ob-
čianske združenie bude zameriavať najmä 
na:
•	pomáhanie napredovaniu rozvoja osob-

nosti postihnutých osôb bez rozdielu 

na vek, postihnutie a pod.,
•	motiváciu postihnutých osôb,
•	 informovanie, pomáhanie, motivovanie 

a robenie radosti postihnutým osobám,
•	podpora jedinečnosti postihnutých 

osôb, rozvoj ich tvorivých schopností,
•	 zlepšenie kvality života postihnutých 

osôb a  skvalitnenie ich domáceho pro-
stredia, 

•	 zlepšenie života postihnutých osôb pro-
stredníctvom dostupných technických 
pomôcok, zdvíhacích zariadení a  iných 
zariadení a  pomoc pri manipulácii s  tý-
mito technickými zariadeniami,

•	 riešenie technických parametrov do-
mácností s postihnutými osobami,

•	podporu slovenských výrobcov technic-
kých zariadení pre postihnuté osoby,

•	 zlepšenie právneho povedomia postih-
nutých osôb ohľadne ich zákonných ná-
rokov,

•	podporu každodenných aktivít postih-
nutých osôb pre život bez bariér,

•	podporu a  organizovanie vzdelávacích, 
kultúrnych a  športových aktivít pre po-
stihnuté osoby,

•	podporu v  poradenskej, sociálnej, fi-
nančnej, zdravotnej a  technickej oblasti 
života postihnutých osôb,

•	podporu a  sprostredkovanie informá-
cií v  sociálnych, zdravotných otázkach 
a možnostiach liečby, týkajúcich sa zdra-
votného postihnutia danej osoby,

•	prevádzkovanie vlastnej internetovej 

stránky, zverejnenie aktivít a  spájanie 
postihnutých osôb za účelom skvalitne-
nia ich života, 

•	 tvorba, tlač a  distribúcia časopisov, letá-
kov, informačných prospektov,

•	odborné poradenstvo, spolupráca s od-
borníkmi a výrobcami technických zaria-
dení,

•	organizovanie zbierok pre finančné 
a  materiálne zabezpečenie realizova-
ných projektov,

•	 tvorba a poskytovanie vzdelávacích akti-
vít rôznymi formami,

•	hmotná (finančná) a  morálna pomoc 
osobám s telesným postihnutím, pomoc 
pri rehabilitácii, zabezpečení prostried-
kov na zakúpenie technických pomôcok,

•	navštevovanie domácností,
•	 zapojenie postihnutých osôb do  aktív-

neho celospoločenského života,
•	usporadúvanie konferencií, diskusných 

stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok 
zameraných na  realizovanie účelu ob-
čianskeho združenia,

•	organizovanie workshopov, konferencií, 
školení a seminárov,

•	 iné projekty a aktivity.

Za účelom plnenia svojho cieľa spolupra-
cuje združenie s jednotlivcami, mimovlád-
nymi a neziskovými organizáciami, orgán-
mi štátnej a  verejnej správy a  môže byť 
členom iných organizácií doma aj v zahra-
ničí.
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NoviNka!
Špecializovaná detská rehabilitačná 

nemocnica v Maríne

www.marinakovacova.sk

V  Maríne otvárame novú kapi-
tolu histórie: od apríla 2019 je 
k  dispozícii pre tých detských 
pacientov, ktorí po akútnom 
ochorení, komplikovanom úra-
ze či náročnej operácii vyžadu-
jú viac ako im môže poskytnúť 
klasická kúpeľná liečba svojim 
rozsahom, včasnosťou nástu-
pu a  intenzitou rehabilitácie, 
novinka - Špecializovaná det-
ská rehabilitačná nemocnica 
- s  20 lôžkami s  intenzifiko-
vaným režimom, primeraným 
personálnym zabezpečením 
a modernizovanou prístrojovou 
vybavenosťou.

Pod hlavičkou Maríny – doslova 
pod jednou strechou – tak bude 
fungovať doterajšia forma kú-
peľnej starostlivosti podľa plat-
ného Indikačného zoznamu pre 
detských aj dospelých pacien-
tov a zároveň ústavná starostli-
vosť pre pacientov vo veku 1-18 
rokov.

Zdravotná starostlivosť v Špecia-
lizovanej detskej rehabilitačnej 
nemocnici je cez zdravotné pois-
ťovne plne hradená z  verejného 
poistenia, dĺžka hospitalizácie 56 
až 60 dní. Podmienkou je stabi-
lizovaný zdravotný stav dieťaťa 
a  neprítomnosť kontraindikácií. 
Samozrejmosťou je nepretrži-
tá ošetrovateľská starostlivosť, 
primárny dôraz je kladený na 
individuálnu a  intenzívnu LTV 
s  využitím všetkých dostupných 
rehabilitačných me to dík, vrátane 
vlastných postupov, doplnených 
o  rôzne formy mechanoterapie 
ako aj inovatívne technológie 
(Walk Aide, GaitKeeper, Pablo 
Plus, Thera Balo a pod.).

Viac informácií o činnosti novovy-
tvoreného lôžkového oddelenia, 
o  indikáciách aj kontraindikáci-
ách pobytu, o administratívnom 
postupe, ako aj tlačivá na stiah-
nutie a kontaktné údaje nájdete 
na webovej stránke Maríny.

foto: Marek Vaco 



Otváranie kupoly hvezdárneRučné riadenie vozidla Uľahčenie nastupovania Nakladanie elektrického vozíka

bezplatná linka 0800 105 707 • www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Možnosť doplatku k príspevku na úpravu vozidla vďaka kluBu spIG! 
Úpravy môžete financovať zo štátneho príspevku podľa zákona 447/2008 Z.z. 
pokiaľ auto má menej ako 5 rokov.

auto s úpravami pre ťZp Vám radi predvedieme a môžete si sami 
odskúšať, všetko bezplatne. Stačí nás kontaktovať a dohodnúť si 
stretnutie kdekoľvek na Slovensku.

Úpravy motorového vozidla

SK
ÚŠALI SME

spolu s va mi v N
RC 



Lanová plošina s automat. otváraním svetlíkaOtváranie kupoly hvezdárne Nákladná plošina Baldachýnová plošina – Kaštieľ Holíč

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk • www.inakobdareni.sk

Výrobná dokumentácia, výroba, 
montáž, zaškolenie...

atypické riešenia na mieru

Zdvíhaná terasa - rybárska chata



SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte stropný zdvihák 
so štátnym príspevkom a doplatkom 
z Klubu SPIG BeZplatne!

stropné zdviháky



zvislé plošiny

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte zvislú plošinu 
so štátnym príspevkom a doplatkom 
z Klubu SPIG BeZplatne!



Marína

Športové hry NRC
v Kováčovej

Foto: Igor Frimmel



Marínaschodolezy

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte schodolez so štátnym 
príspevkom a doplatkom z Klubu 
SPIG BeZplatne!



schodiskové plošiny

SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte schodiskovú plošinu 
so štátnym príspevkom a doplatkom 
z Klubu SPIG BeZplatne!



SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707

www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte schodiskovú sedačku 
so štátnym príspevkom a doplatkom 
z Klubu SPIG BeZplatne!

schodiskové sedačky



24. apríla 2019, NRC Kováčová FOTO: Petra Sekáčová, Igor Frimmel, Milan Maršalka, Marek Vaco



FOTO: Petra Sekáčová, Igor Frimmel, 
Milan Maršalka, Marek Vaco, Ján Vlk



foto: Petra Sekáčová, Peter Ivan, Ján Koťo





Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom,  Mesto Nové Mesto nad Váhom, Občianske združenie Život s dúhou v srdci 
a Občianske združenie Milan Štefánik, pod záštitou predsedu TSK vás pozývajú na ôsmy ročník benefičného koncertu

pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom,  Mesto Nové Mesto nad Váhom, Občianske združenie Život s dúhou v srdci 
a Občianske združenie Milan Štefánik, pod záštitou predsedu TSK vás pozývajú na ôsmy ročník benefičného koncertu

pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

29. september 2019 o 15:00 Nové Mesto nad Váhom
Spoločenská sála MsKS, Hviezdoslavova ul. (bývalé kino)

KRISTÍNA
PETER BIČ PROJECT

ZOČI VOČI
AKUSTIKA

Juraj Kohútik z Centra sociálnych služieb pre mentálne postihnutých
Vstup od 14.00hod. ZUMBA S DENISOU

Moderuje: ANDREJ BIČAN
Náučné workšopy: Enkaustika – maľovanie horúcim voskom, košíkarstvo,

výroba bižutérie, maľovanie na tričká, modelovanie z textilu, plstenie, zdobenie šiltoviek

Detský svet: nafukovací hrad, maľovanie na tvár, detské tance, nanuky 

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym
a zdravotným postihnutím, pre deti z detských

domovov a pre deti do 140 cm.
Vstupné pre verejnosť je 12€

v predpredaji a 15€ na mieste.
Predpredaj vstupeniek

je v Centre sociálnych služieb
v Novom Meste nad Váhom,

Bernolákova ulica č. 14, Po – Pia 7:00-15:30
Počet vstupeniek pre verejnosť je limitovaný v počte 100ks!

Zmena programu je vyhradená.
Ďakujeme za ústretovosť a za pochopenie.
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Vo Vitalite n.o. v Lehniciach sa v utorok 21.mája slávnostne 
uvádzalo do prevádzky ďalšie špecializované rehabilitačné 
oddelenie určené pacientom po náhlej cievnej mozgovej 
príhode a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom.
Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili lekári- špecialisti zo širokého 
okolia. Po slávnostnom prestrihnutí pásky starostom obce Lehnice 
JUDr. Ing.Františkom Szitásim, primárom rehabilitačného oddelenia 
MUDr. Jozefom Koloňom, riaditeľom Vitality n.o. Ing.Júliusom Slová-
kom, zástupcom VšZP JUDr.Jurajom Demovičom a podpredsedom 
Trnavského samosprávneho kraja Józsefom Berényim boli počas 
prehliadky nového oddelenia hostia oboznámení s jeho novým naj-
modernejším technickým vybavením.

Kapacita novootvoreného rehabilitačného oddelenia je 30 pacien-
tov	v 10	trojlôžkových	izbách,	o ktorých	sa	bude	starať	niekoľko	špe-
cializovaných lekárov a  fyzioterapeutov, 9 zdravotných sestier a  7 
vyškolených ošetrovateľov. 

Po prehliadke nového rehabilitačného oddelenia sa hostia zúčast-
nili odbornej prednášky v podaní primára oddelenia MUDr. Jozefa 
Koloňa. 

Riaditeľ Vitality n.o. Július Slovák zároveň vyjadril, že snahou zaria-
denia je aj vďaka modernému technickému vybaveniu ponúknuť 
pacientom čo najrýchlejší plnohodnotný návrat pacientov do aktív-
neho života. Veď dnes si choroba nevyberá, týka sa v rovnakej miere 
mladých aj starých, žien aj mužov. Platíme daň za dnešný životný 
trend a každodenný stres. Bohužiaľ, vďaka nemu sa cievne príhody 
týkajú	už	aj	tridsiatnikov.	Čím	skôr	sa	však	prikročí	k liečbe	a rehabili-
tácii,	tým	skôr	sa	dostavia	očakávané	pozitívne	výsledky.	Čo	je	samo-
zrejme pre klientov nezanedbateľné, liečebný pobyt je plne hradený 
zdravotnými poisťovňami.

Text a foto: Zuzana Dömötörová

otvorenie špecializovanej nemocnice v odbore FBLR 
zameranej najmä na liečbu pacientov po náhlej cievnej 

mozgovej príhode vo Vitalita n.o. Lehnice

Informácie ohľadom prihlášok a pobytu podáva 
vrchná sestra Mgr. Judita Fördősová 

na tel. čísle: 0911 478 271.

Odporučenie k rehabilitačnej liečbe vydáva odborný 
ošetrujúci lekár (neurológ, neurochirurg, lekár FBLR).

Prihlášky sú k dispozícii na stránke 
www.vitalitalehnice.sk
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NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky 
z  29.5.2019, ktorým sa ustanovuje výška 
sadzby na jednu hodinu osobnej asis-
tencie a  výška peňažného príspevku na 
opatrovanie Vláda Slovenskej republiky 
podľa §  42 ods. 7 zákona č.  447/2008 Z. 
z. o  peňažných príspevkoch na kompen-
záciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 191/2018 Z. z. (ďalej len 
„zákon“) nariaďuje: 

§ 1 Výška sadzby na jednu hodinu osob-
nej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 
4,18 €.

§ 2 Výška peňažného príspevku na opat-
rovanie podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona je 
uvedená v prílohe. § 3 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 
1. júla 2019. 

Príloha k nariadeniu vlády č..... /2019 Z. z. 
Výška peňažného príspevku na opatrova-
nie podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§  40 ods. 7 zákona pri opatrovaní jednej 
fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím 430,35 € 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§  40 ods.  7 zákona pri opatrovaní dvoch 
alebo	viacerých	 fyzických	osôb	s  ťažkým	
zdravotným postihnutím 572,36 € 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§  40 ods.  8 zákona pri opatrovaní jednej 
fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným po-
stihnutím, ktorej sa poskytuje ambulant-
ná forma sociálnej služby v  rozsahu viac 
ako 20 hodín týždenne 378,70 € 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 

§ 40 ods. 8 zákona pri opatrovaní najme-
nej	dvoch	 fyzických	osôb	s  ťažkým	zdra-
votným postihnutím, ktorým sa poskytuje 
ambulantná forma sociálnej služby v roz-
sahu viac ako 20 hodín týždenne 532,30 € 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§ 40 ods. 9 zákona 555,20 €

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§ 40 ods. 10 písm. a) zákona 215,18 € 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§ 40 ods. 10 písm. b) zákona 286,18 € 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§ 40 ods. 10 písm. c) zákona 189,35 €

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§ 40 ods. 10 písm. d) zákona 266,15 € 

Peňažný príspevok na opatrovanie podľa 
§ 40 ods. 10 písm. e) zákona 277,60 € 

od 1. júla 2019 si opatrovatelia a osobní asistenti prilepšia

osobná asistencia – Rozsah osobnej asistencie
Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa 
činností uvedených v  prílohe č. 4 zákona 
č.447/2008	Z.	z.,	ktoré	si	nemôže	fyzická	oso-
ba so zdravotným postihnutím vykonávať 
sama a  počtu hodín, ktoré sú potrebné na 
ich vykonanie. Každý človek je individualista 
a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým 
druhom	 zdravotného	 postihnutia	 môže	 tá	
istá	aktivita	trvať	rôzne	dlho.	Pri	stanovova-
ní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti 
vykonávané každodenne, pravidelne a  tie 
ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie.

Rozsah hodín sa vypočítava na kalendárny 
rok. Pre určenie optimálneho počtu hodín 
osobnej asistencie t.j. takého počtu, ktorý 
umožňuje fyzickej osobe s  ťažkým zdravot-
ným postihnutím viesť nezávislý život podľa 
jej predstáv a súčasne zodpovedá skutočnej 
potrebe a  časovému úseku pre jednotlivé 
činnosti určenej zodpovedným pracovní-
kom,	je	dôležité	prihliadať	najmä	na:
•	 vyjadrenie osoby s ťažkým zdravotným po-

stihnutím o svojich potrebách
•	 na	 jeho	postavenie	 v  rodine	 a  pôsobenie	

ostatných členov rodiny pri poskytovaní 
pomoci tomuto občanovi

•	 a na to v akom prostredí žije.

Príloha č. 4 k zákonu č. 447/2008 Z. z. Zoznam 
činností na účely určenia rozsahu potrebnej 
osobnej asistencie 
1. vstávanie, 
2. líhanie, 
3. polohovanie, 
4. osobná hygiena 

4.1. umývanie, 
4.2. kúpanie, 
4.3. česanie, 
4.4. holenie, 
4.5. úprava nechtov, 
4.6. mejkap, 
4.7. vyprázdňovanie čriev a mechúra, 

5. obliekanie, 

6. vyzliekanie, 

7. príprava jedla, 

8. podávanie jedla, 

9. podávanie liekov, 

10. nakupovanie, 

11. pomoc pri domácich prácach, 

12. starostlivosť	o pomôcku	(napríklad	osob
né motorové vozidlo),

13. dorozumievanie 
13.1. písanie, 
13.2. čítanie, 
13.3. telefonovanie, 
13.4. artikulačné tlmočenie, 
13.5. taktilné tlmočenie, 
13.6. tlmočenie v posunkovej reči, 
13.7. sprostredkovanie komunikácie 
pre sluchovo postihnuté osoby a pre 
hluchoslepé osoby, 
13.8. predčítanie pre nevidiacich

14. dohľad, 

15. pomoc pri akútnom ochorení, 

16. pomoc počas dovolenky, 

17. sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo 
do predškolského zariadenia a  z  pred-

školského zariadenia, ak je rodič alebo 
fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do 
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov na základe rozhodnutia súdu 
fyzickou osobou s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, 

18. pomoc nepočujúcemu rodičovi poču-
júceho dieťaťa aj nepočujúceho dieťaťa 
od jedného roku veku do deviateho roku 
veku a nepočujúcej fyzickej osobe, ktorá 
prevzala dieťa do starostlivosti nahrá-
dzajúcej starostlivosť rodičov na základe 
rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré 
vzhľadom na svoje sluchové postihnutie 
nie sú schopné zvládnuť pre problémy 
s vnímaním a pochopením hovorenej reči 
v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reči,

19. pomoc nevidiacemu rodičovi nevidia-
ceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jed-
ného roku veku do deviateho roku veku 
a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala 
dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov na základe rozhodnutia 
súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na 
svoje zrakové postihnutie nie sú schopní 
zvládnuť pre problémy s vnímaním a po-
chopením písomných informácií a  gra-
fických	 informácií,	 vytváraním	 vizuálne	
orientovaných pojmov a predstáv v súvis-
losti s rozvíjaním schopností priestorovej 
orientácie, a to predčítaním textu, 

20. preprava alebo premiestňovanie pri pra-
covných aktivitách, vzdelávacích aktivi-
tách, občianskych aktivitách, rodinných 
aktivitách a voľnočasových aktivitách. 
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ÚčEL oSoBNEj ASISTENCIE
Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, 
podpora sociálneho začlenenia a  podpo-
ra nezávislosti a  možnosti fyzickej oso-
by s  ťažkým zdravotným postihnutím 
rozhodovať o  sebe. Osobná asistencia je 
určená najmä pre tých občanov s  ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktorí chcú rozho-
dovať o  svojom živote, chcú organizovať 
svoje každodenné aktivity. Osobný asistent 
má pomáhať občanovi s  postihnutím vyko-
návať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého 
veku bez zdravotného postihnutia vykonával 
bežne sám, bez asistencie a pomoci inej oso-
by. Miera potrebnej pomoci a  každodenné 
aktivity sú u  každého človeka iné, závisí od 
jeho osobnostných predpokladov, životné-
ho štýlu a aktivít. Pri osobnej asistencii sa od 
občana s  ťažkým zdravotným postihnutím 
očakáva vysoká miera angažovanosti, akti-
vity a  schopnosti plánovania a  preberania 
zodpovednosti vo všetkých fázach jej reali-
zácie. Ak má človek so zdravotným postih-
nutím ambíciu vystupovať vo svojom živote 
nezávisle a  slobodne bude sa snažiť rozho-
dovať o  chode vecí a  udalostí, ktoré sa ho 
bezprostredne alebo sprostredkovane týka-
jú.	Aj	 keď	 je	 z dôvodu	 ťažkého	zdravotného	
postihnutia pri viacerých, niekedy takmer 
pri všetkých činnostiach, ktoré musí denne či 
vo väčších časových intervaloch vykonávať, 
odkázaný na pomoc niekoho iného, nemusí 
stratiť kontrolu nad charakterom a organizá-
ciou týchto činností a právo hodnotiť úroveň 
a efekt pomoci v závislosti od jeho vlastných 
predstáv. Prvým predpokladom aktívnosti je 
schopnosť občana stanoviť si rozsah hodín 
osobnej asistencie, ktorý bude potrebovať 
v závislosti od jeho životného štýlu. Sociálny 
pracovník v spolupráci s občanom skúma, pri 
ktorých činnostiach a úkonoch potrebuje ob-
čan pomoc osobného asistenta. Pri určovaní 
potrebného rozsahu osobnej asistencie sa 
zohľadňujú činnosti vykonávané každoden-
ne, týždenne, mesačne, sezónne a ročne.

VýšKA PEňAžNÉHo PRíSPEVKU 
Zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asis-
tencie určenej v eurách. Od júla 2019 Sadzba 
za 1 hodinu osobnej asistencie je 4,18 €. Výš-
ka	sa	znižuje	o sumu	zvýšenia	dôchodku	pre	
bezvládnosť. Iný príjem osoby s  ŤZP nemá 
vplyv na výšku príspevku.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/
rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-

-postihnutie/penazne-prispevky/pp-osobnu-
-asistenciu/

Komu je asistencia určená, ako žiadať o kom-
penzačný príspevok, aké povinnosti asisten-
cia prináša a iné užitočné informácie ponúka 
www.osobnaasistencia.sk

Agentúra oA Bratislava
organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Agentúra osobnej asistencie Bratislava, 
organizačná zložka

Vrútocká 8, 821 04 Bratislava 2
0948 529 976, 02/4341 1686

agenturaba@osobnaasistencia.sk

Sídlime v  mestskej časti Ružinov - Trnávka. 
Mestskou hromadnou dopravou sa k  nám 

dostanete trolejbusmi 204 a  205. Vystúpte 
na zástavke Hanácka, prejdite na Vrútockú 
ulicu, hľadajte zelenú novostavbu na pra-
vej strane ulice. Sídlime v  bezbariérových 
priestoroch na prízemí budovy.

Agentúra oA žilina
organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Agentúra osobnej asistencie žilina,
organizačná zložka

Kuzmányho 8, 010 01 žilina
0948 611 170

agenturaza@osobnaasistencia.sk

„LEn VďAkA chOrObE POznáME cEnu zdrAVIA.“
(hérakleitos)
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¨ POMOC PRE INAK ObDARENÝCH

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

Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobil-
ný, prepúšťajú z nemocnice domov, mali by 
jeho zástupcu poučiť o starostlivosti o také-
ho pacienta a čo všetko potrebuje, aby kvali-
ta	jeho	života	bola	na dôstojnej	úrovni.

Najvhodnejší	 spôsob,	 ktorý	 však	 u  nás	 ne-
funguje, 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 
vhodný, aby sa nestalo, že lekár vypíše na po-
ukaz 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.

Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? 

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 umiest-
niť v prednej časti auta tak, aby bola jeho 
predná časť jasne viditeľná a  vydáva sa 
na neobmedzený čas.

Vodič	 takto	 označeného	 auta	 môže	 stáť	
na mieste vyhradenom pre invalidné osoby 
a  nemusí dodržiavať zákaz státia 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  dolo-
žiť: 
•	 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.
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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 do 26 ro-
kov so zdravotným znevýhodnením zvyšovať kvalitu života 
formou	finančného	príspevku	na	kompenzačné	pomôcky.

Kontakt: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
tel.: 0903 764 354 ; +421 2 4363 4354
Ing. Svetlana Polákova, MBA – riaditeľka DF SR
e-mail: kontobariery@dfsr.sk
http://www.dfsr.sk

NAdáCIA ANjELSKÉ KRídLA 
Charakteristika:	Úlohou	nadácie	je	poskytovať	finančnú	
pomoc ľuďom, ktorí sú zdravotne postihnutí, poskytovať 
finančný	doplatok	na	zdravotné	alebo	kompenzačné	po-
môcky,	 v  sociálnej	 oblasti	 poskytovať	 finančnú	 pomoc	
rodinám v ťažkej hmotnej núdzi, taktiež pooperačné a po-
úrazové stavy detí s trvalými následkami, ktoré vyžadujú 
nepretržitú opateru jedného z rodičov.

Kontakt: Slovenských dobrovoľníkov 135/30, 010 03 Žilina
mobil: 0948 661 333
e-mail: info@nadaciaanjelskekridla.sk
http://nadaciaanjelskekridla.sk/
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SPOSA BB uskutočnila pod názvom Ži 
a  nechaj žiť 6. ročník celoslovenského 
stretnutia rodín s deťmi alebo dospelými 
s autizmom a s iným znevýhodnením.

Aj predošlý piaty ročník bol realizovaný 
v  spolupráci so Špeciálnou základnou 
školou, v  krásnom prostredí školskej záhra-
dy na Ďumbierskej 15. Škola stojí blízko cesty, 
no napriek tomu ju veľa ľudí hľadá na kopci. 
Pre	nás	 je	aj	toto	dôkazom	a každý	rok	nám	
to skúsenosť potvrdzuje, že verejnosť ešte 
stále málo vníma špeciálne školstvo a nevie, 
že sa takéto vzdelávacie zariadenie nachá-
dza	na	pôde	mesta	 Banská	Bystrica,	 že	pod	
vedením riaditeľky Lýdie Miklošovičovej dlhé 
roky funguje škola, ktorá má príjemný interiér 
i  okolie a  je otvorená novým výzvam. Sme 
vďační za ústretovú pomoc personálu školy 
a za dlhoročné budovanie dobrých vzťahov. 
Mnoho ľudí nemá osobnú skúsenosť s témou 
zdravotne znevýhodnených detí, často majú 
skreslený pohľad a nedostatočné porozume-
nie. Podobné aktivity a akcie, ktoré sú každo-
ročne realizované aj pre širšiu verejnosť, zvy-
šujú tak povedomie o nezastupiteľnej úlohe 
špeciálneho školstva. 

Celý týždeň intenzívne dažde pracovali proti 
úspešnej realizácii podujatia. Ale vo štvrtok, 
keď sa začalo privážať technické vybavenie, 
urobilo sa nad Banskou Bystricou modré 
očko. Vďaka firme BCF, ktorá nám zabezpe-
čila prevoz materiálu, zapožičaného Obec-
ným úradom Nemce a  vďaka šikovným 
dobrovoľníkom zo SPOSA BB a  žiakom 
Špeciálnej školy na Ďumbierskej pod 
vedením pani učiteľky Harinekovej, sme 
prvú etapu príprav spoločne načas zvládli.

V  piatok sa vyjasnilo a  v  sobotu celý deň, 
s Božím požehnaním, svietilo horúce slnieč-
ko, len občas ho na krátku chvíľu zastrel mi-
losrdný mrak. Bol to priam zázrak. Ráno, keď 
sme vstúpili do areálu školy a vládol tam po-
koj, jedna z  dobrovoľníčok skonštatovala: „ 
Vidieť, že všetko ste chystali s láskou.“ 

Áno, všetci sme to robili s  láskou pre tých, 
ktorých sme pozvali. Mali sme aj účinnú po-
moc.

SPOSA BB ďakuje pani riaditeľke školy 
Lýdii Miklošovičovej za sprostredkovanie 
programu, ktorý prišli deťom urobiť mladí 
muži zo Zboru justičnej a  väzenskej stráže 
z BB. Deťom sa ich prítomnosť a vybavenie, 
ktoré používajú pri výkone práce, veľmi pá-
čilo. Predstavili aj prácu so psom. Deti, ktoré 
sa nebáli, mohli si psíka aj pohladkať alebo 
sa s ním prejsť. 

Priatelia z Červeného nosa svojimi žartík-
mi preliečili deti i  dospelých, s  ktorými ve-

selo debatovali a premieňali vážne témy na 
úsmevné.	Poznajúc	ich	prínosnú	a veľmi	dô-
ležitú prácu oceňujeme ich ľudský a vysoko 
profesionálny prístup k duši človeka.

OZ Erika Karová poskytlo pre deti už piaty 
krát nafukovací skákací hrad, ktorý po celý 
čas praskal vo švíkoch a  v  čase obeda po-
slúžil aj na individuálny relax. Erika Karová 
sa podieľala na vytváraní fotodokumentácie 
a aj na iných pomocných prácach. 

TESCO Banská Bystrica poskytlo materiál-
nu podporu na prípravu guľášu, ktorý navaril 
srdcom veľký majster kuchár Jožko s partiou 
šikovných pomocníkov. Dobrovoľníci, za-
mestnanci TESCA, pripravili pre deti pek-
nú atrakciu s  umelými strelnými zbraňami, 
ktorými deti aj dospeláci zostreľovali umelé 
črepníky.

Spoločnosť HYZA poskytla hydinové mäso, 
ktoré sa špeciálne upravilo a  priebežne sa 
grilovalo, piekli sa aj sladké palacinky, ktoré 
išli na odbyt. Nikto nezostal hladný.

Zóna bez lepku bola vytvorená vďaka 
spoločnosti TESCO, firme LUNTER, HYZA, 
CHEETOS. Svojimi bezlepkovými výrobka-
mi umožnili nasýtenie ľudí, ktorí majú svoje 
stravovacie obmedzenia. 

Spoločnosť URPINER poskytla 100 litrov 
svojich produktov, ktoré sa do poslednej 
kvapky už pred koncom akcie minuli.

Odmeniť deti za snahu pri atrakciách a  na-
plniť darčekové tašky pre každú zúčastnenú 
rodinu pomohli firmy SEDITA, PEPSICO – 
CHEETOS, TOMA, Popradské, SPIG s.r.o. 
časopisy, URPINER.

Súčasťou programu bol ZORBAL, ktorý deti 
upútal hlavne tým, že sa mohli v  nafuko-
vacích guliach bez obáv vyblázniť a  zahrať 
trošku sťažený futbal. Ďakujeme športovej 
prípravke LABRADOR za zapožičanie, asis-
tenciu a príjemnú spoločnosť.

Deti aj odvážni dospeláci mali príležitosť ne-
chať si namaľovať na tváre obľúbené vzory, 
ktoré s  láskou a presnou rukou vytvorila ši-
kovná maskérka Katarína Krišková.

Na rozvíjanie kreativity a  hravosti malých 
i  veľkých boli pripravené viaceré tvorivé 
dielne, napr. „Čarovné mandaly“ M. Ko-
rinekovej, „Tvorivky“ s Katkou a Lydkou, 
dielničky s pani učiteľkami Špeciálnej zá-
kladnej školy. Stavalo sa z Lega, deti triafali 
loptou do koša a mali pripravené aj iné malé 
športové aktivity. Program bol bohatý, nikto 
nebol ani hladný, ani smädný, rodiny si mohli 
nájsť chvíľku na posedenie a rozhovory. 

Kolobežky, ktoré boli zakúpené z  podpory 
projektu „POSÚVAME SA“ Komunitnou 

žI A NECHAj žIť 2019
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AUTIZMUS - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA bb ¨

Prvý jarný deň sa rádiom rozširovala ponož-
ková výzva. Pre mnohých úsmevný atribút 
dňa, ale len dovtedy, kým nedešifrovali po-
solstvo	rôznofarebnosti	ponožiek	u jedného	
nositeľa (na ľavej nohe červená, na pravej 
zelená). Podstata tohto dňa bol akcent na 
ľudí s  Downovým syndrómom. Zdanlivo 
nemajú títo ľudia nič spoločné s  autistami. 
Jedni majú poruchu chromozómu X, druhí 
neurovývinovú poruchu. Spoločná je ich 
inakosť, inakosť prejavu a  vnímania sveta, 
ktorá u intaktnej majoritnej spoločnosti ge-
neruje jej iné správanie. Otázkou ostáva, čo 
je normálne!? Normálne je väčšinové správa-
nie?! Kto ho určil a prečo? Alebo je normálne 
správanie, ktoré vytvára osobnosti komfort-
nú zónu!?

Diagnózu si nikto nevyberá, ani rodinu, do 
ktorej sa človek narodí. Niektorú rodinu po-
stihnuté dieťa posilní, príjmu ho ako dar, ako 
skúšku, ktorá upevní vzťahy, ako fenomén 
pokory a  zároveň skoncentrovanej schop-
nosti vzoprieť sa prekážkam. Inde sa toľko 
síl nenájde, záťaž s postihnutým členom  ro-
dina neunesie a  riešenie je nablízku – alko-
hol, únik z rodiny, hádky až napokon rozpad 
manželstva a rozpad rodiny. Nasleduje dele-
nie detí (ako ovocie: tebe hrušky, mne jabl-

ká), čo je ešte nešťastnejšie pre postihnuté 
deti, je riešenie striedavej starostlivosti.

Autizmus	 je	 špecifické	 ochorenie.	 Dieťa	 si	
veľmi dlho hľadá miesto v priestore, kde žije. 
Chce byť akceptované so svojou inakosťou, 
ktorú ale samo nevníma, chce byť milované 
a  rešpektované. Ak do jeho konceptu za-
siahne pragmatické riešenie rodičov (týždeň 
u mamy, týždeň u otca, alebo víkendový po-
byt u druhého rodiča), jeho, dlhý čas budo-
vané krehké modely správania sa zrútia, ako 
veža z kociek.

V  Banskej Bystrici veľmi aktívne funguje 
spoločnosť, ktorá reflektuje potreby nielen 
autistov, ale aj ich rodín, vytvára prostredie 
pre ich socializáciu a  akulturáciu. V  tomto 
roku dosiahne pomyselnú plnoletosť, pre-
tože svoju históriu začala písať v roku 2001. 
Predsedníčka spoločnosti SPOSA Banská 
Bystrica pani Mária Helexová iniciovala 
stretnutie so sudcami a  vyššími štátnymi 
úradníkmi, na ktorom si prakticky vyskúšali 
simulátor autizmu, a  okrem prednášky bol 
veľký časový priestor venovaný interaktívnej 
diskusii – workshopu. Nazvala ho Hľadanie 
riešení, vedúcich k  ochrane a  bezpečnosti 
minoritnej	diagnostikovanej	populácie	osôb	

s autizmom, ich rodín – versus majoritná in-
taktná populácia. 

Predmetom onoho workshopu, pravda, vo 
viac pragmatickej rovine, bola problematika, 
načrtnutá v  úvode tohto textu. Aktívnymi 
účastníkmi bola predsedníčka SPOSA BB, 
rodičia diagnostikovaných detí, metodička 
odboru školstva pre špeciálne školy, sudcovia 
a vyšší štátni úradníci z okresného súdu. He-
terogénna skladba zúčastnených odborníkov 
spôsobila	rozvinutý	rozhovor	o téme	primár-
nej a sekundárnej prevencie, ochrany a bez-
pečia postihnutých detí, členov ich rodín, 
i  majoritnej intaktnej populácie, vážnou sa 
javí	téma	obmedzenia	spôsobilosti	na	právne	
úkony v  súvislosti s  nežiaducim nekontrolo-
vaným nakupovaní tovaru, využívaním slu-
žieb nebankových spoločnosti a inými nežia-
ducimi aktivitami ľudí s diagnózou autizmus.

Prečo táto reflexia zo stretnutia?  Nuž preto, 
že tieto deti i dospelí žijú medzi nami a spolu 
s nami,	chodia	do	bystrických	škôl,	stretáva-
me ich, možno o tom ani netušíme. Na svete 
je ich viac ako 70 miliónov. Začiatkom apríla 
dali o  sebe vedieť kampaňou modrého vy-
svietenia dominánt. 

PaedDr. H.Bálintová, PhD.

nadáciou zdravé mesto, poslúžili na sta-
novišti, kde deti obiehali kolky a trénovali si 
svoju obratnosť.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom - 
mladým zo SZŠ Narnia ,J.G. Tajovského, 
ÚPSVaR v  SPOSA BB, rodičom zo SPOSA 
BB, našim priateľom, Natálke za chutný 
s  láskou pečený koláčik, pani učiteľkám 
zo ŠZŠ, Monike z  CVI BB n.o. za odbor-
né stráženie detičiek, kuchárom, part-
nerom, dobrodincom, všetkým, ktorí 
prispeli .

ŽI	A NECHAJ	ŽIŤ nie je len kultová pesnička 
M. Gombitovej, ale odkaz pre nás všetkých, 
aby sme žili a nechali žiť, prijímali život s reš-
pektom a  nadhľadom, v  pokojnej komuni-
kácii, ktorá je možná aj pri šúpaní obyčajnej 
cibule, krájaní mäsa, chystaní spoločného 
jedla, či staraní sa vzájomne o  seba s  lás-
kou a  pochopením. Akcia, ktorú sme spolu 
absolvovali, prežívali, zdieľali bola príkla-
dom toho, že na ňu prišli všetci, ktorí hľadali 
a  našli, ktorí tu mali a  chceli byť. Spoločne 
vytvorená atmosféra a nálada dala všetkým 
zúčastneným pocit, že toto zmysel má.

Ďakujem skutočne všetkým, ktorí ste nás 
podporili a prijali naše pozvanie.

M. Helexová, SPOSA BB

Krásny pozdrav sme dostali aj od pani 
H. Bálintovej z OÚ v BB:

Milí priatelia, rodičia, organizátori!

Srdečne a úprimne Vás pozdravujem na 
Celoslovenskom stretnutí rodín s deťmi 
s autizmom a iných komunít so symbolic-
kým mottom Ži a nechaj žiť!

Každý z nás žije svoj vlastný príbeh sám 
so sebou, spolu vo svojej rodine, ale raz 
do roka sa oplatí prežiť ho v spoločnosti 
tak, ako ho prežijete dnes. Chcem veriť, že 
Vám počasie bude naklonené a vy si užijete 
slnko, rozhovory, hry, že okolie vášho 
sobotňajšieho priestoru bude naplnené 
smiechom, radosťou z vlastnej výhry, ale aj 
žičlivosťou úspechu súpera.

Som si istá, že to bude zmysluplne prežitý 
deň, rovnako, ako je zmysluplná a nezištná 
práca pani Helexovej a jej tímu rodičov. 

Vo vizuále má Vaša spoločnosť graficky 
znázornené dvere. Sú otvorené, rovnako 
ako vaše cesty. Aj keď sa občas zavrú, či pri-
buchnú, nie je to pre Vás žiaden problém, 
lebo máte od nich kľúč! Otvárajte si ním 
dvere do radostného a spokojného života.

Srdečne H.Bálintová, metodička odboru 
školstva OÚ pre špeciálne školstvo

Pár spätných väzieb od účastníkov ŽI 
A NECHAJ	ŽIŤ	2019:

Výborná akcia všetkým veľa síl a odvahy 
do ďalších podobných akcii. Klobúk dole 
pred všetkými. P.O.

Krásna akcia. I.S.

Bolo super. Ďakujeme všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k tejto super 
akcii. B.T.

Ďakujeme za krásnu akciu a spoločnosť 
fajn ľudí, veľmi dobre bolo. J.B.

Ďakujem pekne za dobrú akciu pre deti, 
bolo super. T.T.

Dnes som pocítila opäť človečinu. Páčilo sa 
mi to. Majka, výborná - skvelá akcia! N.C.

Bolo super, počasie vyšlo, super ľudia 
ďakujem. A.Č.

Pekná akcia, pre mňa naplnená člove-
činou, kde funguje priateľstvo, úprimné 
objatia a radosť z prítomnosti ľudí, detí, 
záujmov. N.C.

Krásna, zmysluplná a organizačne výborne 
zvládnutá akcia, ďakujem, že som mohla 
byť s vami. O.D.

Reminiscencie z ponožkového dňa
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žime zdravo s prof. Katarínou Horákovou
ZdRAVÉ SRdCE ZAčíNA So ZdRAVýM žIVoTNýM šTýLoM
Zníženie rizika srdcových chorôb, infarktu a mŕtvice, zabezpečíme takým životným štýlom, ktorý podporuje zdravie nášho srdca. 

Doslova všetko, čo robíme pre svoje zdravie, 
má vplyv na to, ako efektívne bude fungovať 
i  naše srdce. A  tak ako efektívne vykonáva 
srdce svoje funkcie, určuje sa kvalita nášho 
života.	To	je	dôvod,	prečo	nasledujúcich	šesť	
tipov určených pre zachovanie zdravia srdca 
platí pre každého, bez ohľadu na vek alebo 
zdravotný	 stav.	 Uvedené	 zásady	 špecificky	
zameriavam na boj proti chronicky pretrva-
vájúcemu nízkemu stupňu zápalu v tele, čo 
mnohí odborníci považujú za hlavnú príči-
nu ochorenia srdca. Výskum skutočne po-
tvrdil, že vnútorný zápal vedie k  oslabeniu 
a  k  prasknutiu	 arteriálnych	 plátov,	 čo	 spô-
sobuje	 infarkt	a mŕtvicu.	Dôkazom	toho	 je,	
prečo viac než polovica ľudí, ktorí majú 
infarkty a  mozgové príhody pritom ne-
majú zvýšenú hladinu cholesterolu. 

Dr. Stephen Sinatra, svetovo uznávaný kar-
diológ, po úspešnej liečbe tisícov pacientov 
došiel k  presvedčeniu, že priamy útok na 
zápal správnou stravou, prírodnými výživo-
vými doplkami a  zmenou životného štýlu 
vhodného	pre	zdravie	srdca,	je	najlepší	spô-
sob liečby a prevencie ochorení srdca. 

Takže zlepšime zdravie svojho srdca, znížme 
riziko srdcových ochorení, infarktu a  mŕtvi-
ce, a nakoniec dosiahnime svoj cieľ – celkové 
zdravie	a wellness.	To	všetko	môžeme	doká-
zať, ak si osvojíme týchto sedem tipov urče-
ných pre maximalizáciu zdravia srdca. 

TIP číSLo 1 PRE ZdRAVÉ SRdCE
ZdRAVá STRAVA
Jesť správne je základom dobrého zdravia. 
Potraviny poskytujú nášmu telu vitamíny, 
minerály a ďalšie živiny, ktoré potrebuje na 
tvorbu a spaľovanie energie, svoju ochranu 
či	 zbavovanie	 sa	 odpadu.	 Z  tohto	 dôvodu,	
druh a  kvalita potravín, ktoré každodenne 
prijímame, má primárny vplyv na to, ako 
optimálne	telo	môže	vykonávať	svoje	život-
ne	 dôležité	 funkcie.	 Na	 základe	 poznatkov	
a  vlastných skúseností už pred rokmi som 
dospela k  záveru, že najvhodnejšia je kom-
binácia takej stravy, ktorú praktizujú ľudia na 
gréckom ostrove Kréta (tiež známa ako stre-
domorská strava) a diéta bežná medzi ľuďmi 
žijúcimi	na	ázijskej	strane	Pacifiku	doplnená	
o zelené potraviny, ktoré sa stali podkladom 
pre moju potravinovú pyramídu (viac po-
zri moju knihu ODDELENÁ STRAVA: PRE 
ZDRAVIE). Prečo to tu uvádzam, akú to má 
súvislosť so zdravím srdca?

Stredomorská strava je bohatá na čerstvé 
ovocie a  zeleninu, celozrnné výrobky, čer-

stvé	ryby,	rôzne	druhy	fazule,	mononenasý-
tený olivový olej, omáčky občas ochutené 
nejakým jahňacím, morčacím alebo kuracím 
mäsom a mliečne výrobky. Diéta, ktorej dá-
vajú	 prednosť	 v  oblasti	 Pacifiku,	 je	 bohatá	
na ryby, čerstvú zeleninu a ovocie, miestne 
zozbierané morské riasy a sójové produkty.

Vďaka čomu je táto strava prospešná zdra-
viu srdca? Vďaka tomu, že je bohatá na: 
•	 Omega-3 mastné kyseliny, ktoré potláča-

jú zápal.
•	 Antioxidanty, ktoré zase chránia naše cie-

vy pred poškodením.

TIP číSLo 2 PRE ZdRAVÉ SRdCE
CIELENÉ VýžIVoVÉ doPLNKy
Možno sa čudujete, prečo, keď sa zdravo 
stravujem a dodržiavam Tip číslo 1 pre zdra-
vé srdce, budem ešte potrebovať výživové 
doplnky. To je dobrá otázka. Je iba jedna od-
poveď, že žiadna diéta nie je stopercentne 
spoľahlivá.

Bez ohľadu na to, ako kvalitne jeme, je ťažké 
zaručiť, že trvalo poskytujeme nášmu telu 
správne množstvo živín. Vekom sa znižuje 
schopnosť vstrebávania niektorých živín 
a navyše	mnohé	lieky	na	predpis	spôsobujú	
odčerpávanie základných živín. A  tak prie-
behom	času	naše	telo	môže	trpieť	význam-
ným nedostatkom živín, čoho následkom 
sú potom vážne zdravotné problémy. Preto 
pre optimálne zdravie srdca, i  všeobecný 
celkový zdravotný stav, odporúčam obohatiť 
a doplňovať svoj jedálny lístok s niekoľkými 
základnými výživovými doplnkami, ktoré 
podľa dnešných poznatkov výskumu je uži-
točné doplniť v závislosti od naších konkrét-
nych zdravotných potrieb. Konečne, každý 
so srdcovými zdravotnými problémami by 
rozhodne mal podľa Dr. Sunatru, užívať ta-
kzvanú „úžasnú štvoricu.“ Takto pomenoval 
štyri výživové doplnky: koenzým Q10, L-
-karnitín, horčík a  D-ribóza, ktoré sú naj-
dôležitejšie	 pre	 výrobu	 energie	 v  bunkách.	
A to	je	veľmi	dôležité	najmä	pre	srdce,	ktoré	
vyžaduje viac energie, okrem mozgu, než 
akýkoľvek iný orgán v  tele. V  tejto súvislos-
ti si treba uvedomiť, že čím viac energie je 
srdce schopné vyrábať, tým bude výkonnej-
šie. Zabránime tak predčasnej únave, ktorá 
je sprievodným znakom pri chorobách srdca 
a budeme	môcť	byť	opäť	aktívnejší.	

Kto je Dr. Sinatra a jeho „úžasná štvorica?“ 
Viac si prečítate v knihe Ako	mAŤ	ZdrAvé	
SRDCE A CIEVY V KAŽDOM VEKU. 

TIP číSLo 3 PRE ZdRAVÉ SRdCE
PRAVIdELNÉ CVIčENIE
Žiadny iný z tipov pre zdravé srdce nemá tak 
okamžitý a dlhodobý vplyv na naše zdravie 
srdca a všeobecné blaho, ako pravidelné cvi-
čenie. Už jednoduché cvičenie posliní naše 
srdce a  obehový systém, buduje vytrvalosť 
a zlepší stav našej mysle. 

TIP číSLo 4 PRE ZdRAVÉ SRdCE
dUšEVNá A TELESNá RoVNoVáHA
Správne spojenie medzi mysľou a  telom je 
jeden z tipov pre zdravé srdce, ktoré sa často 
prehliada, ba dokonca sa nepripúšťa. Priveľa 
ľudí, vrátane odborníkov, si neuvedomuje, 
že je priamy vzťah medzi fyzickými pocitmi 
a  emóciami. Toto spojenie existuje, je sku-
točné a je súčasť nášho fyzického zdravia. Je 
veľmi	dôležité	nielen	ovládať,	ale	aj	zneškod-
niť stres, pestovať pozitívny postoj k životu, 
nedusiť v  sebe emócie, podporovať pocit 
šťastia, smiech a hľadať duchovný mier. 

TIP číSLo 5 PRE ZdRAVÉ SRdCE
dEToXIKáCIA oRgANIZMU
Bez ohľadu na to, ako sa nám podarí udr-
žiavať	naše	zdravie,	nemôžeme	zatvárať	oči	
pred skutočnosťou, že žijeme v  toxickom 
svete. Náš imunitný systém, ktorý nepretr-
žite pracuje 24 hodín a sedem dní v týždni, 
neustále obliehajú nečistoty zo vzduchu, 
ktorý dýchame, jedlo, ktoré jeme, vodu, kto-
rú pijeme a chemikálie, ktoré sa hromadia na 
našej koži. A nielen životné prostredie, ale aj 
patogénne mikroorganizmy a  parazity žijú-
ce v našom tele sú zdrojom toxických látok. 
O  tom ako detoxikovať organizmus sa do-
čítate v  knihe DETOXIKÁCIA ORGANIZMU 
Ako si zlepšiť kvalitu života.  

TIP číSLo 6 PRE ZdRAVÉ SRdCE
odKySLENIE oRgANIZMU – nastole-
nie acidobázickej rovnováhy
Jedna z  najrozšírenejších a  najzákernejších 
príčin	 chorôb,	 ktorá	 sužuje	 našu	 spoloč-
nosť, je prekyslenie organizmu – acidóza. 
Ide o taký stav organizmu, v ktorom sa aku-
muluje väčšie množstvo kyselín, ako je telo 
schopné spracovať. Acidóza sa z lekárskeho 
hľadiska považuje za súčasť patologického 
prejavu	 niektorých	 chorôb.	 Často	 sa	 však	
možno stretnúť s názorom, že v postate ide 
o normálny stav. 
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V minulom článku sme sa zaoberali nechta-
mi. Dnes by som rada nadviazala na prsty, 
pretože nechty sú súčasťou prstov tak na 
rukách ako aj na nohách. Ak máme problé-
my	s prstami,	čo	to	môže	znamenať?	Niečo	
alebo	vôbec	nič?	

Výraz „problémy s prstami“ budem v tom-
to článku používať v kontexte s akoukoľvek 
formou bolesti, zlomeniny, nefunkčnosti 
a  podobne,	 čo	môže	 nejako	 ovplyvniť	 po-
hyblivosť a správnu funkciu prstov. 

Prsty ako také nám slúžia v jemnej motorike. 
Ide o  presnosť. Vybavte si malé dieťa, kto-
ré sa učí udržať veci v  ruke a postupne ako 
rastie, jeho zručnosť silnie a už dokáže držať 
farbičky inak – nielen ako kolík k fazuli. Ak by 
sme sa teda pozreli na emočný blok, ktorý 
sa fyzicky prejaví na prstoch, automaticky 
sa vynára posolstvo, že naše hľadanie pres-
nosti zrejme nie je motivované správnymi 
pohnútkami. Tu nejde o  to, aby sme sa ne-

venovali detailom, ale že cesta k nim by mala 
viesť inokade. 

Naši predkovia boli múdri a často je obrov-
ské množstvo zrniek pravdy v  takých slov-
ných spojeniach ako „dostaneš cez prsty“ 
(káranie), „nehne ani prstom“ (obviňovanie 
z  lenivosti). Hryzenie prstov a teda aj nech-
tov poukazuje na ľutovanie sa. Pozrime sa na 
to, o čom hovorí podľa Lise Bourbeau každý 
prst zvlášť. 

PALEC – je to prst, ktorý je našim najvýkon-
nejším	motorom,	je	považovaný	za	najdôle-
žitejší, lebo riadi ostatné prsty. Predstavuje 
našu zodpovednosť a  voľnú časť. Ak s  ním 
máme problém, je možné, že sa snažíme nie-
koho niekam dostrkať alebo si robíme ťažkú 
hlavu	s maličkosťami,	 rôznymi	detailmi.	Prí-
padne	to	môže	znamenať	opačné	garde	–	že	
sa my cítime niekam strkaní, nútení niečo ro-
biť. Bolo by fajn zamyslieť sa nad tým, či nad 
vecami nechceme mať výraznú kontrolu. 

UKAZOVÁK – je známkou charakterovej sily 
a  rozhodnosti. Týmto prstom ukazujeme, 
hrozíme, vysvetľujeme, dávame rozkazy. 
Znamená	istým	spôsobom	autoritu.	Problé-
my	s ukazovákom	môžu	znamenať,	že	máme	
pocit, akoby na nás nejaká autorita ukazova-
la, poukazovala. Na strane druhej možno my 
preháňame našu autoritu a vnucujeme svoje 
rozkazy. 

PROSTREDNÍK – súvisí s  obmedzením 
a vnútorným životom. Je spájaný aj so sexu-
alitou.	Problémy	s prostredníkom	môžu	zna-
menať, že človek vyhľadáva v  týchto oblas-
tiach života prílišnú dokonalosť a vo svojom 
súkromnom živote sa cíti byť odmietaný. 

PRSTENÍK – je to akýsi vysnívaný ideál vo 
vzťahu a  závislosti na inom človeku – sna-
ha k ideálu dospieť, zažiť ho. Ak je problém 
s týmto	prstom,	z duchovnej	príčiny	to	môže	

znamenať smútok v intímnom živote. Človek 
zabúda, že na veci sa dá pozrieť aj zo širšieho 
pohľadu. Skúsiť si uvedomiť, že ak si všíma-
me len maličkosti, nie je to úplne to pravé 
orechové čo by nám patrilo.

MALÍČEK – patrí k  najmenším prstom na 
ruke a odráža duševnú sviežosť a  ľahkú ko-
munikáciu. Mnoho ľudí ho dokáže ľahko od-
deliť od ostatných prstov a to súvisí s potre-
bou nezávislosti a prirodzenou zvedavosťou. 
Malíček je akýmsi zástupcom našej intuície. 
Problémy	s ním	môžu	byť	známkou	toho,	že	
sa	kladie	prílišný	dôraz	na	to,	kto	si	čo	o nás	
myslí,	môže	to	byť	strach	prejaviť	svoju	ne-
závislosť a  používanie intuície, pretože sa 
nechceme odlišovať od ostatných. Prípadne 
môže	ísť	o niekoho,	kto	sa	obviňuje	z toho,	
že nejedná, nevyvíja žiadnu snahu. A možno 
aj naopak. 

Ak by sme to celé nejako zhrnuli, problémy 
s prstami znamenajú, že by sme sa mali pre-
stať zaoberať nepodstatnými detailmi, ktoré 
v tento čas nemajú takú váhu, akú im prikla-
dáme. Je úžasné vedieť rozlišovať maličkosti, 
ale nie vždy je perfekcionizmus tou správ-
nou cestou. Alebo inými slovami, byť perfek-
cionista znamená vedieť, že to čo sa rozhod-
neme robiť alebo vlastniť nám má pomáhať 
v dosiahnutí harmónie. A že mnoho detailov, 
ktoré sa nás netýkajú ale naopak súvisia 
s inými	ľuďmi	nás	môže	zbytočne	zaťažovať.

Prajem vám teda na záver len samé zdravé 
prsty a zdravého celého človeka. Nech už je 
to s nami akokoľvek, možno aj takáto infor-
mácia	môže	pomôcť	pochopiť	vzorec	nášho	
správania a  umožniť tak prejaviť sa iným - 
tým	harmonickým	spôsobom.	

S láskou a svetlom pripravila
Mgr. Pavlína Krétová

www.inou-optikou.webnode.sk

REč NášHo TELA – Prsty naše každodenné

TIP číSLo 7 PRE ZdRAVÉ SRdCE
VodA ZáKLAd žIVoTA
Dôležitosť	vody	je	viac	ako	samozrejmá.	Skú-
senosťou mnohých ľudí je, že odvtedy, čo za-
čali dbať o svoj pitný režim, sa cítia oveľa lep-
šie. Starí mladnú a chorí sa uzdravujú. Voda 
pomáha navrátiť telu jeho stratenú pružnosť 
a vitalitu.

Prečo musíme pravidelne piť vodu?
Človek vydáva potením, močom a  stolicou 
denne veľké množstvo vody. Keďže voda 
v ľudskom	organizme	slúži	na	rôzne	účely,	mu-
síme ju neustále opakovane pravidelne kaž-
dodenne pitím dopĺňať. Biologické procesy 
ako sú cirkulácia, trávenie, vstrebávanie a vy-

lučovanie závisia od vody. Tvorí základ krvi, 
lymfy, chráni srdcové svaly a mlado vyzerajú-
cu kožu, maže kĺby a orgány a reguluje teplotu 
tela.	Teda	nemôžeme	bez	nej	fungovať.	

TIP číSLo 8 PRE ZdRAVÉ SRdCE
UZEMNENIE
Ide opätovné prepojenie s  prvotnou lieči-
vou energiou Zeme, a  to buď tým, že cho-
díme naboso vonku po tráve alebo sedíme, 
či ležíme na špeciálnom vodivom zariadení 
(poduška na podlahe alebo v posteli), ktoré 
sa zasúva do uzemnenej elektrickej zásuvky. 
Obidva	 spôsoby	 umožňujú	 vstup	 voľných	
elektrónov zo zemského povrchu do nášho 
tela, čo synchronizuje všetky naše bioelek-

trické systémy a  mocne zníži zápal – sku-
točnú príčinu ochorenia artérii.

Ďalšie, podrobnejšie informácie o tipoch pre 
zdravé srdce nájdete v knihe Ako mať zdra-
vé srdce a cievy v každom veku.
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Sme pokrivení

detská dušička

Moja dobrá priateľka je lekárka. Témou jej 
atestačnej práce bolo: „Ochorenia chrbtice 
so zameraním na detský vek“.
Naštudovala množstvo literatúry z  ortopé-
die, neurológie, reumatológie, rehabilitácie, 
traumatológie. Pretože vždy chcela urobiť 
niečo naviac, rozhodla sa, že k  teoretickej 
časti pridá aj svoje vlastné sledovanie.

So súhlasom pána riaditeľa školy vyšetrila 
všetky deti - prvákov, tretiakov, siedmakov 
a  deviatakov. Zamerala sa na to,ako sa ve-
kom mení postavenie chrbtice. Prváčikovia 
boli „rovní“. Ale postupne sa objavovali za-
krivenia chrbtice a  v  deviatom ročníku až 
40%	detí	malo	rôzne	poruchy	statiky	chrbti-
ce,najmä skoliózu. Snažila sa zistiť aj príčinu. 
Deti v škole nesprávne sedeli, mali nevhod-
nú obuv, málo pohybu. Okrem iného zis-
ťovala aj obsah školských tašiek a  to najmä 
u prvákov.

Taška prváčika vážila okolo 6kg!!! A dieťa pri-
bližne 24kg. Teda chúďa vláčilo na chrbte 1/4 
svojej váhy!!!

Rozhodla sa pre spoluprácu s jednou stolár-
sko-čalunníckou dielňou, kde robili stoličky 
s  fyziologickým zakrivením chrbtice... Skra-
chovali. Nebol o ne záujem!

Atestačná práca vzbudila veľký záujem pred 
komisiou,ale najmä u jej oponenta,ktorý po-
užil získané poznatky pri obhajobe svojej do-
centúry. Toto bolo pred štyridsiatimi rokmi!

Spomenula som si na jej poznatky len ne-
dávno. Dcéra ma poprosila, či by som nešla 
poobede do školy pre vnuka. Je druhák.

Chlapča už bolo oblečené, hrali sa vonku 
a  tašku mal nachystanú na chodbe. Keď 
som ju zodvihla, skoro ma ohlo. Toto asi nie 
je možné!!!??? Hneď, ako sme prišli domov, 
tašku som odvážila. 7kg!

Skontrolovala	som	aj	obsah	tašky		rôzne	ťaž-
ké obaly, dvojaké knihy, napríklad na mate-
matiku - vyučovacie zvlášť, príklady zvlášť,...
peračník... a to tam už nemal jedlo a pol litra 
vody!	Ani	pomôcky	na	výtvarnú	výchovu,	te-
lesnú výchovu a ani prezuvky.

Chlapec váži 28kg. Teda nič sa nezmenilo. Na 
svojom chrbátiku vláči 1/4 váhy svojho tela - 
ako pred štyridsiatimi rokmi.

Keby robila podobné sledovanie dnes v čase 
počítačov, mobilov - no to by bola katastrofa!

Tučká s krivými chrbtami a bolesťami hlavy, 
deti bez záujmu, bez aktívneho pohybu.

No čo už. Naša staršia generácia s novou do-
bou nič nenarobí. Nám už len zostáva veriť, 
že okrem krivých chrbtíc sa nám neskriví aj 
charakter.

J. H.

Najkrajšia a  najcitlivejšia je detská dušička. 
Všetci sa radi vraciame do detstva a  radi - 
neradi spomíname na detské radosti, staros-
ti	a bôle.	Ale	detská	dušička	je	čistá,	úprimná,	
najcitlivejšia.

V poslednom období som aj ja ťažko preží-
vala životné rozhodnutie mojich najbližších. 
Rozhodli sa presťahovať na veľkú vzdiale-
nosť od predchádzajúceho bydliska. Ich ma-
linká,	 takmer	 dvojročná	 dcérka	 si	 to	 vôbec	
neuvedomovala. Ale ich šesťročná dcérka 
áno.	 Najskôr	 brala	 zmenu	 bydliska	 ako	 vý-
letný pobyt. No postupne si začala uvedo-
movať	 „krutú	 realitu“.	 V  škôlke,	 v  bývalom	
bydlisku, mala úžasných kamarátov a najmä 
jednu kamarátku, s  ktorou boli ako sestry. 
Keď už vedela, že sa budú musieť rozlúčiť, 
povedala mi: „Ja to bez Anny neprežijem!“

Musela.	V škôlke	jej	urobili	krásny	album	s fo-
tografiami	 všetkých	 detí	 a  s  rozlúčkovými	
slovami. Každý večer si to pozerá a keďže už 
vie čítať, číta si aj ich odkazy. Najviac jej však 
pomáha jej fantastická maminka. Než sa pre-
sťahovali, doniesla do MŠ obálky s listovým 
papierom s  tým, že každý deň dostane list 
od	 jedného	 spolužiaka	 zo	 škôlky.	Na	 list	 sa	
teší - ale čo potom? Chúďa malé.

Zistila, že mala mať koncert - hrá na klavíri 
a pritom spieva - zbalila si ruksačik a chcela 
sa vrátiť. Toto robila opakovane.

V  noci ju rodičia často nájdu, ako plače do 
periny.	Môj	anjelik.

Ďalší	môj	miláčik	má	sedem	rokov.	Narodil	sa	
predčasne, bol malinký, ale životaschopný. 
Jeho ďalší vývoj bol, chvála prírode, super 
starostlivosti rodičov a Bohu v norme. Prob-
lémy nastali až v  škole. Nestíhal tak rýchlo 
písať, ako diktovala pani učiteľka. V  žiackej 
knižke mal aj má samé červené poznám-
ky, výkričníky a  nepomohlo ani vyjadrenie 
odborníka, že má ľahko poškodenú jemnú 
motoriku. Bol odoslaný na psychologické 
vyšetrenie, kde ako druhák mal IQ ll6!!! - na 
jeho vek takmer génius. V prvej triede ako je-
diný mal z písania dvojku, čo mu na psychike 
určite nepomohlo. Ráno bolesti bruška, plač 
- typické prejavy detskej neurózy.

Napokon to vyriešil sám po svojom: „Moja 
teta	škaredo	píše	a je	doktorka,	môj	ujo	tiež	
škaredo píše a  je doktor. Tak ja alebo pre-
padnem, alebo budem tiež doktor“!

Jedno malé chlapčiatko malo stále prob-
lémy. Bolela ho hlavička, bol nepozorný, 
agresívny, prešiel mnohými vyšetreniami. 
Keď sme sa náhodne stretli až nápadne sa 
ku	mne	 túlil.	 Až	 neskôr	 som	 sa	 dozvedela,	
že mama a  otec ho týrali, spával v  chlieve 
s prasiatkami, kurencami, ale aj s potkanmi. 
K tomuto už ozaj nie je čo dodať!

Než som začala písať tento článok, bol u nás 
môj	najstarší	vnuk	a pýtala	som	sa	ho,	či	aj	on	
nemá	nejaký	„svetabôľ.“

„Babka, ty si nepamätáš, aký som bol, keď 
som bol malý, tučný? Všetci sa mi posmievali!“

Viem si to predstaviť, lebo aj ja som bola 
v  detstve tučko a  volali ma bachroš! Teraz 
má sedemnásť rokov, je krásny, štíhly, vy-
športovaný, chodí na športové gymnáziu - 
a je po komplexe. Nedá mi to, ale keď píšem 
o detskej dušičke, musím sa vrátiť do svojho 
detstva.	 Keď	 som	 chodila	 do	 škôlky,	 čo	 je	
nekonečne dávno, mali sme pani učiteľku. 
Úžasnú, zlatú, dobrú, nás - deti - mala strašne 
rada. Jedného dňa musela náhle odísť. Bola 
z ďalekého východného Slovenska a musela 
sa ísť starať o rodičov. Pani učiteľka bola fy-
zicky postihnutá. Mala asi jeden a pol metra, 
veľký hrb na chrbte, ale nesmierne krásnu 
dušu. Všetky deti sme ju boli odprevadiť 
na stanici. Pamätám si, ako som ledva došla 
domov, zavrela som sa do izby a preplakala 
som celú noc. Dlho som na ňu myslela. Zo 
začiatku	 nám	 do	 škôlky	 písavala	 listy,	 ale	
náhle prestala. Až po dlhšom čase mi rodi-
čia povedali, že bola vážne chorá a po dvoch 
mesiacoch zomrela.

Starostlivosť o rodičov bola iba zámienka.

Veru, veru.

Detská dušička je to najkrajšie, nepoškvrne-
né, najúprimnejšie, najčistejšie.

Škoda, že sa to všetko časom pominie - čo 
z toho krásneho, často bolestného, nám os-
talo do dospelosti???!!!

J. H.

PRíBEHy od SRdCA
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Volá sa Elizabeth Brown. Žije v  malebnej 
dedinke, ktorá je malou časťou krásneho 
Anglicka. Narodila sa do doby, v ktorej ľudia 
namáčali svoje perá do atramentu, dievčatá 
a ženy nosili prekrásne toalety, muži zdvorilo 
dvorili ženám... Jednoducho by ste povedali, 
že do obdobia, čo na ňom chybičky niet.

Veru, nebolo by chybičky, nebyť Elizabeth. 
Daktorí ľudia hovoria, že je podivný človek, 
lebo jej telo sa hýbe iba minimálne, musí 
používať drevené kreslo na kolieskach, ktoré 
má zamatovo červené čalúnenie. Sluhovia ju 
musia nosiť na rukách a slúžky kŕmiť, kúpať, 
česať a  obliekať. Čo je vraj ale divnejšie, že 
jazyk má ako kamenná socha, a  predsa ju 
dokázali rodičia, Susan a  David Brownovci 
naučiť dávať svoje myšlienky na papier. Tak 
všetkým okolo seba dokázala, že hoci má 
telo nevládne, mozog jej funguje a rozmýšľa 
ako	ostatní.	Spôsobuje	okolo	seba	obrovský	
rozruch, lekári sa ku nej správajú, ako k no-
vému živočíšnemu druhu. Je pre nich nepo-
chopiteľná, pretože bez problémov vyštu-
dovala primárnu aj sekundárnu školu - školu 
obchodu.

A  práve na škole obchodu zažila niečo, čo 
navždy utkvelo v jej pamäti a v srdci. Všetko 
sa začalo obľúbeným jedlom, palacinkami 
s  malinovým džemom. Onedlho mala na-
stúpiť na školu obchodu. Keď jedného dňa 
rodičia predstavili Elizabeth Margaret White. 
Vraj ju bude sprevádzať počas štúdia. Hoci 
Margaret mala nos ako čarodejnica, trošku 
zatočený dovnútra, vyzerala ako milá a prí-
jemná pani. Bola to dobre vyzerajúca dáma 
v najlepších rokoch.

Susan ju chcela naučiť, ako kŕmiť Elizabeth. 
Keďže ona bola ochotná byť pokusným 
králikom len pod podmienkou, že mama 
urobí jej obľúbené palacinky s  malinovým 
džemom. V kuchyni pripravila Susan chutné 
sladké jedlo za spoločnosti svojich služob-
níčok. Svoju dcéru nechala s  Margaret v  jej 
chyži. Rýchlo si našli spoločné témy. Keďže 
Margaret bola veľmi sčítaná - rovnako ako 
ona - rozumeli si. 

O pol hodiny sa k nim pridala jej mama, kto-
rá priniesla rozvoniavajúce palacinky. Keď 
ich	 dávala	 na	 stôl,	 prehovorila:	 „Elizabeth,	
nebuď veľmi prísna na Margaret!“

Margaret sa pousmiala, Elizabeth naznači-
la,	že	môže	začať.	Úkosom	kukla	na	jej	ruky,	
ako sa jej triasli, keď napichávala na vidlič-
ku kúsok palacinky. Blížila sa vidličkou k  jej 
ústam, tak ich otvorila. Keď už žula, mama sa 
spýtala, či jej jedlo chutí. Zrejme sa zatvárila 
tak slastne, že obe sa schuti zasmiali. Ani sa 
nenazdala a behom pár minút boli všetky tri 
palacinky v nej.

Všetko prebehlo hladko, bez Elizabethiných 
sarkastických poznámok a mama prekvape-
ne zdvihla pravé obočie.

„Tak čo, prešla pani Margaret skúškou v po-
dávaní jedla?“

Elizabeth namočila pero do atramentu a na-
písala na papier: Zaiste!

„Blahoželám, pani Margaret, ste prijatá na 
sprevádzanie mojej dcéry počas štúdia,“ 
s  týmito slovami odniesla špinavý podnos 
od palaciniek do kuchyne.

Skončilo sa leto a začala sa škola. Bolo treba 
vymyslieť, ako chodiť kočom do školy, keď-
že Elizabeth stále potrebuje mať kolieskové 
kreslo. Ale pre jej pravú ruku to nebol žiaden 
háčik, dostala výborný nápad. A  to ten, že 
bude chodiť na dvoch kočoch. Čiže, v  jed-
nom koči bude naložené kolieskové kreslo 
a v druhom budú sedieť oni dve. Nebola iná 
možnosť, teda aspoň nikomu nič lepšie ne-
napadlo.

Takže najali dvoch kočišov, Iana a  Stefana. 
Boli to muži v najlepších rokoch. Rodičia kú-
pili dva koče. Stefan bol galantný a pokojnej 
povahy. Ian bol jeho pravým opakom. Mal vo 
zvyku sa naštvať pre každú maličkosť, vtedy 
škaredo nadával a pľul. 

Na štúdium chodievali tak, že Ian viedol koč 
s  naloženým kolieskovým kreslom. Kreslo 
naskakovalo a tým vydávalo strašný treskot. 
Ten otravný zvuk vždy hlásal príchod Eliza-
beth Brown. Bolo by nudné zahlcovať vás 
zbytočnými rečičkami, ako sa jej darilo v ško-
le. Dá sa povedať, že mala najlepšie výsledky 
zo	všetkých	študentov.	No,	 to	nie	 je	dôleži-
té...

Podstatný okamih je ten, keď spoznala Pat-
ricka Younga. Patrick prišiel do jej života asi 
rok pred záverečnou skúškou. Dovtedy sa 
učil so súkromným učiteľom. Ale ten ocho-
rel, a tak došiel Patrick skúsiť šťastie do školy, 
ktorú navštevovala aj Elizabeth. Náklonnosť 
medzi ňou a Patrickom bola viditeľná ihneď. 
Na rozprávanie s  ňou pomocou lístočkov si 
zvykol rýchlo. Každý deň čakal pred školou, 
kedy začuje prichádzať koče. Margaret a Ste-
fan sa tešili ich vzťahu a vravievali, aké je to 
milé a romantické zároveň. Ian bol ich pravý 
opak. K  mladému mužovi sa správal veľmi 
nedôverčivo.	 Elizabeth	 si	 to,	 ale	 vôbec	 ne-
všímala, pretože si vychutnávala láskyplné 
gestá.

Do pamäte sa jej vryl najmä ten moment, 
keď ju Patrick chytil za ruky a tým skúšal ich 
teplotu. Najviac ju pobavilo, keď skonštato-
val: „Elizabeth, ty máš ale ľadové ruky!“

Veľmi rád ju sám zaviedol do miestnosti, 

v ktorej sa konalo vyučovanie. Neraz si našla 
na lavici sladučké šťavnaté jabĺčko. Vždy bol 
pod ním lístoček, ktorý oznamoval: 

IT IS APPLE FOR YOU, MY LOVE
PATRICK YOUNG

A ona mu poslala lístok s odkazom:

THANK YOU, MY LOVE
ELIZABETH BROWN

Ich vzájomná náklonnosť sa odrazila aj na 
Patrickových výsledkoch v  škole. Elizabeth 
bola hrdá, že niekomu zo srdca pomohla. 

S  Patrickom sa stretávali často, popíjali čaj, 
jedli koláčiky. Vtedy vravieval svojej milej 
„I LOVE YOU!“ Dokonca jej prisľúbil, že ju po-
žiada o ruku, tak ako sa patrí. 

Jedného dňa sa mali zísť pred kostolom 
v  strede dedinky. Aj tak bolo. Nevedela sa 
dočkať, kedy uvidí svojho milého. Keď jej 
Stefan a  Ian pomáhali nasadnúť do kolies-
kového kresla, vtom ho zočila. Mal na sebe 
farské	rúcho.	Vôbec	to	nechápala,	čo	to	má	
znamenať... Pozrela sa na Margaret, no tá 
mala tiež údiv v očiach. 

V posledných dňoch sa Elizabeth zdal Patrick 
veľmi mĺkvy a  zarmútený. Myslela si, že má 
nejaké problémy, o  ktorých nechce rozprá-
vať, no v tomto momente jej to došlo. On si 
ju	nemôže	vziať	za	ženu,	 lebo	by	bola	han-
bou jeho rodiny!

Kývla hlavou smerom ku koňom. To bol znak 
toho, že chce ísť k  nim. Kone vždy zbožňo-
vala, lebo jej dodávali silu. Margaret ju bez 
zbytočných slov zaviedla k  jednému z nich. 
Dala ju dosť blízko, aby ho mohla pohladiť 
po	nose.	Ten	kôň	bol	čierny	ako	havran.	Ako-
by vycítil Elizabethin smútok, oprel si hlavu 
o  jej plece. Nechcelo sa jej ísť k  Patrickovi, 
pretože cítila, že je to koniec ich spoločnej 
lásky...	 Ale	 kôň	 naliehavo	 zaerdžal.	 Dobre,	
dobre,	už	idem,	aby	som	to	mala	čím	skôr	za	
sebou, pomyslela si.

Simone Sophie Stewart
„doKoNALý“ žIVoT ELIZABETH BRowN
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¨ POZITíVNE MYSlENIE

Miriam leží v posteli a čaká na svoju osob-
nú asistentku, už mešká dve hodiny. Zrazu 
počuje otvárať vchodové dvere. 

Je z jej nepresnosti už unavená, sára rých-
lo beží k svojej klientke, ale je neupravená, 
neučesaná a má červené oči. 

Miriam sa znechutene odvráti a pozname-
ná: „Zase si fajčila marišku, však?“

„To teraz nerieš, oblečiem ťa a  dám ti ra-
ňajky,“ riekne Sára s  pohľadom do zeme 
a pustí sa do práce. Keď už všetko spraví, 
ako je Miriam zvyknutá, značne pripra-
vovať veci, aby mohli ísť do parku čítať si 
knihu, Miriam sedí vo vozíku a píše si SMS-
-ky s priateľom, ktorý nechápe, že prečo je 
dnes taká nervózna. 

Keď Sára príde k svojej zverenkyni, Miriam 
sa so záujmom a  strachom opýta: „Prečo 

utekáš k drogám, máš nejaké problémy?“

„Ja, Miriam, vidím duchov a  píšu mi od-
kazy všade. Píšu mi po skriniach, po aute, 
a tak ďalej...“ Hovorí Sára so štipkou tajom-
na a vyplašene sa obzerá po izbe. Miriam 
naskočia zimomriavky po celom tele. 

Miriam sťažka prehltne a začne kázeň: „To 
nie je riešenie, ale utekanie pred problé-
mami, v tomto prípade asi pred psychický-
mi. Podľa mňa by si mala zájsť za psychiat-
rom.	 Veď	 vôbec	 nemyslíš	 na	 tvoje	 malé	
deti, ako dopadnú, keď nezačneš niečo so 
sebou robiť?!“

„Len ma Miriam nevyhoď, prosím.“ Riekne 
Sára prosebným hlasom.

„Pôjdeš	 sa	 liečiť,	 to	 je	 moja	 podmienka	
a  ešte jedno pošmyknutie a  máš výpo-
veď!“ Odvetila Miriam nezvyčajne prísnym 
tónom.

Jej osobná asistentka zahanbene prikýv-

ne a zoberie z bohatej knižnice Marínu od 
Andrea Sládkoviča. Potom idú do ich ob-
ľúbeného parku, pod ich obľúbený strom 
a čítajú. Sára vyzerala byť kľudná, dočítajú 
si. Vracajú sa domov, Sára preloží Miriam 
na domáci vozík a zavezie ju do jej chyži.

Zrazu sa Sára hodí na zem, začne sa zvíjať 
od bolesti a dookola kričí: „Ach, taká straš-
ná bolesť! Asi mi rastú krídla, som anjel!“

Keď už to neprestáva ani po 15 minútach, 
Miriam schytí mobil, vyťuká číslo 112 a za-
volá záchranku.

So stiahnutým hrdlom k  Sáre prehovorí: 
„Bohužiaľ, tvoj útek k  drogám sa práve 
skončil a máš výpoveď!“

O pár minút prichádza záchranka, ale ke-
ďže sa nemajú ako dostať do bytu, preto-
že sára ešte stále nie je schopná ich pustiť 
dnu, vyvalia dvere. Miriam sa naskytne 
pohľad, ako odnášajú z bytu jej pravú ruku 
a na neveriace pohľady záchranárov...

Margaret, ako keby počula myšlienky svojej 
zverenkyne, už ju viedla k nemu. Elizabethi-
ne pocity boli čoraz horšie, mala chuť vysko-
čiť na nohy z kolieskového kresla a ujsť. 

Keď bola od neho asi meter, Patrick hľadel 
do prázdna a vypustil z úst slová, ktoré boli 
ako čepeľ: „Moji rodičia sa rozhodli, nech 
radšej vstúpim do služby Bohu, než ťa poňať 
za ženu. Prepáč, nemám silu s nimi bojovať. 
Vieš, ako ľudia na nás pozerajú počas našej 
schôdzky,	preto	sa	radšej	podvolím!“

Vtom začali odbíjať zvony. To odbíjanie Eli-
zabeth pripadalo ako silné údery. Jedna, 
druhá, tretia facka. Ďalšie jeho slová sotva 
vnímala. Pravdupovediac bolo jej úplne 
jedno, čo vraví ďalej. Vybral si službu Bohu 
namiesto mňa! Bolo by to príliš dokonalé.... 
príliš skvelý život! Ja, naivná hus som si moh-
la myslieť, že to takto dopadne, pomyslela si 
Elizabeth. 

„Prosím povedz niečo, teda napíš!“ Prihová-
ral sa jej Patrick prosebným hlasom. No ona 
len civela na múry kostola a  nenachádzala 
slová. Pozrela očkom na Margaret. Videla 
v jej očiach šok a oči, ktoré priam plakali za 
Elizabeth, hľadeli uprene na zem. 

Odrazu ráznym krokom k nim pristúpil kočiš 
Ian a  s  iróniou v  hlase adresoval Patrickovi 
nasledovné slová: „Mladý pán Young, čo 

vám má odvetiť moja pani na túto nehoráz-
nosť? Variže, nech sa Vám dobre perie farské 
rúcho? Za moju pani vám želám, nech ho 
máte	čo	najčistejšie,	aké	len	môžete	mať.	Vy	
luhár, jeden, fuj!“

Elizabeth pokynula gestom k  Margaret, že 
tam už nemajú čo hľadať, ktorá ráznym hla-
som rozkázala kočišovi: „Ian, ideme!“

Ian tlačil kreslo a Margaret kráčala pred nimi 
rýchlym tempom, čo naznačovalo, že je na-
štvaná do špiku kostí.

„Elizabeth, nechoď prosím! Bez teba som ni-
čím!“ Nariekal Patrick.

V momente začalo jej kreslo vŕzgať viac ako 
zvyčajne, pretože Ian od zlosti doň tlačil ce-
lou svojou silou, až sa Elizabeth obávala, že 
sa rozpadne. 

„Ty na to nič nepovieš?“ zasyčal Ian, keď do-
behol Margaret.

„No, veď počkaj, poviem mu, čo ešte nečul!“ 
Asi meter pred ich kočmi sa prudko otočila 
a  trielila smerom k Patrickovi. Ten stál pred 
kostolom ako skamenený. Ian otočil Eliza-
beth smerom k nim, aby sa mohla dívať na 
to divadielko. 

Jej opatrovateľka zastala pred farárom a ho-
diac po ňom svoj obľúbený jednofarebný 
bordový vejár riekla: „Ja ti dám, že I  LOVE 

YOU, ELIZABETH! Ak to ešte raz vyslovíš, tak 
si ma nepraj! Miluj si toho svojho pána Boha, 
ty nechutný vtipkár!“

Patrick šokovane držal vejár vo svojej ruke 
a roztraseným hlasom prehovoril, obracajúc 
pritom svoj pohľad na Elizabeth: „Odpusti 
mi Elizabeth, podľahol som nátlaku svojich 
rodičov, dal som prednosť ľahšej ceste a zra-
dil tak našu lásku.“ Zahľadel sa jej do očí ešte 
hlbšie. Jeho pery niečo šepkali, no na tú diaľ-
ku mu nebolo rozumieť. Pritom mu stekali 
slzy po lícach.

 Elizabeth odtrhla kúsok papiera a poprosila 
očami Iana o atrament a pero. Na malý lísto-
ček napísala takýto odkaz: I  AM LOOKING 
FORWARD TO HAVE A WEDDING WITH A RI-
GHT MAN IN YOUR CHURCH! BUT I  WISH 
YOU ONLY THE BEST!. Ian sa snažil poskladať 
lístoček	pokojne,	vôbec	sa	mu	to	však	neda-
rilo. Spýtavo sa zahľadel na Elizabeth, ona 
prikývla. 

S povzdychom vykročil a zastavil sa pri Pat-
rickovi. Odkašľal si a  divným hlasom riekol: 
„Tu je odkaz od mojej panej pre vás!“

Muž, blízky srdcu Elizabeth, vystrel papierik 
s  jej posledným odkazom a čítal. Čítal dlho. 
Akoby si chcel vryť jej písmo do svojho srd-
ca. Potom sa ešte ich oči stretli a zhovárali sa 
hlboko a úprimne. 

Útek k drogám

„Ak čítate len knihy, ktoré čítajú všetci ostatní, 
dokážete myslieť len tak, ako myslia všetci ostatní.” (haruki Murakami)
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PRE VOľNÝ čAS ¨   

S H Y L A V S L A Ú T A B A K P C
O L S N R L Ť Á S K I E A A P E O
K Č A A A P O Í N N C C N S L A T
U R N N T I Á N H A L E Á I E E N
V E I I I L R P A R N N N E S E T
T N O T C N Ž T E T H A Y T L CH Ú
S P A A I Í A I E S E K A N L Ú R
V V E P A K Ľ J M L I M O I T Á R
S Ú Ý H O M A F S L E D E C L A B

CH V Á L O S P E V N V B I A Ú R A
O R I Z O T O I T O A T Ž R A R R
D B O T L V N E Z Í Á H A D Í K K
Y G L E M A R A K T N Z A K Á Z Í

oSEMSMERoVKA
Legenda: AKCENT, ANANÁS, BALET, 
BANÁNY, BELETRIA, BRADA, CELINA, 
CITARA, CITÁT, DRÁHA, ENTER, ETÍN, 
HADÍK, CHLIEB, CHVÁLOSPEV, JASOT, 
KANEC, KARAMEL, KOCÚR, KOLIBY, KRAB, 
KRITIKA, METANOL, MOZOG, ODVOZ, 
PATINA, PILNÍK, RIZOTO, SCHODY, 
SIETNICA, SLANINA, SLEDE, SNAHA, 
SNINA, SVALY, SVATI, TABAK , TENIS, 
TESTAMENT, ÚRAZ, VINA, VRANA, VÝLOV, 
ZÁKAZ, ŽALÁR.

Tajničku osemsmerovky tvorí 49 nevyškrtaných 
písmen.                                         Autor: Marek Pataky

Odpoveď: .........................................................................................................................
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¨ PREDSTAVUjEME

Toto bolo jednou z nosných myšlienok pani 
Marty Ondrišejovej, ktorá sa rozhodla svoje 
odborné znalosti i  skúsenosti zrealizovať aj 
v  praxi. Zároveň je i  matkou ťažko postih-
nutého syna a všetky tieto aspekty ju viedli 
k tomu, aby sa zamýšľala nad tým, ako týmto 
ľuďom	 zabezpečiť	 dôstojný	 život,	 začleniť	
ich v rámci možností do spoločnosti a priči-
niť sa o  ich akceptáciu zo strany jej zdravej 
časti . Zhmotnením týchto úvah bolo založe-
nie občianskeho združenia Naša Chalúpka, 
ktoré vzniklo dňa 15.12.2017 v Partizánskom. 
V tom čase bolo v meste iba jedno zariade-
nie, ktorého činnosť však bola obmedzená 
a  z  toho	 dôvodu	 nedokázalo	 poskytovať	
adekvátnu pomoc ŤZP ľuďom.

Začiatky zvyčajne bývajú ťažké, avšak v tom-
to prípade malo občianske združenie šťastie. 
Jeho inšpirátorkou a donorkou sa stala Vám 
všetkým dobre známa pani Marcela Konrá-
dová Václavková. Vďaka jej veľkým skúse-
nostiam či už odborným, alebo praktickým, 
silnej charizme a neoceniteľným organizač-
ným schopnostiam, dostalo toto občianske 
združenie pri narodení do vienka pevné 
základy, silnú víziu, prepotrebnú energiu 
i manuál, čo sa následne v pozitívnom zmys-
le prejavilo už v počiatkoch, čím došlo k vy-
hnutiu sa detských chýb, ktoré často brzdia 
aj dobré nápady.

Myšlienka pani Václavkovej Konrádovej „ces-
ta bez prekážok zväčša nikam nevedie“ bola 
tým najlepším motivátorom, vďaka ktorej sa 
združenie dokázalo preniesť aj cez problémy 
a úskalia, ktoré naša spoločnosť stavia týmto 
aktivitám neuvedomujúc si ich nepriaznivý 
dosah.

Aj preto združenie dokázalo neochvejne ísť 
za svojim cieľom uvedomujúc si, že iba cieľa-
vedomou prácou sa im podarí postupne pl-
niť	krôčik	po	krôčiku	svoje	ciele.	Vďaka	tomu	
sa im po 9 mesiacoch podarilo od mesta zís-
kať svoje vlastné priestory, čo bol základ, od 
ktorého sa už mohli odvíjať ďalšie aktivity, 

ktorých konečným cieľom je vybudovanie 
denného stacionára. Momentálne sa usilujú 
získať	finančné	prostriedky	na	rekonštrukciu	
a  následnú debarierizáciu. Niektoré úpravy 
už začali realizovať aj vďaka ľuďom, ktorí 
sa ich aktivity snažia všemožne podporo-
vať a  pomáhať im. Po ukončení prác budú 
v  týchto priestoroch poskytovať ambulant-
nú sociálnu službu pre ľudí so zdravotným 
postihnutím.

Ako mi povedala riaditeľka pani Ondrišejo-
vá, zameranie ich činnosti je širokospektrál-
ne, nie iba úzko nasmerované, o čom svedčia 
aj ich doterajšie aktivity.

V rámci podpory inklúzie sa im podarilo zorga-
nizovať úspešné podujatie „Človeče nehnevaj 
sa“. Jednalo sa o  spoločensko - charitatívne 
podujatie, ktorého cieľom bolo priblížiť obča-
nom Partizánskeho život ŤZP spoluobčanov 
a malo	napomôcť	vzájomnému	spoznávaniu	
sa. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore 
z  komunitného - participatívného rozpoč-
tu mesta Partizánske. Táto známa hra bola 
vybratá	 z  dôvodu,	 pretože	 je	 univerzálnym	
modelom pre malé deti, dospelých, seniorov, 
zdravých  i  ľudí so zdravotným postihnutím. 
Hra ľudí spája, hra učí ich trpezlivosti, tvori-
vosti a  tak o zábavu bolo postarané. Do hry 
sa zapojilo 110 ľudí.. Zámerom podujatia bolo 
poukázať	 na	 nový	 inovatívny	 spôsob	 integ-
rácie	 osôb	 so	 zdravotným	 postihnutím	 a  to	
formou hry, čím došlo k  prepojeniu svetov 
zdravých a zdravotne ŤZP ľudí.

V spolupráci s Tescom v Partizánskom sa im 
podarilo už 2 krát v minulom roku zorgani-
zovať projekt: „Ľudia navzájom bez bariér“, 
pretože najlepšou formou integrácie ľudí so 
znevýhodnením je práca. Síce ich členom  
zdravotný stav neumožňuje pracovať, ale  
vďaka tomuto projektu si naši štyria ľudia 
skúsili, aké je to v  skutočnom zamestnaní. 
Na dve hodiny si vyskúšali niektoré pracov-
né pozície a keďže projekt mal veľký úspech, 
v budúcnosti ho čaká pokračovanie.

Minulý rok od nadácie VÚB získali grand 
na ergoterapeutickú činnosť s  projektom: 
„Výroba zvieratiek ľudí s  mentálnym po-
stihnutím pre zdravé deti“. Za získaný grand 
dokázali zakúpiť zakúpili šijací stroj a mate-
riál	na	ergoterapiu.	Vyrábajú	hračky	a rôzne	
textilné výrobky, ktoré im slúžia najmä na 
prezentáciu činnosti ich združenia. Hlavným 
cieľom tejto ergoterapeutickej činnosti bolo 
odpútať pozornosť klienta s mentálnym po-
stihnutím od seba samého a jeho ochorenia, 
udržať dobrú duševnú pohodu, nadviazať 
vzťahy v  rámci kolektívu, vyplniť mu voľný 
čas, reedukovať narušené funkcie, rozvíjať 
komunikačné a  sociálne zručnosti a  rozvoj 
zdravého sebavedomia.

Pani riaditeľka Ondrišejová sa síce postupne 
snaží napĺňať plány, avšak vďaka svojej krea-
tivite  neustále pracuje na ich skvalitňovaní 
a rozširovaní, za čo jej patrí obdiv i vďaka.

Ing. Hraško Peter

Slovo inklúzia je v našej spoločnosti ne-
známou Popoluškou a to isté sa dá po-
vedať i  o  denných stacionároch, ktoré 
výraznou mierou pomáhajú nielen iba 
v  začleňovaní ŤZP do spoločnosti, ale 
najmä po psychickej stránke týmto oso-
bám a ich rodinným príslušníkom uľah-
čujú ich život.

„ÚSMEV jE nAjhLbšOu PAMIATkOu PrE TVOjE SrdcE.“
(Marian Szulowski)



OSMIDIV
18.august 2019 o 14:30

amfiteáter banská štiavnica

GLADIÁTOR | EMMA DROBNÁ
O.B.D. | DROWNING CHARON
MODERUJÚ: VERA WISTEROVÁ A PETER ŠARKAN NOVÁK
VSTUP OD 13:30   DANIELA ČAVOJEC ČESNEKOVÁ

vás pozýva na 10. ročník  benefičného koncertu pre osoby s mentálnym postihnutím 

IM�MI�

Vstupné je bezplatné pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím a pre deti do 140cm. Vstupné pre verejnosť v predpredaji 22€ a na mieste 30€
Predpredaj Ticketportal, Informačné centrum Banská Štiavnica. Počet vstupeniek je limitovaný. Zmena programu je vyhradená.

a u d í t o r s k á  f i r m a

 
                                                                 



Kontaktujte nás 
SPIG s.r.o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, SK
bezplatná linka 0800 105 707, e-mail: spig@spig.sk
www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

Získajte zvislú plošinu 
so štátnym príspevkom 
a doplatkom z Klubu SPIG 
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